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RESUMO 
 

O presente trabalho discute a temática da cultura de fãs no ambiente organizacional e 
como a economia do capital social nesta lógica pode alterar a interação e cultura de uma 
organização. Para tanto, busca-se construir um embasamento teórico em três vieses: a 
cultura de fãs, a cultura participativa e o capital social. A análise foca-se nas 
organizações posto onde esta lógica se estabelece em certa medida. Utilizam-se aqui 
autores das áreas da cibercultura, cultura, comunicação e áreas afins.   
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é fundamental para a interação3, sendo diferente no ambiente 

virtual das organizações. Além disso, a linguagem nessa lógica está atrelada a um novo 

campo de possibilidades comunicacionais, permitindo novas interações e 

proporcionando rupturas nas formas já existentes de relação humano-humano e 

humano-máquina.  

As novas tecnologias sugerem uma revisão sobre a forma como o sujeito reage, 

cria, reconstrói e (re)interpreta as mensagens dispostas nos meios de comunicação 

disponibilizados pelas organizações. Nos novos meios, o público não é apenas 

espectador passivo. Ele interage e estabelece conexões e significados ao conteúdo 

(AMADEU, 2009). Neste sentido pontua-se neste artigo que os públicos de uma 

organização são interagentes. Sendo interagente, para Primo (2007, p. 6), “... aquele que 

simplesmente faz uso do que está pronto e lhe é oferecido para manipulação”. De 

acordo com o autor, o termo interagente “... emana a ideia de interação, ou seja, a ação 

(ou relação) que acontece entre os participantes. Interagente, pois, é aquele que age com 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 03 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVI Congresso de Ciências 
da Comunicação na Região Sul, realizado de 4 a 6 de junho de 2015. 
 
2 Professora da Escola da Indústria Criativa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Doutora em 
Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.  E-mail: 
pmespindola@unisinos.br. 
 
3 Neste artigo, interação é considerada: “... uma ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo 
e seus pares, como um reflexo social” (RECUERO, 2011, p. 31). 
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outro” (PRIMO, 2007, p. 7). Não há, assim, uma divisão entre público interno ou 

externo, todos os públicos na web se tornam interagentes, podendo consumir e construir 

conteúdos sobre e para as organizações. 

A interatividade possibilitada a estes interagentes, por intermédio do plano 

digital organizacional, está superando barreiras físicas e permitindo uma relação cada 

vez mais estreita entre os interagentes (homens e máquinas) e a informação. Essa 

interatividade, tanto a analógica quanto a digital “... é baseada numa ordem mental, 

simbólica e imaginária, que estrutura a própria relação do homem com o mundo” 

(LEMOS, 2010, p. 115).  

A palavra interatividade está nas vizinhanças semânticas das palavras 
ação, agenciamento, correlação e cooperação, das quais empresta seus 
significados. Na ligação com o termo ação, a interatividade adquire o 
sentido de operação, trabalho, evolução. Da sua ligação com 
agenciamento vem o sentido de intertrabalho. Na vizinhança com o 
termo correlação, a interatividade ganha o sentido de influência 
mútua, e com termo cooperação adquire os sentidos de contribuição, 
coagenciamento, sinergia e simbiose (SANTAELLA, 2004, p. 153). 

A interação digital transpõe diversas diretrizes do processo comunicacional 

clássico (emissor, mensagem e receptor). “Nesse novo contexto, o emissor não emite 

mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de navegação e conexões” 

(SANTAELLA, 2004, p. 163). Os dados e informações que são digitalizados podem ser 

interpretados, decodificados e recodificados em qualquer hora e lugar, em diferentes 

equipamentos, numa cultura participativa. A comunicação é mais plural, cooperativa. Já 

na interação analógica isso não é possível, pois ela é mais limitada ao transmitir as 

informações de forma direta e apenas no seu formato original (LÉVY, 1993).  

Nesse processo, a ligação virtual entre o homem e a máquina no ambiente 

organizacional é feita pela interface que atua como um tradutor, mediando a interação 

entre as duas partes e tornando uma sensível para a outra. A interface digital nada mais 

é do que uma metáfora que se apropria de símbolos da nossa realidade (janelas, lixeira, 

pastas etc.) e dá sentido simbólico ao mundo digital. Isso indica que a potência 

comunicacional do computador contemporâneo depende muito da nossa capacidade de 

autorrepresentação (JOHNSON, 2001). Esta interface é fundamental nesse processo, já 

que mapeia o território digital, orientando o homem em um ambiente confuso e cheio de 

alternativas como o ciberespaço. A possibilidade de adentrar esse meio, pelas interfaces 

que reproduzem o mundo real e facilitam o entendimento do usuário, indica a 

emergência de um novo modelo cognitivo (SILVA, 2001). 
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Cultura participativa e redes sociais: dos laços ao capital social 

 

O ciberespaço é uma produção social que, por sua vez, é estruturada 

culturalmente. Cultura aqui será discutida como cultura organizacional, e pode ser 

entendida como um conjunto de valores e crenças que moldam o comportamento 

interno das organizações e que se projeta no ambiente digital, na perspectiva deste 

artigo. São padrões que se repetem, gerando costumes. Trata-se de uma construção 

coletiva, que ultrapassa as preferências individuais, ao mesmo tempo em que influencia 

as práticas de cada sujeito inserido nela. Dentro da internet, é possível dizer que a 

cultura que a rege é a cultura de seus criadores, mas não se trata de algo fixo ou a longo 

prazo, pois ela se renova a cada instante (CASTELLS, 2003). 

Esta cultura é passada através de conexões, que são as interações ou os laços 

sociais que os interagentes desenvolvem – sendo eles a organização ou o seu público 

interagente. Estas conexões de uma rede possuem outro elemento: os laços sociais. De 

acordo com Recuero (2011), uma rede social é constituída por laços sociais, formados a 

partir das interações entre os atores. Neste caso, verifica-se que a interação reativa 

constrói o chamado laço associativo, e a interação mútua compreende o laço dialógico. 

A tabela a seguir exemplifica essa relação. 
 

Tabela 1 – Laços e interações. 

Tipo	  de	  laço	   Tipo	  de	  interação	   Exemplo	  

Laço	  associativo	   Interação	  reativa	  
Decidir	  ser	  amigo	  de	  alguém	  no	  

Facebook	  

Laço	  dialógico	   Interação	  mútua	  
Conversar	  com	  alguém	  pelo	  

Skype	  

Fonte: Recuero (2011, p. 40). 

 

Outro ponto a se destacar é que esses laços podem ser fortes ou fracos. Os laços 

fortes se caracterizam pela intimidade, proximidade e intenção de querer criar e manter 

uma conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, são compostos por 

relações dispersas e distantes. Quanto mais laços sociais, maior será a densidade da 

rede, representa a quantidade de indivíduos presentes nela (RECUERO, 2011).  

Esses processos estruturam as redes sociais organizacionais e têm como base as 

interações sociais mantidas pelos interagentes.  
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Atualmente, pode-se relacionar a definição de rede social à ideia de 

comunidades virtuais trazida por Lemos (2010). De acordo com o autor, essas 

comunidades são “... agregações em torno de interesses comuns, independentes de 

fronteiras ou demarcações territoriais” (p. 87). Esses agrupamentos podem ou não estar 

associados a laços sociais físicos. 

Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesse, 
de conhecimentos, sobe projetos mútuos, em um processo de 
cooperação ou de troca. Tudo isso independentemente das 
proximidades geográficas e das filiações institucionais (LÉVY, 2008, 
p. 127). 

Lévy (2008) afirma que os participantes dessas comunidades virtuais são 

humanos sensibilizados à lógica da sociabilidade – ou seja, da troca entre os indivíduos 

que pressupõem a existência do outro para justificar a própria existência, e isso é 

percebido pelo estilo de escrita e por posicionamentos, que deixam transparecer suas 

personalidades. Essa comunidade virtual não é imaginária ou ilusória. Elas podem ser 

consideradas uma representação da realidade física, que sugerem uma nova organização 

social por intermédio de uma migração para uma lógica de espaço e tempo inovadora, 

quem mantém uma estrutura parecida com a sociedade real, mas que sugere novas 

perspectivas (LÉVY, 1993). 

A cibercultura permite que seus usuários tenham grande participação na sua 

construção e liberdade nesse processo. O universo digital se caracteriza por uma cultura 

flexível, aberta e indefinida. Os indivíduos que formam essas comunidades virtuais vêm 

de vários lugares, são de culturas completamente distintas e, mesmo assim, encontram 

afinidades para poder se relacionar e criar novos grupos. A produção coletiva ganha 

força e cada vez mais quebra barreiras culturais e sociais (ESPINDOLA, 2012).  

Dentro desse conceito de comunidades virtuais on-line estão os sites de 

redes sociais. Compreende-se por site de rede social aqueles sistemas cujo foco é expor 

e publicar as redes sociais dos atores. O objetivo desses sites é a exposição pública 

dessas redes. Esse é o caso de sites como Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, entre 

outros. E estes sites, ou redes sociais estão sendo cada vez mais utilizados pelas 

organizações. É preciso ressaltar que esses sites atuam como suporte das redes sociais e 

que, por si sós, não são redes sociais. Seu papel é apresentar, auxiliar e oferecer 

ferramentas para os interagentes. Salienta-se que eles são apenas sistemas, são os 

membros dessa rede que as constituem (RECUERO, 2011).  
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De acordo com Recuero (2012), as características desses sites de rede social 

geram um novo modo de conversação, chamada pela autora de conversação em rede. 

Essa forma conversacional é mais pública e coletiva, proporciona uma maior troca de 

informações que abrangem diversos aspectos, como sentimentos coletivos, tendências, 

interesses e intenções. “Trata-se de novas formas de ‘ser’ social que possuem impactos 

variados na sociedade contemporânea a partir das práticas estabelecidas no ciberespaço” 

(RECUERO, 2012, p. 17). 

De maneira geral, a mediação digital remodela as atividades comunicionais 

e cognitivas. Esse fenômeno ganha mais força nos sites de redes sociais, pois, a partir do 

momento em que o sujeito está dentro de um ambiente que tem como objetivo a 

publicização, a emissão é cada vez mais constante, já que qualquer um pode produzir 

informação, gerar conteúdo e espalhar conhecimento (ESPINDOLA, 2012). 

Exige-se das redes sociais digitais a capacidade de serem dinâmicas e 

flexíveis para melhor se adaptar à cultura de desconstrução e reconstrução que existe no 

ciberespaço. Elas também devem ser capazes de expandir sem limites e empregar 

ferramentas que possibilitem o compartilhamento e a comunicação entre os interagentes 

(CARPES, 2011).  

Um diferencial importante dos sites de redes sociais em relação aos 

agrupamentos sociais do espaço off-line é a capacidade desses sites em construir e 

facilitar a emergência de tipos de capital social que não são facilmente acessíveis no 

mundo físico (RECUERO, 2012).  

A partir da discussão sobre o conceito, consideraremos o capital social 
como um conjunto de recursos de um determinado grupo (recursos 
variados e dependentes de sua função, como afirma Coleman) que 
podem ser usufruídos por todos os membros do grupo ainda que 
apropriado individualmente, e que está baseado na reciprocidade (de 
acordo com Putnam) (RECUERO, 2011, p. 50). 

Dentro das redes sociais, o capital social surge da capacidade de interação 

dos indivíduos, seu potencial para interagir, tanto com os laços fortes quanto com os 

laços fracos. Trata-se da propensão que o sujeito tem de produzir suas próprias redes. 

Entende-se que cada um possui uma visão clara da rede de relacionamento a que 

pertence, mas não é tão fácil perceber a rede à qual os outros pertencem. E isso se aplica 

não apenas aos que desconhecemos. Os laços fracos de um indivíduo em uma rede, por 

exemplo, certamente proporcionam laços fortes com outra rede (COSTA, 2005).  

Sendo assim, o capital social é cada vez mais valorizado pelos interagentes 

de uma rede social, já que essa rede permite que as organizações trabalhem diversos 
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tipos de valores para públicos completamente distintos e que vão se tornar interagentes 

que podem ser internos ou externos à organização.  

Neste sentido, as redes sociais digitais, por natureza, permitem que os 

interagentes estejam mais conectados. Como consequência, há um aumento da 

visibilidade, que se torna um valor porque proporciona que as interações e rastros dos 

indivíduos sejam mais visíveis.  

Assim, a reputação é potencializada e se torna um valor compreendido como a 

percepção construída de alguma organização pelos demais interagentes. A construção 

da reputação acontece por meio de três elementos: o “eu” e o “outro” e a relação entre 

ambos. Esse valor é bem trabalhado nas redes sociais, já que nelas há um maior controle 

sobre as impressões emitidas e dadas. Trata-se de uma percepção qualitativa, que é 

relacionada a outros valores agregados. 

 Nesta lógica também entra a questão da popularidade, que é um valor 

relacionado à audiência. É um valor relativo à posição de uma organização, por 

exemplo, dentro da sua rede. Quanto mais centralizado ele for, mais popular ele será, 

pois estará conectado a um número maior de pessoas. Isso quer dizer que a popularidade 

trabalha mais com os laços fracos do que com os laços fortes, já que é associada à 

quantidade e não à qualidade de suas conexões.  

Neste sentido também se tem a autoridade, que compreende alguns aspectos da 

reputação, mas não se resume a ela, pois vai além, sendo uma medida de influência 

dentro da rede. Esse valor só é percebido pela difusão de informações nas redes sociais 

e pela percepção dos interagentes dos valores contidos nelas (RECUERO, 2011).  

Como se pode ver, a forma como as organizações se posicionam na rede social é 

determinante na construção do capital social. Também nota-se que a obtenção e o uso 

de informação é fundamental nesse processo. Por sua característica não normativa e a 

falta de um controle centralizado, o ciberespaço não é um lugar permeado apenas por 

informações precisas, objetivas ou utilitárias. Trata-se de um ambiente de circulação e 

de debates pluralistas, que reforça as competências diferenciadas e que se aproveita do 

conhecimento que nasce dos diferentes laços comunitários existentes, dando origem à 

coletivização dos saberes. Isso induz a um crescimento desordenado, que acontece de 

forma anárquica e extensa. São redes que nascem de redes (LEMOS, 2010).  

Nessa lógica, por outro lado, o capital social possui quatro consequências 

negativas, como explicita Matos (2008). São elas:  
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- exclusão dos não membros; 
- exigências excessivas a membros do grupo; 
- restrições à liberdade individual;  
- normas de nivelação descendente.  
 
Portes (2000) aprofunda a análise dessas consequências. No primeiro caso, 

exclusão dos não membros. O autor aborda que os laços fortes acabam permitindo que 

os interagentes (leia-se aqui as organizações) impeçam o acesso de terceiros ou uma 

mediação dos conteúdos. A proximidade gerada pelos laços fortes, que garantem a 

cooperação e a eficiência das trocas, gera restrição a tudo aquilo que é estranho a essa 

organização.  

No caso das exigências excessivas, temos uma situação reversa. À medida que a 

rede se fecha, ela pode impedir o êxito de iniciativas de seus públicos. O terceiro caso é 

similar, já que a rede cria naturalmente algumas restrições para seus membros. Para a 

boa convivência entre os interagentes, é preciso haver alguns limites, impostos pelo 

senso moral. Por fim, temos as normas de nivelação descendente, que dizem respeito ao 

sucesso individual, que por vezes pode ruir uma estrutura social, que é formada em cima 

do preceito do coletivo.  

O conflito gerado por essas quatro consequências é característico das redes 

sociais, principalmente quando falamos do ambiente digital. Derly (1994 apud 

RECUERO, 2012) aponta que não estar presente fisicamente no ciberespaço é um dos 

elementos que geram a aceleração da hostilidade, que induz ao conflito. Isso se deve à 

sensação de impunidade associada ao anonimato. Os conflitos podem gerar mudança, 

desequilíbrio e obrigar essa comunidade a se adaptar, o que desgasta ou causa ruptura 

na estrutura social. Pode-se citar o exemplo do Orkut, uma rede social que foi perdendo 

a força por causa do excesso de conflitos entre os seus interagentes. 

Uma das causas desse conflito é o contexto. As interações começam, na maioria 

das vezes, entre os laços fortes, mas podem repercutir através da rede e atingir 

interagentes não muito próximos ao ator original. Com isso, o contexto é modificado, as 

regras de polidez são alteradas e interpretações são feitas conforme as regras do grupo 

que recebe a mensagem (RECUERO, 2012). 

Porém, é preciso colocar essa questão no contexto das redes sociais da internet. 

Para Recuero (2012) “... quanto mais fortes os laços construídos entre os atores, mais 

elementos sociais divididos, maior a construção de construção de capital social” (p. 

162). O conflito é sim um elemento que proporciona novas construções de laços sociais, 
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mas também gera ruptura em muitos casos. É preciso compreender que a estrutura de 

uma comunidade exige que a maioria das interações seja de cooperação. “O conflito e a 

competição podem gerar mudança, desequilíbrio e obrigar a comunidade a adaptar-se. 

Entretanto, se o conflito suplantar a cooperação, pode acarretar um desgaste ou ruptura 

na estrutura social” (RECUERO, 2011, p. 82-83). Esses conflitos não devem ser 

atribuídos ao ciberespaço ou a alguma característica dos sites de rede social. Pois, 

conforme Lévy (1993): 
 
“... é a coletividade humana que é responsável por tais agressões 
contra si mesma e contra outras formas de vida, não uma entidade 
exterior e separável que poderíamos culpar por todos os males, como 
uma espécie de bode expiatório conceitual” (p. 194). 
 

O ciberespaço é uma construção que ocorre por intermédio da interatividade. É o 

indivíduo que cria os hipertextos que configuram os seus rastros na rede. E suas 

escolhas e atitudes dentro dessa rede são fundamentais para a sua constituição. O 

sistema apenas permite que isso seja feito com uma maior liberdade, dando ferramentas 

para o interagente criar, manipular e examinar o conteúdo que lhe interessa 

(SANTAELLA, 2004). 

 

Cultura de Fãs nas Organizações 

 

É difícil definir fãs. Há uma linha tênue entre a distinção de um fã e de um 

consumidor de um conteúdo organizacional. Neste subitem, no entanto, o contexto da 

cultura da convergência (e participativa) será considerado como ponto de partida para a 

análise do fã, a partir desta e nesta lógica virtual em rede na web.  

 Nesse ambiente, o fã então é o sujeito que colabora e participa, que consome e 

também tem possibilidade de produzir conteúdos referentes a sua organização.  
“... os fãs devem ser vistos como participantes ativos e sujeitos 
fortemente responsáveis pelo processo de transformação, vivido, 
atualmente, pela mídia. Ao decidir participar ativamente do processo 
de consumo, opinando e interagindo com a indústria midiática, ou, 
ainda, apropriando-se e ressignificando os produtos culturais, o fã 
modifica a lógica tradicional da circulação midiática e cultural” 
(SILVEIRA, 2010, p. 68-69).  
 

Após o surgimento de novos suportes e estruturas textuais e midiáticas, houve 

uma proliferação crescente das redes de sociabilidade, em especial, na internet. Nesta 

lógica, o fã virtual não segue sequências de um texto, vira páginas, manuseia volumes, 



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVI	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sul	  –	  Joinville	  -‐	  SC	  –	  04	  a	  06/06/2015	  

 9 

muito menos perambula dentro de uma biblioteca. Mas, sim, conecta-se entre redes 

sociais e sites, com um roteiro multilinear, onde o próprio fã constrói com interação 

entre palavras, imagens, documentos, música e vídeo do seu conteúdo de admiração.  

O computador permitiu que espectadores passassem a serem também usuários, 

podendo interferir e participar de programas e processos de comunicação, gerando uma 

bidirecionalidade, uma relação entre homem e máquina, aumentando a interação 

(SANTAELLA, 2004). 

Jenkins (2006 apud NATAL; VIANA, 2008) afirma que amadores da web 

experimentam e inovam desenvolvendo novas práticas, temas, gerando material que 

atrai seguidores. O trabalho de fãs não pode mais ser entendido apenas como uma 

derivação do material das mídias de massa, mas sim como remixagem pela indústria da 

mídia. E isso tudo faz parte da cultura da participação, usual, estruturante e 

caracterizante da cibercultura. 

O termo “cultura participatória” (do inglês participatory culture) é utilizado para 

identificar uma subcultura na qual fãs de produtos culturais se apropriam de conceitos e 

personagens sem preocupação com direitos autorais ou restrições legais, na intenção de 

criar novos produtos derivados. Laços afetivos tornam-se pouco estáveis pela perda da 

unidade de tempo e lugar nessas comunidades, estando conectados ao outro por meio da 

internet. Nessas comunidades os fãs, mesmo de diferentes localidades, interagem sobre 

assuntos de interesse em comum.  

As comunidades on-line de fãs surgiram com a facilidade de se encontrar 

pessoas com adoração pelo mesmo conteúdo. Para esse tipo comunidade é dado o nome 

de fandom, nele há apropriações de textos, troca de informações, entre outros.  

Com a expansão da internet e da web 2.0, tornou-se muito mais fácil, simples e 

acessível a publicação de textos, filmes, desenhos e diversas outras formas de expressão 

artística e cultural provenientes de um interesse por uma organização e seus conteúdos. 

A internet é um terreno fértil para os fãs divulgarem suas criações.  

 Para Jenkins (apud NATAL; VIANA, 2008) o momento atual coloca o fã num 

ponto central na dinâmica da cultura, fãs utilizam a tecnologia para se apropriar da 

informação o transformado criativo e engajado. 

As características do fã como produto de conteúdo são as mesmas dos 
consumidores participativos, haja vista que a motivação para a colaboração 
de ambos tem as mesmas bases: “eles fogem à média e são levados pela 
paixão, criatividade e por uma noção de dever” (MCCONNELL; HUBA, 
2003, p. 3 apud NATAL; VIANA, 2008, p. 7). 
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Porphirio ([2013?]) aborda que o fã não se limita apenas a receber a mensagem e 

decodificá-la, ele rompe o modelo e cria um novo, dando espaço para a teoria do fluxo 

de comunicação em dois tempos, onde o fã indica a obra que ele admira para outra 

pessoa, influenciando-o a participar do grupo ou ter conhecimento do assunto. 

Nessa ambiência, a partir de uma abordagem mais relacionada aos objetos e às 

práticas culturais relacionadas às diferentes formas de fãs e suas culturas mediadas pela 

miríade de objetos técnicos disponíveis, de acordo com Amaral e Monteiro (2013), a 

noção de gosto, aqui atrelada à lógica da cultura de fãs, “...é cada vez menos simbólica e 

mais inserida em uma cultura material, mais relacionada à presença do objeto, 

corporificado, sentido como uma vinculação afetiva entre sujeitos e objetos” (p. 449). 

É algo que envolve uma série de práticas, sensações, objetos e comportamentos 

dos fãs, por parte dos fãs, em relação ao objeto de admiração.	  “Ser fã é muito mais do 

que participar, é trocar, partilhar, seja por intermédio de listas de discussão, tradução de 

músicas, críticas pesadas ou na criação de material” (AMARAL; MONTEIRO, 2013, p. 

453). 

É válido discutir aqui também que, onde tem fãs, também tem antifãs ou haters 

(odiadores). Também se faz necessário, nessa conjuntura, diferenciar haters e trolls. De 

acordo com Amaral e Monteiro (2013, p. 456), os haters são pessoas que odeiam algo e 

“ponto final”. Já o troll, nesse contexto, “... é aquele que não necessariamente odeia 

algo, mas tem prazer de ver a briga entre fãs e antifãs acontecer”. Em alguns casos, o 

troll finge ser antifã só para fomentar conflitos, jogando fãs e haters um contra o outro. 

Ele chama os haters para briga: “... a partir das observações empíricas de que 

atualmente existem muitas derivações nas quais os trolls não são exclusivamente 

anônimos e o ato de “trollar” ora ajuda a viralizar determinados memes ou produtos 

culturais” (AMARAL; MONTEIRO, 2013, p. 456-457). 

Nesse sentido, a dinâmica dos fãs transborda à lógica de interagentes, ou seja, 

consumidores e produtores de conteúdo em ambiente virtual on-line. O fã produz uma 

lógica de curadoria, produzindo as formas de definição de determinado conteúdo, 

formatando as dinâmicas hipertextuais da rede em benefício das comunidades de fãs.	  

Posto que exposição de comentários dos fãs, de compartilhamento, memes, suas 

produções audiovisuais, seus perfis, seus blogs, onde em geral associam seus produtos 

provenientes do seu conteúdo de interesse, bem como a exposição de suas vidas, das 
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vidas dos envolvidos direta ou indiretamente à organização de admiração, constituindo, 

assim, uma forma de consumo coletivo, como se pode observar nas comunidades de fãs.  

Assim, a cibercultura e a cultura de fãs, bem como as novas mediações 

engendradas entre público e consumidor, deverão ser pensadas como uma composição 

complexa e cultural, como forças por vezes contraditórias que se interligam num mesmo 

contexto comunicativo, a partir da exposição possibilitada pela internet. 

 

Considerações 

 

A possibilidade de se relacionar através de um computador, tablet ou celular 

potencializa o surgimento de novas redes sociais, afinal, a internet permite o 

desenvolvimento e/ou interação de uma relação social entre pessoas de cidades, estados 

e até mesmo de países diferentes.  

A internet é um meio de comunicação que alterou as relações e comportamentos 

das pessoas e também de organizações. “A internet é um meio de comunicação que 

permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos para muitos, num momento 

escolhido, em escala global” (CASTELLS, 2003, p. 15). A propagação da internet foi 

muito rápida. De acordo com o autor:  

A internet tem tido um índice de penetração mais veloz do que qualquer outro meio de comunicação na 
história: nos Estados Unidos, o rádio levou trinta anos para chegar a sessenta milhões de pessoas; a TV 
alcançou esse nível de difusão em 15 anos; a internet o fez em apenas três anos a criação da teia mundial 
(CASTELLS, 2003, p. 439).  

Tempo e espaços reduzidos pela facilidade de conexão fazem da internet um 

meio em ascensão com usuários presentes, participativos e influentes. Recuero (2009) 

afirma que a internet trouxe muitos benefícios para a comunicação, pois não existem 

limites geográficos para a comunicação entre os indivíduos e instituições. Enquanto 

existir acesso à internet, é possível a concepção de um laço social e posteriormente uma 

rede social. 

O conhecimento de capital social permite notar que os indivíduos, interagentes 

ou fãs não agem independentemente, seus objetivos não são constituídos isoladamente e 

sua conduta nem sempre é egoísta. Desse modo, as estruturas sociais devem ser notadas 

como recursos de que indivíduos podem dispor. 
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A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, 
uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz. Se não 
houvesse a sociedade e sua cultura, uma linguagem, um saber adquirido, não 
seríamos indivíduos humanos. Ou seja, os indivíduos produzem a sociedade 
que produz os indivíduos. Somos ao mesmo tempo produtos e produtores. A 
ideia recursiva é, pois, uma ideia de ruptura com a ideia linear de 
causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o 
que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo 
autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor (MORIN, 2006, p. 74).  

Athayde e Ribeiro (2011) abordam o capital social como um conjunto de 

elementos intangíveis que definem o cotidiano dos indivíduos como, por exemplo, boa 

vontade, companheirismo, simpatia, relações sociais entre as famílias, entre outros. 

Nesse sentido, há um indicativo de que redes sociais podem ter valor econômico. 

Esta lógica se faz importante no universo organizacional posto que os 

interagentes, ou públicos, produzem e consomem seus conteúdos e produzem sentidos e 

representações que fogem ao controle das organizações. Neste sentido as organizações 

precisam atentar-se com o tipo de relacionamento que produzem com seus públicos num 

ambiente onde o controle do receptor é muito menor do que as organizações gostariam.  

O espaço virtual potencializa o relacionamento mas a significação da reputação e 

identidade organizacional sofre intervenções antes nunca vivenciadas e que pode 

interferir diretamente na cultura organizacional ou no seu posicionamento.  

A troca de informações e conteúdos, o poder dado ao fã e interagente e a 

curadoria dos públicos poderia ser um caminho para a gestão da comunicação 

organizacional on-line onde as mediações das organizações não signifique esconder ou 

mascarar a opinião dos públicos, mas fazer trocas simbólicas que propiciem a geração 

de capital social e culmine em laços fortes entre organização e públicos-interagentes. 
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