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RESUMO 
 
 
A Internet está inserida no cotidiano do indivíduo, e torna-se cada vez mais acessível 

por meio de diferentes tipos de dispositivos. Com isto, diversos estudos foram 

realizados com o intuito de avaliar os reflexos do seu uso excessivo na vida pessoal, 

acadêmica e profissional. Esta dissertação buscou identificar se a perda de 

concentração e o isolamento social são alguns dos reflexos individuais que o uso 

pessoal e excessivo de aplicativos de comunicação instantânea podem resultar no 

ambiente de trabalho. Entre as variáveis selecionadas para avaliar os aspectos do uso 

excessivo de comunicadores instantâneos tem-se a distração digital, o controle 

reduzido de impulso, o conforto social e a solidão. Através de uma abordagem de 

investigação quantitativa, utilizaram-se escalas aplicadas a uma amostra de 283 

pessoas. Os dados foram analisados por meio de técnicas estatísticas multivariadas 

como a Análise Fatorial Exploratória e para auferir a relação entre as variáveis, a 

Regressão Linear Múltipla. Os resultados deste estudo confirmam que o uso 

excessivo de comunicadores instantâneos está positivamente relacionado com a 

perda de concentração, e a variável distração digital exerce uma influência maior do 

que o controle reduzido de impulso. De acordo com os resultados, não se podem 

afirmar que a solidão e o conforto social exercem relações com aumento do 

isolamento social, devido à ausência do relacionamento entre os construtos.  

 

 

Palavras-chave: Comunicadores Instantâneos, Uso excessivo, Vício em Internet, 

Concentração, Isolamento Social 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The internet is part of every people daily life and becomes increasingly accessible 

through different types of devices. Several studies have been conducted in order to 

assess the consequences of their excessive use in personal, academic and 

professional life. This paper aimed to identify if the concentration and social isolation 

are some of the reflections by the excessive use of instant messaging applications in 

the workplace. Some of the variables that assess aspects of excessive use of instant 

messaging are diminished impulse control, loneliness, social comfort, and digital 

distraction. Through a quantitative research approach, it was used scales applied to a 

sample of 283 people, the data was analyzed by multivariate techniques like 

Exploratory Factor Analysis and Multiple Linear Regression. The results of this study 

confirm that the excessive use of instant messaging is positive related to loss of 

concentration and the variable digital distraction exerts a greater influence than the 

diminished impulse control. However, according to the results, loneliness and social 

comfort cannot be said that there is a relationship in increasing social isolation due to 

lack of significance of the relationship. 

 

 

 

 

 

Keywords: Instant Messaging, Messengers, Excessive Use, Internet Addiction, 

Concentration, Focus, Social Isolation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Internet está amplamente inserida no cotidiano do ser humano, facilitando 

suas atividades rotineiras, seja ela para trabalhar ou estudar, manter-se informado 

com relação às notícias de seu interesse, relacionar-se com outras pessoas e até 

mesmo comunicar-se com familiares ou amigos (BARGH; MCKENNA, 2004). 

Em 2015, a quantidade de usuários que acessam a Internet por meio de 

computadores ou dispositivos móveis é de aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas 

em todo o mundo, o que equivale a 40% da população global; no Brasil este número 

chega a 107 milhões de pessoas, o que representa 53% de sua população ficando 

assim em 5º colocado na lista de países que mais acessam a esta rede, atrás apenas 

de China, Estados Unidos, Índia e Japão, respectivamente (EMARKETER, 2015; LIVE 

STATS, 2015). 

A Internet acessível por meio dos aparelhos celulares permite inúmeros 

benefícios para seus usuários além de entretenimento e alívio do estresse, pois é 

possível encontrar informações, por exemplo a procura de um bom restaurante, uma 

melhor rota para um endereço, além de também permitir relacionar-se com outras 

pessoas. Tudo isto atrelado a uma maneira muito simples, pois estes aparelhos estão 

sempre muito próximos de seus usuários (SUHAIL; BARGEES, 2006). 

Os aparelhos celulares evoluíram rapidamente, tornando-os mais inteligentes 

e os permitindo fazer muitas funções dentre elas permitir o acesso à Internet, e sua 

popularização foi acompanhada pela crescente competitividade e também pela 

redução de preços, permitindo que pessoas de todas as classes sociais tivessem 

acesso a estes tipos de dispositivos (BARIFOUSE, 2015). 

Devido à popularização do acesso à Internet, os aparelhos celulares 

inteligentes, ou Smartphones, passaram a contar com aplicativos que foram 

desenvolvidos para realizarem as mais diversas funcionalidades e que podem facilitar 

o cotidiano de seus usuários. Uma categoria destes aplicativos que ganhou 

popularidade entre os usuários são os comunicadores instantâneos, por exemplo, 

Whatsapp Messenger (SALEHAN; NEGAHBAN, 2013). 
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Os comunicadores instantâneos, ou Internet Relay Chat (IRC), são softwares 

que permitem a uma pessoa comunicar-se com outra, de forma privada ou através de 

grupos, e permitem compartilhar mensagens de texto, áudio, vídeos e até imagens, 

sempre funcionando por meio de conexões ativas com a Internet (BARDI; BRADY, 

2010; HUANG; LEUNG, 2009). 

A utilização de Smartphones está se tornando uma parte indispensável na vida 

das pessoas (SALEHAN; NEGAHBAN, 2013) por trazer inúmeros benefícios para toda 

uma sociedade (ABREU et al., 2008), mas há usuários destas tecnologias que as 

utilizam excessivamente de uma forma que influenciam negativamente sua vida 

pessoal e até mesmo profissional (SALEHAN; NEGAHBAN, 2013; YOUNG, 1998a). 

Assim, o uso excessivo de smartphones pode elevar o nível de estresse de 

seus usuários, gerando o TecnoStress, que é uma doença causada pela incapacidade 

de lidar com novas tecnologias de uma forma saudável (LEE et al., 2014). 

Nas organizações, é comum observar que os funcionários estão portando e até 

mesmo utilizando excessivamente seus smartphones, na maior parte do tempo com 

intuitos pessoais, durante o expediente de trabalho, deixando os gestores 

preocupados com a perda de produtividade (SALEHAN; NEGAHBAN, 2013).  

Estas distrações, causadas pelos aplicativos de comunicação instantânea nos 

smartphones, podem causar problemas como a perda de foco (SUEDFELD, 1977) e 

influenciar negativamente na concentração do usuário enquanto realiza suas tarefas, 

podendo gerar questionamentos por parte dos gestores, até mesmo acarretando em 

demissões. (GOLEMAN, 2013; MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007; SHIKIAR et 

al., 2004; YAO; ZHONG, 2014) 

Este trabalho permitirá identificar se existem consequências do uso 

indiscriminado dos aplicativos de comunicação instantânea, através de smartphones, 

por usuários durante o seu expediente de trabalho, acarretando possível redução de 

produtividade. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

  

Analisar os reflexos do uso pessoal e excessivo de comunicadores 

instantâneos dentro do ambiente de trabalho. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Evidenciar a relação entre os aspectos associados ao uso pessoal e 

excessivo de comunicadores instantâneos e a perda de concentração 

individual ao realizar suas tarefas profissionais; 

 Avaliar a relação entre os aspectos associados ao uso pessoal e excessivo 

de comunicadores instantâneos e o isolamento social na sua equipe de 

trabalho. 

   

1.2 Justificativa do estudo 

 

Devido aos smartphones contarem com acesso à Internet, muitos usuários 

possuem aplicativos que permitem comunicação instantânea com outros usuários. E 

é cada vez mais comum que estes usuários levem estes dispositivos para dentro das 

organizações e os utilizem durante o seu expediente de trabalho, reduzindo sua 

produtividade (LEE et al., 2014). 

Uma pesquisa realizada com três mil e quinhentas pessoas em países como 

Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Espanha e Alemanha, identificaram que 

56% dos funcionários utilizam aparelhos celulares para envio de e-mails pessoais, e 

52% usam comunicadores instantâneos para envio de mensagens de texto 
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particulares pelo menos uma vez por dia de dentro de seu ambiente de trabalho 

(GASPARINI, 2015). 

Em outra pesquisa destaca-se que o uso de comunicadores instantâneos para 

envio de mensagens de texto é o primeiro da lista, representando 50% entre um total 

de dez ações que causam perda de produtividade no trabalho (GRASZ, 2014). 

Um estudo em 2007 realizado com 330 adolescentes chineses, identificou que 

95,8% destes utilizavam aplicativos de comunicação instantâneas, e 9,8% foram 

classificados como viciados neste tipo de tecnologia. Seus relatos indicam que quanto 

mais tempo uma pessoa gasta utilizando aplicativos para envio de mensagens tende 

a perder o controle facilmente e negligenciar outras obrigações, resultando em 

reclamações de amigos, familiares e até mesmo superiores, dentro do ambiente de 

trabalho (HUANG; LEUNG, 2009). 

No ambiente de trabalho, um tipo de negligência comum de ocorrer é a 

ausência de entrega de suas demandas no tempo esperado pelos gestores, causando 

perda de produtividade. Com a existência de tarefas complexas e que exijam grande 

concentração, o aumento de distrações decorrentes do uso excessivo de 

comunicadores instantâneos pode levar à perda de concentração de uma pessoa, 

influenciando negativamente o sucesso de sua carreira (GOLEMAN, 2013).  

Dados os indicativos dos estudos que relacionam o uso excessivo de 

comunicadores instantâneos com os sintomas negativos à produtividade individual 

nas organizações, espera-se que este trabalho traga subsídios aos gestores 

administrar potenciais problemas com o uso excessivo de comunicadores 

instantâneos pelos seus colaboradores dentro de suas equipes, implementando 

políticas de consentimento das consequências de seu uso indiscriminado,  e aprimorar 

assim a atenção de seus funcionários para suas atividades profissionais. 

  



22 

 
 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A origem e evolução da Internet 

 

A Internet, uma rede global que interliga entre si computadores e outros 

dispositivos é considerada a forma mais popular de obter conhecimento e se 

comunicar com outras pessoas (CASTELLS, 2003; DE CARVALHO, 2006). 

 Sua criação foi em 1958, quando o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos com o intuito de compartilhar informações de pesquisa, e em plena guerra fria, 

usava desta tecnologia para se superar tecnologicamente frente à União Soviética. A 

Agência de Pesquisas e Projetos Avançados (Advanced Research and Projects 

Agency - ARPA) possuía uma rede de comunicação que interligava diversos 

computadores dos centros de pesquisa que trabalhavam para ela, que até então tinha 

seu nome designado de ARPANET (BIDGOLI, 2003; CASTELLS, 2003; DE 

CARVALHO, 2006; PRADO, 2011). 

 Alguns anos depois, o governo americano resolveu permitir a ampliação desta 

rede de comunicação e possibilitou que universidades pudessem utilizar desta 

infraestrutura para se interligarem com outras instituições de ensino. Sua evolução foi 

tão expressiva que no ano de 1969 esta rede já interligava três universidades 

americanas (Universidade da Califórnia em Los Angeles, Universidade de Stanford e 

Universidade de Utah) e dois anos após (1971) já existiam quinze universidades 

conectadas (BIDGOLI, 2003; DE CARVALHO, 2006). 

Em 1970, Kahn e Cerf, que participaram da concepção do projeto da 

ARPANET, passaram a publicar diversos artigos que descreviam em detalhes a sua 

arquitetura e passaram a serem incentivadores da ampliação por outras instituições 

de ensino a iniciarem projetos de adequação de suas infraestruturas tecnológicas para 

um que permitissem a sua adesão a esta rede  (BIDGOLI, 2003; CARR; CROCKER; 

CERF, 1970). 

 No ano de 1975, a Agência de Defesa em Comunicação Americana (DCA), ao 

detectar falhas que comprometiam sua segurança e verem ameaçados o vazamento 
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de informações de seus projetos sigilosos, resolveu então criar sua própria rede de 

comunicação militar, com critérios mais rígidos de protocolos e criptografias para 

trafegar dados sigilosos, a nomeando de MILNET. Em alguns anos depois (1980) 

resolveu realizar a abertura da rede ARPANET, que até então era utilizada apenas 

por universidades americanas, e passou a comercializar seu acesso, financiando a 

indústria de microcomputadores pessoais a incluírem modems em seus produtos, 

permitindo assim a conectividade por meio destes dispositivos a esta rede pela 

população (BIDGOLI, 2003; CASTELLS, 2003; DE CARVALHO, 2006). 

 Na década de 1980, com a ampliação da comercialização de computadores 

pessoais não somente nos Estados Unidos, como ao redor do mundo, vários países 

iniciaram discussões e definições sobre como seriam a padronização de seus 

domínios, ou seja, quais seriam as extensões utilizadas por páginas disponibilizadas 

dentro de suas jurisdições, como Argentina (AR), Reino Unido (UK), Japão (JP), 

México (MX), Brasil (BR), dentre outros (BIDGOLI, 2003; PRADO, 2011). 

 Na América Latina, especialmente no Brasil, apenas a partir de 1987 a Internet 

passou a se tornar realidade, quando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e 

o Laboratório Nacional de Rede de Computadores (LARC) realizaram a interconexão 

com algumas universidades americanas. Após o sucesso desta conexão, houve um 

forte incentivo destas instituições para que outras universidades brasileiras fizessem 

parte do mesmo projeto (BIDGOLI, 2003; DE CARVALHO, 2006; PRADO, 2011). 

Em 1990, surge mundialmente a World Wide Web (WWW), criada por Tim 

Berners-Lee, que é uma forma gráfica e padronizada de criação de páginas e sites na 

Internet que tivessem visual dinâmico e também uma forma interessante e agradável 

de navegação, além do primeiro navegador de Internet, chamado Mosaic Web 

Browser (DE CARVALHO, 2006; PRADO, 2011). 

Neste mesmo ano, no Brasil, surge a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), um 

projeto do Governo Brasileiro realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 

que tinha como objetivo criar uma infraestrutura tecnológica que fosse capaz de 

interligar computadores de todos os estados brasileiros e fosse utilizada para fins 

acadêmicos e sociais (BIDGOLI, 2003; CASTELLS, 2003). 
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No ano de 1994, o Ministério de Comunicações e o Ministério de Ciência e 

Tecnologia do Brasil lançaram em conjunto com a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (EMBRATEL) um projeto para viabilizar a interconexão da RNP à 

rede mundial de computadores (Internet), fornecendo uma conectividade de uso 

misto, tanto acadêmica quanto comercial (DE CARVALHO, 2006; PRADO, 2011). 

Após 1995, começaram a surgir, no Brasil e ao redor do mundo, empresas que 

passaram a disponibilizar diversos tipos de serviços, como provedores de acesso à 

Internet (América Online, Mandic, Nutec e Zip.net), serviços de notícias, e-mails e 

salas de bate-papo (Universo Online, Brasil Online, Terra, Yahoo!), serviços de busca 

(Cadê, ZAZ, Google, Altavista), proporcionado aos usuários uma nova forma e 

interativa de utilização da Internet, proporcionando assim uma maior e melhor 

experiência, aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que passaram a 

utilizar esta tecnologia (DE CARVALHO, 2006; SOCIETY, [s.d.]; UFMG, 2015). 

Nos anos 2000 a Internet se difundia rapidamente e cerca de 200 países já 

estavam conectados à rede, por exemplo, na América do Norte, tendo os Estados 

Unidos como precursor, concentravam 30,2% do total de usuários de Internet em todo 

o mundo, na Europa tinha um total de 31,5% de usuários, na Ásia e Oceania 

concentrava 30,9%, na América Latina, com exceção do México que teve um acesso 

tardio, chegando a 5,5% do total de usuários com acesso, na África e Oriente Médio, 

Israel foi o pioneiro seguido pela África do Sul, com 1,49% do total de usuários 

conectados, tendo grande parte deste continente ainda fora da rede (BIDGOLI, 2003). 

A seguir na figura 1, apresenta-se uma linha do tempo no qual são destacados 

fatos marcantes da evolução da internet. 
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Figura 1 - Linha de tempo com fatos que marcaram a evolução da Internet 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Com a evolução e difusão da Internet por todo o mundo, surgem a cada dia 

novos tipos de serviços e também o desenvolvimento de softwares, que permitem o 

compartilhamento de informações e também a realização de comunicação entre 

pessoas. 

 

2.2 A origem e evolução dos comunicadores instantâneos 

 

Um comunicador instantâneo, também referenciado como Internet Relay Chat 

(IRC) ou Instant Messenger (IM), é considerado um aplicativo tecnológico que, através 

de conexões com Internet, permitem interação entre duas ou mais pessoas (BIDGOLI, 

2003; HUANG; LEUNG, 2009). 

Na Internet, uma comunicação pode ser classificada entre síncrona e 

assíncrona. O uso de um canal de bate-papo, um aplicativo de comunicação 

instantânea, a realização de uma vídeo conferência ou até mesmo o uso de uma rede 



26 

 
 

 

 

social, pode ser considerada uma comunicação síncrona, pois uma pessoa realiza 

uma discussão imediata com outra pessoa (JOHNSON, 2006). 

Por outro lado, quando estiver enviando um correio eletrônico (e-mail), postar 

uma mensagem em um fórum, esta passa a ser classificada como comunicação 

assíncrona, pois a pessoa pode escolher em responder a esta mensagem em um 

outro momento (JOHNSON, 2006). 

O sistema mIRC foi o primeiro sistema de comunicação síncrona da Internet, 

criado por Jarkko Oikarinen em 1988, e proporcionou que um grupo de pessoas em 

diferentes localidades, pudessem realizar uma discussão instantânea usando 

computadores enquanto estivessem conectados com a Internet (BIDGOLI, 2003; 

CASTELLS, 2003). 

Em 1996, outro aplicativo que surgiu foi o ICQ, que é um acrônimo para “Eu 

Procuro Você” (I Seek You), criado pelos israelenses Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sefi 

Vigiser e Amnon Amir e foi o segundo comunicador instantâneo desenvolvido que 

alcançou popularidade em todo o mundo (MONTEIRO, 2011). 

O terceiro comunicador instantâneo que obteve ampla aceitação de usuários 

em todo o mundo foi o MSN Messenger, desenvolvido em 1999 pela Microsoft Inc. e 

segundo relatos abrangeu muito mais usuários, pois foi integrado ao sistema 

operacional Windows, o que facilitou ainda mais a difusão deste tipo de tecnologia de 

comunicação instantânea através da Internet por meio de computadores pessoais 

(MONTEIRO, 2011). 

No quadro 1 a seguir, é apresentado uma lista com os principais aplicativos de 

comunicação instantânea existentes, com a estimativa de usuários ativos, ordenada 

pela quantidade prevista de usuários mensais ativos no ano de 2015. 
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Quadro 1 - Aplicativos de comunicação instantânea 

Nome do 
Aplicativo 

Proprietário 
Atual 

Ano de 
Lançamento 

País de 
Origem 

Formas de Acesso 

Usuários 
Mensais 
Ativos em 
2015 

Whatsapp Facebook 
Inc. 

2009 Estados 
Unidos 

Computadores 
Pessoais e 
Dispositivos Móveis 

700 milhões 

QQ Mobile Tencent 
Holdings Ltd. 

1999 China Dispositivos Móveis 542 milhões 

Google 
Hangouts 

Google Inc. 2013 Estados 
Unidos 

Computadores 
Pessoais, 
Televisores 
Inteligentes e 
Dispositivos Móveis 

540 milhões 

Facebook 
Messenger 

Facebook 
Inc. 

2011 Estados 
Unidos 

Computadores 
Pessoais, 
Televisores 
Inteligentes e 
Dispositivos Móveis 

526 milhões 

WeChat Tencent 
Holdings Ltd. 

2011 China Dispositivos Móveis 468 milhões 

Skype Microsoft Inc. 2003 Luxemburgo Computadores 
Pessoais, 
Televisores 
Inteligentes e 
Dispositivos Móveis 

300 milhões 

Viber Rakuten Inc. 2010 Chipre Dispositivos Móveis 236 milhões 

Kik 
Messenger 

Kik 
Interactive 

2010 Canadá Dispositivos Móveis 200 milhões 

Tango TangoMe 
Inc. 

2010 Estados 
Unidos 

Dispositivos Móveis 200 milhões 

Line NHN 
Corporation 

2011 Coréia do Sul 
e Japão 

Dispositivos Móveis 181 milhões 

BlackBerry 
Messenger 
(BBM) 

Resource In 
Motion Ltd. 

2010 Canadá Dispositivos Móveis 100 milhões 

Snapchat Snapchat 
Inc. 

2011 Estados 
Unidos 

Dispositivos Móveis 100 milhões 

Telegram Telegram 
Messenger 
LLP 

2013 Alemanha Computadores 
Pessoais e 
Dispositivos Móveis 

50 milhões 

Kakao Talk KAKAO Inc. 2010 Coréia do Sul Dispositivos Móveis 48 milhões 

ICQ 
Messenger 

ICQ Ltd. 1997 Israel Computadores 
Pessoais e 
Dispositivos Móveis 

11 milhões 

Fonte: Adaptado de Statista e DMR (RAMBLINGS, 2015; STATISTA.COM, 2015) 

 

No quadro 1 é possível identificar que todos os comunicadores instantâneos 

apresentados possuem uma quantidade muito grande de usuários que os utilizam 
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mensalmente, em todo o mundo, e devido a estes aplicativos serem facilmente 

instalados tanto em computadores ou em dispositivos móveis, estes números tendem 

a aumentar ainda mais nos próximos anos. 

A venda no Brasil de celulares comuns, que não permitem o acesso à Internet, 

caiu 78% em 2015, reduzindo a quantidade de 2,2 milhões para apenas 435 mil 

unidades vendidas, o que representa apenas 9% do mercado. Por outro lado, a venda 

de smartphones, que permitem o acesso à Internet, tem uma expectativa de aumento 

nas vendas em 16% no ano de 2015, o que representa uma quantidade de 63,3 

milhões de novos smartphones em todo o país. Isto evidencia que o celular com 

acesso à Internet deixa de ser um privilégio e se torna como um item de comunicação 

de necessidade para grande parte da população brasileira (BARIFOUSE, 2015; 

REUTERS, 2015a). 

A aquisição de smartphones é considerado algo restrito a classes mais altas 

(Classe A e B) devido ao seu alto valor, porém o aumento das vendas após o governo 

brasileiro permitir a isenção de impostos para aparelhos produzidos no país, além da 

grande oferta e facilidade de pagamento pelas lojas de varejo, permitiu com que 

houvesse uma popularização do uso de aparelhos celulares com Internet por todas as 

classes sociais brasileiras (BARIFOUSE, 2015; IG, 2015).  

Uma pesquisa realizada pelo instituto Data Popular e o Google apresenta que 

a aquisição de smartphones por classes sociais são representados por 47% da Classe 

C, 66% da Classe B e 77% da Classe A (BARIFOUSE, 2015; IG, 2015).   

Devido ao aumento do acesso da população mundial à Internet, e muitos deles 

através de dispositivos móveis, há uma tendência que os aplicativos de jogos e de 

comunicação entre pessoas por meio desta rede, aumente o tempo ao qual os 

usuários passem conectados, causando sintomas com o uso excessivo destas 

tecnologias (BRAND; LAIER; YOUNG, 2014; DAVIS, 2001; LEE et al., 2014). 
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2.3 O uso excessivo de Tecnologias da Informação 

 

De uma forma geral as pessoas não conseguem imaginar a vida sem a Internet 

em seus negócios ou na vida privada, tendo em vista que a Internet proporciona várias 

formas e possibilidades de comunicação, entretenimento e negociações. Mesmo 

havendo uma ampla aceitação devido sua facilidade de uso e pela existência de 

diversas formas e dispositivos para ser acessada, já existem evidências de abusos 

em sua utilização (ARMSTRONG; PHILLIPS; SALING, 2000; BRAND; LAIER; 

YOUNG, 2014). 

Quando há um uso excessivo e viciante de uma tecnologia que envolva 

homem-máquina, e não o uso de substâncias químicas, é classificado pela psiquiatria 

como vício comportamental (ARMSTRONG; PHILLIPS; SALING, 2000; WIDYANTO; 

GRIFFITHS; BRUNSDEN, 2011). 

O uso compulsivo e excessivo da Internet, pode desencadear problemas como 

o TecnoStress, que para Lee (2014, pág. 1), é “... uma doença da era moderna que 

causa uma incapacidade de lidar com novas tecnologias da informática de uma forma 

saudável” (HUANG; LEUNG, 2009; LEE et al., 2014). 

O vício em Internet ainda não está relacionado na lista de doenças da quinta 

edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM), divulgada pela Associação de 

Psiquiatria Americana (APA), o que representa que a psiquiatria não identifica o uso 

viciante da Internet como um predisposto para transtornos mentais (ASSOCIATION, 

2014; SPADA, 2014). 

Com o crescimento de pessoas que usam a Internet, paralelamente surgem 

patologias que estão relacionadas ao seu uso excessivo, da mesma forma com que 

poderiam se viciar em álcool, drogas ou jogos (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; 

SPADA, 2014; YOUNG, 1998a). 

A primeira tentativa em identificar a existência de pessoas viciadas no uso da 

Internet ocorreu em 1996, quando a psicóloga Kimberly Young, através de um estudo 

de caso com uma mulher de 43  anos de idade concluiu que não há uma característica 

definida de pessoa que possa ter tendência a viciar-se em Internet e sim o ambiente 
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ao qual a pessoa esteja inserida, suas características comportamentais tendem a 

favorecer o aparecimento de comportamentos viciantes (YOUNG, 1996). 

Em 1998, Young baseou-se em uma teoria de vício em Internet, através de 

estudos existentes na literatura sobre vício em jogos, além de também considerar as 

características descritas na quarta edição do manual de transtornos mentais (DSM-

IV) sobre o mesmo transtorno e por fim desenvolveu um instrumento para auxiliar a 

identificar o vício em Internet em uma pessoa através de um questionário com oito 

perguntas, denominado Questionário de Diagnóstico sobre Vício em Internet (Internet 

Addiction Diagnostic Questionnnaire - IADQ) no qual uma pessoa era classificada 

como tendo o vício caso obtivesse ao menos cinco respostas positivas, ou seja, que 

concordassem com a questão (YOUNG, 1998a). 

Young (1998b) realizou uma extensão deste instrumento, adicionando novas 

doze questões face às oito existentes e o renomeou para Teste de Vício em Internet 

(Internet Addiction Test - IAT), e conclui que este instrumento possui índices aceitáveis 

de confiabilidade e consistência interna sendo capaz de avaliar qual área da vida de 

um indivíduo tem chances de serem afetadas com um uso excessivo da Internet  

(YOUNG, 1998b). 

 Em 2001, com o aumento de pessoas que passam a apresentar problemas 

comportamentais decorrentes do uso excessivo da Internet, e devido a poucas 

discussões existentes sobre o tema, Davis propôs em seu estudo, um modelo teórico 

cognitivo-comportamental sobre o uso patológico da Internet, chamado de 

Problematic Internet Use (PIU). Neste trabalho houve a caracterização do uso 

patológico em duas categorias: Específico e Generalizado, apresentado suas 

características no quadro 2 (DAVIS, 2001). 
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Quadro 2 - Definições do Uso Patológico Específico e Generalizado da Internet 

O Uso Patológico Específico da 

Internet 

O Uso Patológico Generalizado da 

Internet 

Condição que instiga o indivíduo usar a 

Internet de forma excessiva em um 

conteúdo específico da Internet, como 

pornografia, jogos, compras/vendas 

compulsivas, uso de redes sociais e 

comunicação instantâneas. Para ocorrer 

este tipo de uso compulsivo, é esperado 

que a pessoa já apresente uma pré-

disposição para o vício. 

Quando existe um uso excessivo da Internet, 

sem um motivo ou pré-disposição do 

indivíduo ao vício. Isto está muito 

relacionado ao contexto social do indivíduo, 

pois se este tiver uma falta de suporte da 

família ou amigos, ou tenha um isolamento 

social, a chance de uma imersão neste 

mundo virtual é aumentada 

significativamente. 

Fonte: Adaptado de (DAVIS, 2001) 

 

No ano 2000, um estudo realizado com 277 universitários americanos que eram 

usuários de Internet, encontraram os fatores antecedentes e as características 

individuais das pessoas associadas ao Uso problemático da Internet. Como resultado 

foi possível detectar que 64,7% apresentaram sintomas relacionados ao uso 

excessivo e geralmente são homens e que realizam atividades interativas online, 

como jogos e comunicações instantâneas, em sua maioria isolam-se socialmente. 

Este estudo foi realizado com o intuito de propor um instrumento chamado Uso 

Patológico da Internet (Pathological Internet Use - PIU) (MORAHAN-MARTIN; 

SCHUMACHER, 2000). 

Durante o decorrer do ano 2000 na Austrália, foi desenvolvido um instrumento 

chamado Escala de Problemas Relacionados a Internet (Internet Related Problem 

Scale – IRPS) que foi desenvolvido com base nos critérios de abuso de substâncias 

químicas do DSM-IV e aplicado a cinquenta pessoas, selecionadas em grupos de 

apoio de vício em Internet e como resultado detectaram um total de nove dimensões 

como consequência do uso excessivo da Internet: Tolerância, Fuga de Outros 

Problemas, Atividades Reduzidas, Perda de Controle, Atividades Relacionadas, 

Efeitos Negativos, Abstinência, Desejo, Introversão (ARMSTRONG; PHILLIPS; 

SALING, 2000).  
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Em 2002, Caplan realizou uma pesquisa que buscou operacionalizar a teoria 

do Uso Problemático Generalizado da Internet de Davis através do desenvolvimento 

de um instrumento denominado Escala do Uso Problemático Generalizado da Internet 

(Generalized Problematic Internet Use Scale - GPIUS) e aplicá-lo a 386 estudantes 

universitários americanos. Este instrumento apresenta um total de sete dimensões 

que estão relacionadas a aquelas consequências do uso excessivo da Internet e que 

estão descritas no quadro 3 (CAPLAN, 2002). 

 
Quadro 3 - Dimensões do instrumento Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Alteração de Humor Situação em que o uso da Internet aumenta a probabilidade 

de mudança de humor. 

Benefício Social 

Percebido 

Característica que traduz uma melhor sensação de benefício 

que é percebido pelo usuário devido ao uso da Internet, por 

exemplo, ao se sentir acolhido por uma pessoa ou um grupo 

online. 

Resultados Negativos 

Associados ao Uso da 

Internet 

Consiste na possibilidade de uma pessoa não conseguir lidar 

com seus problemas pessoais, sociais e profissionais que se 

tornam perceptíveis com a utilização excessiva da Internet. 

Uso Compulsivo da 

Internet 

É a falta de capacidade de controlar, reduzir ou até parar com 

um determinado comportamento quando estiver conectado. 

Tempo Excessivo 

Conectado 

Sentimento de culpa percebido por um indivíduo quanto ao 

de uso excessivo ou até mesmo uma perda da noção do 

tempo enquanto estiver utilizando a Internet. 

Abstinência Aumento de sintomas como abstinência ou dificuldade de 

manter distância do uso da Internet. 

Controle Social Maneira pelo qual um indivíduo percebe o aumento do 

controle que consegue exercer sobre o uso da Internet, em 

situações de interações com outros usuários. 

Fonte: Adaptado de (CAPLAN, 2002) 
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Ainda em 2002, Davis, Flett e Besser desenvolveram um instrumento para 

avaliar o uso problemático da Internet, chamado Escala de Cognição Online (Online 

Cognition Scale – OCS) e basearam seus estudos na teoria de Davis e aplicaram este 

instrumento a 211 estudantes universitários. Encontraram como resultado que o uso 

de aplicações interativas, por exemplo bate-papo (chat) está relacionado ao uso 

inapropriado da Internet tanto na escola quanto no trabalho (DAVIS; FLETT; BESSER, 

2002). Neste estudo foi possível detectar quatro dimensões destacados no quadro 4. 

 
Quadro 4 - Dimensões do instrumento Online Cognition Scale (OCS) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Solidão Sentimentos de inutilidade que uma pessoa tenha uma maior 

tendência em utilizar a Internet para encontrar amizades ou 

relacionamentos amorosos que até então seria impossível de 

fazê-lo presencialmente. 

Controle Reduzido de 

Impulso 

Sentimento obsessivo do uso da Internet e a incapacidade de 

reduzir a sua utilização mesmo tendo o desejo para diminuí-la. 

Conforto Social São caracterizados como solitários aqueles indivíduos que 

tendem a utilizar a Internet como um conforto social. Desta forma, 

a Internet passa a ser usada como uma ferramenta de encontrar 

outras pessoas para aumentar a sua rede de relacionamento 

social, trazendo mais proteção e segurança para a pessoa 

quando esta faz parte da rede social de outras pessoas. 

Distração Digital O uso da Internet como forma de distração pode estar 

relacionado a uma atividade de evasão em que a pessoa utilize 

a Internet para distrair-se de um evento que seja considerado 

estressante e seu uso tenta evitar lidar com implicações 

negativas na vida do indivíduo. 

Fonte: Adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

 

Nos Estados Unidos, foi realizado um estudo de ordem qualitativa que 

entrevistou representantes de duzentas e quarenta e quatro organizações com o 

intuito de entender os problemas relacionados ao abuso no uso da Internet no 
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ambiente de trabalho. Como resultado, foi identificado que 70% das empresas tinham 

mais da metade de seus funcionários com acesso à Internet durante o expediente. E 

aproximadamente 37% das empresas já fazem uso de softwares que controlam o 

acesso a determinados conteúdos considerados inapropriados. Quando são avaliados 

os históricos de utilização da Internet no ambiente de trabalho, cerca de 30% dos 

funcionários fazem um uso inapropriado da Internet são demitidos, enquanto 60% 

apenas receberam advertências formais pelos gestores e os 10% restantes sequer 

são advertidos (GREENFIELD; DAVIS, 2002). 

Para avaliar vício em Internet em estudantes universitários na China, Chen et 

al. (2003) propuseram um instrumento chamado Escala Chinesa do Vício em Internet 

(Chinese Internet Addiction Scale – CIAS) e aplicado a 1336 alunos da Universidade 

Nacional de Taiwan. Por não ter sido realizado uma análise fatorial neste trabalho, 

Mak et al. (2014) realizaram em seu estudo uma análise psicométrica, aplicando esta 

mesma escala a 860 adolescentes de Hong Kong e após análises foi possível 

encontrar quatro dimensões descritos no quadro 5 (CHEN et al., 2005, 2003; MAK et 

al., 2014).  
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Quadro 5 - Dimensões do instrumento Chinese Internet Addiction Scale (CIAS) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Uso Compulsivo e 

Isolamento 

Falta de habilidade de controlar o uso excessivo da Internet, o 

que favorece o aumento do isolamento de um indivíduo. 

Tolerância Capacidade com que se utiliza cada vez mais de uma substância, 

neste caso o uso excessivo de Internet, para atingir um efeito 

desejado, por exemplo o conforto social. 

Problemas Relacionados 

a Saúde e Interpessoal 

Consequência do uso excessivo que causem problemas com o 

relacionamento pessoal e até mesmo profissional, além de trazer 

problemas de saúde, como alimentação e redução do sono. 

Problema com a Gestão 

do Tempo 

Quando há um uso excessivo da Internet, a pessoa perde a 

noção temporal, negligenciando suas obrigações, acarretando 

problemas em sua vida. 

Fonte: Adaptado de (CHEN et al., 2005, 2003; MAK et al., 2014). 

 

Em 2005, pesquisadores de Taiwan, aplicaram o instrumento CIAS em duas 

escolas de uma comunidade na cidade de Kaohsiung, considerados 484 adolescentes 

participantes e destes, 19,8% foram classificados como viciados em Internet. Destes 

usuários classificados como viciados, a maioria identificada são de homens, fazem 

uso da Internet diariamente, usam a por mais de vinte horas na semana, e também 

jogam online (CHEN et al., 2005). 

Em 2004, no Canadá, foi feita uma pesquisa com o intuito de desenvolver um 

instrumento chamado Escala de Vício em Internet (Internet Addiction Scale – IAS) 

baseado nos critérios de dependências em substâncias do DSM-IV e também por 

Griffiths (1998). Esta escala foi aplicada em 233 estudantes universitários. Com uma 

análise de componentes principais chegaram a apenas uma dimensão para este 

instrumento denominada como Relações e Consequências Negativas do Uso 

Excessivo da Internet (NICHOLS; NICKI, 2004). 

Em meados do ano 2004, pesquisadores do Reino Unido buscaram identificar 

quais seriam as dimensões existentes na escala IAT (YOUNG, 1998b), pois relatam 

que até aquele momento não havia sido realizada uma análise psicométrica daquele 
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instrumento. A pesquisa foi realizada através de diversos canais existentes na Internet 

(fóruns, sites, salas de bate-papo, comunicadores instantâneos, grupos de discussão, 

sites de busca) e após sete semanas, foram coletados 86 respostas, e no resultado 

deste estudo encontraram seis dimensões, apresentados no quadro 6 (WIDYANTO; 

MCMURRAN, 2004). 

 

Quadro 6 - Dimensões do instrumento Internet Addiction Test (IAT) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Saliência Caracterizada pelo incômodo ou irritabilidade quando 

atrapalham um usuário a sua utilização da Internet. 

Uso Excessivo Sensação que uma pessoa percebe que utiliza a Internet mais 

do que o necessário, além de buscar esconder de outras 

pessoas o tempo que ficou conectada. 

Negligência do 

Trabalho 

A produtividade de um indivíduo fica prejudicada devido ao uso 

excessivo da Internet, não entregando suas obrigações no 

prazo estipulado. 

Antecipação Busca excessiva do usuário por estar conectado na Internet, 

antecipando o tempo esperado para voltar a sua utilização. 

Falta de Controle 

Próprio 

Dificuldade de uma pessoa tentar reduzir o tempo gasto com a 

Internet. 

Negligência da Vida 

Social 

Preferência de uma pessoa de ficar conectada na Internet 

(conforto social) do que estar família, amigos ou com o parceiro. 

Fonte: Adaptado de (WIDYANTO; MCMURRAN, 2004). 

 

Na África do Sul, no mesmo ano de 2005, pesquisadores propuseram o 

desenvolvimento de um instrumento chamado Questionário de Uso Problemático da 

Internet (Problematic Internet Use Questionnaire - PIUQ). Neste estudo, baseado em 

teorias de Young (1998b), vício em jogos e em literaturas existentes sobre vício em 

Internet, foi aplicado a 1795 pessoas, sendo sua maioria homens (75%), entre 19 e 

35 anos (53%) e que usam a Internet entre quatro e oito horas por dia (55%), além de 
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usarem a Internet para troca de mensagens (39%), e encontraram três dimensões 

definidas no quadro 7 (THATCHER; GOOLAM, 2005). 

 

Quadro 7 - Dimensões do instrumento Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Preocupações online Sensação de realização ou o desejo de ficar mais tempo 

conectado na Internet. 

Efeitos adversos Consequências negativas que os usuários têm grandes 

chances de experienciar como resultado de suas atividades 

enquanto conectado. 

Interações sociais Usar excessivamente a Internet para participar de interações 

sociais. 

Fonte: Adaptado de (THATCHER; GOOLAM, 2005). 

 

Em 2006 no Paquistão, um artigo foi publicado por pesquisadores que criaram 

um instrumento chamado Escala de Efeitos da Internet (Internet Effect Scale – IES), 

baseado nas experiências dos autores e foi aplicado a um total de 200 estudantes de 

uma universidade paquistanesa e como resultado encontraram sete dimensões no 

quadro 8 (SUHAIL; BARGEES, 2006). 
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Quadro 8 - Dimensões do instrumento Internet Effect Scale (IES) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Problemas de 

Comportamento 

Interferência do uso excessivo da Internet no funcionamento 

diário da vida de um indivíduo como: problemas com a 

alimentação e postergar atividades programadas. 

Problemas 

Interpessoais 

Problemas que possam surgir nas relações pessoais e 

interpessoais devido ao uso excessivo da Internet. 

Problemas 

Educacionais 

Problemas relacionados ao estudo de uma pessoa devido ao 

uso excessivo da Internet. 

Problemas 

Psicológicos 

Mudanças psicológicas que possam ocorrer com uma pessoa, 

por exemplo o nervosismo, irritabilidade, aumento da 

ansiedade e baixa de humor quando não estiverem utilizando 

a Internet ou também devido ao seu uso excessivo. 

Problemas Físicos Efeitos corporais negativos decorrentes do uso excessivo com 

a Internet, tais como dores nas costas, dor de cabeça ou 

enxaqueca, cansaço visual ou fadiga. 

Abuso de Internet Uso irregular da informação ou material obtido através da 

Internet. 

Efeitos Positivos Efeito positivo com o uso da Internet que possa ser obtido. 

Fonte: Adaptado de (SUHAIL; BARGEES, 2006). 

 

No ano de 2007, na Turquia, pesquisadores buscavam desenvolver um 

instrumento para medir o uso problemático da Internet por estudantes universitários 

turcos, por um estudo baseado em opiniões de profissionais experientes da psicologia, 

desenvolveram um instrumento e o nomearam como Escala de Uso Problemático da 

Internet (Problematic Internet Use Scale – PIUS). Realizaram a aplicação deste 

instrumento a 1658 estudantes de uma universidade turca e por meio de análises 

estatísticas foi encontrado três dimensões apresentadas no quadro 9 (CEYHAN; 

CEYHAN; GURCAN, 2007). 
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Quadro 9 - Dimensões do instrumento Problematic Internet Use Scale (PIUS) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Consequências 

Negativas da Internet 

Resultados negativos que ocorrem devido ao uso excessivo 

da Internet. 

Benefício 

Social/Conforto Social 

Sensação de bem-estar que uma pessoa sente ao estar 

conectada na Internet. 

Uso Excessivo Uso indiscriminado da Internet, causando problemas 

pessoais e profissionais. 

Fonte: Adaptado de (CEYHAN; CEYHAN; GURCAN, 2007) 

 

Em 2007, na China, pesquisadores publicaram um artigo que propunha outro 

instrumento chamado Inventário de Vício em Internet Chinês (Chinese Internet 

Addiction Inventory – CIAI). Este instrumento continha 20  questões do instrumento 

IAT e outras 22 questões propostas pelos pesquisadores, após aplicarem a 1029 

estudantes de 14 universidades e faculdades de Pequim e após análises, encontraram 

um total de três dimensões descritas no quadro 10 (HUANG et al., 2007). 

 
Quadro 10 - Dimensões do instrumento Chinese Internet Addiction Inventory (CIAI) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Conflitos Consequências negativas do uso excessivo da Internet, como 

também a saliência e a recaída. 

Modificação de 

Humor 

Mecanismos de defesa, motivado interna e inconscientemente 

como forma de lidar com conflitos decorrente do uso excessivo 

da Internet. 

Dependência Sintomas de abstinência, preocupação e tolerância devido a 

uma necessidade sem controle da utilização da Internet. 

Fonte: Adaptado de (HUANG et al., 2007). 

 

Yen et al. (2007) no mesmo ano buscaram identificar se o vício em Internet 

tinha correlação com sintomas de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
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(TDAH), fobia social e hostilidade entre adolescentes chineses. A pesquisa foi 

aplicada a 1890 adolescentes da cidade de Kaoshiung de trinta e três escolas 

divididas entre áreas urbanas e rurais. Nesta pesquisa foi aplicado o instrumento CIAS 

em conjunto com instrumentos que medem os sintomas de TDAH, Depressão, Fobia 

Social e Hostilidade. Nos resultados identificaram que 17,9% (338 pessoas) eram 

dependentes de Internet, em sua maioria homens, usam a Internet por mais de vinte 

horas semanais e dentre as principais atividades realizadas são jogos online (42%) e 

comunicação instantâneas (30,3%). Os adolescentes que foram diagnosticados como 

dependentes de Internet estavam associados com elevados sintomas de TDAH, 

depressão, fobia social e hostilidade. No entanto, a variável hostilidade ficou 

associada à dependência de Internet apenas pelo gênero masculino (YEN et al., 

2007). 

Na Hungria, pesquisadores utilizando como fonte o trabalho de Young (1998b), 

propuseram o desenvolvimento de um instrumento chamado Questionário de Uso 

Problemático da Internet (Problematic Internet Use Questionnaire – PIUQ). Aplicaram 

a um total de 1037 húngaros e após análises realizadas identificaram três dimensões 

conforme o quadro a seguir (DEMETROVICS; SZEREDI; RÓZSA, 2008). 

 
Quadro 11 - Dimensões do instrumento Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Obsessão Envolvimento mental com a Internet, tais como sonhar acordado, 

fantasiar muito sobre o seu uso, esperar ansiosamente pela nova 

utilização, além da ansiedade, preocupação e depressão 

causada pela falta do seu uso. 

Negligência Substituição de suas necessidades essenciais além de suas 

atividades diárias para ficar conectado na Internet. 

Transtorno de 

Controle 

Dificuldade de controlar o uso da Internet, em diminuir o seu uso, 

além de ficar conectado mais do que o planejado. 

Fonte: Adaptado de (DEMETROVICS; SZEREDI; RÓZSA, 2008). 

 

Pesquisadores holandeses desenvolveram um instrumento chamado Escala de 

Uso Compulsivo da Internet (Compulsive Internet Use Scale – CIUS) com base nos 
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critérios de dependência e transtorno obsessivo-compulsivo contido no DSM-IV, por 

literaturas sobre vício comportamental, além de contribuições do estudo de Griffiths 

(1996). Em um total de três estudos, no primeiro foi avaliado 447 pessoas que 

tivessem acima de 18 anos de idade e acima de 16 horas de uso privativo de Internet, 

no segundo estudo foi realizado uma nova rodada de entrevista com os mesmos 

entrevistados após se passar um ano, desta vez apenas 229 pessoas responderam. 

No terceiro teste, após divulgação na imprensa da Holanda, conseguiram aplicar o 

instrumento CIUS para 16.925 pessoas, como resultado foi detectado neste 

instrumento apenas um fator: Uso Compulsivo da Internet (MEERKERK et al., 2009). 

Na Alemanha em 2012, pesquisadores resolveram realizar uma análise 

psicométrica do instrumento IAT de Young (1998b), com análises fatoriais eles 

propuseram um instrumento reduzido, com apenas 12 questões face às 20 existentes 

no instrumento original, e destacam a existência de dois fatores: Perda de 

Controle/Gerenciamento de Tempo e Desejo/Problemas Sociais (PAWLIKOWSKI; 

ALTSTÖTTER-GLEICH; BRAND, 2012). 

Em 2013, pesquisadores da China, aplicaram os instrumentos IAT e o CIAS-R 

(Revisado) em 844 adolescentes chineses, destes apenas 3% foram classificados 

como viciados em Internet e 31,6% como usuários problemáticos ocasionais de 

Internet. O resultado desta pesquisa evidenciou que o instrumento IAT é mais 

consistente e possui uma correlação moderada com o instrumento CIAS, e sugeriram 

a utilização do instrumento IAT devido sua melhor confiabilidade para avaliar o vício 

de internet em adolescentes (LAI et al., 2013). 

Em 2014, pesquisadores publicaram um artigo, que através de uma 

bibliometria, listam os principais estudos que foram realizados e existentes na 

literatura no quesito de vício em Internet, além dos diversos instrumentos de medidas 

que foram desenvolvidos nas últimas duas décadas, com o intuito de apresentar a 

evolução das discussões sobre este tema em todo o mundo. (LACONI; FLORENCE; 

CHABROL, 2014). 

Em Portugal, no mesmo ano, pesquisadores realizaram a tradução do 

instrumento IAT de Young (1998b), e o aplicaram a 593 pessoas entre adolescentes 

e estudantes universitários portugueses, o resultado condiz como outros estudos, 
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relatando que o instrumento IAT é considerado válido e confiável (PONTES; PATRÃO; 

GRIFFITHS, 2014). 

Na Sérvia, também no mesmo ano, pesquisadores realizaram a aplicação do 

instrumento PIU, em uma amostra de duzentos e setenta estudantes universitários 

sérvios, dentre os respondentes, 47,6% apresentaram patologias relacionadas ao uso 

excessivo de Internet, 46,4% apresentaram sintomas limitados de vício enquanto 

apenas 6% não apresentaram sintomas algum (NICULOVIĆ et al., 2014). 

 

 

2.3.1 O uso excessivo de comunicadores instantâneos 

   

A utilização de aparelhos inteligentes que permitem o uso da Internet, seja por 

meio de aparelhos celulares e tablets ou também através de computadores pessoais, 

notebooks, televisores inteligentes ou dispositivos vestíveis (relógios e óculos 

inteligentes), contribui para que mais pessoas tenham acesso a esta rede de 

comunicação para entretenimento e alívio do stress (LEE et al., 2014). 

Porém, caso haja um uso individual e excessivo, a tendência é que isto cause 

uma dependência de comunicar-se através de um ambiente virtual, caracterizando-se 

como o termo Nomophobia (No Mobile Phobia), que condiz a um desconforto ou 

ansiedade causada pela ausência do uso do aparelho celular, computador ou 

qualquer outro dispositivo que permita uma comunicação virtual com outras pessoas 

(KING et al., 2013). 

A Nomophobia surgiu na Inglaterra e é considerado um transtorno no qual há 

um medo (fobia) de uma pessoa ficar incomunicável, longe de seus aparelhos 

celulares ou até mesmo desconectada da Internet (KING et al., 2013). 

Pesquisas que buscam entender a relação entre um indivíduo e o seu 

envolvimento com uma determinada tecnologia computacional relatam sobre a 

experiência de fluxo, que é a concentração total e a satisfação que um indivíduo 

percebe em uma determinada atividade. Além disto, quando uma pessoa percebe 

uma sensação de controle sobre uma determinada atividade que envolva o uso de um 

determinado dispositivo computadorizado, esta terá um aumento considerável em sua 

utilização (GHANI; DESHPANDE, 1994; GHANI; SUPNICK; ROONEY, 1991). 
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É possível destacar que o uso excessivo de ambientes virtuais de 

comunicação, como Redes Sociais por exemplo, são considerados fatores 

antecedentes e que levam ao vício em telefones celulares (SALEHAN; NEGAHBAN, 

2013). 

Alguns fatores psicológicos, como a extroversão e a ansiedade social, já afetam 

os consumidores de aplicativos como Whatsapp e Blackberry Messenger, levando-os 

ao uso compulsivo destas tecnologias virtuais (SULTAN, 2014). 

O uso compulsivo e excessivo de usuários de smartphones em conjunto com o 

TecnoStress estão positivamente relacionados com traços psicológicos, por exemplo 

lócus de controle, ansiedade pela interação social, o materialismo e a necessidade de 

toque (LEE et al., 2014). 

Quanto maior o tempo de utilização de forma indiscriminada, é possível que 

ocorra a perda de discernimento de saber diferenciar a utilização como lazer do uso 

excessivo, sendo assim, o uso de forma desenfreada trará reflexos para sua vida 

social, como relacionamentos familiares, profissionais e até problemas de 

desempenho acadêmico (YOUNG, 1998a). 

O uso excessivo de aplicativos relacionados à Internet, como exemplo os 

comunicadores instantâneos, tende a diminuir o envolvimento social de um indivíduo, 

pois este prefere consumir seu tempo em comunicações virtuais em detrimento de 

interações pessoais, causando consequências como solidão e falta de contatos 

humanos (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; DOUGLAS et al., 2008). 

A alienação, que é uma ausência de suporte social, pode ocasionar um 

aumento da procura de alternativas de socialização, pois pessoas que sintam-se 

fragilizadas emocionalmente tendem a buscar suporte social, principalmente por meio 

de comunicadores instantâneos (HUANG; LEUNG, 2009). 

Através de uma pesquisa realizada com 330 adolescentes chineses, detectou-

se que 95,8% faziam uso regular de comunicadores instantâneos e entre aqueles 

constatados com vício, foram verificados quatro sintomas: o transtorno de humor, a 

perda de amizades, a perda de controle e a fuga de suas responsabilidades (HUANG 

et al., 2007). 
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Em decorrência de diversos estudos que avaliavam o vício em trabalho, 

resolveu-se adicionar no dicionário americano o termo workaholic. Em contrapartida, 

ainda não existe formalizações de um termo que descreva o vício em comunicadores 

instantâneos (chataholic) quando uma pessoa que faz uso excessivo e viciante destas 

tecnologias (COLLINS, 2015). 

 

 

2.4 Reflexos do uso excessivo de comunicadores instantâneos 

no ambiente de trabalho 

  

A tecnologia tem proporcionado um aumento considerável na produtividade de 

qualquer tipo de trabalho, porém o uso excessivo de tecnologias como a Internet ou 

de qualquer outro aplicativo que a dependam para seu funcionamento, como os 

comunicadores instantâneos, causam para organizações grandes perdas de tempo e 

dinheiro (GREENFIELD; DAVIS, 2002; THATCHER; WRETSCHKO; FRIDJHON, 

2008). 

Para tentar controlar esta perda de tempo e dinheiro, as organizações estão 

buscando alternativas, como a utilização de softwares de monitoramento do acesso à 

Internet, para controlar o quanto realmente a Internet está agregando de 

conhecimento ao funcionário para executar suas funções ou interferindo em sua 

produtividade (THATCHER; WRETSCHKO; FRIDJHON, 2008). 

Quando a Internet é acessada dentro da organização pelos funcionários, para 

fins que não sejam a execução de suas atividades profissionais, é definida por alguns 

pesquisadores por um termo chamado Cibervadiagem, que é considerado um 

desperdício dos recursos de qualquer organização (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; 

THATCHER; WRETSCHKO; FRIDJHON, 2008). 

O termo cibervadiagem (cyberslacking) é empregado para definir a atitude de 

funcionários que utilizam  os recursos disponibilizados pela empresa, como a Internet 

e outros dispositivos, com interesses pessoais, durante o horário de expediente do 

trabalho (GREENFIELD; DAVIS, 2002; THATCHER; WRETSCHKO; FRIDJHON, 

2008; WHITTY; CARR, 2006). 
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O ambiente de trabalho propicia a interação entre as pessoas no qual os 

indivíduos tratam de assuntos pertinentes à empresa com o intuito de contribuir para 

resolução de problemas, sugestões para um melhor desempenho de determinada 

tarefa, porém quando há um uso excessivo dessa ferramenta a comunicação fica 

comprometida, pois o foco deixa de ser a empresa e passa a ser as relações 

estabelecidas através da tecnologia (WHITTY; CARR, 2006). 

A Internet tem o intuito de facilitar a comunicação entre os funcionários de uma 

organização, porém nota-se que o uso excessivo tem contribuído para perda de 

produtividade, impactando nos possíveis resultados esperados pela empresa 

(SALEHAN; NEGAHBAN, 2013). 

Existem diversos estudos que buscam associar o uso excessivo e patológico 

da Internet e seus reflexos no comportamento de um indivíduo, por exemplo a 

depressão, baixa autoestima, solidão, negligência no trabalho, problemas familiares, 

dificuldades acadêmicas, sofrimento com isolamento social além de problemas 

financeiros (CAPLAN, 2002; DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; THATCHER; GOOLAM, 

2005; WIDYANTO; GRIFFITHS; BRUNSDEN, 2011; YEN et al., 2007; YOUNG; 

ROGERS, 1998). 

Uma pesquisa realizada com 300 pessoas que utilizam a Internet no ambiente 

de trabalho esclareceu que praticamente a metade destas pessoas acreditam que o 

abuso do uso desta tecnologia durante o horário de trabalho, acarreta perda de 

produtividade. Na mesma pesquisa, foi detectada 29% do tempo gasto no uso da 

Internet foi para o uso particular (GREENFIELD; DAVIS, 2002). 

 Em função das intercorrências acima, é possível que haja comprometimento no 

que se refere à efetiva contribuição no desenvolvimento das funções pertinentes ao 

empregado, através do isolamento social ou da perda de concentração de um 

profissional que esteja desempenhando suas tarefas durante o expediente de 

trabalho.  
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2.4.1 Foco e Concentração Individual 

 

A atenção que uma pessoa exerce sobre alguma atividade é um processo 

cognitivo, que utiliza estímulos vindos de diversas fontes, e a mente permite selecionar 

aquela mais importante em determinado momento e transfere todos seus esforços de 

atenção para esta atividade (GOLEMAN, 2013; SHIKIAR et al., 2004). 

Daniel Goleman cita em seu livro, que “... estamos em um mundo onde se torna 

mais rico em informação mas cria uma pobreza de atenção.” (GOLEMAN, 2013). 

Para Goleman (2013), a perda do foco e da concentração de uma pessoa 

ocorre principalmente por distrações, que são classificadas em dois tipos: Sensorial e 

Emocional, descritas no quadro 12 (GOLEMAN, 2013, pág. 34).  

 

Quadro 12 - Definições dos tipos existentes de Distração 

Distração Sensorial Distração Emocional 

Refere-se aos estímulos externos, como 

um telefone que toca, uma conversa 

paralela, o celular que contém inúmeros 

aplicativos, uma música alta tocando no 

ambiente, uma buzina tocando na rua, o 

vizinho que pisa com seus sapatos de salto 

no andar superior, cheiros, sabores e 

cores. 

Estes entre outros estímulos não 

atrelados a sentimentos, causam reflexos 

em nossa concentração. 

Refere-se as nossas preocupações, alheias 

ao objetivo que estamos incluídos, tais como 

a doença de um filho ou familiar, as contas 

para pagar, um relacionamento que esteja 

mal resolvido, um encontro marcado com 

alguém, pensamento expresso de forma 

equivocada a pessoa ou também a falta de 

tomada de atitude pertinente ao momento. 

São estes os pensamentos carregados de 

emoção que fazem a nossa mente divagar e 

se desligar da tarefa e do objetivo. 

Fonte: Adaptado de (GOLEMAN, 2013) 

 

Pesquisadores acreditam que existam patologias que causam uma atenuação 

do foco e concentração de um indivíduo e estas patologias podem ser o transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), bipolaridade e depressão, e entre os 
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adolescentes são os que mais apresentam estes tipos de patologias (SPADA, 2014; 

YEN et al., 2007, 2009; YOUNG; ROGERS, 1998). 

Caso haja uma satisfação por um indivíduo ao exercer uma atividade, este a 

realizará com maior concentração, aumentando sua produtividade e criatividade, em 

contrapartida aqueles que realizam trabalhos com poucos ou quase inexistentes 

desafios, por exemplo em atividades que envolvam apenas esforços repetitivos, 

tendem a ter-se baixa concentração e pouco estímulo à inovação (GHANI; 

DESHPANDE, 1994; GHANI; SUPNICK; ROONEY, 1991). 

Pesquisas realizadas em empresas demonstraram que há uma quantidade 

considerável de pessoas que sonham acordadas, que desperdiçam horas de seu 

expediente navegando na Internet ou conversando por meio de comunicadores 

instantâneos e acabam fazendo o mínimo necessário de suas tarefas, dispersando 

sua atenção (GOLEMAN, 2013). 

Há pessoas que possuem um controle individual reduzido de impulso, ou 

também chamado de impulsividade, na utilização pessoal de aplicativos de 

comunicação instantâneas e a qualquer sinal que possa desviar sua atenção, trocam 

suas prioridades e transferem todo seu poder cognitivo para estes aplicativos, desta 

forma infere-se a seguinte hipótese (HUANG; LEUNG, 2009; SHIKIAR et al., 2004). 

 

Hipótese 1 (H1): Controle reduzido de impulso devido ao uso pessoal e 

excessivo de comunicadores instantâneos impacta negativamente na 

concentração individual dentro do ambiente de trabalho. 

 

A perda de concentração no uso pessoal de comunicadores instantâneos pode 

ser ocasionada principalmente pela carga excessiva de distrações que a mente  

receba durante o dia, acarretando perda de produtividade em seu expediente de 

trabalho, devido a isto levanta-se a hipótese a seguir (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; 

GOLEMAN, 2013; SHIKIAR et al., 2004). 

 

Hipótese 2 (H2): Distração Digital devido ao uso pessoal e excessivo de 

comunicadores instantâneos impacta negativamente na concentração 

individual dentro do ambiente de trabalho. 
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2.4.2 Isolamento Social 

 

O isolamento no ambiente de trabalho é o resultado da percepção da falta de 

disponibilidade de suporte e reconhecimento, oportunidades perdidas pela falta de 

interações com colegas de trabalho, além de também não se integrar e sentir-se parte 

do grupo. E devido à falta de construtos e escalas que possam medi-lo, pesquisadores  

propuseram o desenvolvimento de um instrumento para medir o isolamento dentro do 

ambiente de trabalho (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007). 

 Suedfeld (1977, pág. 121) descreve que “...a solidão é uma resposta natural de 

um indivíduo a certas situações e não como uma forma de fraqueza. Isolamento social 

ou emocional são consideradas as duas formas existentes de solidão, e são formadas 

pelo sentimento de vazio, ansiedade, inquietação e marginalidade” (SUEDFELD, 

1977). 

 Existem dois tipos de isolamento identificados na literatura, segundo Marshal, 

Michaels e Mulki (2007): 

 
Quadro 13 - Definições do Isolamento Social e Emocional 

Isolamento Social Isolamento Emocional 

É o resultado da falta de um 

relacionamento de amizade que seja 

satisfatória ou a falta de acesso a redes 

sociais. Tem como resultado a sensação 

de exclusão e o tédio. 

É o resultado da falta de um relacionamento 

afetivo satisfatório ou a falta de situações 

que tragam fortes emoções a um indivíduo. 

Tem como resultado a ansiedade e 

apreensão. 

Fonte: Adaptado de (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007) 

 

Davis (2001) destaca que problemas de contexto social como a falta de suporte 

da família e de amigos, e até mesmo o isolamento social de um indivíduo podem ser 

fatores que resultem no uso patológico da Internet. 

A timidez de um indivíduo está correlacionada há múltiplas emoções negativas, 

como o sentimento de solidão, isolamento, infelicidade, ansiedade e depressão, além 
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de ser um inibidor de interações pessoais dentro de uma sociedade (BARDI; BRADY, 

2010). 

Há evidências de estudos que o isolamento, por meio de uma sensação de 

solidão, devido ao uso excessivo de comunicadores instantâneos pode ocasionar 

problemas de relacionamento de um indivíduo, tanto na forma pessoal quanto 

profissional (BARGH; MCKENNA, 2004; BRAND; YOUNG; LAIER, 2014; CAPLAN, 

2002; DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; DAVIS, 2001). 

Sendo assim, levanta-se a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 3 (H3): Solidão devido ao uso pessoal e excessivo de comunicadores 

instantâneos impacta positivamente no isolamento social dentro do ambiente 

de trabalho. 

 

Estudos também relatam que há sensações de conforto social pelos usuários 

relativos ao uso excessivo de comunicadores instantâneos, quando estão conectados 

relacionando-se com outras pessoas (CAPLAN, 2002; DAVIS; FLETT; BESSER, 

2002). 

 Essa sensação pode acarretar, por exemplo, a procrastinação e baixa 

produtividade acadêmica em alunos, problemas afetivos entre casais ou familiares e 

até mesmo problema de produtividade no trabalho, devido ao fato de uma pessoa 

isolar-se de suas relações interpessoais para ficar imersa em um mundo virtual 

(CAPLAN, 2002; DAVIS, 2001; YOUNG; ROGERS, 1998). 

Baseado nestas afirmativas, elabora-se a hipótese abaixo: 

 

Hipótese 4 (H4): Conforto Social devido ao uso pessoal e excessivo de 

comunicadores instantâneos impacta positivamente no isolamento social 

dentro do ambiente de trabalho. 
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Desta forma, gera-se o modelo conceitual de pesquisa a seguir: 

 
Figura 2 - Modelo de pesquisa conceitual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No capítulo a seguir, elaboram-se os procedimentos metodológicos para o teste 

empírico das hipóteses especificadas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

O estudo será conduzido por uma abordagem quantitativa, que busca medir 

opiniões, reações, hábitos e atitudes em um ambiente, por meio de uma determinada 

amostra que seja possível representar-se estatisticamente (NEVES, 1996). 

Este estudo é de corte transversal único, pois os dados serão coletados em um 

só ponto no tempo e sintetizados estatisticamente, além de também caracterizar-se 

por uma pesquisa descritiva (HAIR Jr. et al., 2009). 

 Esta será uma pesquisa exploratória, pois permite aprofundar e obter 

familiaridade sobre algum problema, no que tende-se torná-lo explícito com a 

construção e validação estatística de hipóteses, aprimorando ideias ou também 

através do descobrimento de intuições (NEVES, 1996). 

 

3.1 Instrumento de medida 

 

A coleta de dados desta pesquisa empírica será realizada por meio de 

questionários do tipo survey, com formato do tipo Likert, com escalas a serem 

observadas de sete pontos.  

  

3.1.1 Análise de especialistas 

 

O instrumento de pesquisa, antes da sua aplicação, foi submetido a um 

processo de tradução e posteriormente analisado por três professores doutores 

especialistas que sugeriram ajustes na contextualização de algumas questões. Após 

esta etapa, com o questionário ajustado foi enviado para um cidadão americano 

fluente nos dois idiomas (inglês e português) que não notou diferenças de 

entendimento sobre as questões da versão original e a versão traduzida. 
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3.1.2 Pré-teste 

 

Com o intuito de observar se as pessoas que participaram da coleta de dados 

terão um entendimento correto de todas as questões em sua completude, foi aplicado 

um pré-teste do questionário validado pelos professores especialistas a uma amostra 

de 30 pessoas de forma presencial e por meio de questionários impressos. 

 Durante a aplicação do pré-teste não ocorreram questionamentos ou dúvidas 

sobre as questões, o que permitiu a aplicação do questionário para obter a amostra 

final tanto de forma presencial quanto digital. 

 

3.1.3 O instrumento Online Cognition Scale (OCS) 

 

A escala OCS, desenvolvida pelos pesquisadores Richard Davis, Gordon Flett 

e Avi Besser, busca avaliar o uso problemático da Internet de um indivíduo e possui 

36 itens. Seu desenvolvimento foi baseado em uma teoria cognitiva-comportamental 

de Davis (DAVIS, 2001), além de outros instrumentos existentes como: o Barratt 

Impulsiveness Scale 11 (BIS-11), o Center of Epidemological Studies Depression 

Scale (CES-D), a UCLA Loneliness Scale (version 3), o Procrastination Cognitions 

Inventory (PCI), o Internet Behavior and Attitude Scale (IBAS) e também o Rejection 

Sensitivity Questionnaire (RSQ) (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002). 

Esta escala tem consideráveis citações e utilizações em pesquisas empíricas 

em vários países ao redor do mundo, de acordo a WebOfScience, atualmente existem 

192 citações deste trabalho em pesquisas já publicadas em revistas científicas 

(REUTERS, 2015b). 

A seguir nos quadros 14 ao 17 são apresentadas as questões originais da 

escala, com as questões traduzidas e adequadas ao uso de comunicadores 

instantâneos. 
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Quadro 14 - Questões da Dimensão: Conforto Social 

Questões Originais Questões Adaptadas 

I am most comfortable online. Me sinto confortável ao máximo quando estou 
conectado em meus comunicadores instantâneos. 

I feel safest when I am on the Internet. Me sinto seguro ao máximo quando estou usando 
meus comunicadores instantâneos. 

You can get to know a person better on 
the Internet than in person. 

É possível conhecer melhor as pessoas por 
comunicadores instantâneos do que pessoalmente. 

I often find it peaceful to be online. Geralmente encontro paz quando estou usando 
meus comunicadores instantâneos. 

I can be myself online. Consigo ser eu mesmo quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

I get more respect online than “in real 
life”. 

Consigo ter mais respeito pelos comunicadores 
instantâneos do que na vida real. 

People accept me for who I am online. As pessoas me aceitam como eu sou quando estou 
usando os comunicadores instantâneos. 

Online relationship can be more 
fulfilling than off-line ones. 

Relacionamentos pelos comunicadores 
instantâneos são mais gratificantes do que os 
relacionamentos da vida real. 

I am at my best when I am online. Me sinto no meu melhor quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

I wish my friends and Family knew how 
people regard me online. 

Eu queria que meus amigos e familiares soubessem 
como os contatos de meus comunicadores 
instantâneos me consideram bem. 

The Internet is more “real” than real 
life. 

As conversas pelos comunicadores instantâneos 
são mais “reais” do que as conversas feitas 
pessoalmente. 

I say or do things on the Internet that I 
could never do off-line. 

Eu digo ou faço coisas através dos comunicadores 
instantâneos que eu nunca poderia fazer na vida 
real. 

When I am online, I can be carefree. Quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos, me considero livre. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 
 
Quadro 15 - Questões da Dimensão: Solidão 

Questões Originais Questões Adaptadas 

Few people love me other than those 
I know online. 

Poucas pessoas me amam tanto quanto os meus 
contatos dos comunicadores instantâneos. 

I am less lonely when I am online. Me considero menos solitário quando estou 
usando meus comunicadores instantâneos. 

I cannot see myself ever without the 
Internet for too long. 

Eu não consigo me ver sem acessar meus 
comunicadores instantâneos por muito tempo. 

The Internet is an important part of my 
life. 

Meus comunicadores instantâneos são uma parte 
importante de minha vida. 

I feel helpless when I do not have 
access to the Internet. 

Eu me sinto impotente quando não estou 
conectado nos meus comunicadores instantâneos. 

I am bothered by my inability to stop 
using the Internet so much. 

Fico incomodado de não conseguir reduzir o meu 
tempo de uso dos comunicadores instantâneos. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 
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Quadro 16 - Questões da Dimensão: Controle Reduzido de Impulso 

Questões Originais Questões Adaptadas 

I often keep thinking about something I 
experienced online well after I have 
logged off. 

Muitas vezes fico pensando sobre as conversas 
que tive em meus comunicadores instantâneos. 

When I am on the Internet, I often feel a 
kind of “rush” or emotion high. 

Geralmente, fico muito empolgado quando uso 
meus comunicadores instantâneos. 

I use the Internet more than I ought to. Eu uso meus comunicadores instantâneos mais do 
que eu deveria. 

People complain that I use the Internet 
too much. 

As pessoas reclamam que eu uso muito meus 
comunicadores instantâneos. 

I never stay on longer than I had 
planned. 

Eu nunca fico mais tempo do que planejei ao usar 
meus comunicadores instantâneos. 

When I am not online, I often think about 
the Internet. 

Geralmente, eu fico pensando sobre meus 
comunicadores instantâneos quando eu não estou 
conectado. 

The off-line world is less exciting than 
what you can do online. 

A vida real é menos emocionante do que minhas 
conversas nos meus comunicadores instantâneos. 

I cannot stop thinking about the Internet. Eu não consigo parar de pensar em meus 
comunicadores instantâneos. 

Even though there are times when I 
would like so, I cannot cut down on my 
use of the Internet. 

Eu não consigo reduzir o tempo de uso dos 
comunicadores instantâneos mesmo que, de vez 
em quando, eu queira. 

My use of the internet sometimes seems 
beyond my control. 

Às vezes meu uso de comunicadores instantâneos 
parece fora do controle. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

 
Quadro 17 - Questões da Dimensão: Distração Digital 

Questões Originais Questões Adaptadas 

When I am online, I do not think about 
my responsibilities. 

Eu não penso sobre minhas outras 
responsabilidades quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

When I have nothing better to do, I go 
online. 

Eu uso meus comunicadores instantâneos 
quando não tenho nada melhor para fazer. 

I find that I go online more when I have 
something else I am supposed to do. 

Eu uso ainda mais meus comunicadores 
instantâneos mesmo quando deveria estar 
fazendo outra coisa. 

When I am online, I do not need to think 
about off-line problems. 

Eu não preciso pensar em meus problemas da 
vida real quando estou conectado nos meus 
comunicadores instantâneos. 

I sometimes use the Internet to 
procrastinate. 

De vez em quando, eu adio outras obrigações 
por causa dos meus comunicadores 
instantâneos. 

I often use the Internet to avoid doing 
unpleasant things. 

Normalmente eu uso meus comunicadores 
instantâneos para evitar de fazer coisas chatas. 

Using the Internet is a way to forget 
about the things I must do but do not 
really want to do. 

Usar meus comunicadores instantâneos é uma 
forma de “esquecer” as coisas que tenho que 
fazer e que não quero. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 
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3.1.4 O instrumento Health and Work Questionnaire (HWQ) 

 

Existem diversas formas de avaliar a produtividade de um funcionário, porém 

grande parte delas são consideradas instrumentos subjetivos que avaliam a perda de 

produtividade (SHIKIAR et al., 2004). 

O instrumento para medir a produtividade relacionada à saúde do trabalhador 

dentro da organização, desenvolvido por Shikiar et al. (2004) foi nomeado como 

Health and Work Questionnaire (HWQ). Seu propósito foi avaliar se o ato de fumar 

traria problemas de produtividade em uma pessoa, além de avaliar outras 

características como a quantidade, qualidade, eficiência, impaciência, foco e 

concentração, satisfação com o trabalho e satisfação fora do trabalho (SHIKIAR et al., 

2004). 

O instrumento HWQ é composto por 6 construtos, Produtividade, Concentração 

Individual, Relação com o supervisor, Satisfação fora do trabalho, Satisfação dentro e 

Paciência e Irritabilidade, porém para atender ao objetivo desta pesquisa, foi 

selecionada apenas a dimensão Concentração e Foco, descrita no quadro 18: 

 

Quadro 18 - Dimensão selecionada do instrumento Health and Work Questionnaire (HWQ) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Concentração Individual Sentimento de um indivíduo quanto a inquietação, o tédio 

e afins. 

Fonte: Adaptado de (SHIKIAR et al., 2004) 

 

No quadro 19 serão apresentadas as questões relacionadas ao construto 

selecionado desta escala e suas devidas adaptações.  
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Quadro 19 - Questões da Dimensão: Concentração Individual 

Questões Originais Questões Adaptadas 

I become restless while at work Eu fico inquieto quando estou no meu ambiente 
de trabalho. 

I lose interest or become bored with 
work 

Eu perco o interesse ou fico entediado com meu 
trabalho. 

I have difficulties concentrating at work Eu tenho dificuldade de concentração no meu 
trabalho. 

I feel too exhausted to do my work Eu me sinto muito cansado para fazer meu 
trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (SHIKIAR et al., 2004) 

 

 

 

3.1.5 O instrumento Workplace Isolation (WI) 

 

O estudo de Marshal, Michaels e Mulki (2007) convergiu para o 

desenvolvimento da escala WI e para chegar neste resultado, seus estudos 

basearam-se em outras 6 escalas que medem a solidão de um indivíduo: a UCLA 

Loneliness Scale, State versus Trait Loneliness Scale, Loneliness Rating Scale (LRS), 

Rasch-Type Loneliness Scale, Differencial Loneliness Scale (DLS), Emotional versus 

Social Loneliness Scales, Emotional/Social Loneliness Inventory (ESL) e Children´s 

Loneliness Scale (SLS). 

Sua pesquisa conceituou o isolamento no ambiente de trabalho através de um 

construto psicológico e que descrevesse a percepção de isolamento pela organização, 

pelos colegas de trabalho, por seus supervisores além da falta de oportunidades para 

uma interação social e emocional com a equipe (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 

2007). 

O resultado da pesquisa resultou além do desenvolvimento da escala para 

avaliar o isolamento no ambiente de trabalho, como também a operacionalização 

entre duas dimensões, Isolamento Social e Isolamento Organizacional, descritas no 

quadro 20 a seguir: 
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Quadro 20 - Dimensões do instrumento Workplace Isolation (WI) 

Nome do Construto Descrição do Construto 

Isolamento Social no 

Ambiente de Trabalho 

Percepção de disponibilidade dos colegas da equipe em 

trabalhar para sanar os problemas, casos de discussões e 

o desenvolvimento de amizades. 

Isolamento Organizacional 

no Ambiente de Trabalho 

Comunicação com a gerência, ser informado sobre eventos 

da empresa e como a empresa considera o atingimento de 

metas individuais.  

Fonte: Adaptado de (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007) 

 

Esta escala WI, tem consideráveis citações e utilizações em pesquisas 

empíricas em vários países ao redor do mundo, de acordo a WebOfScience, 

atualmente existem 13 citações deste trabalho em pesquisas já publicadas em 

revistas científicas e para atender aos objetivos desta pesquisa, foi selecionado 

apenas a dimensão de Isolamento Social no Ambiente de Trabalho (REUTERS, 

2015c). 

No quadro 21 estão representadas as questões relacionadas ao construto 

selecionado desta escala e suas devidas adaptações.  

 

Quadro 21 - Questões da Dimensão: Isolamento Social no Ambiente de Trabalho 

Questões Originais Questões Adaptadas 

I have friends available to me at work. Eu tenho amigos receptivos no meu trabalho. 

I have one or more co-workers 
available who I talk to about day-to-day 

problems at work. 

Eu tenho um ou mais colegas no trabalho com 
quem eu posso conversar dos meus problemas. 

I have co-workers available whom I can 
depend on when I have a problem. 

Eu tenho colegas de trabalho com quem eu 
posso contar quando eu tenho um problema. 

I have enough people available at work 
with whom I can talk about my job. 

Eu tenho diversos colegas com quem eu posso 
falar sobre minhas tarefas no meu local de 

trabalho. 

I have people around me at work. Eu tenho pessoas ao meu redor no local de 
trabalho. 

I have people I can turn to at work. Eu tenho pessoas a quem posso recorrer por 
ajuda no meu local de trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007) 
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No quadro 22 ilustram-se os construtos e suas referências, que servirão de 

base, para a elaboração do instrumento que realizará a captação das respostas e 

percepções. 

 
Quadro 22 - Escalas selecionadas e suas referências 

Construto Referência 

Controle Reduzido de Impulso Adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

Distração Digital Adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

Solidão Adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

Conforto Social Adaptado de (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002) 

Concentração Individual Adaptado de (SHIKIAR et al., 2004) 

Isolamento Social Adaptado de (MARSHALL; MICHAELS; MULKI, 2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 
3.2 Informações da amostra 

 

Este estudo foi aplicado por meio de um questionário a uma amostra de 

pessoas que exercem atividades profissionais remuneradas por mais de seis meses 

e que façam o uso pessoal e excessivo de aplicativos de comunicação instantânea 

durante seu horário de trabalho. 

A amostra total coletada foi de 321 respondentes, porém com o intuito de 

selecionar apenas pessoas que trabalhassem por um período superior a seis meses 

e que fizessem o uso pessoal e excessivo de comunicadores instantâneos durante o 

horário do expediente, descartou-se 38 observações da amostra, sendo considerados 

para análises estatísticas um total de 283 observações. 

Para a definição do tamanho da amostra, TABACHNICK e FIDEL (2007) 

recomendam que uma amostra deve atender a seguinte fórmula N=50+8K (sendo K 

o número de variáveis a serem observadas). Sendo assim este estudo deveria uma 

amostra mínima de 98 observações (N = 50 + (8 x 6) = 98), porém obteve-se 283 

respondentes (sendo 114 de forma presencial e 169 online), atendendo assim às 

recomendações de amostra mínima. 
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3.3 Estratégia de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada tanto em formato impresso de aplicação 

presencial, quanto em formato online, sendo divulgados em redes sociais, por 

exemplo o Facebook e LinkedIn, além de aplicações presenciais com questionários 

impressos e aplicados em escolas de jovens e adultos, igrejas e universidades. 

O período compreendido de coleta de dados ocorreu do primeiro dia do mês de 

agosto até 30 de agosto de 2015. 

 

 

3.4 Síntese de técnicas estatísticas 

  

Para a realização o teste de hipóteses desta pesquisa, foram utilizadas técnicas 

estatísticas multivariadas utilizando o software IBM SPSS versão 22 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 

3.4.1 Análise Fatorial 

 

 Em pesquisas de ciências sociais que busquem fazer análises para medir 

fenômenos que de alguma forma não possam ser diretamente observados, traz à tona 

desafios aos pesquisadores que é de operacionalizar conceitos abstratos em variáveis 

que sejam empiricamente observáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). 

 Um dos processos que tem o objetivo de medir variáveis e identificar quais 

delas seguem caminhos similares e que apresentem caminhos subjacentes, é a 

análise fatorial (TABACHNICK; FIDEL, 2007). 

A análise fatorial objetiva reduzir o número de variáveis observadas dentro de 

um número menor de fatores. Estes fatores são chamados dimensões latentes, ou 

também conhecidos como construtos, que explicam um conjunto de variáveis 

observadas (HAIR Jr. et al., 2009). 
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 Os primeiros trabalhos que envolveram a utilização de técnicas de análise 

fatorial foram de Charles Spearman e Karl Pearson. Spearman (1904) testou esta 

técnica em uma hipótese de que habilidades mentais (habilidades em matemática, 

verbais, de raciocínio lógico, entre outras) explicavam um fator que se tratava de uma 

inteligência comum. 

 Hair Jr. et al. (2009) sugere que para ser realizada uma análise fatorial deve ter 

uma amostra de ao menos 50 observações, e para que haja um resultado satisfatório 

espera-se que a amostra seja superior a 100 observações. 

 O resultado da análise fatorial em cada item de um construto, é chamado de 

carga fatorial, e os valores apresentados por esta técnica devem ser abstraídos da 

seguinte forma: Caso uma carga fatorial for maior que 0,30 atingem um nível mínimo, 

pois explicará apenas 10% de variância, quando as cargas forem maiores de que 0,50 

são classificadas de significância prática, pois explicam 25% de variância pelo fator. 

Para que um fator explique um fator acima de 50% de variância, esta carga deve ser 

acima de 0,70 (HAIR Jr. et al., 2009). 

 

3.4.2 Regressão Linear 

 

A regressão linear é considerada uma análise estatística que tem o objetivo de 

encontrar a existência de uma relação entre uma variável dependente com uma 

(simples) ou várias (múltipla) variáveis independentes (TABACHNICK; FIDEL, 2007). 

Esta técnica estabelece uma equação que representa o comportamento dos 

valores da variável dependente em função da variável independente. Esta técnica 

pode ser apresentada em um formato gráfico e pode apresentar-se um 

comportamento linear, quadrático, cúbico, exponencial e até mesmo logarítmico, para 

isto deve ser analisar qual é o tipo de curva que o modelo matemático apresente em 

um gráfico de dispersão (HAIR Jr. et al., 2009). 

O coeficiente de determinação, conhecido como R² ou também r², apresenta 

uma informação auxiliar a análise de variância da regressão e é uma forma de se 

avaliar se o modelo proposto é adequado e se este descreve um fenômeno que esteja 

sendo estudado. Este coeficiente varia entre 0 e 1, sendo que os valores cada vez 
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mais próximos de 1 representa que o modelo é adequado para explicar um fenômeno. 

O R² também indica um percentual ou proporção de que a variável dependente está 

sendo explicada por uma ou mais variáveis independentes. (TABACHNICK; FIDEL, 

2007; HAIR Jr. et al., 2009) 

 

3.5 Tratamento do banco de dados 

  

De acordo com o estudo de Davis, Flett e Besser (2002), os efeitos decorrentes 

do uso excessivo de Tecnologias de Informação podem ocorrer segundo a quantidade 

de horas que utilizam a internet ou outro aplicativo tecnológico, além da idade das 

pessoas. Portanto, foram separados os seguintes grupos apresentados no quadro 23 

para as análises do estudo: 

 

Quadro 23 - Grupos analisados e quantidade de observações na amostra 

Grupo 
Quantidade de 

respondentes 

Usuários que utilizam comunicadores instantâneos e que tenham até 25 

anos de idade. 

76 

Pessoas que fazem uso pessoal dos comunicadores instantâneos acima 

de três horas ao dia. 

113 

Pessoas que fazem uso pessoal dos comunicadores instantâneos acima 

de cinco horas ao dia 

70 

Pessoas que utilizam comunicadores instantâneos acima de três anos. 156 

Pessoas que façam uso pessoal dos comunicadores instantâneos por 

mais de quinze minutos a cada hora do expediente de trabalho. 

63 

Pessoas que acessam seus comunicadores instantâneos acima de 10 

vezes por hora trabalhada. 

59 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.6 Descrição e análise dos dados 

  

3.6.1 Análise de dados demográficos 

 

Dentre a amostra coletada, as seguintes informações foram identificadas: 

 

Tabela 1 - Gênero dos Respondentes 

Gênero Quantidade Percentual 

Feminino 151 53,4% 

Masculino 132 46,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A tabela 1 apresenta que a quantidade de respondentes, quando analisada por 

gênero há uma proximidade entre os dois grupos, porém pessoas do gênero feminino 

representam 6,8% mais pessoas do que no gênero masculino. 

 Quanto a idade informada pelos respondentes, foram obtidos os seguintes 

resultados na Tabela 2 a seguir:  

 

Tabela 2 - Idade dos respondentes 

 Idade Mínima Idade Máxima Média Desvio Padrão 

Idade (em anos) 18 65 33,88 11,18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se nesta tabela que a média de idade entre os que responderam são 

33 anos, com desvio padrão de 11,18. A menor idade encontrada na amostra foi de 

18 anos enquanto a maior idade obtida foi de 65 anos. Essa variação demonstra haver 

distribuição entre várias gerações e que a idade não pode ser considerada um 

impeditivo para deixar de se utilizar aplicativos de comunicação instantânea. 

Com relação ao tempo médio de trabalho, obteve-se o seguinte resultado: 
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Tabela 3 - Tempo médio de trabalho na mesma empresa 

Tempo médio de trabalho Quantidade Percentual 

Entre 6 meses e 1 ano 59 20,8 % 

Entre 1 e 2 anos 43 15,2% 

Entre 2 e 3 anos 17 6,1% 

Entre 3 e 5 anos 47 16,6% 

Acima de 5 anos 117 41,3% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 Na Tabela 3, a maioria das pessoas, representando 79,2% relatam suas 

experiências profissionais como sendo maiores ou iguais a um ano, e dentre este 

percentual, 41,3% informam que tempo médio é acima de 5 anos o que se denota que 

as pessoas possuem um razoável no emprego atual. 

 Quanto ao tempo de experiência no uso de aplicativos de comunicação 

instantânea, os fatos obtidos foram: 

 

Tabela 4 - Tempo que fazem uso de comunicadores instantâneos 

Tempo de uso Quantidade Percentual 

Menos de 6 meses 6 2,1% 

Entre 6 meses e 1 ano 16 5,7% 

Entre 1 e 2 anos 57 20,1% 

Entre 2 e 3 anos 48 17,0% 

Entre 3 e 5 anos 79 27,9% 

Acima de 5 anos 77 27,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Está presente na tabela 4 que mais de 90% de pessoas que fazem uso de 

aplicativos de comunicação instantânea por mais de um ano, o que indica que são 

usuários experientes no uso de tecnologias de comunicação instantânea. 

 Quanto à preferência de uso dos aplicativos existentes, a tabela 5 destaca as 

seguintes informações: 
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Tabela 5 - Aplicativos mais utilizados segundo preferência 

Uso Aplicativo Percentual 

1ª preferência Whatsapp 90,1% 

2ª preferência Facebook Messenger 62,2% 

3ª preferência Skype 33,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
  

 A tabela 5 apresenta que 90,1% dos usuários preferem utilizar o aplicativo 

Whatsapp como primeira opção de escolha, o que se confirma com estudos informam 

ser este o serviço de troca de mensagens mais popular entre os usuários (SULTAN, 

2014; CANALTECH, 2015). 

  Quanto ao tempo de utilização de comunicadores instantâneos pelos 

respondentes, foi obtido os dados na tabela 6:  

 

Tabela 6 - Tempo de uso diário de aplicativos de comunicação instantânea 

Tempo de uso diário Quantidade Percentual 

Abaixo de 1 hora ao dia 72 25,4% 

Entre 1 e 3 horas ao dia 98 34,6% 

Entre 3 e 5 horas ao dia 43 15,2% 

Entre 5 e 8 horas ao dia 25 8,8% 

Entre 8 e 10 horas ao dia 15 5,4% 

Acima de 10 horas ao dia 30 10,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 Com relação ao uso diário de comunicadores instantâneos, a maioria 

representada por 74,6% utiliza aplicativos de comunicação instantânea acima de uma 

hora ao dia, quando o seu uso é superior a três horas, é representado por 40% da 

amostra. Verifica-se que segundo estudos, quando seu uso passar de três horas 

diárias há uma tendência de tornar-se um uso excessivo e causar perda de controle, 

com a consequência de gerar problemas pessoais e até mesmo profissionais aos 

usuários (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; SPADA, 2014; YOUNG, 1998a). 

 No contexto organizacional, o tempo médio de uso pessoal dos comunicadores 

instantâneos para cada hora trabalhada, apresenta na tabela 7 o seguinte resultado: 



65 

 
 

 

 

 

Tabela 7 - Uso de comunicadores a cada hora do expediente de trabalho 

Tempo dedicado ao uso Quantidade Percentual 

Abaixo de 1 minuto 65 23,0% 

Entre 1 e 5 minutos 79 27,9% 

Entre 5 e 15 minutos 76 26,9% 

Entre 15 e 30 minutos 25 8,8% 

Entre 30 e 45 minutos 18 6,3% 

Entre 45 e 60 minutos 20 7,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Dentro do ambiente de trabalho a maioria dos respondentes, o que representa 

77% da amostra utilizam aplicativos de comunicação instantânea durante o 

expediente de trabalho, o que confirma com o estudo dos pesquisadores Greenfield e 

Davis (2002) que identificou em sua pesquisa que mais da metade dos funcionários 

utilizavam a internet durante o expediente de trabalho. 

 

3.6.2 Análise descritiva das variáveis da escala 

 

O construto Conforto Social, composto por 13 itens, obteve média geral igual a 

2,86 e desvio padrão igual a 1,76, dentre as questões aquela que obteve menor média 

foi a questão CS06 “Consigo ter mais respeito pelos comunicadores instantâneos do 

que na vida real” com média igual a 1,64 e desvio padrão igual a 1,22. Em 

contrapartida, o item com maior média neste construto foi a questão CS05 “Consigo 

ser eu mesmo quando estou usando meus comunicadores instantâneos” com média 

igual a 4,30 e desvio padrão igual a 2,26. 

No construto Solidão, composto por 6 itens, obteve média geral igual a 2,90 e 

desvio padrão igual a 11,83, a questão SOL14 “Poucas pessoas me amam tanto 

quanto os meus contatos dos comunicadores instantâneos” obteve a menor média 

sendo igual a 1,87 e desvio padrão igual a 1,45, a questão deste construto com maior 

média, com valor igual a 4,01 e desvio padrão igual a 1,99, foi a SOL16 “Eu não 

consigo me ver sem acessar meus comunicadores instantâneos por muito tempo”. 
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Para o construto Controle Reduzido de Impulso, composto por 10 itens, obteve 

média igual a 2,96 e desvio padrão igual a 1,75, e a questão CRI24 “Eu nunca fico 

mais tempo do que planejei ao usar meus comunicadores instantâneos” obteve maior 

média sendo igual a 4,08 e desvio padrão igual a 1,85, em contrapartida a questão 

CRI27 “Eu não consigo parar de pensar em meus comunicadores instantâneos” 

obteve menor média igual a 1,77 e desvio padrão igual a 1,32. 

Com o construto Distração Digital, composto por 7 itens, obteve uma média 

igual a 2,71 e desvio padrão igual a 1,71, a questão DIS31 “Eu uso meus 

comunicadores instantâneos quando não tenho nada melhor para fazer” obteve a 

maior média igual a 4,58 e desvio padrão igual a 2,00, e a questão DIS34 “De vez em 

quando, eu adio outras obrigações por causa dos meus comunicadores instantâneos” 

obteve a menor média, sendo igual a 1,96 e desvio padrão igual a 1,54. 

Em relação ao construto Concentração Individual, que compreende 4 itens, 

atingiu-se uma média geral igual a 2,37 e desvio padrão igual a 1,65, a questão CI38 

“Eu perco o interesse ou fico entediado com meu trabalho” obteve a maior média, igual 

a 2,48 e desvio padrão igual a 1,71, e na questão CI39 “Eu tenho dificuldade de 

concentração no meu trabalho” obteve-se a menor média, sendo igual a 2,20 e desvio 

padrão igual a 1,64. 

Por fim, no construto Isolamento Social, com 6 itens, obteve uma média igual a 

4,94 e desvio padrão igual a 1,80. Dentre suas questões, aquela que obteve a maior 

média, igual a 5,55 e desvio padrão igual a 1,66, foi a IS45 “Eu tenho pessoas ao meu 

redor no local de trabalho” e a questão com menor média, obtendo valor igual a 4,55 

e desvio padrão igual a 1,98, foi a IS42 “Eu tenho um ou mais colegas no trabalho 

com quem eu posso conversar dos meus problemas”. 

Com base nestas análises, é capaz de se observar uma homogeneidade entre 

suas respostas médias, a tabela 8 a seguir apresenta de forma detalhada o percentual 

de distribuição das respostas em cada questão: 
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Tabela 8 - Frequência de respostas nos itens da escala 

Questões 
Itens da Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

Conforto Social        

CS01. Me sinto confortável ao máximo quando estou 
conectado em meus comunicadores instantâneos. 

11,3% 6,0% 14,5% 21,6% 24,4% 11,0% 11,3% 

CS02. Me sinto seguro ao máximo quando estou 
usando meus comunicadores instantâneos. 

29,7% 13,1% 14,1% 21,2% 12,4% 5,3% 4,2% 

CS03. É possível conhecer melhor as pessoas por 
comunicadores instantâneos do que pessoalmente. 

49,1% 13,8% 9,5% 9,5% 8,1% 5,7% 4,2% 

CS04. Geralmente encontro paz quando estou 
usando meus comunicadores instantâneos. 

32,5% 19,1% 11,0% 20,1% 7,8% 4,2% 5,3% 

CS05. Consigo ser eu mesmo quando estou usando 
meus comunicadores instantâneos. 

20,5% 8,5% 5,7% 15,5% 11,0% 13,1% 25,8% 

CS06. Consigo ter mais respeito pelos 
comunicadores instantâneos do que na vida real. 

70,3% 14,1% 3,9% 7,4% 2,5% 0,7% 1,1% 

CS07. As pessoas me aceitam como eu sou quando 
estou usando os comunicadores instantâneos. 

32,9% 10,6% 8,8% 26,1% 7,4% 6,0% 8,1% 

CS08. Relacionamentos pelos comunicadores 
instantâneos são mais gratificantes do que os 
relacionamentos da vida real. 

71,0% 10,6% 6,4% 7,8% 2,5% 1,1% 0,7% 

CS09. Me sinto no meu melhor quando estou usando 
meus comunicadores instantâneos. 

51,9% 16,6% 9,2% 11,3% 5,3% 3,2% 2,5% 

CS10. Eu queria que meus amigos e familiares 
soubessem como os contatos de meus 
comunicadores instantâneos me consideram bem. 

43,8% 11,3% 5,7% 26,1% 7,4% 2,8% 2,8% 

CS11. As conversas pelos comunicadores 
instantâneos são mais “reais” do que as conversas 
feitas pessoalmente. 

54,1% 15,5% 7,4% 9,2% 7,1% 3,5% 3,2% 

CS12. Eu digo ou faço coisas através dos 
comunicadores instantâneos que eu nunca poderia 
fazer na vida real. 

44,2% 9,9% 7,4% 9,9% 13,4% 4,6% 10,6% 

CS13. Quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos, me considero livre. 

16,6% 7,8% 18,0% 21,6% 19,4% 7,8% 8,8% 

Solidão        

SOL14. Poucas pessoas me amam tanto quanto os 
meus contatos dos comunicadores instantâneos. 

65,0% 12,0% 4,6% 12,0% 3,5% 1,1% 1,8% 

SOL15. Me considero menos solitário quando estou 
usando meus comunicadores instantâneos. 

29,7% 17,7% 7,4% 15,9% 14,1% 7,8% 7,4% 

SOL16. Eu não consigo me ver sem acessar meus 
comunicadores instantâneos por muito tempo. 

17,7% 8,5% 14,8% 10,6% 24,4% 11,0% 13,1% 
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Questões 
Itens da Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

SOL17. Meus comunicadores instantâneos são uma 
parte importante de minha vida. 

37,8% 11,0% 10,6% 13,8% 17,3% 5,3% 4,2% 

SOL18. Eu me sinto impotente quando não estou 
conectado nos meus comunicadores instantâneos. 

44,5% 13,1% 9,9% 13,4% 8,5% 5,3% 5,3% 

SOL19. Fico incomodado de não conseguir reduzir o 
meu tempo de uso dos comunicadores instantâneos. 

36,7% 16,3% 13,1% 16,6% 7,4% 4,9% 4,9% 

Controle Reduzido de Impulso        

CRI20. Muitas vezes fico pensando sobre as 
conversas que tive em meus comunicadores 
instantâneos. 

12,0% 13,4% 15,5% 13,1% 20,1% 13,8% 12,0% 

CRI21. Geralmente, fico muito empolgado quando 
uso meus comunicadores instantâneos. 

12,4% 8,8% 11,7% 30,4% 24,0% 6,0% 6,7% 

CRI22. Eu uso meus comunicadores instantâneos 
mais do que eu deveria. 

19,4% 12,7% 15,5% 14,1% 25,1% 4,9% 8,1% 

CRI23. As pessoas reclamam que eu uso muito meus 
comunicadores instantâneos. 

45,2% 16,6% 8,5% 8,5% 11,0% 3,9% 6,4% 

CRI24. Eu nunca fico mais tempo do que planejei ao 
usar meus comunicadores instantâneos. 

11,7% 9,5% 19,8% 13,4% 20,8% 13,1% 11,7% 

CRI25. Geralmente, eu fico pensando sobre meus 
comunicadores instantâneos quando eu não estou 
conectado. 

39,9% 16,6% 11,0% 11,7% 13,4% 2,8% 4,6% 

CRI26. A vida real é menos emocionante do que 
minhas conversas nos meus comunicadores 
instantâneos. 

64,0% 11,7% 9,5% 7,8% 1,4% 1,8% 3,9% 

CRI27. Eu não consigo parar de pensar em meus 
comunicadores instantâneos. 

64,3% 16,6% 7,8% 4,6% 3,5% 2,5% 0,7% 

CRI28. Eu não consigo reduzir o tempo de uso dos 
comunicadores instantâneos mesmo que, de vez em 
quando, eu queira. 

41,3% 20,5% 10,6% 11,0% 8,8% 2,8% 4,9% 

CRI29. Às vezes meu uso de comunicadores 
instantâneos parece fora do controle. 

48,4% 17,3% 7,8% 8,5% 9,2% 4,2% 4,6% 

Distração Digital        

DIS30. Eu não penso sobre minhas outras 
responsabilidades quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

53,7% 19,4% 8,1% 7,4% 7,4% 2,1% 1,8% 

DIS31. Eu uso meus comunicadores instantâneos 
quando não tenho nada melhor para fazer. 

14,1% 5,7% 8,5% 9,2% 25,1% 17,3% 20,1% 

DIS32. Eu uso ainda mais meus comunicadores 
instantâneos mesmo quando deveria estar fazendo 
outra coisa. 

32,2% 15,9% 12,4% 7,1% 21,6% 5,7% 5,3% 
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Questões 
Itens da Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

DIS33. Eu não preciso pensar em meus problemas 
da vida real quando estou conectado nos meus 
comunicadores instantâneos. 

55,1% 15,9% 11,7% 9,2% 4,2% 2,1% 1,8% 

DIS34. De vez em quando, eu adio outras obrigações 
por causa dos meus comunicadores instantâneos. 

60,8% 16,6% 6,4% 4,2% 7,8% 2,5% 1,8% 

DIS35. Normalmente eu uso meus comunicadores 
instantâneos para evitar de fazer coisas chatas. 

33,2% 19,8% 11,3% 13,1% 15,2% 3,2% 4,2% 

DIS36. Usar meus comunicadores instantâneos é 
uma forma de “esquecer” as coisas que tenho que 
fazer e que não quero. 

46,3% 19,8% 10,2% 8,1% 8,8% 3,9% 2,8% 

Concentração Individual        

CI37. Eu fico inquieto quando estou no meu ambiente 
de trabalho. 

42,8% 17,7% 12,4% 13,8% 7,4% 3,2% 2,8% 

CI38. Eu perco o interesse ou fico entediado com 
meu trabalho. 

42,4% 18,4% 13,8% 9,9% 8,8% 3,2% 3,5% 

CI39. Eu tenho dificuldade de concentração no meu 
trabalho. 

48,1% 24,7% 8,8% 6,0% 5,7% 3,2% 3,5% 

CI40. Eu me sinto muito cansado para fazer meu 
trabalho. 

44,2% 20,1% 13,4% 9,2% 8,8% 2,1% 2,1% 

Isolamento Social        

IS41. Eu tenho amigos receptivos no meu trabalho. 8,1% 2,1% 3,2% 13,8% 29,0% 25,4% 18,4% 

IS42. Eu tenho um ou mais colegas no trabalho com 
quem eu posso conversar dos meus problemas. 

15,2% 4,9% 5,7% 12,0% 26,1% 18,0% 18,0% 

IS43. Eu tenho colegas de trabalho com quem eu 
posso contar quando eu tenho um problema. 

11,7% 6,0% 7,4% 11,7% 25,8% 19,1% 18,4% 

IS44. Eu tenho diversos colegas com quem eu posso 
falar sobre minhas tarefas no meu local de trabalho. 

9,5% 3,9% 8,5% 13,4% 28,3% 15,5% 20,8% 

IS45. Eu tenho pessoas ao meu redor no local de 
trabalho. 

5,3% 1,1% 5,3% 9,9% 18,0% 20,8% 39,6% 

IS46. Eu tenho pessoas a quem posso recorrer por 
ajuda no meu local de trabalho. 

8,8% 2,1% 2,8% 14,8% 24,7% 20,8% 25,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 
3.6.3 Análise fatorial exploratória 

 

Com o intuito de identificar se os itens que compuseram o questionário aplicado 

possuem correlação entre as variáveis latentes (fatores), foi realizada a análise de 

todos os itens da escala OCS (Online Cognition Scale) e observado se as cargas 
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fatoriais de cada item convergem para algum dos 4 fatores destacados pela literatura: 

Controle de Impulso Reduzido (CRI), Distração Digital (DIS), Conforto Social (CS) e 

Solidão (SOL). 

A análise fatorial exploratória nos 36 itens que compõem a escala OCS foi 

realizada considerando a amostra completa com 283 observações e a tabela 9 

apresenta as cargas fatoriais encontradas, utilizando a técnica de rotação varimax: 

 
 
Tabela 9 - Cargas fatoriais inicial dos itens da escala OCS 

Questões 
Fatores 

1 2 3 4 

CS01. Me sinto confortável ao máximo quando estou conectado em meus 
comunicadores instantâneos. 

-0,031 0,129 0,640 0,356 

CS02. Me sinto seguro ao máximo quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

0,081 0,139 0,507 0,106 

CS03. É possível conhecer melhor as pessoas por comunicadores 
instantâneos do que pessoalmente. 

0,476 0,082 0,151 0,253 

CS04. Geralmente encontro paz quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

0,282 0,300 0,504 0,192 

CS05. Consigo ser eu mesmo quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

0,049 -0,024 0,524 0,012 

CS06. Consigo ter mais respeito pelos comunicadores instantâneos do 
que na vida real. 

0,715 0,183 0,225 -0,031 

CS07. As pessoas me aceitam como eu sou quando estou usando os 
comunicadores instantâneos. 

0,314 0,016 0,579 -0,017 

CS08. Relacionamentos pelos comunicadores instantâneos são mais 
gratificantes do que os relacionamentos da vida real. 

0,700 0,160 0,095 0,111 

CS09. Me sinto no meu melhor quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

0,475 0,332 0,547 -0,046 

CS10. Eu queria que meus amigos e familiares soubessem como os 
contatos de meus comunicadores instantâneos me consideram bem. 

0,417 0,269 0,388 0,152 

CS11. As conversas pelos comunicadores instantâneos são mais “reais” 
do que as conversas feitas pessoalmente. 

0,707 0,037 0,054 0,268 

CS12. Eu digo ou faço coisas através dos comunicadores instantâneos 
que eu nunca poderia fazer na vida real. 

0,294 0,137 0,026 0,508 

CS13. Quando estou usando meus comunicadores instantâneos, me 
considero livre. 

0,192 -0,309 0,383 0,546 

SOL14. Poucas pessoas me amam tanto quanto os meus contatos dos 
comunicadores instantâneos. 

0,599 0,092 -0,042 0,298 

SOL15. Me considero menos solitário quando estou usando meus 
comunicadores instantâneos. 

0,317 0,258 0,396 0,214 

SOL16. Eu não consigo me ver sem acessar meus comunicadores 
instantâneos por muito tempo. 

-0,031 0,271 0,456 0,380 
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Questões 
Fatores 

1 2 3 4 

SOL17. Meus comunicadores instantâneos são uma parte importante de 
minha vida. 

0,306 0,304 0,578 -0,053 

SOL18. Eu me sinto impotente quando não estou conectado nos meus 
comunicadores instantâneos. 

0,170 0,458 0,356 0,108 

SOL19. Fico incomodado de não conseguir reduzir o meu tempo de uso 
dos comunicadores instantâneos. 

0,112 0,619 0,129 0,159 

CRI20. Muitas vezes fico pensando sobre as conversas que tive em meus 
comunicadores instantâneos. 

0,079 0,246 0,363 0,458 

CRI21. Geralmente, fico muito empolgado quando uso meus 
comunicadores instantâneos. 

0,068 0,171 0,581 0,433 

CRI22. Eu uso meus comunicadores instantâneos mais do que eu 
deveria. 

0,082 0,580 0,171 0,454 

CRI23. As pessoas reclamam que eu uso muito meus comunicadores 
instantâneos. 

0,243 0,560 0,117 0,340 

CRI24. Eu nunca fico mais tempo do que planejei ao usar meus 
comunicadores instantâneos. 

0,029 -0,134 0,077 -0,019 

CRI25. Geralmente, eu fico pensando sobre meus comunicadores 
instantâneos quando eu não estou conectado. 

0,303 0,568 0,322 0,018 

CRI26. A vida real é menos emocionante do que minhas conversas nos 
meus comunicadores instantâneos. 

0,670 -0,017 0,146 0,063 

CRI27. Eu não consigo parar de pensar em meus comunicadores 
instantâneos. 

0,621 0,372 0,349 0,026 

CRI28. Eu não consigo reduzir o tempo de uso dos comunicadores 
instantâneos mesmo que, de vez em quando, eu queira. 

0,206 0,651 0,146 0,040 

CRI29. Às vezes meu uso de comunicadores instantâneos parece fora do 
controle. 

0,192 0,668 0,183 0,229 

DIS30. Eu não penso sobre minhas outras responsabilidades quando 
estou usando meus comunicadores instantâneos. 

0,466 0,295 0,069 0,239 

DIS31. Eu uso meus comunicadores instantâneos quando não tenho 
nada melhor para fazer. 

0,109 0,163 0,014 0,395 

DIS32. Eu uso ainda mais meus comunicadores instantâneos mesmo 
quando deveria estar fazendo outra coisa. 

0,161 0,662 0,268 0,202 

DIS33. Eu não preciso pensar em meus problemas da vida real quando 
estou conectado nos meus comunicadores instantâneos. 

0,382 0,327 0,281 0,152 

DIS34. De vez em quando, eu adio outras obrigações por causa dos 
meus comunicadores instantâneos. 

0,440 0,423 0,204 0,120 

DIS35. Normalmente eu uso meus comunicadores instantâneos para 
evitar de fazer coisas chatas. 

0,336 0,296 0,097 0,413 

DIS36. Usar meus comunicadores instantâneos é uma forma de 
“esquecer” as coisas que tenho que fazer e que não quero. 

0,226 0,284 0,125 0,492 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma mesma variável, segundo Hair Jr. et al. (2009), não pode contribuir para a 

construção de fatores distintos e devido aos resultados obtidos na tabela 9 é possível 

observar que grande parte das cargas fatoriais não obtiveram cargas superiores a 

0,70 no construto associado e com diferença de carga fatorial superior a 0,20 nos 

construtos adjacentes. 

Estudos relatam que, dependendo do tamanho da amostra, existem valores 

para cargas fatoriais que passam a ser aceitas pois estas se tornam significantes após 

uma determinada quantidade de observações (HAIR Jr. et al., 2009). Devido a 

amostra deste estudo ser de 283 observações, Hair Jr. et al. (2009) recomenda cargas 

fatoriais superiores a 0,35 para serem consideradas significantes, porém adotou-se 

valores superiores a 0,60 com o objetivo de evitar o problema da indeterminação da 

relação entre variáveis e fatores.  

Desta forma, as seguintes questões dispostas no quadro 24 foram removidas: 
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Quadro 24 - Itens removidos da análise de relacionamento dos construtos 

Construto Questões removidas 

Conforto Social 

CS01. Me sinto confortável ao máximo quando estou conectado em meus 
comunicadores instantâneos. 

CS02. Me sinto seguro ao máximo quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos. 

CS04. Geralmente encontro paz quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos. 

CS05. Consigo ser eu mesmo quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos. 

CS07. As pessoas me aceitam como eu sou quando estou usando os 
comunicadores instantâneos. 

CS09. Me sinto no meu melhor quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos. 

CS10. Eu queria que meus amigos e familiares soubessem como os contatos de 
meus comunicadores instantâneos me consideram bem. 

CS12. Eu digo ou faço coisas através dos comunicadores instantâneos que eu 
nunca poderia fazer na vida real. 

CS13. Quando estou usando meus comunicadores instantâneos, me considero 
livre. 

Solidão 

SOL14. Poucas pessoas me amam tanto quanto os meus contatos dos 
comunicadores instantâneos. 

SOL15. Me considero menos solitário quando estou usando meus comunicadores 
instantâneos. 

SOL19. Fico incomodado de não conseguir reduzir o meu tempo de uso dos 
comunicadores instantâneos. 

Controle 
Reduzido de 
Impulso 

CRI20. Muitas vezes fico pensando sobre as conversas que tive em meus 
comunicadores instantâneos. 

CRI21. Geralmente, fico muito empolgado quando uso meus comunicadores 
instantâneos. 

CRI24. Eu nunca fico mais tempo do que planejei ao usar meus comunicadores 
instantâneos. 

CRI25. Geralmente, eu fico pensando sobre meus comunicadores instantâneos 
quando eu não estou conectado. 

CRI26. A vida real é menos emocionante do que minhas conversas nos meus 
comunicadores instantâneos. 

CRI27. Eu não consigo parar de pensar em meus comunicadores instantâneos. 

Distração Digital 

DIS30. Eu não penso sobre minhas outras responsabilidades quando estou 
usando meus comunicadores instantâneos. 

DIS31. Eu uso meus comunicadores instantâneos quando não tenho nada melhor 
para fazer. 

DIS33. Eu não preciso pensar em meus problemas da vida real quando estou 
conectado nos meus comunicadores instantâneos. 

DIS32. Eu uso ainda mais meus comunicadores instantâneos mesmo quando 
deveria estar fazendo outra coisa. 

DIS34. De vez em quando, eu adio outras obrigações por causa dos meus 
comunicadores instantâneos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre uma quantidade inicial de 36 itens originalmente composta na escala 

OCS, ao final da análise fatorial exploratória permanece então 13 itens, observados 

na tabela abaixo com suas cargas fatoriais obtidas e seus fatores renomeados: 

 
 

Tabela 10 - Cargas fatoriais itens mantidos da escala OCS 

Questões 

Fatores 

Conforto 

Social 
Solidão 

Controle 

Reduzido 

de Impulso 

Distração 

Digital 

CS03. É possível conhecer melhor as pessoas por 
comunicadores instantâneos do que pessoalmente. 

0,699 0,049 0,271 -0,068 

CS06. Consigo ter mais respeito pelos comunicadores 
instantâneos do que na vida real. 

0,741 0,209 0,164 0,086 

CS08. Relacionamentos pelos comunicadores 
instantâneos são mais gratificantes do que os 
relacionamentos da vida real. 

0,751 0,150 0,104 0,149 

CS11. As conversas pelos comunicadores instantâneos 
são mais “reais” do que as conversas feitas 
pessoalmente. 

0,723 0,070 0,048 0,299 

SOL16. Eu não consigo me ver sem acessar meus 
comunicadores instantâneos por muito tempo. 

0,018 0,710 0,248 0,073 

SOL17. Meus comunicadores instantâneos são uma 
parte importante de minha vida. 

0,282 0,694 0,151 0,070 

SOL18. Eu me sinto impotente quando não estou 
conectado nos meus comunicadores instantâneos. 

0,140 0,754 0,186 0,163 

CRI22. Eu uso meus comunicadores instantâneos mais 
do que eu deveria. 

0,099 0,233 0,689 0,230 

CRI23. As pessoas reclamam que eu uso muito meus 
comunicadores instantâneos. 

0,202 0,139 0,636 0,337 

CRI28. Eu não consigo reduzir o tempo de uso dos 
comunicadores instantâneos mesmo que, de vez em 
quando, eu queira. 

0,181 0,191 0,722 -0,019 

CRI29. Às vezes meu uso de comunicadores 
instantâneos parece fora do controle. 

0,144 0,185 0,785 0,158 

DIS35. Normalmente eu uso meus comunicadores 
instantâneos para evitar de fazer coisas chatas. 

0,225 0,035 0,273 0,720 

DIS36. Usar meus comunicadores instantâneos é uma 
forma de “esquecer” as coisas que tenho que fazer e 
que não quero. 

0,080 0,221 0,137 0,802 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Hair Jr. et al. (2009), indica que para a realização da Análise Fatorial 

Exploratória deve-se verificar a existência de correlações entre as variáveis, 

garantindo elas sejam suficientemente correlacionadas entre elas para produzir 
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fatores com representatividade. Desta forma realizou-se o teste de esfericidade de 

Bartlett, em que espera-se que sua significância seja menor que 0,05 e também a 

medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cujo índice oscila entre 

0 a 1, quanto mais próximo de um, maior é a indicação de que a variável é prevista e 

sem erro por outras variáveis (HAIR Jr. et al., 2009). 

 
 

Tabela 11 - Teste de KMO e Bartlett dos indicadores da escala OCS 

Medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,873 

Teste de esfericidade de Bartlett Sig. 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Os dados que foram coletados e realizado a análise fatorial exploratória 

apresentam significância no teste de Barlett de 0,000, enquanto a medida de 

adequação KMO resultou em 0,873, considerados aceitável para fim de uma análise 

fatorial exploratória (HAIR Jr. et al., 2009). 

Na tabela 12 pode ser visualizada as comunalidades dos itens extraídas da 

análise fatorial exploratória dos construtos Conforto Social, Solidão, Controle 

Reduzido de Impulso e Distração Digital: 
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Tabela 12 - Comunalidades dos indicadores da escala OCS 

Questões Comunalidades 

CS03. É possível conhecer melhor as pessoas por comunicadores instantâneos do que 
pessoalmente. 

0,568 

CS06. Consigo ter mais respeito pelos comunicadores instantâneos do que na vida real. 0,627 

CS08. Relacionamentos pelos comunicadores instantâneos são mais gratificantes do 
que os relacionamentos da vida real. 

0,620 

CS11. As conversas pelos comunicadores instantâneos são mais “reais” do que as 
conversas feitas pessoalmente. 

0,619 

SOL16. Eu não consigo me ver sem acessar meus comunicadores instantâneos por 
muito tempo. 

0,571 

SOL17. Meus comunicadores instantâneos são uma parte importante de minha vida. 0,589 

SOL18. Eu me sinto impotente quando não estou conectado nos meus comunicadores 
instantâneos. 

0,649 

CRI22. Eu uso meus comunicadores instantâneos mais do que eu deveria. 0,591 

CRI23. As pessoas reclamam que eu uso muito meus comunicadores instantâneos. 0,578 

CRI28. Eu não consigo reduzir o tempo de uso dos comunicadores instantâneos mesmo 
que, de vez em quando, eu queira. 

0,591 

CRI29. Às vezes meu uso de comunicadores instantâneos parece fora do controle. 0,697 

DIS35. Normalmente eu uso meus comunicadores instantâneos para evitar de fazer 
coisas chatas. 

0,645 

DIS36. Usar meus comunicadores instantâneos é uma forma de “esquecer” as coisas 
que tenho que fazer e que não quero. 

0,718 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com Hair Jr. et al. (2009), as comunalidades representam a 

proporção da variância para cada variável incluída na análise que é explicada pelos 

componentes extraídos, usualmente é aceitável o valor mínimo de 0,50 na extração, 

e conforme o exposto na tabela acima, todos os itens possuem suas comunalidades 

das extrações com os valores acima do valor mínimo aceitável. 

Na tabela 13 apresentam as análises fatoriais exploratórias dos itens que 

compreendem aos construtos Concentração Individual e Isolamento Social, com suas 

cargas fatorais obtidas: 
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Tabela 13 - Cargas fatoriais dos construtos Isolamento Social e Concentração Individual 

Questões 

Fatores 

Isolamento 
Social 

Concentração 
Individual 

CI37. Eu fico inquieto quando estou no meu ambiente de trabalho. 0,010 0,753 

CI38. Eu perco o interesse ou fico entediado com meu trabalho. -0,104 0,794 

CI39. Eu tenho dificuldade de concentração no meu trabalho. 0,036 0,800 

CI40. Eu me sinto muito cansado para fazer meu trabalho. -0,046 0,564 

IS41. Eu tenho amigos receptivos no meu trabalho. 0,644 -0,120 

IS42. Eu tenho um ou mais colegas no trabalho com quem eu 
posso conversar dos meus problemas. 

0,734 0,032 

IS43. Eu tenho colegas de trabalho com quem eu posso contar 
quando eu tenho um problema. 

0,799 -0,002 

IS44. Eu tenho diversos colegas com quem eu posso falar sobre 
minhas tarefas no meu local de trabalho. 

0,745 -0,036 

IS45. Eu tenho pessoas ao meu redor no local de trabalho. 0,646 0,046 

IS46. Eu tenho pessoas a quem posso recorrer por ajuda no meu 
local de trabalho. 

0,619 -0,074 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Hair Jr. et al. (2009), uma mesma variável não pode contribuir para a 

construção de fatores distintos e devido aos resultados obtidos na tabela 13 é possível 

observar os construtos Isolamento Social e Concentração Individual discriminaram 

corretamente e desta forma não foi necessário remover nenhum item pois todas as 

cargas fatoriais foram próximas a 0,60 no fator associado e com diferença de carga 

fatorial superior a 0,20 nos construtos adjacentes. 

A seguir encontra-se o resultado do teste de KMO e Bartlett da análise fatorial 

exploratória dos construtos Concentração Individual e Isolamento Social. 

 

Tabela 14 - Teste de KMO e Bartlett do Isolamento Social e Concentração Individual 

Medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,750 

Teste de esfericidade de Bartlett Sig. 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O teste de Barlett resultou em significância de 0,000, enquanto a medida de 

adequação KMO resultou em 0,750, considerados aceitáveis em testes de análise 

fatorial exploratória (HAIR Jr. et al., 2009). 

Na tabela 15 estão apresentados os itens e suas comunalidades extraídas das 

análises fatoriais exploratórias dos construtos Concentração Individual e Isolamento 

Social: 

Tabela 15 - Comunalidades dos indicadores de Isolamento Social e Concentração Individual 

Questões Comunalidades 

CI37. Eu fico inquieto quando estou no meu ambiente de trabalho. 0,735 

CI38. Eu perco o interesse ou fico entediado com meu trabalho. 0,697 

CI39. Eu tenho dificuldade de concentração no meu trabalho. 0,655 

CI40. Eu me sinto muito cansado para fazer meu trabalho. 0,689 

IS41. Eu tenho amigos receptivos no meu trabalho. 0,575 

IS42. Eu tenho um ou mais colegas no trabalho com quem eu posso conversar dos 

meus problemas. 
0,770 

IS43. Eu tenho colegas de trabalho com quem eu posso contar quando eu tenho um 

problema. 
0,817 

IS44. Eu tenho diversos colegas com quem eu posso falar sobre minhas tarefas no 

meu local de trabalho. 
0,615 

IS45. Eu tenho pessoas ao meu redor no local de trabalho. 0,647 

IS46. Eu tenho pessoas a quem posso recorrer por ajuda no meu local de trabalho. 0,730 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme o exposto na tabela acima, da mesma forma, todos os itens dos 

construtos Concentração Individual e Isolamento Social possuem suas comunalidades 

das extrações com os valores acima do valor mínimo, conforme recomendado por Hair 

Jr. et al. (2009). 

 
 
3.6.4 Análise de confiabilidade 

 

Para uma validade convergente é utilizada a consistência interna como forma 

de identificar se todos os itens estão relacionados ao mesmo construto latente. 
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O Alpha de Cronbach é o indicador que reforça a existência de uma 

consistência interna em uma escala, seu valor pode variar entre 0 a 1 e valores mais 

próximos de 1 indicam um alto nível de consistência. Para estudos exploratórios em 

estágios iniciais, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis; entretanto 

para estudos em estágios mais avançados, valores entre 0,70 e 0,90 são aqueles 

considerados satisfatórios (HAIR Jr. et al., 2009). 

A tabela 16 apresentam os índices de consistência interna dos itens que foram 

mantidos pela análise fatorial exploratória de cada construto: 

 
Tabela 16 - Alpha de Cronbach dos construtos após análise fatorial 

Construto Alpha de Cronbach Itens 

Conforto Social 0,744 4 

Solidão 0,657 3 

Controle Reduzido de Impulso 0,777 4 

Distração Digital 0,609 2 

Concentração Individual 0,713 4 

Isolamento Social 0,792 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No resultado apresentado, todos os construtos possuem seus alfas acima de 

0,60 e considerados aceitáveis para pesquisas exploratórias. 

 

 

3.6.5 Relacionamento entre construtos 

 

Considerando os escores fatoriais obtidos, neste estudo foi utilizado um modelo 

de regressão linear múltipla, com o objetivo de investigar em que grau as variáveis 

Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) influenciam a 

Concentração Individual (CI), além de também observar o grau em que as variáveis 

Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) influenciam o Isolamento Social.  

A seguir descrevem-se as análises dos relacionamentos entre construtos por 

grupo de usuários: 
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3.6.5.1 Amostra Completa 

 

Na tabela 17 são apresentados os resultados da análise de regressão linear 

múltipla, com o intuito de identificar influência exercida entre as variáveis 

independentes Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) com a 

variável dependente Concentração Individual (CI) com base nos dados provenientes 

da amostra completa, com 283 observações: 

 
Tabela 17 - Relações com a Concentração Individual (Amostra Completa) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

283 0,100 0,000 
0,167 0,003 

1,000 0,000 

Distração Digital 0,280 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor                 

 

Conforme os resultados da tabela 17, o coeficiente de determinação, ou R² 

ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 10,0%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 

ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 

grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05.  

Os resultados obtidos pelos betas padronizados, que medem a relação entre 

as variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que a 

Distração Digital exerce maior influência em comparação com o Controle Reduzido de 

Impulso na variância da Concentração Individual.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,000 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras.  
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Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, com resultado significante, e devido o p-valor ser inferior a 

0,05, caracteriza que os resíduos não possuem uma distribuição normal, violando um 

dos pressupostos da regressão. 

Na tabela 18, apresentam os resultados da análise de regressão linear, com o 

intuito de observar a relação entre as variáveis independentes Solidão (SOL) e 

Conforto Social (CS) e o seu grau de influência com o Isolamento Social (IS), 

considerando dados provenientes da amostra completa: 

 
Tabela 18 - Relações com o Isolamento Social (Amostra Completa) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
283 0,068 0,000 

-0,176 0,002 
1,000 0,068 

Conforto Social 0,208 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Conforme os resultados presentes na tabela 18, o coeficiente de determinação, 

ou R² ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 6,8%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 

ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 

grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05. 

O resultado dos betas padronizados, que medem a relação entre as variáveis 

independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que o Conforto 

Social exerce maior influência em comparação com a Solidão na variância da 

Isolamento Social.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,000 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras. 
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Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, com resultado significante, e devido o p-valor ser inferior a 

0,05, caracteriza que os resíduos possuem uma distribuição normal. 

 

3.6.5.2 Uso de comunicadores instantâneos por pessoas com até 25 anos 

 

Considerando o grupo composto por pessoas com idade informada até 25 

anos, com dados provenientes de 76 observações, através da análise de regressão 

linear, apresenta na tabela 19 o resultado da relação entre as variáveis independentes 

Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) com a variável 

dependente Concentração Individual (CI): 

 
Tabela 19 - Relações com a Concentração Individual (Uso por pessoas com até 25 anos) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

76 0,019 0,188 
-0,020 0,862 

1,005 0,000 

Distração Digital 0,212 0,068 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados apresentados pela tabela 19, na análise da ANOVA obteve 

resultado não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, desta forma 

seus valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar 

que há uma relação entre o Controle Reduzido de Impulso e a Distração Digital na 

perda da Concentração Individual pois seus coeficientes são simultaneamente 

diferentes de zero. 

Na tabela 20 são apresentados os resultados da análise de regressão linear 

que buscam identificar a existência de relação entre as variáveis independentes 

Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Isolamento Social (IS), com dados 

provenientes do grupo que possui idade até 25 anos: 
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Tabela 20 - Relações com o Isolamento Social (Uso por pessoas com até 25 anos) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
76 0,025 0,148 

-0,038 0,740 
1,001 0,040 

Conforto Social 0,221 0,056 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da tabela 20 apresenta que na análise da ANOVA obteve 

resultado não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, desta forma 

seus valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar 

que há uma relação entre o a Solidão e o Conforto Social na Isolamento Social pois 

seus coeficientes são simultaneamente diferentes de zero. 

 
 

3.6.5.3 Uso de comunicadores instantâneos acima de três horas ao dia 

 

Em análise de um grupo de 113 respondentes que informaram fazer uso de 

comunicadores instantâneos acima de três horas ao dia, através de uma análise de 

regressão linear, a tabela 21 apresenta os resultados que visam identificar a existência 

de relação entre Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) com a 

Concentração Individual (CI): 

 

 
Tabela 21 - Relações com a Concentração Individual (Uso acima de três horas ao dia) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

113 0,094 0,002 

0,042 0,638 

1,001 0,000 

Distração Digital 0,328 0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os resultados da tabela 21, o coeficiente de determinação, ou R² 

ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 9,4%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 

ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 
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grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05. 

O resultado obtido pelos betas padronizados, que medem a relação entre as 

variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que 

apenas a Distração Digital exerce influência com a Concentração Individual, pois o 

Controle Reduzido de Impulso obteve p-valor não significante.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,001 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras. 

Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, com resultado não significante, pois o p-valor obtido é inferior 

a 0,05 o que caracteriza que os resíduos não possuem uma distribuição normal, 

violando um dos pressupostos da regressão. 

Na relação entre Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Aumento de 

Isolamento Social (IS), a tabela 22 apresenta os seguintes resultados obtidos pela 

análise de regressão linear múltipla: 

 
 
Tabela 22 - Relações com o Isolamento Social (Uso acima de três horas ao dia) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
113 0,061 0,012 

-0,077 0,400 
1,002 0,056 

Conforto Social 0,264 0,005 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os resultados da tabela 22, o coeficiente de determinação, ou R² 

ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 6,1%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 

ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 

grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05. 
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Os resultados obtidos pelos betas padronizados, que medem a relação entre 

as variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que 

somente Conforto Social exerce influência com o Isolamento Social, pois a Solidão 

não obteve p-valor significante.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,002 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras.  

Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, obteve resultado significante, pois o valor obtido é inferior a 

0,05 o que caracteriza que os resíduos possuem uma distribuição normal. 

 

3.6.5.4 Uso de comunicadores instantâneos acima de cinco horas ao dia 

 

Para o grupo que utilizam aplicativos de comunicação instantânea por mais de 

cinco horas ao dia, foi realizado a análise de regressão linear com o intuito de 

identificar a existência de relação entre Controle Reduzido de Impulso (CRI) e 

Distração Digital (DIS) com a Perda da Concentração Individual (CI), na tabela 23 

apresenta os seguintes resultados obtidos, com base em uma amostra de 70 

observações: 

 
Tabela 23 - Relações com a Concentração Individual (Uso acima de cinco horas ao dia) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

70 0,073 0,030 
-0,062 0,594 

1,000 0,000 

Distração Digital 0,310 0,009 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Conforme os resultados da tabela 23, o coeficiente de determinação, ou R² 

ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 7,3%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 
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ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 

grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05. 

Os resultados obtidos pelos betas padronizados, que medem a relação entre 

as variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que 

apenas a Distração Digital exerce influência com a Concentração Individual, pois o 

Controle Reduzido de Impulso obteve p-valor não significante.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,000 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras.  

Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, com resultado não significante, pois o valor obtido é inferior 

a 0,05 o que caracteriza que os resíduos não possuem uma distribuição normal, 

violando um dos pressupostos da regressão. 

Na relação entre Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Aumento de 

Isolamento Social (IS), a tabela 24 apresenta os seguintes resultados obtidos pela 

análise de regressão linear múltipla: 

 

Tabela 24 - Relações com o Isolamento Social (Uso acima de cinco horas ao dia) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 

70 0,039 0,099 

-0,083 0,490 

1,014 0,036 

Conforto Social 0,235 0,052 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Os resultados apresentados na tabela 24, na análise da ANOVA obteve 

resultado não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, desta forma 

seus valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar 

que há uma relação entre a Solidão e Conforto Social com o Isolamento Social, pois 

seus coeficientes são simultaneamente diferentes de zero. 
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3.6.5.5 Uso de comunicadores instantâneos acima de 15 minutos por hora trabalhada 

 

No âmbito organizacional, para o grupo que utilizam aplicativos de 

comunicação instantânea durante o expediente de trabalho, acima de 15 minutos para 

cada hora trabalhada, foi realizado uma análise de regressão linear para identificar a 

existência de relação entre Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital 

(DIS) com a Concentração Individual (CI), a tabela 25 apresenta os resultados obtidos, 

com base em uma amostra de 63 observações: 

 
Tabela 25 - Relações com a Concentração Individual (Uso acima de 15 minutos por hora 
trabalhada) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

63 0,141 0,004 
0,267 0,028 

1,012 0,000 

Distração Digital 0,341 0,005 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Conforme os resultados apresentados na tabela 25, o coeficiente de 

determinação, ou R² ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor 

de 14,1%, pois segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são 

considerados baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e 

quando atingem ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a 

análise ANOVA deste grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu 

respectivo p-valor é inferior a 0,05. 

Os resultados obtidos pelos betas padronizados, que medem a relação entre 

as variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que a 

Distração Digital exerce maior influência em comparação com o Controle Reduzido de 

Impulso na variância da Concentração Individual.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 
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grupo resultou no valor igual a 1,012 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras.  

Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, com resultado não significante, pois o valor obtido é inferior 

a 0,05 o que caracteriza que os resíduos não possuem uma distribuição normal, 

violando um dos pressupostos da regressão. 

Na relação entre Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Isolamento Social 

(IS), a tabela 26 apresenta os seguintes resultados obtidos pela análise de regressão 

linear múltipla: 

 

Tabela 26 - Relações com o Isolamento Social (Uso acima de 15 minutos por hora 
trabalhada) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
63 0,019 0,209 

-0,137 0,283 
1,010 0,052 

Conforto Social 0,193 0,132 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da tabela 26, apresenta na análise da ANOVA obteve resultado 

não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, desta forma seus 

valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar que 

há uma relação entre Solidão e Conforto Social com o Isolamento Social pois seus 

coeficientes são simultaneamente diferentes de zero. 

 

3.6.5.6 Uso de comunicadores instantâneos acima de 10 vezes por hora trabalhada 

 

Para o grupo de pessoas que utilizam por mais de 10 vezes um aplicativo de 

comunicação instantânea a cada hora trabalhada, na relação entre Controle Reduzido 

de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) com a Perda da Concentração Individual 

(CI), a tabela 27 apresenta os seguintes resultados obtidos pela análise de regressão 

linear múltipla, com dados provenientes de 59 observações:  
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Tabela 27 - Relações com a Concentração Individual (Uso acima de 10 vezes por hora 
trabalhada) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

59 0,059 0,067 
0,134 0,299 

1,013 0,000 

Distração Digital 0,287 0,029 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da tabela 27, apresenta na análise da ANOVA obteve resultado 

não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, o que significa que os 

valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar que 

há uma relação entre Controle Reduzido de Impulso e Distração Digital com a 

Concentração Individual pois seus coeficientes são simultaneamente diferentes de 

zero. 

Na relação entre Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Aumento de 

Isolamento Social (IS), a tabela 28 apresenta os seguintes resultados obtidos pela 

análise de regressão linear múltipla: 

 
Tabela 28 - Relações existentes com o Isolamento Social (Uso acima de 10 vezes por hora 
trabalhada) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
59 -0,012 0,518 

-0,100 0,453 
1,010 0,011 

Conforto Social 0,125 0,351 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da tabela 28, apresenta na análise da ANOVA obteve resultado 

não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, o que significa que os 

valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar que 

há uma relação entre Solidão e Conforto Social com o Isolamento Social pois seus 

coeficientes são simultaneamente diferentes de zero. 
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3.6.5.7 Uso de comunicadores instantâneos acima de três anos 

 

Ao grupo que usam aplicativos de comunicação instantânea por mais de três 

anos, na relação entre Controle Reduzido de Impulso (CRI) e Distração Digital (DIS) 

com a Perda da Concentração Individual (CI), a tabela 29 apresenta os seguintes 

resultados obtidos pela análise de regressão linear múltipla, com dados provenientes 

de 156 observações coletadas: 

 
Tabela 29 - Relações com a Concentração Individual (Uso acima de três anos) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Controle Reduzido 
de Impulso 

156 0,059 0,004 
0,169 0,032 

1,000 0,000 

Distração Digital 0,203 0,010 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os resultados da tabela 29, o coeficiente de determinação, ou R² 

ajustado, obtido para este grupo foi considerado baixo, com valor de 5,9%, pois 

segundo Cohen (1977), valores de R² ajustados próximos de 10% são considerados 

baixos, quando estão próximos de 30% são considerados médios e quando atingem 

ou ultrapassem 50% passam a ser considerados altos. Quanto a análise ANOVA deste 

grupo, o modelo obteve resultado significante, pois seu respectivo p-valor é inferior a 

0,05. 

Os resultados obtidos pelos betas padronizados, que medem a relação entre 

as variáveis independentes com a variável dependente deste grupo, evidencia que a 

Distração Digital exerce maior influência em comparação com o Controle Reduzido de 

Impulso na variância da Concentração Individual.  

O VIF, fator de inflação de variância, é utilizado para descrever a existência de 

multicolinearidade, considerada pela correlação entre as variáveis preditoras, neste 

grupo resultou no valor igual a 1,000 o que indica que não há multicolinearidade entre 

as variáveis preditoras. 
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Para o teste de normalidade de resíduos foi utilizada a técnica de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov, obteve-se resultado não significantes, pois o valor obtido é 

inferior a 0,05 o que caracteriza que os resíduos não possuem uma distribuição 

normal, violando um dos pressupostos da regressão. 

Na relação entre Solidão (SOL) e Conforto Social (CS) com o Aumento de 

Isolamento Social (IS), a tabela 30 apresenta os seguintes resultados obtidos pela 

análise de regressão linear múltipla: 

 
Tabela 30 - Relações com o Isolamento Social (Uso acima de três anos) 

Variável 
Independente 

N 
R² 

ajustado 
Sig. 

ANOVA 
Beta 

Padronizado 
p-valor VIF 

Teste de 
Normalidade 
do Resíduo 

Solidão 
156 0,021 0,071 

-0,123 0,125 
1,001 0,031 

Conforto Social 0,141 0,077 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados apresentados na tabela 28, na análise da ANOVA obteve 

resultado não significante, pois seu respectivo p-valor é superior a 0,05, desta forma 

seus valores podem ser nulos simultaneamente e, portanto, não é possível determinar 

que há uma relação entre a Solidão e o Conforto Social com o Isolamento Social pois 

seus coeficientes são simultaneamente diferentes de zero. 

Desta forma, baseado nos resultados da análise de relacionamento dos grupos, 

nota-se que o Controle Reduzido de Impulso e a Distração Digital por aplicativos de 

comunicação instantânea influenciam positivamente na perda de Concentração 

Individual no ambiente de trabalho, isto ficou evidente apenas nos grupos da amostra 

completa, no grupo que utiliza comunicadores instantâneos dentro do ambiente de 

trabalho por mais de 15 minutos a cada hora trabalhada e também no grupo que utiliza 

comunicadores instantâneos acima de três anos.  

Estes resultados corroboram com aqueles obtidos em outros estudos (RINKER; 

BESSI, 2015; DAL CIN; MELO, 2013; RUSHKOFF, 2012; SHIKIAR et al., 2004; 

GOLEMAN, 2013), que relatam uma utilização intensa de tecnologias que estão 

disponíveis através de um acesso simplificado à internet por meio de aparelhos 

móveis como celulares, tablets, notebooks, podem contribuir para distração digital e 

baixo desempenho dos empregados. 
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Por outro lado, a Solidão e o Conforto Social juntos apenas influenciam o 

Isolamento Social no grupo da Amostra Completa. Entretanto no grupo de pessoas 

que utilizam os comunicadores instantâneos por mais de três horas ao dia, apenas o 

Conforto Social é quem exerce influência no Isolamento Social, o que evidencia que 

o tempo maior de uso de aplicativos de comunicação instantânea, a chance de obter 

maior conforto social e preferir comunicar-se com outras pessoas por meio de 

comunicadores instantâneos e assim aumentar o isolamento social pode acarretar, 

por exemplo, a procrastinação e baixa produtividade, devido ao fato de uma pessoa 

isolar-se de suas relações interpessoais para ficar imersa em um mundo virtual 

(CAPLAN, 2002; DAVIS, 2001; YOUNG; ROGERS, 1998). 

O quadro a seguir apresenta a síntese dos resultados obtidos para cada 

hipótese deste estudo:  

 

Quadro 25 - Análise final das hipóteses do estudo 

Hipóteses Resultado Final 

Hipótese 1 (H1): Controle reduzido de impulso devido ao uso pessoal e 

excessivo de comunicadores instantâneos impacta negativamente na 

concentração individual dentro do ambiente de trabalho. 

Parcialmente 

confirmada 

Hipótese 2 (H2): Distração Digital devido ao uso pessoal e excessivo de 

comunicadores instantâneos impacta negativamente na concentração 

individual dentro do ambiente de trabalho. 

Parcialmente 

confirmada 

Hipótese 3 (H3): Solidão devido ao uso pessoal e excessivo de 

comunicadores instantâneos impacta positivamente no isolamento social 

dentro do ambiente de trabalho. 

Parcialmente 

confirmada 

Hipótese 4 (H4): Conforto Social devido ao uso pessoal e excessivo de 

comunicadores instantâneos impacta positivamente no isolamento social 

dentro do ambiente de trabalho. 

Parcialmente 

confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. CONCLUSÕES 

  

Devido à popularização da Internet globalmente, surgiram teorias que buscam 

identificar os fatores antecedentes ao uso excessivo de tecnologias de comunicação 

e informação e principalmente suas consequências tanto no âmbito pessoal, 

profissional e acadêmico (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002). 

É perceptível a presença de pessoas que utilizam aplicativos de comunicação 

instantânea na sociedade, principalmente trabalhadores que aproveitam da 

proximidade destas tecnologias, fazem seu uso de forma pessoal por várias horas ao 

dia, inclusive durante o expediente de trabalho. 

Algumas organizações já disponibilizam aparelhos celulares inteligentes que 

contam com acesso à Internet para facilitar a comunicação entre o funcionário e a 

empresa, mas acredita-se que paralelo ao uso profissional, possa haver pré-

disposição para o uso pessoal e excessivo de tecnologias. 

O objetivo principal deste estudo foi identificar evidências sobre as 

consequências do uso particular e excessivo de comunicadores instantâneos pelos 

colaboradores durante o expediente de trabalho, com foco na perda da concentração 

e no isolamento social. 

Este estudo observou a relação entre construtos de sete grupos identificados 

pelos dados demográficos coletados. 

Para os grupos de usuários que utilizam os comunicadores instantâneos acima 

de 10 vezes para cada hora trabalhada e pessoas que usam comunicadores 

instantâneos e possuem até 25 anos de idade, não foi possível confirmar a relação 

entre os construtos, ou seja, não se pode atestar que as variáveis Controle Reduzido 

de Impulso, Distração Digital, Solidão e Conforto Social, exerçam influência sobre a 

Concentração Individual e o Isolamento Social respectivamente. 

Nota-se que no grupo de usuários que afirmaram utilizar comunicadores 

instantâneos por mais de 15 minutos a cada hora trabalhada, o Controle Reduzido de 

Impulso e Distração Digital proporcionaram, dentre todos os outros grupos analisados, 

o maior poder de explicação sobre a perda de concentração, porém não foi possível 
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detectar relações de solidão e conforto social com o uso de tecnologias no ambiente 

de trabalho.  

No entanto, apesar do valor obtido de 14,1% no poder de explicação da perda 

da Concentração Individual ter sido considerado baixo, pressupõe-se que um 

funcionário que trabalhe regularmente oito horas por dia e utiliza pouco mais de uma 

hora de comunicadores instantâneos, possivelmente impactará em sua produtividade, 

visto que devido ao uso pessoal e excessivo destas tecnologias, o mesmo pode 

procrastinar outras demandas. 

Considerando o grupo da amostra completa, identificou-se que o Controle 

Reduzido de Impulso e a Distração Digital exercem influência na Concentração 

Individual e da mesma forma a Solidão e o Conforto Social também exercem influência 

no Isolamento Social.  

Desta forma, os resultados comprovam que, a utilização de comunicadores 

instantâneos influenciará negativamente na concentração, pois os usuários podem 

preferir relacionar-se com os amigos virtuais em detrimento com os colegas de 

trabalho. Vale ressaltar que uma relação sadia entre uma equipe permite a troca de 

experiências entre as demandas de todos os funcionários e possibilita a troca de 

informações sobre as tarefas de cada indivíduo, estreitando as relações, evitando a 

percepção de falta de suporte no desenvolvimento das tarefas referentes ao trabalho. 

Para o grupo que utiliza os comunicadores instantâneos por mais de três horas 

ao dia, evidencia-se que a Distração Digital e o Conforto Social exercem influência 

sobre a Concentração Individual e o Isolamento Social, respectivamente, 

corroborando com os estudos de Davis, Flett, Besser (2002) e de Davis (2001) que 

relatam a existência de consequências no uso a partir de três horas diárias da internet 

e seus aplicativos. 

Considera-se que com um aumento do uso de comunicadores instantâneos, a 

pessoa sinta maior conforto e passa isolar-se no anseio do prazer proporcionado pela 

utilização do aplicativo, o que ocasiona distrações e reduz sua capacidade de 

concentração, negligenciando outras atribuições. 

Ao grupo que utiliza os aplicativos de comunicação instantânea por mais de 

cinco horas ao dia, apenas a Distração Digital exerce influência sobre a Concentração 
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Individual e não foi possível detectar relações de solidão e conforto social com o uso 

de tecnologias. 

A distração é uma problemática que deve ser considerada nos ambientes 

organizacionais, pois pode acarretar problemas em diversas áreas e cargos, por 

exemplo, um e-mail enviado incorretamente, a perda datas importantes de algum 

projeto, acidentes no ambiente de trabalho causado pelas distrações advindas do uso 

de comunicadores instantâneos, perdendo assim a credibilidade por parte dos 

gestores ou colegas de equipe. 

Considerando-se o grupo que utiliza comunicadores instantâneos por mais de 

três anos, nota-se que tanto o Controle Reduzido de Impulso quanto a Distração 

Digital influenciam na Concentração Individual e não foram confirmadas relações de 

solidão e conforto social com o uso de tecnologias. 

De acordo com estudos que avaliaram o uso excessivo de tecnologias de 

informação (DAVIS; FLETT; BESSER, 2002; CAPLAN, 2002; DAVIS, 2001; YOUNG; 

ROGERS, 1998) a experiência no uso de comunicadores instantâneos pode gerar 

consequências negativas associados com a impulsividade dos usuários, pois os 

usuários manifestam a ausência de controle de impulso, o que acarreta distrações no 

dia-a-dia de uma pessoa. 

Observa-se que a influência encontrada entre os grupos, na relação entre as 

variáveis que explicam a perda de Concentração Individual, apresentam resultados 

inferiores a 20%. Desta forma, acredita-se que existem outras distrações no ambiente 

de trabalho, como um telefone que toca repetidamente, conversas paralelas dentro da 

equipe, ambiente com ruídos excessivos, problemas pessoais e emocionais e até 

mesmo um trabalho sem desafios, contribuem para a redução da concentração de um 

trabalhador. 

Os resultados obtidos dos grupos de usuários analisados apresentam 

percentuais de influência no isolamento social abaixo de 7% o que se infere a 

existência de outras variáveis que expliquem seus motivadores, por exemplo, a 

depressão, problemas emocionais, a infelicidade, ansiedade e até mesmo a timidez.  

Sugere-se aos gestores atentar-se a uma possível problemática no uso 

excessivo de tecnologias de informação e a elaboração de políticas de 

conscientização e orientação junto a equipe para possíveis perdas de produtividade 
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em decorrência do uso pessoal e excessivo de comunicadores instantâneos no 

ambiente de trabalho. 

Outra ação seria o desenvolvimento de aplicativos que gerenciem o tempo 

dispendido no uso de cada aplicativo pelo usuário com a emissão de notificações 

sonoras ou mensagens de alerta, sugerindo ações como pausas ou até mesmo 

orientações quando ao uso excessivo de aplicativos e suas possíveis consequências. 

Para estudos futuros recomenda-se, por exemplo, o uso da escala proposta por 

Young (1998b) denominada IAT (Internet Addiction Test), e então aplicá-la a grupos 

mais específicos, a título de exemplo, pessoas que utilizam comunicadores 

instantâneos excessivamente há mais de três anos ou acima de 15 minutos durante o 

expediente de trabalho. Também sugere-se adicionar novas variáveis ao estudo, 

tentando assim obter um maior poder de explicação das hipóteses levantadas.  

Uma limitação identificada nesta pesquisa, foi a de que este estudo pode conter 

erros de medida por meio de imprecisão na mensuração dos valores reais das 

respostas e não pode se afirmar que a significância e valores dos testes realizados 

neste estudo sejam constantes dadas as diferenças de cenários de utilização.  
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