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Resumo 

 

Este artigo se debruça sobre as características do trabalho no período caracterizado como 

pós-fordismo. Essa análise busca compreender as transformações que marcam o modo de 

produção contemporâneo, sobretudo, no que se refere à produção estético-comunicacional, 

ligada à criação de imagens/discursos, em sua relação com a constituição de diversas redes 

de trabalho. Buscamos traçar brevemente as origens históricas dessas transformações, 

chegando às atuais formas de produção e controle de subjetividades trabalhadoras 

(produtoras e consumidoras). Seguimos com um estudo das relações produtivas presentes 

na plataforma brasileira itsNOON, analisando os discursos produzidos sobre a relação 

empresa/indivíduo em um cenário de transformação dos dispositivos produtivos. 

Concluímos nossa reflexão considerando as possibilidades de resistência que essas 

modalidades do trabalho criativo podem ensejar.  
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Introdução 

 

Além das salas de agências de publicidade, empresas de marketing e escritórios de 

design, novos espaços têm se tornado laboratórios da produção de conteúdos e imagens 

comerciais. Estes espaços de produção não são delimitados por paredes e não requerem 

contratação formal para que seus trabalhadores produzam materiais comunicacionais 

diversos, entre cartazes, fotografias e vídeos. Para este trabalho não há direitos trabalhistas 

ou remuneração garantidos, fatores que não parecem desencorajar milhares de criadores 

voluntários a participarem de projetos abertos e a contribuírem gratuitamente com suas 

obras. O modo de produção descrito anteriormente define, em linhas gerais, a base de 

funcionamento das plataformas de criação coletiva que se estabelecem na internet. Fazendo 

uso de termos como “redes criativas”, “inteligência coletiva” e “co-criação”, os gestores 

dessas plataformas promovem a produção de projetos a partir de temáticas lançadas ao 

público (chamadas criativas) e abertos à participação geral. Situados na interface entre as 

novas configurações do trabalho e a profusão de redes globais de comunicação, interessa 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura do XIV Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ. Email: 
mari.ffaro@gmail.com. 
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primordialmente a esta investigação o modelo de trabalho proposto por tais 

empreendimentos, bem como as táticas utilizadas pelos usuários que o adotam 

voluntariamente. A hipótese central da pesquisa em andamento, da qual o presente artigo 

faz parte, sustenta que os dispositivos produtivos em questão são característicos de uma 

reconfiguração dos modos de produção contemporâneos e mobilizam, de forma acentuada, 

as habilidades comunicativas e afetivas dos criadores/trabalhadores. Argumenta-se que as 

formas de atuação e inserção profissional próprias das atividades ligadas às chamadas 

indústrias criativas (moda, audiovisual, publicidade, design) encontram na internet um 

terreno específico de desenvolvimento, sendo constantemente reelaboradas por novos 

imperativos do trabalho contemporâneo, como a colaboração continuada e a conexão nas 

redes digitais. A análise se detém nos enunciados, atores e agenciamentos que se 

estabelecem na plataforma brasileira itsNoon
3
, sendo analisada neste artigo uma das três 

chamadas criativas atualmente ativas na rede (de um total de 281 já publicadas) e as 

interações presentes em sua respectiva página. A chamada analisada intitulada “Como as 

empresas e as pessoas devem se relacionar daqui pra frente?”
4
 trata, como indica o título, 

de reunir percepções e sugestões da rede de colaboradores sobre as novas formas possíveis 

de relacionamento entre empresas e indivíduos. 

1. O trabalho nas plataformas de colaboração online 

Este artigo se desenvolve como parte de uma pesquisa que tem como foco o trabalho 

nas plataformas de colaboração online. Redes onde a possibilidade de produzir de forma 

colaborativa peças gráficas, vídeos, textos, entre outros formatos, confere aos usuários 

meios de compartilhar ideias, opiniões e projetos. A estrutura dessas plataformas de criação 

envolve a mediação de diferentes atores, abrangendo desde criadores amadores e gestores 

culturais a grandes empresas patrocinadoras. É tomado como centro de nossa investigação 

acerca destes sistemas, o modelo de colaboração criativa desenvolvido na plataforma 

brasileira ItsNoon, por se constituir como espaço privilegiado para pensar os movimentos 

ligados à criatividade, ao trabalho e à colaboração, caros à discussão pretendida ao longo da 

pesquisa. Considerados os objetivos anunciados pela plataforma, tais temas se encontram 

                                                
3 Plataforma brasileira em atividade desde 2009, a rede on-line se desenvolve a partir de chamadas criativas. 
Desafios de criação aos quais os participantes da rede podem responder através do envio de imagens, vídeos 

ou textos para atender às temáticas propostas e serem remunerados. Acesso ao site disponível em 

http://itsnoon.net/ 

 
4 Página da chamada disponível na Plataforma ItsNoon em https://www.itsnoon.net/chamada-criativa/373 
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diretamente relacionados em suas dinâmicas de funcionamento. Em sua página de 

apresentação a rede convida os visitantes a participarem de chamadas criativas, mediante a 

criação de perfis ‒ que funcionam como uma página pessoal dentro do site ‒ onde podem 

ser postadas as criações de cada participante e a partir das quais são possibilitadas 

interações com outros usuários. Segundo o texto da própria plataforma, as chamadas são 

convites feitos para que os usuários respondam a questões de jeitos criativos. Estas 

respostas podem ser concebidas em formatos diversos, de fotografias a vídeos, músicas ou 

textos. O espaço estimula ainda a interação entre os usuários, chamando os participantes a 

“co-criar”, encontrar parceiros de trabalho, além de votar nas demais criações. O sistema de 

gestão do site possibilita a eventual remuneração pelos trabalhos realizados, uma vez que, 

de acordo com a página, todas as chamadas criativas remuneram os “melhores criadores”. 

As questões que dão origem às chamadas criativas são propostas por agentes diversos, de 

grandes empresas a organizações não governamentais, interessados em obter acesso a 

percepções e ideias de pessoas de diversas partes do país. Esse interesse fica evidente 

quando observamos o texto de apresentação do serviço às organizações: “Um espaço para 

acessar pessoas de todo os estados do Brasil (...) e fomentar o trabalho em rede, comprando 

informação e conteúdo criativo. Um material abundante, fruto da reflexão, interação e co-

criação entre os usuários”.
5
 Conforme já destacávamos em análises anteriores sobre este 

objeto, podemos observar nas relações e discursos produzidos na rede, certa valorização das 

dimensões criativas e colaborativas associadas à produção. Compreende-se que diversos 

interesses estão presentes nestas dinâmicas, entretanto, a princípio, é possível identificar 

que a participação é motivada pela proposta de estabelecer redes de trabalho, conferir 

visibilidade às produções dos participantes e de eventuais remunerações por cada projeto 

bem sucedido (selecionado, aprovado e comercializado).  

As diferentes iniciativas wiki
6
, o desenvolvimento aberto e a criação coletiva através 

da rede mundial de computadores aparecem como ferramentas que possibilitam a realização 

plural de objetivos comuns a grupos inicialmente dispersos, onde a colaboração se 

apresenta não só como meio de produção e circulação, mas também como um valor 

essencial obtido nesses movimentos. Nesse contexto, as dimensões econômicas e políticas 

da emergência de redes de trabalho colaborativo tornam-se indissociáveis da análise de suas 

implicações na relação entre formas de vida e produção na contemporaneidade. Buscamos, 

                                                
5 Trecho retirado da página de apresentação da rede ItsNoon.  Disponível em http://itsnoon.net/ 
6 O significado do termo wiki está ligado a uma noção coletiva de produção de informação. Refere-se 

basicamente a sistemas ou acervos de documentos criados coletivamente e abertos à colaboração na internet.   

http://itsnoon.net/
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portanto, abordar as formas de trabalho próprias do ambiente digital, articulando suas 

relações com a criatividade e a colaboração para discutir as diferentes sociabilidades 

produtivas que se desenvolvem nas redes tecnológicas. Trata-se de abordar o trabalho em 

sua interface com as redes de comunicação visando compreender a emergência da 

colaboração e da criatividade como requisitos produtivos fundamentais nas economias 

contemporâneas. Sistemas econômicos marcados simultaneamente pela demanda do 

desenvolvimento contínuo de competências individuais (o capital humano do trabalhador) e 

pelo imperativo da formação de redes (sociais e tecnológicas) de produção. Em uma 

sociedade mediada por tecnologias comunicacionais e indivíduos cuja habilidade de 

conexão e inovação é constantemente requerida, cabe refletirmos sobre de que maneira as 

redes constituídas por esses agentes podem ser caracterizadas a partir dos deslocamentos 

que engendram. Norteia esse trabalho a articulação das relações produtivas que se 

desenvolvem nas redes, com o potencial político que essas novas formas de produzir 

carregam e instauram. Seguiremos realizando uma breve análise de uma das recentes 

chamadas criativas publicadas pela rede itsNoon,, buscando apresentar os mecanismos de 

participação oferecidos pela plataforma bem como as formas de organização e os 

deslocamentos estabelecidos pelos sujeitos que atuam nessas comunidades de produção na 

internet.  

2. O capitalismo cognitivo e o trabalho imaterial 

 

Nas últimas três décadas a natureza do trabalho tem se transformado de maneira 

decisiva, assumindo formas flexíveis para o tempo e os espaços destinados à produção. O 

investimento ininterrupto das habilidades subjetivas, anteriormente relegadas a segundo 

plano, torna-se central nas atividades onde o profissional dispõe sua expressão como 

serviço oferecido. As fronteiras entre trabalho e relações sociais (lazer, consumo, 

relacionamento afetivos) se borram e as capacidades individuais passam a ser mobilizadas 

continuamente enquanto capital pessoal, com o qual o trabalhador (se) negocia na lógica 

empresarial. Nas plataformas de trabalho criativo, onde essas mudanças podem ser 

claramente percebidas, a base sobre a qual se alicerçam as relações de participação 

voluntária e colaboração encontra-se na apresentação de novas fórmulas para a construção 

do profissional criativo de sucesso. No trabalho que se desenvolve a partir de plataformas 

na internet, a colaboração, o networking e a inovação são frequentemente incentivados e 

requeridos, demonstrando como estas práticas aparecem de maneira recorrente como novos 

imperativos para os trabalhadores de criação. Estes imperativos não se restringem ao 
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trabalho nas indústrias de criação, mas investem de forma geral todo o modelo de trabalho 

no capitalismo contemporâneo. A emergência destas normatizações sobre os modelos de 

trabalho (e de trabalhador) parece se relacionar em suas origens com certa tendência da 

análise econômica neoliberal descrita por Michel Foucault (2008), onde a inovação técnica 

é concebida como produto de um tipo específico de capital, o capital humano. Nesse 

contexto, os investimentos feitos no nível do próprio homem serão compreendidos como 

fonte de desenvolvimento técnico, base para políticas sociais, econômicas e educacionais. 

Nos estudos empreendidos por Foucault (1988, 2008) a noção de biopolítica se relaciona 

com a emergência de uma política que se constitui e se reafirma nas formas de governar as 

populações e seus modos de vida sem a qual, afirma o autor, o sistema capitalista de 

acumulação não poderia se desenvolver. Ao analisar essa natureza biopolítica do poder, 

Foucault aponta para a ação das técnicas de poder investindo sobre o corpo vivo das 

populações, uma biopolítica que age produzindo relações de dominação e efeitos de 

hegemonia. É esse vínculo entre vida e capital que aparece na base da nova natureza do 

trabalho contemporâneo e na constante formação de suas subjetividades produtoras, 

tematizados inicialmente, a partir da década de 1990, por uma série de trabalhos ligados ao 

movimento pós-operaísta italiano (NEGRI; LAZZARATO, 2013).  

A demanda constante por desenvolvimento individual e a mobilização ininterrupta 

dos predicados subjetivos pode ser claramente percebida, de acordo com André Gorz 

(2005), nos serviços relacionais, como os de assistência médica e também nos ofícios de 

caráter artístico, como a moda, o design e a publicidade. A produção criativa requerida 

nessas atividades se baseia sobremaneira na inovação e na cooperação, dimensões 

radicalmente diferentes daquelas que estruturavam a produção disciplinar em contextos 

produtivos modernos. Esses ofícios ligados à criatividade encontram nos espaços 

propiciados pela internet o terreno ideal para o desenvolvimento aberto de novos projetos, 

essencialmente coletivos e comunicativos. Todo esse “paradigma do coro polifônico 

improvisado se aplica por excelência às comunidades virtuais da internet” (GORZ, 2005, p. 

21), assumidas pelos profissionais dessas áreas como produtivos espaços de trabalho. Como 

evidenciam as análises sobre as transformações paradigmáticas do capitalismo 

contemporâneo empreendidas por Michael Hardt e Antônio Negri (2005), Maurizio 

Lazzarato (2006) e Paolo Virno (2008), entre outros, trata-se não apenas de modelos 

produtivos restritos ao campo da criação e inovação, mas estendidos a todo trabalho que 

passa a se desenvolver através das redes de comunicação e dos fluxos de linguagem. A 
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aptidão para estabelecer conexões, criar significados, se apropriar de repertórios coletivos e 

integrar redes de conhecimento configuram recursos vitais do sistema capitalista 

contemporâneo. “Uma economia imaterial que produz, sobretudo, informação, imagens, 

serviços. (...) São requisitos dos trabalhadores sua inteligência, sua imaginação, sua 

criatividade, sua conectividade, sua afetividade.” (PELBART, 2011, p. 23). Dimensões 

subjetivas que são intimamente incorporadas às dinâmicas produtivas e por todo o domínio 

econômico. 

A produção baseada gradativamente nas dimensões intersubjetivas e simbólicas não 

está em um domínio externo à produção material de bens. Mesmo quando desenvolvida nos 

mais rudimentares modelos industriais, a produção se torna intrinsecamente dependente de 

esforços associados à geração de valor e à significação. Todo esse trabalho imaterial não dá 

conta somente do processo intelectual, mas dos significados associados ao que é 

materialmente produzido (LAZZARATO; NEGRI, 2013). A produção de ideias, 

conhecimentos e afetos, a essência do trabalho no pós-fordismo, produz diretamente novas 

subjetividades. Nesse sentido, o trabalho imaterial é biopolítico “na medida em que se 

orienta para a criação de formas de vida social; já não tende, portanto, a limitar-se ao 

econômico, tornando-se também imediatamente uma força social, cultural e política.” 

(HARDT; NEGRI, 2005, p. 101). Dada essa dimensão múltipla da produção biopolítica, 

principalmente nas atividades desenvolvidas nas redes digitais, os efeitos dessas novas 

relações de trabalho devem ser apreendidos em uma perspectiva imediatamente social e 

política. É nesse sentido que Tiziana Terranova (2000) discute o contexto do trabalho livre 

e gratuito (free labour, no original) desenvolvido nas redes, argumentando sobre a 

necessidade de um esforço analítico que possibilite ir além da noção de que o ciberespaço é 

um escape da realidade, para compreender como a realidade da internet está profundamente 

ligada ao desenvolvimento das tardias sociedades pós-industriais como um todo. As 

análises de autores como Terranova (2000) e Hesmondhalgh (2010), sobre as condições de 

emergência de novos modelos de trabalho associados à economia digital e às indústrias 

criativas, confrontam as pesquisas sobre o trabalho de criação nas redes digitais com a 

necessidade de considerar as conexões sociais, culturais e políticas da produção nas 

sociedades capitalistas avançadas. Uma vez que o território cada vez mais difuso entre 

produção e consumo, trabalho e expressão cultural, não sinaliza para um automático avanço 

das condições produtivas, mas reconfigura profundamente a natureza do trabalho e da 

produção de valor. Essas novas formas produtivas não podem ser explicadas pela simples 
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emergência de redes como a internet, uma vez que se relacionam de forma mais densa com 

uma ampla reconfiguração do capitalismo em sua fase pós-industrial, marcada pela 

mobilização dos predicados subjetivos e pelo investimento de toda a esfera da reprodução 

social na produção.  

Considerando a natureza desse sistema de produção através das redes, retornamos à 

questão sobre a evidente fusão entre tempo de trabalho (produção) e tempo de vida 

(reprodução social). Nesse contexto, se por um lado evidencia-se a reprodução submetida à 

lógica da produção, onde a vida social se subverte em formação contínua do capital 

humano, por outro, se apresentam as possibilidades de apropriação das redes de produção 

por novos movimentos de ação política. Retomando a perspectiva desenvolvida por 

Maurizio Lazzarato e Antônio Negri (2013), ao considerar as relações sociais como um dos 

produtos do trabalho imaterial, a reflexão sobre essa produção de ideias e afetos, cada vez 

mais social e cultural, deve ser encarada em sua dimensão biopolítica. Sinalizadas aí, não 

somente as práticas do biopoder (poder sobre o vivo), mas as ações possíveis no campo da 

biopolítica (resistência que se dá a partir das formas de vida) (PELBART, 2011). A partir 

das relações que se originam e proliferam nas redes colaborativas de produção, considera-se 

essencial a análise desses processos como componentes fundamentais da emergência de 

novas formas possíveis de ser, relacionar-se e mobilizar-se nas sociedades contemporâneas.  

3. A cooperação nas redes e a produção do comum 

 

Se a convocação da cooperação intensifica um controle sobre a produção de 

subjetividade, é justamente no campo da produção de linguagens, imagens e modos de vida 

que parecem se desenhar as resistências a esse novo modelo de dominação que opera de 

forma ainda mais sutil, nos fluxos, por modulações (DELEUZE, 1992). Na produção de 

bens imateriais que, como tratamos anteriormente, se mostra atualmente hegemônica, se 

revela uma possibilidade de resistência nessa separação que a caracteriza, onde a força de 

trabalho está inicialmente desvinculada do controle do capital. Uma vez que essa produção, 

onde se inscrevem o trabalho cognitivo e o intelectual, sempre produz um excedente – 

saberes, formas de expressão, modos de vida - para além dos limites fixados pela 

convocação do processo capitalista (HARDT, NEGRI, 2009). Os movimentos possíveis nas 

diferentes redes que vão se constituindo na internet contribuem para um processo de 

descentralização dos modos de expressão, na invenção de outras máquinas de expressão e 

regimes de signos. Maurizio Lazzarato (2006) desenvolve uma reflexão sobre a produção 
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pela cooperação entre cérebros e nos ajuda a compreender esse processo de resistência 

possível no terreno das redes de comunicação distribuídas. Essas singularidades em 

cooperação se desenvolvem a partir de outra forma produtiva que dispensa o comando, se 

organiza de maneira autônoma e se constitui na própria ação produtiva. Reside em uma 

dimensão coletiva a produção do comum, produto e condição da criação ininterrupta dos 

trabalhadores cognitivos. É possível melhor compreender tal acepção 

em termos da comunicação como produção: só podemos nos comunicar 
com base em linguagens, símbolos, ideias e relações que compartilhamos. 

Por sua vez, os resultados de nossa comunicação constituem novas 

imagens, símbolos, ideias e relações comuns. Hoje, essa relação dual entre 
a produção, a comunicação e o comum é a chave para entender toda 

atividade social e econômica. (HARDT-NEGRI, 2006. p. 256-257) 

Entendemos ser possível encontrar no contexto das criações e apropriações que 

emergem nas redes, em última instância, a produção autônoma, no movimento contínuo de 

“desejos de libertação”. As ações constitutivas desse sujeito coletivo de trabalho em sua 

expressão singular e ocupação irrestrita marcam a constituição de uma resistência 

produtiva. Se na rede as empresas comerciais, atuando pela lógica da predação, da captura e 

articulação das expressões coletivas, buscam operar a síntese da multiplicidade da produção 

coletiva, os bens comuns que nela se desenvolvem se mostram resistentes às novas 

clausuras, já que a lógica da gratuidade produzida na colaboração e no compartilhamento 

não é compatível com a produção de escassez. Na internet os usuários não são mais massas 

anônimas e indiferenciadas, mas afirmam suas singularidades, em seus perfis, em suas 

produções singulares e compartilhadas na rede e, apesar dos esforços para operar a partir 

dessas liberdades, o controle não pode dar conta da intensa produção e circulação que essa 

lógica suscita. Essa produção que se realiza em outros movimentos através da cooperação 

de diferentes subjetividades nas redes, trata, no limite, de “romper o monopólio sobre a 

criação de públicos, [e] é o modo de desfazer os padrões da subjetividade majoritária e 

fazer proliferar as subjetividades e suas dinâmicas minoritárias” (LAZZARATO, 2006, p. 

179). No entanto, como Lazzarato (2006) ainda ressalta, não se trata de se deixar levar por 

uma fascinação pelas tecnologias, ao que estariam fadadas as genealogias curtas que se 

esquecem que as novas tecnologias se inscrevem em um processo de constituição mais 

amplo junto a outras dinâmicas sociais e expressivas. Ao pensarmos a internet e a produção 

que hoje vemos se desenvolver em diferentes plataformas online, cabe considerar sempre 

que as tecnologias só tem valor pelas forças sociais que nelas se inscrevem e desenvolvem. 
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4. Chamadas criativas: A produção de ideias em rede 

O título da chamada proposta pela mediação da rede (perfil itsNoon
7
) chama atenção 

daqueles que se interessam pelas relações (ao menos aparentemente) cada vez mais 

subjetivas promovidas entre pessoas e empresas. Indagando “Como as empresas e as 

pessoas devem se relacionar daqui pra frente?” a chamada é umas das três ativas 

atualmente na plataforma. Lançada em 11 de julho de 2014, com duração prevista de um 

mês, trata-se de uma chamada “da rede para a rede” e convida à reflexão sobre a relação 

entre empresas e pessoas. Na página da chamada, a apresentação indaga: 

Vc sente alguma diferença na forma como as empresas se 

relacionavam com as pessoas há 5 / 10 anos e como é hoje e será daqui pra 

frente? Como a Internet, as novas tecnologias, as redes sociais têm 

transformado e continuarão transformando esta relação? Como vc se vê 

diante dessas transformações? Que papel gostaria de construir junto com 

as empresas daqui pra frente? (ITSNOON, 2014) 

 

Como podemos observar no fragmento acima, a chamada toma como pressuposto as 

mudanças que atravessaram as relações empresa/indivíduos na última década, lançando aos 

participantes o desafio de responder, em diferentes formatos, sobre como essa relação pode 

se constituir daqui para frente. Entre as muitas questões que estruturam a chamada criativa, 

ainda se indaga “como elas podem gerar valor em conjunto?”, de forma a beneficiar 

mutuamente negócios e indivíduos. Trata-se, como outras chamadas disponíveis na 

plataforma, de um estímulo à colaboração do público, aqui convocado como produtor ativo, 

a gerar conteúdos que possam balizar as formas de atuação de empresas em suas relações 

com clientes. Em um mesmo movimento, a chamada se desenvolve considerando o caráter 

colaborativo das relações e se valendo desse modo de produzir para, em uma espécie de 

pesquisa voluntária, gerar imagens e conceitos, não apenas sobre essas relações, mas sobre 

os desejos e anseios do público sobre elas. Em uma linguagem coloquial e intimista, a rede 

informa que a criação poderá ser enviada como imagem, ilustração, desenho, foto, 

fotomontagem, vídeo, texto ou música. Uma variedade de formatos que, considerando as 

201 criações
8
 já submetidas em menos de um mês de convocação, irão compor um variado 

painel de percepções e opiniões para empresas interessadas na diversidade de ideias, 

facilmente obtidas através desse esquema de contribuições. A chamada que abordamos 

aqui, diferente de outras já postadas na rede, irá premiar as colaborações apenas com a 

                                                
7 Perfil da gerencia da rede, disponível para acesso em <https://www.itsnoon.net/criador/itsnoon 
8 Criações disponíveis na página da chamada, em <https://www.itsnoon.net/chamada-criativa/373> 

https://www.itsnoon.net/chamada-criativa/373
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modalidade “apoio criativo”, pago com valores de até R$1000,00 distribuído entre os 

participantes, indicando o valor total de apoio criativo por participante em R$65,00. Valores 

que nessa categoria são depositados em uma conta dentro da rede pertencente a cada perfil. 

Além de uma menção honrosa às criações que produzirem maior “engajamento na rede”, 

engajamento entendido como maior número de apoiadores, total de apoio criativo recebido 

(pela interação com os demais participantes) e comentários positivos. A chamada declara 

que a intenção é produzir um relatório final que deve ser divulgado nas plataformas da rede. 

Podendo ainda ser divulgado em outros veículos midiáticos, além de ser apresentado a 

empresas. O perfil proponente adverte que as criações devem ser concebidas e 

desenvolvidas pelos participantes, não sendo incentivado o uso de materiais criados por 

terceiros, sob pena da criação não poder receber a menção honrosa.  

 

 Entre imagens e textos, encontramos em meio às criações submetidas à chamada 

diferentes formas de abordar a relação corporativa com os sujeitos. Entretanto apesar dos 

diversos formatos, entre ilustrações, fotomontagens, peças gráficas e textos, os termos 

utilizados se mostraram recorrentes. Equilíbrio, interdependência, amor, conexão, 

confiabilidade, casamento, igualdade e respeito são alguns dos termos frequentemente 

mobilizados para a construção discursiva dos valores desejados na relação com as 

empresas. Um forte senso de proximidade parece estruturar o ideal de relacionamento que 

deveria ser empregado pelas empresas. Entre os títulos da criações submetidas destacam-se 

por esse caráter subjetivo alguns como “Precisamos fabricar indivíduos”, “Igualdade 

social”, “Juntos podemos mais”, “Como parceiros”, “Construção coletiva” “Uma não vive 

sem a outra”, “Pare. Só preciso que me entenda”, entre outras concepções com forte carga 

sentimental. A associação com uma noção humanizada da empresa se faz presente em 

temas como “De igual para igual” (tendo como texto da peça “uma empresa é feita de 

pessoas e pessoas são feitas de empresas”). Conforme indica o título de outra peça, “o elo 

que as une é a humanidade”, essas possíveis relações de parceria e igualdade caracterizam a 

compreensão de uma relação mais positiva e “humana” entre as empresas e seus clientes, 

que mais que consumidores se tornariam amigos. Outra criação propõe: “Grandes amigos – 

mais que uma relação, uma parceria”. Nesse sentido, as criações corroboram o ideal da 

empresa pós-fordista, com sua face humanizada e seus conteúdos comunicados em 

consonância com as práticas e discursos produzidos nas relações de reprodução social. De 

fato, as relações entre corporações e público parece cada vez mais se constituir num duplo 

movimento de produção de valor. Por um lado, as máquinas de expressões dessas empresas 
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produzem, mais do que produtos, modos de vida. E, no outro polo, os modos de vida, as 

práticas cotidianas são mobilizadas enquanto matéria prima para valorização capitalista. O 

trabalho contemporâneo se encontra nesse entre, onde a vida se torna produtiva e a 

produção constitui os modos de vida. A relação de proximidade, que como podemos 

observar nas criações enviadas à rede, é desejada, caracteriza essa dimensão afetiva da 

comunicação das empresas pós-fordistas. Não se trata mais apenas de produtos, como a 

indústria moderna costumava produzir, mas toda a mobilização e entrega de afetos atrelados 

àquilo que se vende. Na sistematização de conteúdo operada pela gerência da rede para 

venda às empresas, podemos observar mais um passo em direção a essa busca das empresas 

por estabelecer um sentimento de maior proximidade com seus públicos. Falar o que eles 

falam. Falar o que eles desejam ouvir. Mais do que organogramas, aparatos jurídicos e 

departamentos de marketing as empresas contemporâneas investem na constituição de seus 

públicos como parceiros – amigos, seguidores, fãs. Como nos indica Gilles Deleuze (2010) 

sobre as novas formas de controle que caracterizam a produção pós-disciplinar, “as 

empresas têm alma” e parecem cada vez mais interessadas em comunicar esses supostos 

valores humanizados. Ao colocarmos nesses termos não se trata de um esforço por reduzir a 

capacidade crítica desses públicos, mas de identificar as formas cotidianas em que 

reproduzimos anseios e desejos pela intensificação desse relacionamento corporativizado. 

Diante dessas novas formas de consumir e produzir que se confundem, onde um domínio 

comercial parece perpassar todas as esferas da vida social, poderíamos a partir das 

cooperações mobilizadas pelo capitalismo em sua fase cognitiva e imaterial encontrar meios 

de produzir o dissenso, de produzir uma diferença a partir de dentro? Sobre a relação cada 

vez mais intensa entre empresas e sujeitos, proposta pela maioria das respostas à chamada 

criativa, parece também haver espaço para a contestação. A aposta de uma das peças 

propostas nos abre uma reflexão a partir de uma composição que traz uma imagem humana 

em oposição a uma engrenagem, sob o título “Diferentes peças do mesmo jogo”. Talvez as 

alternativas em face da humanização das empresas e do caráter subjetivo do trabalho hoje, 

estejam na persistência da diferença e da produção autônoma que somos capazes de 

constituir dentro do mesmo jogo. 
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5. Considerações finais 

Pretendemos nesse artigo discutir as transformações do trabalho a partir da transição 

ao pós-fordismo, enfatizando as características do trabalho contemporâneo no que se refere 

à produção a partir das redes de cooperação na internet. Diante de um contexto onde a 

produção de valor se torna indissociável da produção de ideias, conhecimentos e afetos, em 

sua atual formatação o modo de produção capitalista produz diretamente novas 

subjetividades a partir da mobilização das capacidades subjetivas. Essa dimensão 

biopolítica do trabalho imaterial pode ser percebida nos modos de produzir presentes nas 

redes, onde as ideias e percepções dos sujeitos são constantemente convocadas e 

capturadas. As redes aparecem como terreno de produção de valor onde, sob diversas 

formas, as empresas buscam coletar ideias passíveis de serem transformadas em produtos, 

campanhas de marketing, conceitos. Conforme sinalizamos anteriormente, sem dúvida os 

efeitos dessas novas relações de trabalho devem ser apreendidos em uma perspectiva 

imediatamente social e política, uma vez que mais do que nunca o capitalismo se apresenta 

como relação social, como formatador de modos de vida, produtor de subjetividades 

produtoras. A colaboração que se desenvolve nas redes, em especial nas apropriações 

diversas que as empresas pós-fordistas realizam em seu interior, fazem necessárias análises 

que problematizem esses novos espaços produtivos, para além das celebrações de supostas 

liberdades conferidas pelas tecnologias de comunicação distribuída. Como pudemos 

analisar aos nos debruçarmos sobre os discursos produzidos sobre a relação com as 

empresas, o trabalho voluntário nessas redes de colaboração, além de se converter em uma 

espécie de pesquisa de mercado voluntária, também se revela como espaço para legitimação 

de discursos sobre os modos de se relacionar com o ideário empresarial. Nessas relações 

intersubjetivas desejadas pelos participantes entre empresas e clientes, aparece o tom 

neoliberal do capital humano, contribuindo para o engajamento das habilidades subjetivas e 

reafirmando práticas de caráter relacional, pelas empresas “humanizadas”. Contudo, 

conforme sinalizamos ao abordar a produção das redes como bens comuns, que se valem da 

cooperação social e a produzem continuamente, esses espaços são simultaneamente capazes 

de ensejar a multiplicação de vozes e abrir a possibilidade de diferentes visões que escapem 

às tentativas totalizantes dos discursos corporativos. As condições de emergência de novos 

modelos de trabalho associados à economia digital e às indústrias criativas demonstram a 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre o trabalho de criação nas redes digitais 

considerando a diversidade de discursos e práticas que eles mobilizam.  
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