
TEXTO I 

 
Uso do Whatsapp no trabalho pode 
dar demissão; veja regras e riscos 
Ações na Justiça aumentaram devido ao mau uso do 

aplicativo. Veja regras que valem tanto para empregado 

quando para empregador. 

 

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, assim como as demais redes sociais, agiliza a 

comunicação entre as pessoas em qualquer lugar e hora. Mas, quando se trata do uso do aplicativo 

no trabalho, é preciso cuidado e bom senso. A regra vale tanto para o empregado quanto para o 

empregador. 

 

Segundo o advogado trabalhista Bruno Gallucci, do escritório Guimarães & Gallucci, com a 

popularização do WhatsApp aumentou o número de ações trabalhistas na Justiça. Isso 

principalmente porque é cada vez mais comum que os profissionais, depois do horário do 

expediente, continuem sendo acionados pelo empregador para resolver questões do trabalho por 

meio do aplicativo. “As conversas fora do expediente de trabalho podem servir de prova e, 

dependendo do caso, abrem caminho para pedido de horas extras”, explica. 

Gallucci alerta, porém, que todos os casos devem ser avaliados. “Caso sejam apresentados os 

prints das conversas, isso pode servir de prova contra o empregador e resultar em uma condenação 

trabalhista em favor do empregado. O mais indicado é que a empresa evite esse tipo de contato 

com os empregados, ainda mais fora do expediente de trabalho”, recomenda. 

 

Para Daniela Moreira Sampaio Ribeiro, advogada do escritório Trigueiro Fontes, o empregado deve 

ter cuidado ao se dirigir aos colegas ou a um superior hierárquico nas conversas do aplicativo e 

também ter moderação na sua utilização durante o expediente. “O empregador tem o direito de 

exigir do empregado concentração total no seu trabalho, proibindo ou restringindo a utilização da 

ferramenta para fins particulares. Nesse caso, a desatenção do empregado à orientação pode ter 

como consequência a aplicação de penalidades disciplinares”, diz. 

 

A advogada trabalhista Vanessa Cristina Ziggiatti Padula, do escritório PK Advogados, alerta que se 

o aplicativo for utilizado de forma inadequada pelos funcionários eles podem ser advertidos, 

suspensos ou até ter o contrato rescindido por justa causa. 
 

Proibição 

Para evitar problemas, a empresa em que Felipe Bossi trabalha proibiu o uso do WhatsApp. E o 

supervisor de RH de 26 anos tem a missão de comunicar aos funcionários da empresa de serviços 

de limpeza, portarias e construção sobre a proibição. “A orientação é para evitar o uso. Se a pessoa 

utiliza com certeza não é para coisas de trabalho. Já tive provas de que tira a atenção, o funcionário 

acaba fazendo os procedimentos de forma errada”, diz. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/whatsapp


Além do WhatsApp, a empresa bloqueou o uso de redes sociais como Facebook no computador e 

celular.  

 

Segundo ele, a orientação veio depois que a empresa notou que o uso do aplicativo estava 

atrapalhando o desempenho dos funcionários. “Há cerca de um ano e meio, logo que notamos que 

o WhatsApp estava sendo muito usado, já bloqueamos”, afirma. 

Os recém-admitidos são informados da proibição na integração com a empresa. “Não é muito bem 

aceito, mas eles obedecem”, conta. Ninguém foi demitido por descumprir a regra. “Eles têm bom 

senso, sabem que atrapalha”, diz Bossi. 

O supervisor de RH diz que se o funcionário precisa acessar o aplicativo para uma emergência ele 

tem direito, “aí usa rapidinho”. “Mas o dia inteiro de bate papo, o celular apitando, não é aceitável”, 

explica. 

 

Os funcionários não recebem instruções pelo Whatsapp ou Facebook, só por email. Se o 

funcionário é flagrado usando o aplicativo, ele tem a atenção chamada. 

O empregador pode proibir o uso do aplicativo durante o horário de trabalho. Para Daniela, caso o 

empregador entenda que há comprometimento da produtividade, o empregador pode proibir tanto a 

utilização do aplicativo quanto do próprio telefone celular particular no ambiente de trabalho. 

Contudo, nessa hipótese de proibição, o empregador tem que disponibilizar ao empregado linha fixa 

de telefonia para uma necessidade de comunicação fora do ambiente de trabalho. 

 

Vanessa explica que durante a jornada de trabalho, o empregador pode exigir que o empregado 

tenha sua atenção totalmente focada no desempenho de suas atividades, já que a jornada de 

trabalho é tempo à disposição do empregador, integralmente remunerado.  No caso do celular, 

segundo Vanessa, a proibição do celular também é justificada por questões de segurança, já que o 

aparelho pode causar distração ao empregado e, consequentemente, acidentes. 

 

“Em regra, o que se condena é o uso abusivo dos celulares e os seus diversos aplicativos, sendo 

que o empregado deixa em segundo plano as atividades dentro do ambiente de trabalho, podendo 

o empregador impor limites, desde que com previsão expressa no contrato de trabalho ou no código 

de conduta interno”, diz Gallucci. 
 

Se não seguir as orientações do empregador quanto ao uso do celular e aplicativos, o empregado pode 

ser advertido, suspenso e, dependendo da gravidade do fato, até demitido por justa causa em caso de 

regra de conduta expressa não ser seguida, segundo Vanessa. 

Para Daniela, para que seja possível a punição, as regras devem ser claras e amplamente divulgadas 

no ambiente corporativo, ou seja, todos os empregados devem ter plena ciência do que podem e do que 

não podem fazer, para que eventual punição seja legítima. 

“As penalidades começam por uma punição mais branda, no sentido de advertir o empregado de que a 

sua conduta está inadequada. A dispensa por justa causa é a mais grave das punições e só pode ser 

aplicada se ficar comprovado que o empregado insistiu em desrespeitar as orientações do empregador, 

apesar de já ter sido repreendido por diversas vezes, com as penalidades mais brandas”, explica. 

 



Contudo, segundo ela, existem situações em que uma única conduta é considerada grave o suficiente 

para justificar a demissão por justa causa. Um exemplo disso é a divulgação pelo empregado, via 

WhatsApp, de imagens comprometedoras que violem segredo da empresa ou que exponham a público 

alguma situação que deveria ser preservada. “Nessa hipótese pode-se entender que houve falta grave e 

quebra de confiança, pelo empregado, que impossibilitam a continuidade da relação de emprego e 

justificam uma justa causa”, conclui. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/08/uso-do-whatsapp-no-trabalho-pode-dar-demissao-veja-regras-e-

riscos.html . Acesso: 17 fev. 2016. [Adaptado] 

 

TEXTO II 
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ATIVIDADE: 

Leitura Dirigida: 

1) No segundo parágrafo do texto I, a fala do advogado Bruno Gallucci nos remete um problema 

comum no mundo do trabalho: a extensão da comunicação fora do ambiente de trabalho. Na sua 

opinião, isso caracteriza hora extra para o trabalhador? Por quê? 

 

 

 

2) No quarto e quinto parágrafos do texto I é enfatizado a proibição legal do uso de ferramentas 

para fins particulares por parte do trabalhador, fato que pode gerar advertência e até demissão. Na 

sua opinião, quais situações justificam o uso de aplicativos e redes sociais durante o expediente de 

trabalho? 

 

 

 

3) Segundo o texto I, o quê legalmente o empregador pode exigir do empregado com relação ao 

uso de redes sociais? E quais as consequências do não cumprimento dessas exigências? 

 

 

 

4) No texto II, realiza-se paródia em relação ao atual uso exagerado de aparatos tecnológicos. Qual 

a crítica implícita no texto? 

 

 

 

5) Os textos I e II tratam do mesmo assunto, mas com enfoque diferentes. Qual é o assunto e 

qual a diferença entre eles? 

 

 

 

6) Qual a relação da tecnologia com sua atual atividade profissional?  

 


