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Resumo

O retorno do rúgbi aos Jogos Olímpicos de 2016 demonstra destaque que a modalidade vem recebendo, tanto da mídia quanto do
público. Os clubes do interior do país possuem importância na popularização do esporte no Brasil, e o São José Rugby é um exemplo
desportivo e organizacional neste contexto, que após nove títulos nacionais em 12 anos, passou a incomodar os rivais e despertar o
interesse da mídia e fãs do esporte. Os gestores do clube se apropriaram do termo “caipira”, utilizado pelos rivais de maneira pejorativa,
e desenvolveram estratégias em redes sociais para a formação da identidade organizacional do clube. Este relato técnico tem como
objetivo investigar esta intervenção e demonstrar, através da quantidade de postagens no Twitter e Instagram, a aceitação da
comunidade em geral. A metodologia adotada foi estudo de caso, sendo realizado entrevista semiestruturada, coleta de dados nas redes
sociais e observação do pesquisador, os dados foram analisados por estatísticas descritivas e análise de conteúdo. Os principais
resultados demonstraram que das 698 postagens encontradas entre o período pesquisado, 43% delas foram feitas entre atletas e público
em geral. As conclusões demonstram que por meio das redes sociais é possível promover a formação da identidade de uma organização
desportiva.
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EU SOU CAIPIRA: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

ORGANIZACIONAL DO CLUBE SÃO JOSE RÚGBI 

 

Resumo 

 

O retorno do rúgbi aos Jogos Olímpicos de 2016 demonstra destaque que a modalidade vem 

recebendo, tanto da mídia quanto do público. Os clubes do interior do país possuem 

importância na popularização do esporte no Brasil, e o São José Rugby é um exemplo 

desportivo e organizacional neste contexto, que após nove títulos nacionais em 12 anos, 

passou a incomodar os rivais e despertar o interesse da mídia e fãs do esporte. Os gestores do 

clube se apropriaram do termo “caipira”, utilizado pelos rivais de maneira pejorativa, e 

desenvolveram estratégias em redes sociais para a formação da identidade organizacional do 

clube. Este relato técnico tem como objetivo investigar esta intervenção e demonstrar, através 

da quantidade de postagens no Twitter e Instagram, a aceitação da comunidade em geral. A 

metodologia adotada foi estudo de caso, sendo realizado entrevista semiestruturada, coleta de 

dados nas redes sociais e observação do pesquisador, os dados foram analisados por 

estatísticas descritivas e análise de conteúdo. Os principais resultados demonstraram que das 

698 postagens encontradas entre o período pesquisado, 43% delas foram feitas entre atletas e 

público em geral. As conclusões demonstram que por meio das redes sociais é possível 

promover a formação da identidade de uma organização desportiva. 

 

Palavras-chave: Estudos Organizacionais, Identidade Organizacional, Organizações 

Esportivas, Comunicação Organizacional. 

 

 

Abstract 

 

The return of rugby to the Olympic Games in 2016 shows that highlight the sport has received 

from both the media and the public. The country's interior clubs have importance in 

popularizing the sport in Brazil, and São José Rugby is a sports and organizational example, 

that after nine national titles in 12 years, began to bother rivals and attract the interest of the 

media and sports fans. The managers of the club have appropriated the term "hillbilly" used 

by rivals pejoratively, and developed strategies on social networks for the formation of 

organizational identity of the club. This technical report aims to investigate this intervention 

and demonstrate, by the amount of posts on Twitter and Instagram, community acceptance in 

general. The methodology was the case study, being conducted semi-structured interviews, 

data collection on social networks and observation of the researcher, the data were analyzed 

by descriptive statistics and content analysis. The main results showed that the 698 posts 

found between the periods surveyed, 43% were made between athletes and the public. The 

findings demonstrate that through social networks can promote the formation of the identity 

of a sports organization. 

 

Keywords: Organizational Studies, Organizational Identity, Sports Organizations, 

Organizational Communication. 
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1 Introdução 

 

Organizações esportivas são laboratórios vivos para o estudo da comunicação 

organizacional, e a necessidade de interatividade com os torcedores por meio online são 

tendências atuais dos clubes, já que as organizações procuram atingir uma maior maturidade 

na gestão de maneira integrada e uniformizada, articulando todos os esforços necessários 

(Ruão e Salgado, 2008). Redes sociais estão destaque como um elemento estratégico na 

redução dos custos de marketing, pois servem como uma ferramenta para alcançar uma 

audiência global (Hays et al., 2013). 

Um exemplar da aplicabilidade destas ações gerencias podem ser observadas no São 

José Rugby Clube, que através das redes sociais Twitter e Instagram estabeleceu um 

relacionamento com a comunidade virtual com o intuito de difundir a identidade “caipira” que 

o clube sempre esteve associado. Contudo, o presente relato técnico apresenta uma análise do 

engajamento dos seguidores nas redes sociais do clube e a evolução das postagens que citam a 

hashtag #escolacaipira, escolhida pelo clube para simbolizar a identidade organizacional e 

formar a imagem junto aos torcedores e comunidade do rúgbi brasileiro. 

O São José Rugby Clube é um dos clubes de rúgbi mais importantes do Brasil. O 

argentino Guillermo Collins foi o primeiro a organizar um time de rúgbi em São José dos 

Campos, dando treino para alunos do ITA a partir de 1982. Rapidamente, a modalidade se 

popularizou na cidade e ultrapassou os muros da universidade. O filho de Guillermo, Matias 

Collins, jogava e, com apenas 15 anos, já dava treinos na Praça Synésio Martins, a antiga 

Cruzeiro do Sul, para crianças entre 9 e 13 anos. Depois de Guillermo, os treinos passaram a 

ser ministrados por outro argentino. Aos poucos, o São José foi ganhando corpo, foi 

conseguindo montar equipes de diferentes categorias e passou a vencer campeonatos das 

categorias de base a partir de 1991. Em 2002, com o primeiro título brasileiro, a história dos 

títulos não parou mais. (São José Rugby Clube, N.D.). 

No início da década de 1990, o São José Rúgbi Clube, possuía equipes M15 (menores 

de 15 anos), M17 (menores de 17 anos), M19 (menores de 19 anos), quando iniciaram a sua 

participação nos torneios, começaram a incomodar as equipes da Cidade de São Paulo. Este 

resultou no chamamento de “os times dos caipiras” com conotações pejorativas por parte das 

equipes e torcidas adversárias. 

Em 12 anos o São José Rúgbi venceu nove vezes o campeonato masculino, e quando 

iniciavam as transmissões dos jogos no canal de televisão SPORTV, durante as finais do 

campeonato, os torcedores e jogadores enalteciam o estilo caipira durante as comemorações 

dos títulos utilizando roupas e chapéus de estilo caipira, gritando “os caipiras são dá hora”, 

tornando quase uma tradição. 

Se aproveitando dos recentes resultados desportivo do clube, o estudioso da 

modalidade, treinador e coordenador técnico da parte esportiva, juntamente com o diretor de 

esportes, construíram a partir de 2015 estratégias de comunicação interna e externa, que 

incluem instruções dadas aos atletas, postagens em redes sociais, destaque nos uniformes, e 

redes privadas de comunicação digital, de elementos que evidenciam a identidade do clube 

com termo “caipira”, em vista que o clube fica situado fora da capital de São Paulo, utilizado 

pelas equipes rivais para intimidar ou diminuir a importância da sua presença desportiva 

dentro da modalidade. 

A identidade é um conceito que surge através da relação entre o emissor do discurso e 

o receptor desses estímulos, e a gestão dela corresponde a coordenar a produção, reprodução e 

a reformulação do discurso (Lasbeck, 2011). Semelhante a identidade individual, a formação 

da identidade organizacional é um processo de comparações inter organizacionais ordenadas. 

Durante os processos, membros constantemente comparam sua própria organização com 

organizações-alvo e obtém informações de avaliação de outros partidos que, por sua vez, 
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afetam a definição dos membros e a identidade de sua própria organização. (Albert e Whetten, 

1985).  

Diante do contexto das conquistas desportivas do clube, com nove títulos nacionais em 

12 anos de disputas, os gestores da organização desenvolveram uma estratégica de 

comunicação por meio das redes sociais, no intuito de criar um diferencial dos demais clubes 

por meio de técnicas de gestão corporativas, sendo alimentada pela construção social que a 

organização se constitui. 

Este relato técnico tem como objetivo geral verificar quantitativamente as postagens 

sobrem a identidade organizacional do São José Rugby, apresentando a evolução do 

crescimento das postagens e interações que utilizam da hashtag #escolacaipira nas redes 

sociais Twitter e Instagram. Como objetivo secundário, propor uma lista de melhores práticas 

gerenciais quanto a formação da identidade organizacional por meio das redes sociais, propor 

uma lista de oportunidades de melhorias, e quantificar o engajamento em diferentes redes 

sociais. Para isto, o relato se dispõe da seguinte maneira: apresentação da teoria utilizada, 

seguido dos métodos de produção técnica, depois dos resultados obtidos e análise, e por 

fim, das conclusões, considerações finais e contribuições tecnológicas do estudo realizado.  

 

 

2 Referencial Teórico 

 

 

2.1 Comunicação em Redes Sociais 

 

O uso de tecnologias de comunicação mudou a maneira que os torcedores acessam as 

informações sobre as equipes e os atletas. A comunicação e relação atleta-torcedor através de 

redes sociais reforça construção de bases para o comportamento de consumo e identidade, 

pois transmite informações de maneira direta e instantânea, sem a interferência de terceiros. 

Os canais de comunicação tradicionais, TV, rádio e jornais, demonstram a necessidade 

crescente de gerenciar e monitorar as percepções publicas através da mídia online (Wallace, et 

al., 2011). 

A evolução das comunicações na internet transformou a maneira de se relacionar com 

os leitores, pois possibilita que haja uma interação dinâmica nos dois sentidos e vários canais 

de comunicação através de redes sociais. Esta evolução permitiu que os clientes se 

transformassem em produtores e distribuidores de conteúdo, de forma instantânea com 

atributos de simplicidade, acessibilidade, disponibilidade e transparência, favorecendo para a 

popularização dos meios de comunicação sociais (Abeza, et al.,2013). 

Anteriormente às redes sociais, para se efetuar coleta de dados dos clientes era 

necessário investir muitos recursos e dinheiro. Atualmente existem muitas maneiras digitais 

de se obter dados do mercado e dos clientes, com estes dados é possível estudar os 

comportamentos dos clientes, padrões de consumo e tendência futuras. A comunicação no 

esporte é capaz de gerar uma melhor compreensão sobre as necessidades dos grupos 

relevantes de clientes e responder adequadamente aos interesses deste grupo, de forma 

flexível e com menor custo (Abeza, et al., 2013) 

As grandes redes sociais são comumente utilizadas por atletas, equipes, torcedores e 

outras organizações proeminentes no esporte. Meios de comunicação sociais fornecem uma 

ferramenta de comunicação eficaz para construir relacionamento com os consumidores de 

esporte, por são extensões da comunicação on-line, permitindo a comunicação bidirecional, 

transmitindo simultaneamente interações entre a rede de torcedores e da marca (Wallace, et 

al., 2011) 
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Recentemente o Twitter tornou-se a ferramenta de escolha para muitos usuários de 

relacionar socialmente através da internet, esta ferramenta é um serviço de micro-blogging 

gratuito que permite aos usuários se comunicar com os demais usando mensagens curtas de 

texto e criar tag de referência, denominadas hashtags (Pegoraro, 2010). A utilização de 

hashtags acabou sendo difundida às demais plataformas de redes sociais. 

Embora uma única rede social não forneça uma amostra representativa da população 

total, ela fornece uma compreensão sobre o que os usuários estão comentando de um 

determinado ponto de vista em um dado momento. Apesar das redes sociais serem um grande 

componente social, facilitando as conversas entre os usuários, não reflete com precisão as 

relações da vida real (Pegoraro, 2010). 

 

 

2.2 Identidade Organizacional 

 

Os resultados de pesquisas empíricas de Albert e Whetten (1985) originaram no 

conceito de identidade organizacional, que incorpora as características centrais percebidas 

pelos membros da organização, de forma distinta e duradoura, levando em conta o passado, 

presente e futuro, ancorada em um sistema de crenças fundamentais, valores, normas e na 

missão organizacional.  

A centralidade, significa que a instrução deve incluir recursos que são importantes e 

essenciais para a organização. A distintividade são declarações dos personagens centrais que 

diferem a organização das demais semelhantes no mercado. A durabilidade, considera-se 

como uma condição de melhoria para mudança organizacional, uma vez que proporciona a 

flexibilidade e adaptabilidade da organização para responder às demandas ambientais, sendo 

mantida a longo prazo (Albert e Whetten, 1985). 

A identidade pode ser interpretada como uma forma de construção social, que envolve 

o compartilhamento sobre "quem somos como organização" e coloca o foco sobre a 

interpretação sobre o que os membros constroem coletivamente para dar sentido à sua 

experiência organizacional (Whetten, 2006). 

Identidade organizacional não são percepções de uma organização descansando nas 

cabeças das pessoas, é um conjunto dinâmico de processos pelo qual uma organização é 

continuamente socialmente construída, a partir do intercâmbio entre definições internas e 

externas da organização, oferecida pelas partes interessadas de toda organização. Quanto mais 

vezes a identidade é publicada, mais as partes interessadas tendem a experimentar e absorvê-

las de maneira mais duradoura, neste sentido, as estratégias trabalhadas anteriormente quanto 

a identidade devem exercer resistência sobre as atuais (Albert, et al., 2000). 

Gestores lidam com múltiplas identidades organizacionais, pesquisadores afirmam que 

existem uma tendência em favorecer os valores suportados pelas partes interessadas, 

assegurando a sua manutenção a longo prazo e inter-relacionamento com a imagem da 

organização (Albert, et al., 2000). 

O processo de formação de uma identidade ajuda à organização a se distinguir das 

demais através de suas características externas. A partir da percepção da identidade, ela ajuda 

a compreender e analisar uma estreita relação com a imagem organizacional. A identidade 

organizacional é percebida como um processo de desenvolvimento que ocorre internamente 

da organização, não podendo ser transferido e fortemente centralizado (Puusa, 2006). 

A formação, mudança e a manutenção da identidade organizacional têm uma 

participação crítica do público externo, e que as imagens (internas e externas) organizacionais 

colaboram para as discrepâncias entre as percepções de identidade/imagem interna e externa 

(Gioia, et al., 2010). 
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As redes sociais representam uma identidade digital dos indivíduos e das empresas, 

permitindo a interação com outras pessoas com interesses compartilhados e semelhantes. A 

identidade digital refere-se à forma como uma pessoa retrata opiniões, informações pessoais e 

comunicação para representar sua identidade pessoal usando ferramentas da internet, como as 

redes sociais, já que fornecem não apenas uma saída para a interação interpessoal, mas 

também uma plataforma de mídia favorável para promover e gerencial a auto identidade por 

meio dessas interações. No esporte isto é muito importante pois possibilita aumentar a 

lealdade e contribuição à marca (Wallace, et al., 2011). 

Estudos demonstram que a formação da identidade organizacional sugere que o 

processo provavelmente gira em torno de tentativas de buscar legitimidade enquanto são 

formados elementos de caráter distinto, dentro de uma determinada área da organização 

(Gioia, et al., 2010). A identidade organizacional criada de maneira “natural e espontânea” 

parece ser algo cada vez mais raro, tendo a atuação direta dos gestores assumido um papel 

importante nos modernos setores da economia (Ruão e Salgado, 2008).] 

 

 

3 Metodologia 

 

Nesta sessão apresentaremos o método de pesquisa, detalhes sobre a coleta dos dados, 

os critérios para amostragem, e ferramentas de análise dos dados. 

 

 

3.1 Método 

 

No intuito de checar como os gestores do São José Rugby Club utilizaram suas redes 

sociais para formar sua identidade organizacional, nesta pesquisa utilizamos o estudo de caso, 

com a análise de dados baseada na evolução do número de postagens, engajamento e 

utilização da comunidade de seguidores da hashtag #escolacaipira. Uma grande utilidade dos 

estudos de caso é verificada nas pesquisas exploratórias, pois permite compreender novos 

processos e comportamentos de maneira flexível, proporcionando novas descobertas (Fawcett 

et al., 2014). 

O estudo de caso representa uma investigação empírica e através de um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, delimitação da unidade-caso, da coleta, seleção, 

análise e interpretação de dados, e finalmente a elaboração do relatório, seja com abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa (Yin, 2001). O resultado da pesquisa provavelmente 

mostrará algo original em decorrência de um ou mais dos seguintes aspectos: a natureza e o 

histórico do caso; o contexto; outros casos pelos quais é reconhecido e os participantes da 

pesquisa (Fawcett et al., 2014). 

Uma entrevista semiestrutura foi realizada com o Diretor de Esportes do São José 

Rugby Club, estudioso do tema e idealizador da intervenção para formação da identidade 

organizacional da organização desportiva, com o objetivo compreender o contexto que levou 

a necessidade de realizar a intervenção na instituição. 

 

 

3.2 Coleta dos Dados 

 

Na pesquisa de Corat (2015), fica evidenciado o fato que a gestão das redes sociais de 

uma organização desportiva promove um meio de relacionamento com os seus clientes, 

difundindo informações através das postagens e expansão da marca sobre a comunidade 

apreciadora da modalidade desportiva, além de sugerir que outras mídias, além do Facebook 
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podem servir como base para uma pesquisa que se tenha como objetivo investigar os fatos 

relacionados aos relacionamentos digitais. 

A coleta dos dados foi realizada dia 8 de Julho de 2016 sendo apurado as postagens 

durante o período de fevereiro de 2015 a Junho de 2016, nas redes sociais Twitter e 

Instagram, por meio da API das próprias redes sociais, de forma motor de busca nativo 

utilizado a #escolacaipira. Os dados inseridos em uma planilha, constando perfil do usuário, 

data da postagem, número de curtidas, comentários ou compartilhamentos. 

As postagens relacionadas à formação de atletas, estilo de jogo do clube e 

características dos atletas, visam promover e motivar o engajamento dos torcedores e 

comunidade do Rúgbi, quanto aos diferencias competitivos que a organização exerce sobre o 

contexto desportivo, seja dentro ou fora de campo, além de enaltecer as origens do clube e 

comunidade na qual está situada. 

 

 

3.3 Amostra 

 

Com o objetivo de se verificar como a intervenção do São José Rugby influenciou na 

construção da identidade organizacional, foram analisadas as postagens do termo “escola 

caipira” em suas redes sociais, mídias digitais, e em perfis de usuários de maneira abrangente. 

Em uma pesquisa publicada por Corat (2015), que trata da utilização da rede social 

Facebok, como plataforma de gestão de relacionamento com o consumidor, o autor sugere a 

necessidade de pesquisas futuras utilizando como base outras redes sociais. Diante disto foi 

escolhido para este relato técnico as redes sociais Twitter e Instagram para se investigar a 

intervenção que os gestores provocaram na organização desportiva sem fins lucrativos, objeto 

deste relato técnico. 

 A amostra de 698 postagens coletadas no período, sendo o Twitter responsável por 

144 postagens (21% sobre o total), e o Instagram responsável por 554 (79% sobre o total), 

salientando que no sistema de busca da plataforma Instagram foram apontadas 725 postagens 

no total, porém só foram coletados os dados dos perfis liberados para consulta, em vista que a 

plataforma restringe o acesso aos perfis para não seguidores. 

 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva das postagens e 

análise de conteúdo de quem as realizou, permitindo a sua classificação. Também procurou-se 

analisar quais obtiveram maiores números de ocorrências entre o período de 2015 à Junho de 

2016, observando as postagens com mais engajamento em termos de curtidas e comentários 

de usuários, com o objetivo de comparar o crescimento na quantidade de postagens neste 

intervalo. 

Das postagens tabuladas, foi realizada uma análise de conteúdo que resultaram em 

uma nas seguintes categorizações: clube, perfis oficiais do São José Rugby Club; gestores, 

membros da gestão ou comissão técnica do clube; atleta, membros do elenco do clube em 

suas diversas modalidades e faixas etárias; público, membros da comunidade do Rugby em 

geral; e finalmente rivais, outros clubes de Rúgbi. Estas categorizações proporcionam a 

visualização de sua distribuição percentual, conforme os três gráficos abaixo. 

Os dados foram estratificados em número de interações, sejam curtidas, comentários 

ou compartilhamentos, divididos pelos números de postagens até cada publicação, deste 

cálculo chamamos de índice de engajamento. O engajamento é utilizado para mensurar o 
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impacto de cada publicação ao longo do tempo, e quanto maior o número do engajamento 

sobre o total de postagens melhor. 

A seguir os resultados obtidos serão apresentados de maneira a constatar a eficácia das 

ações de promoção dos gestores da organização, quais contribuições que isto trouxe ao clube, 

tal como a aplicação dos conceitos de identidade e imagem organizacional. As métricas 

utilizas serão quantitativas em valor absoluto e percentual, sendo todas elas elaboradas pelo 

autor da pesquisa diante da coleta dos dados. 

 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

O São José Rugby Clube é um dos clubes de rúgbi mais importantes do Brasil. O 

argentino Guillermo Collins foi o primeiro a organizar um time de rúgbi em São José dos 

Campos, dando treino para alunos do ITA a partir de 1982. Aos poucos, o São José foi 

ganhando corpo, foi conseguindo montar equipes de diferentes categorias e passou a vencer 

campeonatos das categorias de base a partir de 1991. Em 2002, com o primeiro título 

brasileiro. (São José Rugby Clube, N.D.). 

Durante o início da década de 90, o São José Rúgbi Clube, possuía equipes M15 

(menores de 15 anos), M17 (menores de 17 anos), M19 (menores de 19 anos), quando 

iniciaram a sua participação nos torneios, começaram a incomodar as equipes da cidade de 

São Paulo. Este resultou no chamamento de “os times dos caipiras” com conotações 

pejorativas por parte das equipes e torcidas adversárias. 

No entanto, durante as finais do campeonato, os torcedores e jogadores enalteciam o 

estilo caipira durante as comemorações dos títulos utilizando roupas e chapéus de estilo 

caipira, gritando “os caipiras são dá hora”, tornando quase uma tradição. A partir deste fato, o 

clube se apropriou do termo caipira para se auto referenciar. 

Após vencerem o campeonato M17 em São Paulo em 1991, derrotando o clube do 

Alphaville, se intensificou esta identificação com o termo caipira. Foi solicitado à um 

ilustrador que confeccionasse uma camiseta com uma bola com um chapéu de palha. Após 

este período apareceu um cântico de torcida que após as vitórias dizia que “os caipiras são dá 

hora”, isto inflamou ainda mais a ira da torcida adversária. O clube São José Rugby, desde sua 

origem, já possuía sua identidade associada ao caipira em decorrência das suas origens e 

localização. 

O Diretor Esportes elencou alguns jogadores protagonistas do clube, em suas diversas 

categorias, frequentemente convocados para a Seleção Brasileira de Rúgbi e estrelas do Rúgbi 

nacional, para difundir o termo “escola caipira” em todas as oportunidades de exposição em 

mídia, com o objetivo de popularizar o termo e despertar o orgulho entre os torcedores. 

A partir de 2016 o São José Rugby passou a utilizar nas camisas dos jogadores em 

todas as categorias a hashtag “escolacaipira”, esta ação foi inspirada em alguns times de 

futebol. Além desta iniciativa o clube São José Rugby, estuda a criação de uma competição 

envolvendo todos os clubes do Brasil que foram criados ou tiveram grandes influencias de ex-

jogadores do clube, denominada Copa Caipira, com objetivo de reconhecer as origens e 

fomentar o mercado local onde estes clubes estão instalados. 

As hashtags são importantes para informar a comunidade digital sobre os assuntos 

mais recentes, produtos, eventos ou campanhas, além de ajudar a ganhar alcance para a marca 

ou perfil do usuário, pois possibilita o aumento de exposição e ajuda as pessoas a encontrar 

mais facilmente a sua marca e a comunicar com as pessoas. Portanto, monitorar suas redes 

sociais através de uma hashtag, cria condições de pesquisa de mercado em tempo real em 

diversas plataformas com a mesma hashtag, proporcionando melhor produtividade. 
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O São José Rúgbi no início de suas participações desportivas, teve a colaboração de 

treinadores argentinos, que aliaram o estilo de jogo característico argentino com o vigor dos 

atletas jovens do elenco, baseado na velocidade de jogo e habilidade destes jogadores, 

fazendo parte do estilo próprio do time, reconhecidamente inclusive pelos adversários. 

O termo “escola caipira” originou-se deste estilo de jogo, idealizada pelo Coordenador 

Técnico Maurício Ferreira e o Diretor João Malaia, ambos fundadores do clube, com o 

objetivo de criar uma tradição, inspirado nos modelos de Eric Hobsbawm e Terence Ranger, 

fazendo alusão às referências de times de futebol, como o FC Barcelona, FC Bayern München 

e SE Palmeiras, por exemplo. 

As principais redes sociais do São José Rugby são: Instagram, Facebook, Twitter, 

Periscope, Youtube (pouco explorado devido a estrutura), Pinterest (em desenvolvimento), 

SoundCloud (descontinuado). A estratégia foi planejada e implantada no início de 2015, e foi 

em decorrência da adoção de um termo pejorativo com que os rivais se referenciam ao São 

Jose Rúgbi como “os caipiras”, alegando que “esses caipira não sabe jogar, esses caipira vem 

lá do mato”. 

Abaixo é apresentado um gráfico que demonstra a evolução quantitativa das 

postagens, tanto no Twitter quanto no Instagram, que utilizaram a hashtag #escolacaipira, 

demonstrando que a amostra escolhida gera uma base considerável para análise e 

interpretação dos dados. 

 

 
 

 

Nota-se pelo total de postagens que não há uma frequência bem determinada das 

postagens nestas redes sociais que utilizam a hashtag #escolacaipira, no entanto nota-se uma 

retomada positiva no número de postagens no ano de 2016, podendo se tornar um crescente 

conforme campanha de popularização nas comunidades digitais. 

Apesar se ser reconhecido que o Twitter possui uma alta relevância quanto a 

comunicação digital, a plataforma representou 21% do total de postagens coletadas em ambas 

as plataformas escolhidas, e considera-se que houve uma diminuição de seu uso ao longo de 

2016, ao contrário da utilização da mesma na plataforma Instagram, responsável por 79% do 

total de postagens, que apenar de ter tido uma queda no primeiro trimestre de 2016, sofreu 

uma recuperação ascendente no número de postagens. 

 

 

Figura 1 - Gráfico de evolução das postagens com a hashtag #escolacaipira 
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Figura 2 - Postagens totais por categoria       Figura 3 – Postagens no Twitter por cat.        Figura 4 - Postagens no Instagram por cat.  

 

A categorização das postagens permite observar que os atletas e público representam 

43% das postagens totais, demostrando uma boa aceitação do elenco e público em geral. Isto 

se torna ainda mais representativo se analisarmos isoladamente as postagens do Twitter, que 

já que a soma dos atletas, público e rivais representam 49% das postagens totais na respectiva 

rede social. 

O próximo gráfico representa a quantidade de interações, sejam elas curtidas, 

compartilhamentos ou comentários dos usuários, através dos meses. É possível notar que no 

último mês de junho de 2016 tivemos 58 postagens (3º posição em números de postagens por 

mês) e 4.142 interações, demonstrando que pode haver um crescente no número de interações 

daqui em diante, fica como sugestão à organização este acompanhamento mais dedicado. 

 

 
 

 

Apear de não ter sido apuradas a quantidade de interações totais dos perfis de usuários, 

a quantidade presente na amostra pode ser considerada muito boa, em vista que o total de 

publicações foi de 698 e total de interações de 46.839, representadas pela razão de 67 

interações por postagem realizada. No entanto quanto se isola a rede social Twitter, percebe-

se que a relação entre interações e postagens passa a ser representadas pela razão de 3,6 

interações por postagens. 

Os próximos gráficos representam o número de interações, sejam curtidas, 

comentários ou compartilhamentos, divididos pelos números de postagens até cada 

publicação, deste cálculo chamamos de índice de engajamento. 

 

Figura 5 - Quantidade de Interações com a hashtag #escolacaipira 
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Neste primeiro gráfico de engajamento sobre as postagens no Twitter, podemos 

observar que a quantidade de postagens em 2016 decresceu sobre os últimos períodos de 

2015, no entanto os números de engajamento nos últimos meses analisados são considerados 

razoáveis para o resultado. Percebe-se que no início da intervenção dos gestores houve uma 

melhor relação entre quantidade de postagens e engajamento, no entanto esta relação se 

mostra crescente nos últimos meses da amostra de dados. O próximo gráfico representa o 

engajamento sobre as postagens no Instagram. 

 

 

 

 

 

 

Erro! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neste gráfico de engajamento sobre as postagens no Instagram, podemos observar que 

a quantidade de postagens nos últimos meses de 2016 cresceu sobre os últimos períodos de 

2015, e os números de engajamento nos últimos meses analisados são considerados bons para 

o resultado. Diferente do Twitter, a relação de quantidade de postagens e engajamento iniciou 

baixa, sendo mantida uma constante durante quase todo o período e vem ganhando força nos 

últimos meses da amostra, provavelmente relacionadas a popularização do termo nas redes 

sociais. 

Os resultados da intervenção através das redes sociais do clube, iniciada em fevereiro 

de 2015, na média, teve intensas postagens ao longo de 2015 e uma queda brusca no primeiro 

trimestre de 2016, sendo retomada em seguida. Já o número de interações nota-se que ao 

longo de 2015 houve uma oscilação por todo o período, no entanto, em 2016 acompanhou a 

evolução crescente das postagens, sugere-se que o clube explore mais a identidade 

organizacional nos próximos meses, assegurando a sua manutenção a longo prazo e inter-

relacionamento com a imagem da organização (Albert, S., Ashforth, B. E., Dutton, J. E., 

2000). 

Figura 6 - Engajamento no Twitter das postagens com a hashtag #escolacaipira 

Figura 7 - Engajamento no Instagram das postagens com a hashtag #escolacaipira 
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Estes resultados associados ao fato que 43% das postagens totais originam-se por 

usuários que não pertencem ao clube, corrobora para a teoria de Whetten (2006), que elucida 

que a identidade envolve o compartilhamento sobre "quem somos como organização" e 

coloca o foco sobre a interpretação sobre o que os membros constroem coletivamente para dar 

sentido à sua experiência organizacional dos não membros. 

As observações das postagens oriundas do público em geral, também colaboram para a 

teoria de imagem percebida, já que provê da configuração mental e sobretudo afetiva que o 

receptor elabora com base na relação do discurso da organização (Lasbeck, 2011). Estes 

resultados também colaboram para o conceito sobre as duas dimensões de imagem de Ruão e 

Salgado (2008), como o retrato da organização num dado momento reflete as interações das 

pessoas com a instituição, e como o resultado da projeção das imagens de interesse, podendo 

ser observadas pelos compartilhamentos, utilização e curtidas das postagens. 

O fato de encontrarmos uma quantidade quase nula (duas) de postagens dos clubes 

rivais, que fazem menção a escola caipira, colabora com a teoria que a criação de uma 

identidade ajuda à organização a se distinguir das demais, por um processo de 

desenvolvimento que ocorre internamente da organização, não podendo ser transferido e 

fortemente centralizado (Puusa, 2006). 

Acredito que a expectativa da organização desportiva é atingir um número cada vez 

maior de usuários que, através das postagens em suas redes sociais, utilize a hashtag 

#escolacaipira, para isto o autor acredita ser importante a manutenção e frequência da 

utilização desta nas postagens oficiais do clube, tal como a realização de campanhas de 

comunicação que incentivem a propagação da mesma, buscando primariamente o 

engajamento da comunidade digital. 

 

 

5 Conclusões/Considerações finais 

 

Considera-se que o objetivo geral deste relato técnico, que consistia em verificar 

quantitativamente as postagens sobrem a identidade organizacional do São José Rugby, 

apresentando a evolução do crescimento das postagens e interações que utilizam da hashtag 

#escolacaipira nas redes sociais Twitter e Instagram, foi plenamente atendido, conforme 

exporto na seção de resultados obtidos e análises. 

Após as análises e interpretações dos dados obtidos da pesquisa com as postagens que 

fazem menção a hashtag #escolacaipira, considera-se que o clube obteve resultados 

satisfatórios em relação ao processo inicial de formação da identidade organizacional ligada à 

imagem do caipira. Apesar da modalidade do rúgbi estar em expansão no Brasil, devido a 

inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos de 2016, a sua exposição em redes digitais ainda 

carece de tempo para promover resultados quantitativamente maiores dos que os obtidos pela 

pesquisa. 

Com base da experiência observada as intervenções dos gestores fornecem pontos de 

destaque para outras organizações desportivas que pretendem implantar uma identidade 

organizacional. Fica evidente a necessidade da valorização de algum termo ou referência já 

utilizado internamente na organização, sejam por membros pertencentes ao quadro de 

funcionários ou torcedores, além da valorização das origens da formação do clube ou 

momento desportivo marcante em sua história. 

Cabe ressaltar algumas sugestões quanto a abordagem que o São José Rugby poderia 

ter explorado melhor. Durante o intervalo entre temporada houve uma queda brusca de 

postagens que utilizaram a hashtag #escolacaipira, seja pelo clube, atletas ou público em 

geral. Neste momento, as atividades internas do clube são diminuídas, no entanto o interesse 

dos torcedores pode ser explorado de outra maneira, como por exemplo evidenciando os 
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acontecimentos, superações e conquistas ao longo da temporada anterior, fomentando ainda 

mais para a formação da identidade organizacional do clube. 

Junto com a diminuição das atividades desportivas, os recursos às áreas de 

comunicação e marketing também podem ser afetados, cabe aos gestores planejarem estas 

ações futuras ao longo da temporada regular, gerando uma lista de assuntos por postagens a 

ser divulgadas durante a intertemporada. Desta maneira, com pouco recurso durante o período 

de sazonalidade é possível dar continuidade às estratégias de comunicação.  

Outro ponto que pode ser explorado é a criação de interações nas redes sociais com os 

seguidores, fazendo com que a própria comunidade acabe gerando conteúdos, como por 

exemplo a eleição dos jogadores que mais representam a identidade do clube. 

Contudo, a organização desportiva deve tomar cuidado para não se apropriar de 

termos que poderão ser utilizados para desvalorizar a imagem ou diminuir as conquistas 

anteriores, levando em consideração a cultura social e ambiente que ela está inserida, como 

por exemplo, termos que fazem menção à discriminação de minorias sociais, étnicas, 

religiosas, de gênero, ou relacionadas ao comportamento moral e ética do esporte. 

As intervenções dos gestores da organização orientadas pela teoria, demonstrou que 

através da exploração das redes sociais como plataforma de promoção da formação da 

identidade organizacional, é passível de ser testada por organizações desportivas que buscam 

atingir o público de maneira mais prática, rápida e com baixo custo de implantação e 

manutenção. Sugere-se esta intervenção, assim como investigações, tanto para organizações 

que procuram obter resultados semelhantes ao tema, como para os fins científicos, através da 

produção de outros relatos técnicos. Além desta sugestão, destaco a importância da 

continuidade desta pesquisa por um período mais longo, a fim de se investigar se a 

intervenção promoveu resultados mais perenes aos observados até então, tal como a sua 

comparação com os demonstrados neste relato técnico. 

Algumas limitações ao trabalho foram evidenciadas, como o fato de se obter dados 

relacionados a rede social Facebook, já que o sistema de busca original não proporciona a 

quantificação das postagens, curtidas e comentários, fundamentais para a coleta e análise dos 

dados. Outras limitações estão associadas ao próprio sistema de privacidade das redes sociais, 

que não permitem o acesso às postagens de perfis restritos ao público em geral, sendo 

acessado apenas por seguidores destes usuários. O autor deste relato ficou limitado ao tempo 

disponível para coleta dos dados, no entanto destaca a importância da realização de 

entrevistas com os gestores da organização, tal como atletas e o público em geral, a fim de 

obter maiores detalhes sobre as expectativas, resistências sofridas e aceitações de um modo 

geral pela comunidade digital. 

Por fim, como sugestão para novos relatos ou trabalhos de natureza técnica ou 

profissional, a abordagem dos resultados de uma intervenção sobre a formação da identidade 

organizacional utilizando os métodos de análise de discurso por parte do clube e da análise de 

conteúdo das postagens em redes sociais, com o objetivo de se verificar de forma qualitativa a 

correlação de como a organização se considera ser, com a interpretação do público sobre a 

construção coletiva da identidade organizacional.  
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