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Os impactos do uso das redes sociais e do 
Whatsapp no ambiente de trabalho

No mundo atual, globalizado e cada vez 
mais informatizado, as redes sociais 

tornaram-se um fenômeno inegável e 
irreversível na vida dos indivíduos.

Ocorre que o acesso a tais ferramentas 
deixou de ser uma atividade realizada 
apenas nos momentos de lazer, já que as 
pessoas se mostram mais dependentes 
do uso do celular e de todo o conforto e 
distração que o aparelho possa fornecer, 
indo muito além do bom e velho uso para 
as ligações.

É muito comum ver as pessoas conectadas 
no aparelho celular e nas redes sociais nos 
meios de transporte, enquanto esperam 
em alguma fila, no restaurante e mesmo no 
ambiente de trabalho.

Este último local de acesso passou a 
trazer preocupação às empresas, eis que 
ao acessar uma rede social, ou utilizar o 
Whatsapp, o empregado deixa de produzir 
e render o esperado pelo empregador, além 
do sério risco de o conteúdo da postagem 
trazer prejuízos à empresa, como no caso 
da exposição de informações confidenciais.

Por isso, o uso adequado das redes sociais 
ainda gera muitas dúvidas, razão pela 
qual as empresas passaram a investir em 
políticas e campanhas de conscientização 
aos empregados, contendo regras para 
a boa utilização das redes sociais e do 
Whatsapp, dentro e fora do ambiente de 

trabalho, conforme apresentaremos a seguir.

1) Do monitoramento das redes sociais

É pacífico na jurisprudência trabalhista que a 
empresa pode monitorar o acesso às redes 
sociais, caso este ocorra a partir de um 
computador corporativo, já que este é de 
propriedade da empresa e, portanto, ferramenta 
de trabalho.

Assim, se o empregado acessa as redes sociais 
ou permanece no Whatsapp durante o horário 
de trabalho, com a queda de seu rendimento, 
poderá ser dispensado por justa causa, por 
desídia no cumprimento de suas funções, por 
exemplo.
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Com relação ao celular pessoal, há empresas 
que proíbem o uso ou até mesmo instalam 
dispositivos que impedem a conexão.

Há muitas escolas, inclusive, determinando 
que os alunos não possam permanecer com 
o celular durante o horário de aula, para 
evitar que se desconcentrem.

Se de um lado tal prática pode ser 
perfeitamente compreensível em se tratando 
de crianças e adolescentes, de outro, em se 
tratando de ambiente de trabalho, o melhor 
caminho é mesmo a conscientização dos 
empregados.

Afinal, o empregado tem quer ter ciência de 
que quando ele permanece conectado a uma 
rede social, deixará de produzir o esperado 
pela empresa e, tal atitude se refletirá na 
imagem que ele passa ao empregador, 
deixando de ser elegível a promoções 
de cargos e até mesmo considerado em 
situações de necessidade de corte de 
funcionários.

Por isso, os trabalhadores também devem 
estar atentos de que, a partir do momento 
que a empresa proíbe (e esta proibição 
deve ser informada aos empregados, para 
ser considerada válida) o uso de redes 

sociais ou do Whatsapp durante o horário 
de trabalho terá todo o direito de aplicar 
sanções em caso de descumprimento pelo 
empregado, inclusive rescindir o contrato 
por justa causa, se houve fundamento para 
tanto, como a queda de produtividade.

2) Do tempo dispendido no Whatsapp e 
as alegações de horas extras

Aumenta o número de reclamações 
trabalhistas de ex-funcionários com pedidos 
de horas extras, utilizando como meio de 
prova os “prints” das telas do Whatsapp, 
que demonstram que havia cobranças 
de trabalho pelo empregador após o 
expediente e, até mesmo que comprovam 
que o empregado ficava à disposição da 
empresa, ou seja, de sobreaviso, fazendo 
jus ao recebimento de adicional.
Por isso, recomenda-se aos gestores que 
evitem tratar assuntos corporativos pelo 
Whatsapp após o horário de trabalho, 
bem como em dias não trabalhados, como 
feriados e fins de semana.

Além disso, importante que os gestores 
sempre verifiquem com os subordinados 
se estes se utilizam do Whatsapp para 
conversas com clientes, fato corriqueiro em 
razão da facilidade trazida pela ferramenta.

Muitas vezes, os empregados podem 
manter conversas com os clientes fora do 
horário de trabalho, sem conhecimento 
dos superiores hierárquicos, o que poderá 
trazer problemas futuros, em caso de 
alegação de trabalho além da jornada (para 
aqueles empregados sujeitos à marcação 
de ponto), sendo certo que a empresa não 
poderá alegar desconhecimento da prática 
como defesa.
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3) Do conteúdo das postagens

Não é apenas o tempo que o empregado 
se dedica às redes sociais ou ao Whatsapp, 
mas, também o conteúdo das mensagens e 
publicações que deve ser objeto de cautela 
pelas empresas.

A questão das redes sociais é muito delicada, 
pois envolve direitos subjetivos, já que a 
pergunta a ser colocada é: até onde vai meu 
direito de expressão sem violar o direito de 
intimidade do terceiro, ou sem violar a honra 
e a imagem deste terceiro?

Nesse sentido, o bom senso prevalece, ou 
seja, comentários maliciosos, publicação 
de fotos de gosto duvidoso e tudo que 
possa ofender colegas de trabalho, chefes, 
clientes, poderá prejudicar o ambiente de 
trabalho e denegrir a imagem da empresa.

Portanto, a preocupação das empresas deve 
ir além do risco da quebra da segurança das 
informações, já que postagens que violem a 
imagem de outros funcionários ou de clientes 
poderão trazer graves consequências.

Em razão disso, os empregados devem estar 
atentos para o conteúdo das postagens e, 
em caso de dúvidas sobre o conteúdo da 
mensagem a melhor solução é: não postem!

Afinal, em caso de ofensas a colegas ou 
a terceiros, a empresa poderá tomar as 
medidas judiciais cabíveis contra o autor 
da postagem, seja rescindindo o contrato 
de trabalho por justa causa, com base no 
art. 482, k, da CLT (ato lesivo da honra ou da 
boa fama ou ofensas contra o empregador 

e superiores hierárquicos), seja, ainda, 
requerendo a reparação de danos materiais 
e até mesmo morais que tenha sofrido, como 
a perda de um contrato de um cliente, por 
exemplo. 

Conclusão

No que pese a importância do uso correto das 
redes sociais e os impactos de postagens 
indevidas pelos empregados, há que se 
ressaltar os pontos positivos da utilização 
desses meios, com o intuito de propagar a 
marca da empresa e aumentar o networking 
entre os funcionários e entre estes clientes.

Para corroborar, o Brasil é um dos países que 
mais acessam as redes sociais, razão pela 
qual a conscientização e não a proibição 
ainda seja o melhor caminho.

O empregado deve ter consciência de 
que a internet é ambiente público, logo, 
a propagação é rápida e abrangente, 
lembrando que o impacto negativo de uma 
postagem poderá trazer repercussão no 
futuro profissional, seja na empresa atual 
ou em qualquer outra que o trabalhador 
venha a se candidatar. 


