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Resumo 

O Facebook, a rede social mais acessada no mundo, se consolida como expressivo canal 

de comunicação das organizações com stakeholders, sendo palco de construção de 

percepções e cadeia de influências entre indivíduos. Entre o imenso alcance e as 

possibilidades de segmentação, a rede social demanda novas posturas das instituições 

para se destacarem dentre tantas informações e, ao mesmo tempo, manterem o 

alinhamento com suas identidades. Nesse artigo, parte de uma pesquisa muito mais ampla 

da autora em seu Mestrado, são abordados os conceitos de identidade e imagem 

organizacionais relacionados a reflexões atuais sobre a gestão do Facebook.  

 

Palavras-chave: Identidade Organizacional; Imagem Organizacional; Facebook; Redes 

Sociais 

 

Abstract 

 

Facebook, the social network more accessible in the world, has established itself as a 

significant channel of communication between organizations and stakeholders, and stage 

construction of perceptions and chain of influences between individuals. Among the 

immense reach and targeting opportunities, social network demand new attitudes of 

institutions to stand out among so much information and at the same time, maintain 

alignment with their identities. In this article, part of a much broader research of the author 
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in her Master, are addressed the concepts of identity and organizational image related to 

current reflections on the management of Facebook. 
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Introdução 

 

Abordar a comunicação hoje sem tratar da influência da vida online na vida 

cotidiana seria enxergá-la de forma parcial. Chegamos em uma era em que as 

transformações se dão, literalmente, na velocidade de cliques. Os tempos mudaram, as 

organizações mudaram, os públicos mudaram. O que não mudou nos últimos tempos é 

a certeza de que essas transformações culturais, sociais e organizacionais só estão 

começando, e que o uso inteligente das novas tecnologias pode abrir muitas 

oportunidades. Por parte das organizações, conquistar imagens favoráveis e reputação 

nesse momento torna-se fundamental para seguir o caminho incerto com mais 

segurança e respeito por parte da sociedade. E aonde as pessoas (ou melhor, os 

usuários) buscam hoje boa parte de suas referências? 

O Facebook é considerado um fenômeno. Celeiro de polêmicas, centro de 

convivência, espaço de autodescobrimento, de barganhas, de networking, de 

resoluções pessoais e profissionais. E sim, de referências de empresas, produtos, 

marcas, pessoas – tudo isso com a ajuda dos amigos da rede, que são muitos. O sucesso 

de autoria de Mark Zuckerberg está assiduamente conectado nos tablets, smartphones, 

nas casas, escritórios, empresas, aeroportos, restaurantes, em todos os lugares. Virou 

uma extensão da vida real, da vida social e profissional, do aqui e agora. Para muitos, 

substituiu o e-mail e até as ligações por telefone. E por agregar o mundo todo o tempo 

todo, marcas e empresas não poderiam ficar de fora desse meio de oportunidades. Afinal 

relacionamento é o lema da vez, então é preciso marcar presença aonde o público 

escolheu estar, a fim de conquistá-lo e mantê-lo. E a visibilidade, sempre tão disputada 

pelas organizações, tem seu potencial multiplicado nesse espaço. 

As Fan Pages, as páginas empresariais no Facebook, foram criadas em 

2007 exatamente para oficializarem a presença das instituições de todos os setores, 

figuras públicas, ONGs,  produtos  e  marcas  nesse  universo  relacional  onde  o  

“curtir”,  “compartilhar”  e “comentar” são as valiosas moedas. Todo esse contexto 



 

altera a forma de se pensar a Comunicação Organizacional. Se antes investia-se em 

veículos em que era possível manter o mínimo de controle das informações 

disseminadas, nesse momento o conteúdo sobre marcas e empresas estão circulando 

continuamente em um espaço digital onde o público tem (e muito) poder de fala, 

proatividade, e principalmente uma rede de influências. As crises tomam outra 

proporção, assim como as gafes, as falhas, as fragilidades. A abrangência é de perder 

de vista. Certamente um trabalho ainda mais árduo aos gestores da comunicação e aos 

Social Media, desde planejamento até o monitoramento da reputação das organizações 

nessa rede.  

O objetivo desse artigo é apresentar possibilidades de leitura de um dos recortes 

de um cenário amplo e atual da Comunicação Organizacional. Dialogaremos com 

importantes conceitos que transitam no âmbito das organizações: identidade e 

imagem, a fim de compreendermos os grandes pilares que guiam as estratégias de 

comunicação. E, posteriormente, é realizada uma abordagem das redes sociais que, 

por serem um fenômeno comunicacional recente, serão esmiuçadas suas 

conceituações, características e as influências de sua presença na vida contemporânea. 

O enfoque será no Facebook e na utilização estratégica das páginas organizacionais, as 

Fan Pages, para o relacionamento das instituições com seus públicos por meio de 

engajamento e outros elementos. “Curta” a leitura, “compartilhe” se desejar e 

“comente” para aprimorar! 

 

Identidade Organizacional 
 

A identidade organizacional consiste na representação ideológica da empresa, 

o que ela é e significa a partir de um conjunto de características próprias e 

exclusivas. A pesquisadora portuguesa Teresa Ruão (2005, p.596) nos esclarece que 

a identidade organizacional é “o conjunto de atributos centrais, distintivos e 

relativamente duradouros de uma instituição, que emergem da cultura e prática 

organizacional, e funcionam como um sistema de representação que esta cria para si 

própria e para os outros.” Pertinente destacar o uso da expressão “relativamente 

duradouros” ao se referir aos atributos que compõem a identidade de uma 

organização,  uma  vez  que  se  percebe  no  meio  acadêmico  certas  divergências  

sobre  a maleabilidade dessa identidade. 

Stuart Albert e David Whetten que, em 1985, no artigo “Organizacional 



 

Identity” inauguram a terminologia partindo dos estudos da identidade individual para 

chegarem nessa certa “antropomorfização” das organizações, apontam justamente 

esses três critérios para a definição do conceito científico: “o que é central, distintivo 

e duradouro na organização”. De trinta anos para cá, talvez a adição do que é 

“relativamente” duradouro seja mais pertinente devido às aceleradas transformações 

tecnológicas, sociais, geracionais, que certamente irão se refletir nesse processo de 

durabilidade de algumas características, até mesmo a partir de decisões estratégicas, 

novos posicionamentos e, principalmente, de nuances na cultura organizacional2, no 

que se refere ao capital humano que compõe a organização internamente. Segundo 

Carl e Carrieri (2003), a identidade no âmbito organizacional é influenciada, sim, pela 

movimentação das diversas personalidades que a constroem diariamente, sendo 

(re)formulada a partir das interações, comportamentos e discursos dos indivíduos 

ligados à empresa. E, interiormente, cada um desses indivíduos possui uma 

multiplicidade de identidades e valores, também flexíveis decorrentes das variáveis 

da vida, como abordamos no início do capítulo, opinião compartilhada também por 

Lopes e Nascimento (2010, p.6): 

 

Os públicos internos podem influenciar não só a definição de identidade 

como intervir na sua gestão, razão pela qual as organizações integram 

identidade multifacetadas, já que cada um dos seus públicos lhe dá algo de 

si, um cunho próprio, que influenciará de forma mais ou mais fraca, o todo. 

 

A colocação inicial de Ruão – os aspectos “centrais, distintivos e relativamente 

duradouros” – abarca, portanto, um equilíbrio em nossa visão: o cerne da 

organização, seus aspectos mais marcantes geralmente vão acompanhar sua história, 

mas são, sim, passíveis de adaptações, uma vez que expressam a cultura 

organizacional, composta por pessoas que interferem no processo por meio de suas 

interações. 

 

É nosso entendimento que quando o propósito que deu origem à organização, 

expresso na sua filosofia, é alterado de forma significativa [grifo nosso], isso 

abala a identidade e a imagem que a caracterizam. Na verdade, se a 

mudança conduz a alterações de comportamentos e práticas correntes, de 

valores culturais, de traços de personalidade e de formas de comunicação, a 

                                                           
2 Compreendemos cultura organizacional como “um padrão de suposições básicas – inventadas, 

descobertas ou desenvolvidas para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna – que 

funcionam com eficácia suficiente para serem consideradas válidas e, em seguida, ensinadas aos novos 

membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir esses problemas.” (SCHEIN, 1985 apud 

Castiglia, 2004, p. 3). 



 

identificação social da organização e a sua projecção está necessariamente 

alterada. (RUÃO, 2005, p. 592-593). 

 

Fascioni (2010, p.31) sintetiza o pensamento ao segmentar os atributos de 

uma organização em “acidentais”, que podem ser facilmente alterados e se adequarem 

as suas várias fases de vida; e em “essenciais”, esses ligados à identidade, e sofrem 

apenas variações sutis por estarem relacionados ao caráter da organização. Fazendo 

uma analogia ao DNA humano, a autora nos fala que “a identidade corporativa é o 

conjunto de características que, combinadas, tornam uma empresa única, especial e 

inigualável” (FASCIONI, 2010, p.26). E lança uma objetiva diferenciação entre 

identidade organizacional e marca: “a identidade é tudo; a marca é só uma parte (a boa)” 

(FASCIONI, 2010, p.24). A marca seria, então, um recurso criado para sedução, em 

que são selecionadas as qualidades mais interessantes da identidade da organização. 

Essa marca será construída a partir de uma identidade visual física a fim de 

traduzir, então, parte da identidade organizacional, que é intangível. 

 

A identidade corporativa é o que a empresa é, na sua essência. A marca 

gráfica, o nome, o ambiente, o atendimento, a missão, a visão, os 

documentos, a propaganda, são apenas manifestações físicas da sua 

identidade e, mesmo assim, nada garante que elas sejam fiéis à verdade. 

(FASCIONI, 2010, p.28). 

 

Esses atributos tangíveis citados podem ser chamados, segundo a autora, de 

“identificadores” ou “fatores de identificação”, uma espécie de ponte que liga a 

identidade organizacional com seus públicos, e as únicas formas de tornar a 

organização conhecida e acessível. Nascimento (2011, p.14-15) enxerga essa 

identidade que tratamos justamente como um posicionamento, o modo pelo qual as 

organizações se diferenciam uma das outras no mercado, “além de afirmar a 

reputação e a fidelização dos clientes e funcionários”. 

Tanto nos aspectos da fluidez e multiplicidade identitárias no âmbito das 

organizações, como em outros pontos – como a própria definição do termo – a 

identidade organizacional, juntamente a conceitos da Comunicação Organizacional, 

não nos é apresentado como um objeto unânime, redondo e fechado no campo, sendo 

inclusive escassa a bibliografia que trata da questão de modo consistente. 

Em sua revisão bibliográfica sobre a origem e aplicação do conceito de 

identidade organizacional, Meneses (2009), sob a ótica da Administração de Empresas, 



 

delineia o trajeto do conceito e verifica que há realmente muitas dissonâncias entre 

os autores que tratam do tema. A partir do levantamento, faz uma plausível 

observação: de que, talvez, a maior preocupação não seja o que é identidade 

organizacional, ou como é criada e mantida, e sim mais como as identidades individuais 

serão influenciadas pela presença das organizações em suas vidas. 

Após essas reflexões iniciais, é possível afirmar que a ótica da comunicação 

é essencial para analisar e gerenciar os processos que constituirão a identidade 

organizacional: “trabalha-se a comunicação como elemento propulsor nas organizações, 

sendo responsável pela construção e reconstrução de sentidos e significados” (LOPES; 

NASCIMENTO, 2010, p.2). Além disso, segundo Scroferneker (2008, p.21), os 

trabalhos de comunicação, responsáveis por gerenciar a identidade organizacional, 

“(re)posicionam as organizações no mundo globalizado, tecnológico e virtualizado, 

destacando as novas relações e interações que se estabelecem e que (re)significam o 

próprio processo comunicacional das organizações.” 

 

  Imagem Organizacional 
 

Tratando-se agora da imagem organizacional, conceito mais encontrado nos 

livros e artigos, é possível inferir que ela está associada à percepção do público 

sobre aquela organização, os significados relacionados a ela, como é conhecida e 

referida – um imaginário coletivo. São múltiplas as imagens organizacionais 

construídas socialmente, parte resultado da criação de sentido desenvolvida pelos 

componentes de um grupo, e parte proveniente das próprias manifestações da 

organização, por meio da comunicação (Dowling, 1986 apud Ruão, 2005, p. 597). 

Apesar do processo de formação de imagens mentais (muito também decorrentes da 

bagagem do público em questão, seus valores, crenças e experiências) se localizarem 

em um patamar distante do controle da organização por se tratarem de percepções 

subjetivas, parte desse processo é construído a partir dos esforços de comunicação 

praticados pela organização, que justamente têm o intuito de moldar essas imagens 

associadas a ela, no desejo de ser lembrada positivamente, e consequentemente 

escolhida para consumo de produtos, serviços ou ideias. 

Rosa (2001) trabalha com cinco pilares de imagem que muito contribuem para 

a compreensão do conceito. Abaixo, uma interpretação desses pilares a partir das ideias 

do autor: 



 

Tabela 1: Pilares da Imagem 

 

01 O processo de construção de uma imagem na mente do indivíduo não se 
 

baseia em “fatos” sobre uma organização, mas em juízos de valor – os 

valores pessoais e os que são associados a ela. 

02 As percepções sobre situações x ou y são mutáveis de acordo com o tempo 
 

e de novos valores que possam surgir, ou seja, os mesmos fatos podem obter 

novos significados e resultados em imagem. 

03 O ser humano formula imagens mais pelo aprendizado e conhecimento do 
 

que pela própria experiência. Certas “verdades incontestáveis” são 

transmitidas durante a vida por professores, familiares, amigos e a mídia, 

ganhando um alto nível de credibilidade e, assim, moldando imagens aos 

indivíduos de forma indireta, por meio do saber. 

04 Há um simbolismo sempre associado a qualquer imagem, decorrente de 
 

fatores culturais e lógicas próprias, sendo variáveis os valores de acordo com 

o meio. 

05 Imagens são abstrações, não sendo pertinente analisa-las como falsas ou 
 

verdadeiras – em uma organização, por exemplo, as imagens construídas por 

um membro da diretoria e por um funcionário serão distintas, e não há como 

afirmar uma maior proximidade de uma delas com a realidade. 

Fonte: Adaptação e interpretação de ROSA (2001, p.81-89) 

 

 

“Na mitologia grega, durante muito tempo, Aquiles foi sinônimo de 

invencibilidade. Tal como as empresas e os líderes vencedores, a biografia de Aquiles 

era o retrato de um mito. (...) Mas Aquiles ensina: ninguém é invulnerável” (ROSA, 

2001, p.37-38). Essa interessante analogia das organizações com Aquiles, com sua 

aura poderosa até a queda pelo seu ponto fraco, o calcanhar, muito diz sobre a 

necessidade de enxergar que nenhuma empresa vive em um porto-seguro onde crises 

não possam atingi-la, e que ela será sempre admirada pelos seus públicos de 

interesse. E quando uma possível queda gera uma crise de imagem, as consequências 

podem ser muito difíceis de administrar por estar lidando com um patamar intangível 

e incontrolável: a percepção do outro. A dedicação ao trabalho contínuo de 

comunicação e imagem, então, mesmo às organizações que se veem como invencíveis 



 

– muitas vezes por terem sobrevivido às transformações do mercado, ao tempo e aos 

desafios até então – é essencial para que diariamente líderes e gestores se prepararem 

permanentemente para as crises, cientes de que uma simples flecha no calcanhar pode 

alterar, de forma leve ou drasticamente, os olhares e opiniões do público. 

 

Várias organizações e líderes costumam manter uma fé cega em si mesmos, 

menosprezando muitas vezes essa percepção externa da imagem. Mais uma 

vez vale lembrar aquele velho ditado da comunicação: a comunicação não 

é o que você diz, mas o que os outros entendem. Ou, de outra forma: a sua 

imagem não é a que você vê, mas a que os outros veem. Ou ainda: os seus 

valores não são só os que você cultiva, mas os que os outros associam a você. 

(ROSA, 2001, p.90). 

 

Interessante refletirmos que, em termos de imagem organizacional, um 

paradigma talvez tenha sido deslocado: da importância de aparecer para a de 

convencer. Se no passado, as ações de comunicação almejavam tornar a organização e 

seus atributos conhecidos e sempre lembrados, o momento atual se estrutura na 

credibilidade, diante de um contexto em que aparecer é o menor dos desafios. E mais 

uma vez o intangível surge: a percepção precisa ir além da visão, do olfato, do toque, ela 

precisa chegar no campo das emoções daqueles que se pretende envolver com ideias, 

produtos, serviços. 

 

Na história de nosso mercado, pressão de comunicação de marketing 

nunca foi determinante para desenvolver marcas como plataformas 

duradouras. Todas as que eu conheço conseguiram criar uma ligação com 

a vida e as emoções de seus consumidores, fazendo com que eles se 

sentissem mais seguros, ou mais importantes, ou mais bonitos, ou mais 

livres, ou mais inovadores, ou mais corajosos, ou mais inteligentes, ou 

mais sedutores... (TROIANO, 2009, p.34). 

 

A marca de uma escola, por exemplo, para ser escolhida por uma família 

necessita trabalhar as emoções: garantir o sentimento de segurança, de que os filhos 

ali serão bem cuidados, protegidos, e ensinados sobre as ciências, sendo preparados 

para o mundo em termos intelectuais e de formação humana. É acordado entre 

organização-cliente um pacto mais emocional do que baseado em concretudes. 

O relacionamento do homem com as imagens, com suas “verdades”, sempre 

existiu. Faz parte da percepção humana. A comunicação entra nesse universo no intuito 

de influenciar essas percepções, essa fé, essa crença no que diz respeito à 

organização, à marca. É uma tentativa de não só mostrar, mas convencer a partir de 



 

suas qualidades, forças e diferenciais para que os stakeholders identifiquem valores 

comuns – os seus com os da instituição – e assimilem uma verdade favorável (ROSA, 

2006). Acreditamos que quanto mais incongruente for a identidade organizacional (o 

que a empresa é e significa) da sua imagem (como ela é percebida), maior o risco da 

relação de confiança ser abalada, principalmente em um contexto tecnológico e veloz 

onde as máscaras caem facilmente. “Identidade e imagem constituem, assim, duas 

formas de perceber organização, que devem ser complementares e orientadoras do 

comportamento dos diferentes públicos para com esta” (RUÃO, 2005, p.597-598). 

 

Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo, por favor – o universo das redes 

sociais online 

 

Cada sujeito tem o valioso poder de tornar-se um “usuário-mídia”3. Eis uma 

das características centrais da cultura mais recente em que vivemos, seja como a 

queiramos nomear: o tempo da informação, do conhecimento, da mobilidade, ou 

melhor, do compartilhamento. Esse potencial significa a condição de atuarmos, 

individual ou coletivamente, como autores, produtores, criadores, apresentadores, 

enfim, como difusores de conteúdo. Ao invés dos veículos tradicionais que 

acompanham a sociedade pela história e evolução da comunicação, as redes sociais 

neste momento significam – dentro do antigo esquema de Laswell conhecido pelos 

pesquisadores da área – o “canal” central dessa “era compartilhada”, onde emissores 

e receptores intensamente ativos elaboram suas mensagens e constroem relações, 

vínculos e significados. “Compartilhamento de conteúdo e travamento de 

diálogos/conversações são os grandes pilares das mídias sociais” (TERRA, 2012, p. 

203). 

Dentre as redes sociais, que nascem a partir do fim da década de 1990, é 

inevitável o foco de análise no Facebook, a revolucionária criação do então estudante 

Mark Zuckerberg, em 2004, que mais cresce no mundo. Em 14 de setembro de 2012, 

anunciou-se o inevitável: o Facebook atingiu a marca dos um bilhão de usuários mensais 

ativos – e 600 milhões de usuários em aparelhos móveis. Segundo a empresa, o 

quinteto mundial com mais adeptos são Brasil, Índia, Indonésia, México e Estados 

Unidos. 

                                                           
3 Termo utilizado por Terra (2012). 



 

São hoje cerca de 89 milhões de brasileiros ativos mensalmente no Facebook.4 

Sujeitos que utilizam a atual maior rede social do mundo como agenda, espaço de 

debates, exibicionismo, troca de informações de empregos, compras, marketing, entre 

outros fins. As redes sociais na internet, de modo geral, “configuram uma praça pública” 

e alimentam a “prática social” por possibilitar a expressividade individual na interação 

coletiva (ROSA; SANTOS, 2013, p.7-8). 

No passado, encontrar referências e informações sobre marcas, empresas, 

produtos e serviços era uma tarefa mais presencial, do “boca-a-boca”, enquanto 

online o conteúdo se restringia aos sites institucionais, responsáveis mais por serem 

cartões visita estáticos (que confirmam a existência das empresas), e raramente um 

espaço de interação13. Alguns autores nos lembram, como Terra (2012, p.204), que as 

redes sociais sempre existiram off-line, “laços que as pessoas estabelecem entre si, 

buscando apoio, referências, informações e a sensação de ‘pertencimento’”. O 

acréscimo no conceito foi a criação desses laços em formato online, garantindo 

aspectos que só o espaço virtual pode oferecer, como a possibilidade de interação em 

qualquer lugar a qualquer hora – a expressão “redes sociais”, então, pela sua amplitude 

na contemporaneidade, tornou-se quase que exclusivamente propriedade das redes 

via internet. Uma junção do off-line com o online que também é abordada por Lima 

(2013, p.9): 

 

O entrelaçamento do conceito de redes sociais com o da internet 

possibilitou, provavelmente, um dos maiores paradigmas da 

hipermodernidade: a utilização das redes sociais digitais como estratégias de 

informação, comunicação, relacionamentos, mobilização, socialização, 

espetacularização, tudo online, isto é, em tempo real e com possibilidades 

dialogais. 

 

E qual seriam as motivações para um indivíduo criar e manter um perfil virtual, 

ou poderíamos até dizer uma identidade virtual, em uma rede social? Reunimos doze 

possíveis motivações específicas e pertinentes para um indivíduo fazer uso do 

Facebook a partir de reflexões de Rosa e Santos (2013), Bumgarner (2007) e Joinson 

(2008)5. 

 

 

                                                           
4 REUTERS (2012) nas Referências Bibliográficas - Sites. 
5 apud ROSA; SANTOS, 2013, p.60-86. 



 

Tabela 2: Motivações para o uso do Facebook 

Social Connection Se sentir conectado com os contatos, organizar e acumular 
 

amigos,  se  atualizar  sobre  o  que  essas  pessoas  fazem, 

reconectar-se com quem perdeu contato 

Shared Identities Organizar ou participar de eventos, grupos e comunicar-se 
 

com pessoas que tenham concepções parecidas 

Directory Manter contato com pessoas e obter informações relacionadas 
 

à escola e trabalho 

Personal and 
 

Professional 

Advertising 

Postar frases, imagens e informações relacionados a blogs e 
 

sites pessoais ou profissionais, ofertar produtos e serviços 

Voyeurism Saber sobre os outros à distância e comparar-se a eles 

Photographs Ver, postar, compartilhar, marcar e ser marcado em fotos 

Activism Expressar e divulgar ideais políticos, religiosos, culturais e 
 

éticos 

Herd Instincts Não estar de fora de algo que a maioria acessa 

Content Utilizar os aplicativos da rede e jogar 

Personal Expression Expressar-se  sobre  si  mesmo  para  desenvolver  relações 
 

sociais e obter feedback 

Status updates Publicar o próprio status e ver o feed de notícias 

Initiating 
 

Relationship 

Conhecer pessoas com o objetivo de relacionar-se 
 

afetivamente 



 

Fonte: Adaptção de Rosa; Santos (2013, p.74-85), Bumgarner (2007 apud ROSA; SANTOS, 2013, p.85-
86) e Joinson (2008 apud ROSA; SANTOS, 2013, p.60-61) 

 

 

Bumgarner (2007 apud ROSA; SANTOS, 2013, p.85) destaca que, em sua 

percepção, o Herd Instincts seja a motivação principal para o ingresso nessa rede 

social, se justificando pelo que ele chama de efeito manada, ou seja, simplesmente o 

desejo de seguir os hábitos de seus amigos.  

De acordo com ROSA; SANTOS (2013, p.23), a “congregação de pessoas 

no Facebook tornou-se um negócio comercial”. O like – a opção “curtir” do 

Facebook – se consolida como uma mina de ouro na internet. Hoje boa parte das 

empresas estão presentes no Facebook – as grandes já de forma muito estratégica com 

profissionais e equipes direcionadas a esse ambiente de difusão, troca de imagens e 

percepções – estreitando o relacionamento entre organização-consumidor, fazendo com 

que o usuário-mídia utilize cada vez mais as páginas empresariais do Facebook para 

“se informar sobre a reputação de uma empresa, compartilhar opiniões sobre produtos 

e serviços e divulgar suas marcas preferidas” (EXAME PME, 2013, p.26). 

Foi em novembro de 2007 que o espaço que altera e movimenta a forma de 

se trabalhar com Comunicação Organizacional é anunciado pelo Facebook: a 

possibilidade de criação de Fan Pages, o perfil específico para organizações, negócios, 

marcas, figuras públicas e causas, além da estreia dos Ads, a inclusão de publicidade na 

rede social a fim de ampliar, de forma bem direcionada, o número de “curtidas” em 

uma página ou mesmo o engajamento em publicações. Aliás, o engajamento nunca foi 

tão almejado como na contemporaneidade – nas reuniões de planejamento em redes 

sociais é muito frequente ouvir “precisamos de mais engajamento na página”, 

“vamos criar postagens com foco no engajamento”. Arnaut e Nogueira (2011, 

p.265) inferem que “promover o engajamento é transformar o cliente (ou público) 

em parte da história que está sendo contada, permitindo um real envolvimento das 

pessoas”, uma vez que engajar-se significa empenhar-se em algo. Essa é, talvez, 

uma das grandes peculiaridades das redes sociais frente aos modelos clássicos de 

comunicação, como a publicidade, por exemplo: o retorno às mensagens dos públicos 

de interesse é essencial para o sucesso das ações e campanhas, por mais que essa 

participação ativa dos consumidores traga algumas preocupações às organizações, 

como abordaremos adiante. 

 



 

Nesse novo contexto, faz-se necessária a superação de modelos 

funcionalistas de comunicação, amplamente aplicados no contexto 

empresarial e cuja ênfase estava na transmissão de mensagens e no controle. 

Esses modelos dão lugar a outras formas de interação, nas quais os agentes 

envolvidos estão implicados num processo permanente de compartilhamento 

e disputa de sentidos. (NEIVA; BASTOS; LIMA, 2012, p.186) 

 

Neiva, Bastos e Lima (2012, p.193) se propõem a entender essa fase mais 

recente da internet “a partir de sua perspectiva relacional”. De simples web estruturada 

na transmissão e recepção de informações, temos hoje a chamada “web social”, um 

espaço virtual aberto à comunicação, expressão, divulgação, trocas e negociações 

simbólicas. Ela se transforma na “arena da circulação de sentidos e a comunicação 

entre organização e sujeitos assume, por natureza, um caráter processual” (NEIVA; 

BASTOS; LIMA, 2012, p.194). 

Segundo a revista Exame PME (2013, p.26), quando abordou o universo das 

Fan Pages – páginas que já somam 15 milhões no mundo, “criar uma identificação 

forte dos consumidores com a marca” e “contar com um canal direto de comunicação 

com eles” são duas das motivações da criação da página no Facebook por uma 

organização. O momento, portanto, demanda um novo olhar dos profissionais de 

comunicação acerca de suas instituições: criar cenários favoráveis para percepções 

positivas nas redes é um dos desafios (Terra, 2012). As marcas sobreviventes apenas 

no mundo off-line, ou na fatia online dos sites institucionais, estão ficando para trás 

diante do poder de influência e, acima de tudo, relacionamento das redes sociais, 

em especial do Facebook – “as discussões envolvendo marcas, produtos e serviços 

estão em pauta e atingem audiências da web, contribuindo para influenciá-los nos 

juízos de valor” (TERRA, 2012, p.205). 

Como abordado, a expressão relacionamento realmente merece ser destacada 

no momento atual da Comunicação Organizacional, por ser um dos pontos cruciais para 

fortalecer e difundir a identidade, consolidar imagens favoráveis e, principalmente 

construir credibilidade e reputação. E por meio das redes sociais tornou-se possível o 

relacionamento direto com os públicos de interesse, a oportunidade de interagir com 

quem compra ou utiliza o serviço, os funcionários, fornecedores, formadores de 

opinião, além, é claro, com potenciais clientes e admiradores da marca, uma vez 

que ajudam a encurtar as relações organizações-usuários, cabendo aos responsáveis 

pela comunicação a definição de estratégias, táticas e práticas que contribuam para a 

solidificação da imagem e reputação corporativas (TERRA, 2012, p.212). 



 

Segundo pesquisa do Instituto Ipsos divulgada pelo Portal G1, em outubro 

de 20146, três em cada cinco brasileiros interagem com marcas na rede social, ou 

seja, leem, acessam, curtem, comentam e compartilham seus conteúdos. O 

levantamento também mostrou que 67% dos usuários no Brasil são influenciados por 

essas marcas e amigos no Facebook, além dos seguintes dados: 

 

Tabela 3: Dados da Pesquisa de interação dos Brasileiros com marcas no Facebook 

Visitam Fan Pages de marcas 38% 

Leem conteúdos de marcas 36% 

Curtem uma marca ou negócio 44% 

Comentam ou compartilham conteúdos de 
marcas 

38% 

Fonte: Instituto Ipsos/G1, 2014 

 

Números que podem ser considerados expressivos diante de uma missão que não 

é tão simples se retomarmos a questão da efemeridade abordada no capítulo 

anterior, e se pensarmos que o objetivo central e inicial do Facebook é o relacionamento 

entre usuários. Uma vez que o pertencimento a um grupo tem característica mais 

transitória, pressupõe-se que tratando-se das gerações atuais (serão explicitadas 

adiante), ainda mais fluidas em seus laços, e de interações mediadas pela tecnologia, 

esse desprendimento torna-se ainda mais constante. “Descurtir” uma página 

empresarial no Facebook devido a uma veiculação que não causa identificação com 

valores de um sujeito dura um segundo, diferentemente de desfazer um laço 

pessoalmente. Envolver pessoas, então, se apresenta como uma tarefa cada vez mais 

difícil às organizações nesse “território simbólico” abordado por Maffesoli: 

 

Nesse sentido a delimitação territorial (quero lembrar que é território físico e 

território simbólico) é estruturalmente fundadora de múltiplas socialidades. 

Ao lado da reprodução direta, existe uma reprodução indireta que não 

depende da vontade dos protagonistas sociais, mas deste efeito de 

estrutura que é o par “atração-repulsa”. (MAFFESOLI, 1998, p.197) 
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A partir da troca de ideias constantes com especialistas da área e da experiência 

de mercado, dentre as possibilidades interativas de um usuário em relação a uma 

página empresarial – curtir, comentar e compartilhar, a terceira opção é a que tem 

um peso mais positivo para a organização. Primeiramente, pelo compartilhamento 

aumentar o potencial de visualização daquela mensagem, uma vez que os amigos do 

usuário passam a ter acesso, mesmo que não tenham optado em acompanhar aquela 

página. E, principalmente: é como se o usuário tornasse aquele conteúdo como seu, 

expondo que admira, concorda, se identifica com aquele conteúdo – ou, quando não, 

divulga seus argumentos em forma de texto juntamente a esse compartilhamento, 

situação que não é tão comum diante dos aspectos positivos que marcam o ato de 

compartilhar. 

A opção comentar é a que avaliamos como a segunda mais importante pelo 

usuário ter dedicado seu tempo para elaborar uma opinião, uma frase, ou 

simplesmente ter se feito presente. Isso se tratando de posicionamentos positivos. 

Caso o comentário seja negativo, ele possui, em nossa percepção, um peso tão grande 

quanto um compartilhamento negativo e, certamente, mais poderoso do que a 

indiferença, o silêncio. Afinal, como já discutimos, esse é um território onde o controle 

das imagens projetadas se torna um desafio para as equipes de comunicação, e o 

comentário negativo tem o potencial de causar repercussão e, consequentemente, pode 

alterar percepções alheias e a reputação. 

E, finalmente, a opção curtir, um retorno interessante para a organização, 

porém menos impactante que as duas primeiras, por ser um recurso mais objetivo e fácil 

de interação, o que não comprova se o usuário realmente leu e avaliou aquele 

conteúdo. É interessante perceber que em muitos momentos essa interação do curtir 

uma publicação pode virar sinônimo de “eu vi”, “ok”, do que realmente “eu gostei”, 

“eu concordo”. Essa apropriação pode ser melhor observada quando um internauta 

divulga no Facebook a morte de um ente querido – há muitas curtidas por parte dos 

amigos, em um sinal de que visualizaram a mensagem e querem interagir de alguma 

forma com ela. 

Todos esses recursos em um espaço em constante construção, modificação e 

apropriação, o que requer estudo e atualização de informações, dados, estratégias por 

parte dos profissionais. Aliás, podemos dizer que tudo pode mudar todos os dias se 

tratando de Facebook. E os comunicólogos, jornalistas e publicitários, que ganharam 

essa nova área de atuação cada dia mais especializada – o cargo que chamamos de 



 

Social Media ou analista/gestor/gerente de mídias sociais – se atiram em uma literal 

corrida contra o tempo e o desconhecimento. 

 

Trata-se de um campo de atuação para o profissional de relações 

públicas e de comunicação organizacional, uma vez que, estando presentes 

nesses ambientes digitais a organização precisa de planos de presença, 

engajamento e relacionamento com seus públicos (TERRA, 2012, p.215-

216). 

 

Os blogueiros, consultores, estrategistas, gurus do Marketing Digital se 

esforçam (e aproveitam a autopromoção) para deixar esses profissionais em dia dos 

“novos melhores horários para postagens”, das últimas decisões de Mark Zuckerberg, 

das alterações nas ferramentas de anúncios, do que é eficaz hoje ou não em relação a 

conteúdo, imagem, links. Os e-books ocupam as áreas de trabalho dos computadores 

desses gestores que não querem deixar suas empresas e clientes no alento: desejam o 

crescimento quantitativo e qualitativo de marcas para que as mesmas ganhem mais 

visibilidade, legitimação, respeito, reciprocidade. Um trabalho árduo diante, ainda, da 

escassez de mensurações mais palpáveis da conexão do online com o mundo real, do 

retorno de todo o investimento.  

 

 

Midiatização empresarial e a perda do controle 
 

Lima (2009) cunhou o termo midiatização empresarial para descrever o atual 

cenário das organizações, ao atuarem com características semelhantes às da mídia. Mol 

(2012, p.255) nos explica que “da mesma maneira que a sociedade tem sido influenciada 

pelos padrões midiáticos, as organizações, que são movidas principalmente por 

regras de consumo, têm sucumbido à lógica da mídia, interessadas especialmente em 

obter visibilidade para se legitimarem.” Essa simbiose entre organizações e 

midiatização7 é evidenciada nas redes sociais por serem um espaço oportuno para 

visibilidade em larga escala para milhões de interlocutores, ultrapassando inclusive 

as práticas tradicionais da comunicação de massa pelo poder de interação dos públicos. 

Por outro lado, há tensões nessa junção, principalmente em relação à lógica 

organizacional da gestão e controle de reputação, pois “mais do que obter 

                                                           
7 Para Braga (2007 apud Mol, 2012, p.259), midiatização significa a mídia no papel de organizadora social, 

o processo interacional para se tornar “o de referência”, utilizando a tecnologia como seu dispositivo. 



 

visibilidade, as organizações buscam controlar a forma como ela se dá, na ilusão de 

controlar também os sentidos daí decorrentes” (MOL, 2012, p.265). Essa postura 

ocorre, de acordo com a autora, pela atribuição de corretor e regulador que muito é 

direcionada ao setor de comunicação. Porém existem o que ela chama de “pontos de 

fuga” ou “apagões” nesse processo complexo, atravessando planejamentos 

estratégicos e profissionais responsáveis pela área, tornando incontroláveis os efeitos 

de mensagens no interlocutor. 

 

Afinal, a lógica contida na Web 2.0, ao facilitar a participação 

igualitária/democrática de todos os interlocutores ali presentes e a interação 

direta e visível a qualquer um que acesse esses ambientes, potencializa a 

imprevisibilidade dos fenômenos. Por essa razão, pressupõe riscos às 

organizações, que, conforme apresentado anteriormente, estão em 

constante exercício para captar e controlar as manifestações que ofereçam 

perigo ou restrições a seu funcionamento. (MOL, 2012, p.266). 

 

Os riscos de visibilidade das marcas então se multiplicam, exigindo cada vez 

mais planejamento, bom senso e cautela para a disseminação de conteúdos e 

interações com os usuários, além da habilidade de trabalhar com os imprevistos e 

esses “apagões” no processo, pois as conversações nesse universo fazem parte de uma 

cultura de “replicabilidade”, ou seja, a replicação/cópia de informações que “são muito 

mais públicas, mais permanentes e rastreáveis do que outras” (RECUERO, 2012, 

P.17). Arnaut e Nogueira (2011) prosseguem esse raciocínio apontando que essa 

grande perda do controle do que se publica é real, uma vez que o acesso amplo, a mídia 

espontânea e a percepção do interlocutor criam novas trajetórias para a narrativa 

inicial. 

Hoje, o consumidor não apenas compartilha suas experiências, como 

também opina sobre qualquer assunto, recomendando ou condenando o 

conteúdo para os membros de seus grupos de convívio em suas redes 

sociais, sejam  eles informações de momentos lugares vivenciados; cultura, 

política, preferências consumistas e demais assuntos. Com isso os 

membros receptores podem compartilhar considerações a respeito destes 

conteúdos para outros grupos, criando um ciclo constante e interminável 

de engajamento verdadeiro e, muitas vezes, espontâneo. (ARNAUT; 

NOGUEIRA, 2011, p.262-263). 

 

A apropriação das redes sociais em ambiente denunciativo se tratando das 

marcas, ganha força a cada dia justamente por ser uma alternativa perante às reclamações 

convencionais que em tantos casos não são solucionadas – e um caminho que ganha 

milhões de apoiadores, pessoas em conflitos semelhantes com empresas, que se unem 



 

para protestar e ganhar muita audiência, fazendo com que as organizações tenham que 

atuar de forma veloz e estratégica para ter sua reputação balançada. É o que 

chamamos nos tempos atuais do SAC 2.0, uma das atribuições das equipes à frente 

da gestão de redes sociais. “Para fazer valer o que julga ser os seus direitos, o 

consumidor passou a utilizar redes sociais e ferramentas de tecnologia, induzindo 

empresas e profissionais de comunicação a uma melhoria constante nos seus serviços e 

formas de interação com o público que compra seus produtos” (MAFEI; CECATO, 

2011, p.27). E, se antes popularmente dizíamos que quando um consumidor não 

aprova um serviço/produto ele conta para dez pessoas, agora a abrangência é 

incalculável: 

 

O que outrora poderia ser espetacularizado através de performances 

interpessoais ou de uma mídia tradicional atingindo um número limitado 

de pessoas, na atualidade, com a utilização da rede social Facebook e a 

quebra de barreiras, chega a atingir todo o mundo ganhando proporções 

inimagináveis. Com seus recursos de autogerenciamento de informações e 

imagens, o Facebook constitui-se uma importante e eficaz ferramenta 

de espetacularização em tempos hipermodernos. (LIMA, 2013, p.3) 

 

E ao invés de compreender esse cenário e articular discursos da melhor forma 

para minimizar maiores conflitos, muitas empresas insistem em ignorar comentários 

negativos em suas páginas, ou mesmo apaga-los. É essencial a organização ter a 

consciência do objetivo relacional das redes sociais antes de mergulhar nessa prática, 

afinal a aproximação e acesso dos públicos à marca o cerne desse espaço. Mol (2012, 

p.267) reflete: “Se uma organização não está pronta para o diálogo, por que insistir em 

fazer parte desses novos ambientes interativos?” 

 

Considerações Finais 

 

Como concluir um cenário em construção? Torna-se mais pertinente, então, 

apontar que não há a pretensão de encerrar uma discussão que se encontra em constante 

movimento e efervescência, principalmente se tratando do meio online.   

Mais do que extrair sentenças, esse artigo pretendeu expor a relevância do estudo 

mais aprofundado de conceitos organizacionais, como Identidade e Imagem, e 

fenômenos como a Midiatização Empresarial, para a compreensão de benefícios e 

riscos da imersão em uma rede social tão abrangente como o Facebook. Percebemos 



 

que a lógica da comunicação se altera a cada dia, e cabe aos profissionais inseridos nas 

organizações a analisarem se suas posturas diante do cenário são condizentes com o 

meio, bem como se conseguem manter a integridade da identidade organizacional.  

Em tempos de usuários-mídia e da rede de influências presente na web, 

percebemos o quanto os discursos organizacionais embasados são essenciais, em que 

mais do que simplesmente aparecer, as marcas precisam fazer com que o público se 

sinta identificado com valores para que dispendam suas atenções nelas. Precisam ativar 

seu sentimento de pertencimento e manter a congruência entre o que a organização é e 

as percepções que emanam. Caso contrário, pelo caráter denunciativo hoje das redes 

sociais, crises de imagem e reputação podem atingir fortemente essas organizações. 

Planejamento torna-se, então, ferramenta essencial nesse processo, além do poder de 

feedback rápido e que transmita transparência aos seguidores. 
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