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Facebook, Twitter, Google+, YouTube, 
LinkedIn, Instagram, Tumblr, GetGlue, 

Vine. Para usuários de internet, as redes 
sociais já fazem parte da rotina diária. No 
entanto, essas plataformas não são vistas 
com bons olhos por todos. Muitas compa-
nhias enxergam mídia social como uma 
ameaça à produtividade dos funcionários. 
Com isso, é comum que algumas empre-
sas restrinjam a utilização dessas plata-
formas no ambiente de trabalho, a fim 
de otimizar a produção dos empregados.

Apesar das restrições, uma pesquisa 
do Instituto Qualibest, feita com exclu-
sividade para a ProXXIma, revelou que 
a restrição ao acesso não impede que o 
funcionário se conecte às redes sociais 

Redes sociais x produtividade
Pesquisa do Qualibest revela que, apesar da restrição ao acesso à mídia social no ambiente  
de trabalho, funcionários utilizam dispositivos móveis para se conectar às redes preferidas 
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no ambiente de trabalho. O estudo foi fei-
to com 313 usuários, de todo Brasil, que 
trabalham fora de casa e que utilizam fre-
quentemente computador com acesso à 
internet na função exercida.

A análise aponta que os funcionários 
encontraram nos dispositivos móveis uma 
maneira de acessar o conteúdo das re-
des sociais. De acordo com o Qualibest, 
o laptop é o item eletrônico de maior pos-
se e mais utilizado pelos entrevistados 
(74%), seguido de perto pelos smartpho-
nes, com 68%. 

O Facebook é a plataforma preferida 
para acesso via mobile no ambiente de 
trabalho para 74% dos participantes da 
pesquisa. Também aparecem na lista You-

Tube com 61% de acessos via dispositivos 
móveis; Twitter (29%); Google (28%); e ou-
tras redes (43%). Do lado das empresas, 
o Facebook é apontado por 51% das res-
pondentes como a rede mais restrita aos 
funcionários no ambiente profissional.

Segundo Vasiliki Calliyeris, diretora 
técnica da Qualibest, a pesquisa mostra 
um novo comportamento dos funcioná-
rios e, para ela, a restrição do acesso não 
é produtiva para as empresas. “Acredito 
que as companhias devem encontrar ou-
tras formas para engajar os funcionários, 
como metas de produção. Se o trabalha-
dor entregar o que for combinado não há 
problema na vontade dele de acessar o 
Facebook ou YouTube”, destaca. 

Os sites básicos como Webmail (88%) 
e Google+ (77%) estão entre os mais per-
mitidos pelas empresas, segundo a pes-
quisa. Além disso, o estudo mostra que 
a restrição é maior nas corporações pri-
vadas, em comparação com as públicas. 
Para Vasiliki, isso aponta que a grande 
preocupação das companhias se refere 
ao controle sobre o funcionário. “As em-
presas privadas possuem maior fiscaliza-
ção, maior cobrança em termos de pro-
dutividade. Mas o nosso estudo mostra 
que as proibições não resultam. O aces-
so às redes sociais já faz parte da rotina, 
como um vício. As empresas precisam 
saber contornar sem entrar em conflito 
com os trabalhadores”, comenta.

43
Outras redes 
sociais 

42
Outras redes 
sociais 

Redes que os usuários 
acessam via dispositivos 
próprios no ambiente de 

trabalho (%)

Sites liberados nos 
computadores das 

empresas (%)

Base: 228 entrevistados (Perguntas: trabalha com acesso à internet na empresa? Não tem acesso a todos os sites? Tem 
algum aparelho próprio? Dos sites que você não tem permissão ou não sabe se tem permissão para acessar do computador da 
empresa, você costuma acessar por algum aparelho próprio, como tablet, MP4, smartphone, etc, no ambiente de trabalho?)

Índice de  
multiplicidade: 4,8

Base: 313 entrevistados (Perguntas: trabalha com acesso à internet? 
A empresa permite que os funcionários acessem os seguintes sites 
por meio dos computadores da organização?)
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