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Resumo 
Este artigo de caráter teórico tem como objetivo refletir sobre a necessidade de 
compreensão do comportamento dos indivíduos pós-modernos em seus processos 
comunicacionais e relacionais por parte das organizações esportivas. Essa necessidade se 
apresenta devido ao fato do homem pós-moderno caracterizar-se por particularidades 
importantes que não podem ser deixadas de lado quando organizações pretendem 
estabelecer laços relacionais com esse público. Fragmentação, digitalização, colaboração 
e evidenciação do self do sujeito são algumas características que devem ser analisadas 
pelos departamentos de comunicação de organizações esportivas, ampliando o arcabouço 
de conhecimento sobre os públicos segmentados que normalmente configuram-se mais 
pelas características dos times e clubes e menos pelas particularidades dos indivíduos. 
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Introdução 
 As relações sociais na pós modernidade são baseadas em processos muito 

particulares, influenciados, principalmente, pelos avanços tecnológicos. Mesmo as 

estruturas relacionais mais cotidianas, como fazer compras para casa, conversar com os 

amigos ou torcer para seu time esportivo preferido, não são mais caracterizadas da forma 

como eram há cerca de 20 anos. Mudanças drásticas, desenvolvidas em pouco tempo, 

necessitam de entendimento, pois muitas vezes suas nuances passam despercebidas e 

podem gerar problemas de compreensão, como por exemplo no campo da comunicação. 

 A base da comunicação social envolve a troca sígnica entre, no mínimo, dois 

atores. Para que o processo se estabeleça e alcance os resultados desejados é preciso que 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
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2 Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Docente dos cursos de comunicação do 
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ambas as partes comunguem de um número mínimo de elementos, é necessário que as 

mensagens e os canais utilizados sejam reconhecidos pelos participantes do processo e é 

fundamental que haja compreensão dos interesses ali presentes. A codificação das 

mensagens por parte daqueles que a recebem pode ser maior ou menor de acordo com as 

práticas empregadas por aqueles que as emitem. Quanto mais conhecimento o emissor 

tiver sobre o receptor, maior a chance dessa mensagem ser elaborada corretamente, ser 

transmitida pelos melhores canais e ser compreendida com o mínimo de ruído.   

 Na comunicação entre as organizações e seus interlocutores é fundamental a 

presença de um grande número de informações sobre os públicos de interesse. 

Colaboradores, fornecedores e imprensa, por exemplo, compõem grupos importantes com 

os quais qualquer organização precisa se relacionar. Contudo, é sobre o consumidor que 

recai a maior atenção, afinal, acredita-se que ele é o responsável direto por fazer a empresa 

ter um bom ou mal desempenho, atingindo, ou não, o tão desejado lucro empresarial.  

 Esses consumidores, apesar de parecerem formar um grupo dotado de poderes 

especiais, são indivíduos ordinários que compõem a vida social e se interessam por 

satisfazer as suas necessidades (fisiológicas, sociais ou simbólicas) por meio da aquisição 

de bens, serviços, informação ou entretenimento. Atualmente, sua maneira de agir e 

pensar é fortemente impactada pelas possibilidades oferecidas pelos avanços 

tecnológicos. Toda a configuração social, envolvida por processos como a globalização, 

a comunicação em tempo real e o fenômeno das redes sociais digitais, está modificada e 

este indivíduo que ali habita acompanha todo esse processo.  

 Os papéis fragmentados que desempenham, a digitalização de sua vida, a 

participação na construção de conteúdos que antes eram apenas consumidos e a 

exacerbação do foco na exposição e interesses pessoais são algumas características  

importantes que ditam comportamentos e influenciam diretamente na aceitação (ou não) 

das mensagens à eles direcionadas. 

A compreensão do comportamento humano percorre variados campos de estudo 

há anos e não é pretensão deste artigo sanar todos os questionamentos existentes. O 

objetivo aqui é a reflexão sobre comportamentos ligados à pós-modernidade e aos 

avanços tecnológicos capazes de influenciar os processos comunicacionais, afim de se 

oferecer mais uma fonte para que pesquisadores e organizações esportivas possam 

ampliar a sua base de conhecimento sobre o perfil do indivíduo pós-moderno.  
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Comunicação organizacional, esporte e ambientes digitais 

 A comunicação organizacional encontra-se em frequente atualização, afinal, trata-

se de uma área que envolve atores e processos que influenciam e são influenciados por 

todas as dinâmicas sociais. Como observa Bueno (2003), os profissionais que atuam nesse 

segmento devem, cada vez mais, ampliar os seus conhecimentos sobre sociologia, 

psicologia e outras áreas do saber. 

 Na atual sociedade é imperativo que organizações, como empresas, ONGs, 

igrejas, clubes, entre outras, atualizem suas práticas comunicacionais, adequando-as às 

novas tecnologias da informação e aos interesses dos seus interlocutores, que não se 

resumem apenas na aquisição de produtos e serviços, mas também (e em alguns casos, 

principalmente) à experiência que lhes é proporcionada. 

 Nesse sentido, os interesses organizacionais têm recaído para as possibilidades 

que a digitalização e as conexões em redes oferecem, afinal, os indivíduos se apresentam 

como fascinados por esse universo e dispostos a vivenciar o máximo de experiências 

possível. A comunicação organizacional realizada em mídias e redes digitais conectadas 

tem se tornado bastante comum, o que não significa que as práticas possuem modelos 

estabelecidos e os exemplos são sempre bem-sucedidos. Nas mídias e redes digitais as 

marcas não concorrem apenas com outras marcas, elas também disputam a atenção da 

audiência com a família, os amigos, conteúdos de entretenimento, informações etc, por 

isso a compreensão do comportamento do público se faz importante. 

 A comunicação organizacional, altamente influenciada pela internet, precisa ter 

atenção para algumas particularidades que esse ambiente impõe na vida social. Como 

afirma Terra (2015, p.208), “o padrão do tempo real para a solução das interações, 

diálogos, participações acaba por criar um novo modelo de relacionamentos. E tal questão 

de tempo afeta e impacta diretamente na forma como planejamos e executamos as 

estratégias de relacionamento e comunicação”. Além disso, a autonomia dada ao público 

nesse ambiente permite que cada indivíduo seja um formador de opinião sobre marcas, 

produtos ou serviços, com maior ou menor impacto sobre sua rede de relacionamentos, e 

isso faz com que o gerenciamento de informações sobre as organizações seja muito 

complexo, afinal, não é mais somente ela a fonte de informações sobre si. Como explica 

Terra  (2015, p.207), “o endosso, crítica ou simples comentário de um usuário a respeito 
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de marcas, produtos, serviços e experiências passa a ser mídia essencial na construção da 

reputação e da imagem das organizações.”  

 De uma maneira bastante objetiva é possível afirmar que uma comunicação 

organizacional adaptada ao ambiente digital deve seguir os seguintes passos: ser iniciada 

com objetivos claros, conhecer o perfil do seu público de interesse, desenvolver o 

planejamento estratégico, definir ações, realizar o monitoramento e utilizar as ferramentas 

de métricas para fazer uma avaliação. Os objetivos sempre são variados de acordo com 

os interesses organizacionais; o conhecimento do público deve ir além de estatísticas 

sócio demográficas, compreendendo muito de seu comportamento e interesses; o 

planejamento estratégico e a escolha das ações devem estar sempre voltados para os 

objetivos iniciais e devem explorar com inteligência as possibilidades oferecidas pelas 

plataformas digitais; o monitoramento e a avaliação são imprescindíveis para que se 

obtenha não apenas uma análise quantitativa, mas, principalmente, qualitativa de todo o 

processo comunicacional desenvolvido. 

 Esses passos parecem uma receita que se aplicada à todas as empresas o sucesso 

será alcançado. Entretanto, cada uma das etapas necessita de adaptação total à realidade 

de cada organização, e sendo ela do universo esportivo o conhecimento das 

particularidades é fundamental. 

 O primeiro ponto a ser observado é que o produto esporte é totalmente diferente 

de qualquer outro. Morgan e Summers (2008, p.180-183) destacam como diferenciais do 

produto esportivo a sua intangibilidade, a inseparabilidade, a heterogeneidade e a 

perecibilidade. A intangibilidade refere-se ao fato de não ser algo palpável e gerar 

possíveis riscos para indivíduos que sempre buscam um bem físico para justificar o gasto 

financeiro. A inseparabilidade diz respeito ao fato do produto ser consumido enquanto é 

produzido, como acontece com shows e eventos. A heterogeneidade significa que cada 

partida é diferente da outra, não possibilitando o consumo de um produto idêntico mais 

de uma vez. E a perecibilidade acontece pois este é um produto que precisa ser consumido 

imediatamente, caso contrário perde grande parte de seus atrativos. 

 Além dessas caraterísticas, é importante destacar que o esporte sempre necessita 

de concorrentes equivalentes, pois é isso que mantém o “mercado aquecido”. As grandes 

competições ou grandes clássicos, que despertam o maior interesse dos públicos, são 

aqueles em que competidores com o mesmo potencial para vencer encontram-se na 

disputa. E é aí que se apresenta mais um diferencial do esporte: a sua imprevisibilidade. 
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 Com a ciência desses diferenciais, torna-se mais evidente a necessidade de 

conhecimento profundo de todos os aspectos que envolvem os processos relacionais e 

comunicacionais. Não é razoável que organizações esportivas desenvolvam suas 

comunicações, para divulgar um clube, uma federação, um campeonato ou produtos 

licenciados, por exemplo, com um entendimento superficial de todo o cenário em que 

estão inseridas (apesar desse tipo de comportamento ser facilmente detectado em uma 

observação empírica simples). É preciso compreender o lugar que essa organização ocupa 

na atual sociedade, seu papel e impacto para os seus diferentes públicos de interesse e o 

que desperta a atenção desses públicos.  

 Pesquisas sobre o interesse ou comportamento do público em relação às 

modalidades, atletas ou campeonatos são realizadas constantemente, porém, nesses 

resultados os indivíduos são apresentados apenas por uma de suas personas, a esportiva. 

O que pretende-se no desenvolvimento deste artigo é apresentar uma reflexão sobre um 

universo mais amplo que envolve esse indivíduo, colocando-o como um homem pós-

moderno que carrega consigo uma complexa caracterização influenciada fortemente pela 

sociedade em que habita. 

 

Públicos: hibridismo, conexão e exposição 

 Dois fenômenos importantes que configuram, com destaque, a atual sociedade são 

a globalização e os processos de digitalização e conexão em redes. A ligação entre 

sistemas econômicos, políticos e sociais têm proporcionado um certo “afrouxamento” das 

fronteiras, permitindo que os indivíduos transitem pelo mundo de maneira mais intensa, 

física ou virtualmente. As trocas relacionais proporcionadas pela internet permitem um 

interessante intercâmbio intercultural, que abre possibilidades para a formação de um 

sujeito mais híbrido, tanto no sentido da coexistência entre o real e o virtual, quanto nos 

aspectos da pluralidade cultural que poderá formar seus hábitos e costumes. Já em 2005, 

Hall avaliava as identidades individuais no contexto pós-moderno e destacava a 

fragmentação como um dos seus elementos constituintes. Para o autor, os indivíduos são 

influenciados por diferentes aspectos e identificam-se com eles de forma a incorporá-los 

em sua constituição identitária. Isso permite a consolidação de identidades culturais 

híbridas, fortemente influenciadas tanto por questões locais, quanto globais. 

 
O sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa, ela se 
reconfigura constantemente. Dizemos que as culturas nacionais 
contribuem para costurar as diferenças na composição das 
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identidades. São estas diferenças que possibilitam às pessoas o 
pertencimento a um grupo determinado. Assim o self do sujeito, ou 
seja, a condição consciente e reflexiva de si, é construído por meio de 
suas interações e mediações em um espaço coletivo, diria que em uma 
ação comunicativa-participante. (EHRENBERG, VAZ, 2014)  

 
A questão da interculturalidade é bastante ampla e complexa pois envolve a 

compreensão sobre as relações entre os diferentes povos que habitam e se conectam ao 

redor do mundo. Ela é muito discutida nos âmbitos políticos, econômicos e sociais, e 

atualmente envolve até mesmo questões se segurança nacional, afinal, infelizmente, é 

crescente o número de casos de violência envolvendo o ódio contra povos e culturas 

diferentes. A complexidade deste tema, encontra justificativa no fato de que na pós-

modernidade é cada vez menos possível encontrar culturas puras, isoladas. O hibridismo 

identitário do homem pós-moderno alimenta-se dessa superconexão e nos processos de 

comunicação intercultural é fundamental que exista profunda interação, visto que estes 

configuram-se pelo intercâmbio de signos e símbolos (FERRARI, 2015). 

Essa fragmentação das identidades é uma característica bastante importante que 

deve ser levada em conta em todos os processos comunicacionais. Para as organizações 

não basta conhecer os aspectos culturais do local em que se encontra, mas também aqueles 

que influenciam e constituem seus públicos de interesse. Assim, uma organização 

esportiva não pode acreditar que seu público é uma massa homogênea, mas que, mesmo 

localizado em um mesmo estado ou cidade, ele é constituído por pessoas plurais, com 

diferentes fontes de informações culturais. Como salienta Maffesoli (2010, p.23). “talvez 

fosse necessário falar,  no caso da pós-modernidade, de uma pessoa (persona)  que 

desempenha diversos papéis nas tribos às quais adere. A identidade fragiliza-se. As 

identificações múltiplas, em contrapartida, multiplicam-se”. Em um aspecto esportivo 

específico (por exemplo torcer para determinado time de futebol) a fonte até pode ser 

única, porém, como já mencionado, esse indivíduo não é apenas “esportivo”.  

Neste cenário, as organizações esportivas possuem uma vantagem competitiva em 

relação aos outros segmentos, pois os símbolos e significados esportivos possuem ampla 

compreensão, localizando-se acima de diferenciações culturais. Os elementos simbólicos 

que constituem o universo esportivo são de apelo humano e qualquer pessoa, seja ela 

americana, japonesa ou norueguesa, católica, muçulmana ou budista, capitalista ou 

socialista, é capaz de entender os significados de competição, vitória ou derrota, espírito 

de equipe, garra, superação de limites, entre outros. Assim, o que deve ser observado 

pelos comunicadores esportivos é a maneira como esses símbolos devem ser 
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comunicados, pois aí sim encontra-se a chave para a absorção positiva (ou não) da 

comunicação esportiva. 

 Tomando como base o conceito de tribos pós-modernas de Maffesoli (2014), é 

possível ampliar a compreensão da pluralidade que compõe os indivíduos. Segundo o 

autor, a busca por pertencimento a um grupo configura-se no anseio por encontrar 

proteção e afinidade. Contudo, os indivíduos não pertencem a apenas um grupo específico 

e sim a vários, que satisfazem desejos relacionados às diferentes facetas que a identidade 

possui. O autor salienta que, ao contrário do que afirmam muitos estudiosos, esse homem 

pós-moderno realiza uma busca desindividualizante, ou seja, está cada vez mais 

localizado em grupos, mesmo que sejam em vários grupos com interesses bastante 

específicos. 

 Essa variedade de grupos, ou tribos, a que pertence o indivíduo é própria da fluidez 

pós-moderna, em que as bases sólidas do passado não encontram mais o seu lugar de 

destaque social, cedendo-o para uma movimentação contínua de pertencer/não pertencer, 

ser/não ser, conhecer/desconhecer. Apesar de ser óbvio que um torcedor de determinado 

time de futebol não vá mudar de opinião e passar a torcer para seu adversário, essa fluidez, 

esse hibridismo e esse pertencimento à diferentes tribos podem explicar o crescente 

número de pessoas que torcem para times de futebol brasileiros e internacionais, que 

admiram futebol e basquete norte-americano ou que simplesmente se interessam (e 

consomem) esportes pouco populares no Brasil, por exemplo. 

 Outras características importantes são aquelas adquiridas a partir da popularização 

do uso da internet. A postura mais ativa, necessária para navegação, e a possibilidade de 

construção de conteúdos próprios ou colaborativos, transformaram os indivíduos em seres 

ávidos por criar, comentar, expor ou compartilhar suas ideias, gostos e interesses. 
 
Além de favorecer a circulação, as mídias sociais abrem espaço para a 
criação de ambientes de convivência instantânea entre as pessoas. 
Instauram, assim, uma cultura participativa, onde cada um conta e todos 
colaboram, portanto, uma cultura integrativa, assimilativa, cultura da 
convivência que evolui de acordo com as exigências impostas pelo uso 
dos participantes. (SANTAELLA, 2013, p.29) 

 

 Essa possibilidade de produzir conteúdos que ficarão disponibilizados para acesso 

no mundo todo, criou uma espécie de expansão do self do sujeito. Todos querem expressar 

suas opiniões, expor suas rotinas, tornar-se referência. Para Bauman (2008), os indivíduos 

não são mais apenas consumidores de produtos numa sociedade de consumo, mas 
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passaram a se comportar como o próprio produto a ser consumido. “São, ao mesmo 

tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que promovem. São, 

simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores [...]” 

(BAUMAN, 2008, p.13).  

 Para a comunicação das organizações esportivas esse comportamento pode ser 

uma boa oportunidade para estreitar laços. O público do esporte é bastante envolvido na 

elaboração do produto e este tem grande relevância na vida cotidiana daqueles que o 

apreciam. Como afirmam Morgan e Summers (2008, p.19), “as pessoas comentam sobre 

ficarem exaustas ao final de um jogo, por serem praticamente capazes de “sentir” a ação 

e a injeção de adrenalina dos jogadores e atletas”.  Abrir possibilidades para que o público 

também construa conteúdos próprios sobre o esporte, e o divulgue, é uma maneira 

inteligente de atraí-lo e mantê-lo em sua área de atuação, explorando essa necessidade 

exacerbada de exposição dos sujeitos. 

 Esse tipo de estratégia é facilmente aplicável com o público que compõe o 

universo das torcidas e dos fãs do esporte. Mas, é importante salientar que o mercado 

esportivo possui uma ampla gama de atores que formam um universo bastante complexo. 

Os públicos de interesse das organizações esportivas passam pelos praticantes (jogadores 

e técnicos), os gestores e dirigentes, os patrocinadores, a imprensa, os formadores de 

opinião e os sócios.  

Cada um desses componentes constituintes do esporte requer uma 
estratégia comunicacional específica, e este pode ser considerado um 
grande desafio para os profissionais de comunicação que atuam nesse 
segmento. Não adianta criar, apenas, um planejamento geral para lançar 
ou posicionar uma marca esportiva, é preciso determinar estratégias 
específicas para cada um de seus públicos, sempre com base em um 
planejamento maior que direcionará os objetivos de cada ação. 
(EHRENBERG, 2015, p. 92) 

 
 Embora cada um desses grupos possua características próprias, cada indivíduo que 

ali está vive a pós-modernidade em sua rotina e tem em si as partucularidades debatidas 

até agora. Deste modo, eles encontram-se associados a um grupo (torcida, jornalistas, 

patrocinadores), mas ainda sim são sujeitos fragmentados, híbridos e conectados. Esse 

entendimento, apesar de bastante discutido no ambiente acadêmico, parece ainda não 

estar presente no universo da prática comunicacional de organizações esportivas (e de 

outros segmentos também). Muito voltados à estratégias e ações de caráter puramente 

mercadológicos, em que as questões ligadas ao marketing se sobrepõem, os profissionais 

de comunicação organizacional parecem ainda não ter encontrado o devido valor dos 
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processos comunicativos amplos e complexos, em que o conhecimento profundo dos 

interlocutores pode garantir efeitos positivos aos negócios e, muitas vezes, muito mais 

sólidos e duradouros. 

 

Considerações Finais 

No decorrer das últimas décadas a noção de tempo e espaço foi se transformando, 

adaptando-se à um mundo hiperconectado. A experiência de contato real foi sufocada 

pelo contato virtual, a palavra foi substituída pela imagem, o compreender perdeu espaço 

para o simples conhecer, e a noção de relacionamentos foi estruturalmente 

redimensionada. Os indivíduos pós-modernos demandam por relacionamentos aderentes 

à sociedade digitalizada e isso se aplica tanto nas relações entre indivíduos, quanto entre 

esses e as instituições (empresas, escolas, igrejas, governos etc). 

A compreensão da complexidade que caracteriza a atual sociedade e a vida 

cotidiana é fator basilar para aqueles que objetivam desenvolver processos relacionais e 

comunicacionais eficientes e eficazes, de acordo com as metas traçadas. No âmbito da 

comunicação organizacional, é necessário ser rápido no retorno comercial, ter 

credibilidade ao oferecer informações, ampliar o conhecimento analítico sobre o 

ciberespaço e conhecer as reais características dos seus interlocutores.  

Essa investigação sobre os hábitos e interesses dos públicos deve ser ampla e 

profunda, percorrendo caminhos que muitas vezes não se encontram nas vias da 

comunicação ou do mercado. Faz-se necessária a compreensão do universo maior que 

influencia os indivíduos, que molda suas identidades que afeta diretamente suas formas 

de agir.  

Questões debatidas neste artigo, como a formação intercultural dos indivíduos e o 

interesse pela elaboração e a divulgação de conteúdos, em busca de reconhecimento e 

destaque social, são alguns dos aspectos que deveriam fazer parte dos estudos que 

envolvem o planejamento estratégico da comunicação organizacional. É muito 

importante saber quais redes sociais o público de interesse usa, que tipo de conteúdo ele 

posta, curte, comenta ou compartilha ou ainda os hábitos de consumo de bens, serviços e 

marcas. Entretanto, é fundamental entender os porquês desses comportamentos, pois 

assim o processo comunicacional pode ser mais profundo, atingindo certo nível de solidez 

relacional.  
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 No segmento da comunicação de organizações esportivas é notória a importância 

que deve ser dada para esse tipo de aprofundamento. Sendo o esporte um dos elementos 

constituintes da vida social, não é inteligente manter as informações sobre os 

interlocutores no campo da superficialidade. Conhecer os seus interesses esportivos é 

importante para ajudar no posicionamento mercadológico de clubes e modalidades, na 

obtenção de mais e melhores patrocinadores e para aumentar a arrecadação com a venda 

de ingressos e produtos licenciados. Mas, para manter laços relacionais intensos e 

produtivos, que podem fazer com que modalidades e clubes tornem-se parte efetiva da 

vida social é preciso ir além. É imprescindível compreender mais sobre esse “torcedor 

pós-moderno”.  

 Este artigo abordou reflexivamente algumas questões que envolvem a constituição 

do indivíduo pós-moderno e suas vertentes de contato com o universo da comunicação 

organizacional, especialmente no segmento esportivo. Contudo, não esgotou o campo 

investigativo, nem tampouco se deteve às investigações empíricas, o que abre espaço para 

novos estudos que auxiliarão no crescimento da base teórica da área. 
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