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 “O diálogo com outras culturas e o enriquecimento mútuo 

mediante a incorporação de novos elementos em seus 

horizontes possibilita o crescimento das sociedades.” 

 

(Edgar Montiel - Colaborador da UNESCO na Guatemala) 
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RESUMO 

 

Este estudo é resultado teórico de reflexões e análises acerca do papel do 

profissional de Relações Públicas no gerenciamento da diversidade cultural 

existente nas organizações, decorrentes do processo de globalização e 

glocalização. Dessa maneira, pretende-se analisar novas perspectivas para a 

comunicação organizacional, considerando os aspectos culturais dos diferentes 

públicos de uma organização. Assim, o objetivo desse trabalho é mostrar um outro 

olhar para essa atividade, na qual prime pelo respeito e integração em meio a 

interculturalidade e possibilite novos caminhos para as Relações Públicas, atuando 

como ‘integrador cultural’ nesse cenário. Para a compreensão dessas novas 

interfaces, o estudo toma como ponto de partida uma visão geral das raízes que 

suscitaram esse contexto, partindo da análise das imbricações da globalização e 

seus reflexos e impactos nas organizações, além de uma contextualização da 

trajetória da comunicação organizacional. Em seguida, abordam-se a cultura global 

e local, bem como a glocalização e suas repercussões nas organizações, no qual 

suscitaram um cenário de diversidade cultural e possíveis conflitos desse contexto. 

A partir da análise particular do trabalho, são apontadas as implicações desse 

encontro de múltiplas culturas nas organizações, além de serem apresentadas as 

teorias da Comunicação Intercultural na tentativa de gerenciar e proporcionar o 

diálogo e entendimento entre culturas distintas. Por último, trata das possibilidades 

de atuação das Relações Públicas na interculturalidade, mostrando caminhos para a 

mediação dos diferentes interesses entre organizações e seus públicos na esfera de 

glocalização, mostrando a atividade das Relações Públicas Internacionais/Globais. 

Apresenta também a possível atuação das Relações Públicas na gestão da 

comunicação diante do cenário de diversidade cultural, mostrando perspectivas para 

essa atividade na teoria da excelência, a fim de buscar a compreensão e o 

entendimento mútuos mesmo em meio a diversidade. 

 

Palavras-chave: globalização, glocalização, diversidade cultural, comunicação 

organizacional, organizações multinacionais, cultura organizacional, Relações 

Públicas, interculturalidade. 
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ABSTRACT 

 This study is the result of theoretical reflections and analyses about the role of public 

relations professional in existing management of cultural diversity in organizations, 

arising from globalisation and glocalisation. This way, we analyze new perspectives 

for organizational communication, considering the cultural aspects of different 

audiences in an organization. Thus, the goal of this work is to show another look for 

this activity, in which prime respect and integration amid interculturality and enable 

new paths for public relations, acting as ' cultural Integrator ' in this scenario. For 

understanding these new interfaces, the study takes as its starting point an overview 

of roots that gave rise to this context, starting from the analysis of various aspects of 

globalisation and your reflexes and impacts on organizations, plus a contextualization 

of the organizational communication trajectory. Then the global and local culture is 

discussed, as well as the glocalisation and repercussions in organizations, which 

gave rise to a scenary of cultural diversity and possible conflicts of that context. From 

the particular analysis of work, are given the implications of this encounter of multiple 

cultures in organizations, in addition to being presented theories of intercultural 

communication in trying to manage and provide the dialogue and understanding 

between different cultures. Finally, this study deals with the possibilities of public 

relations practice in interculturality, showing paths to the mediation of various 

interests between organizations and their audiences in the sphere of glocalization, 

showing the activity of International/Global public relations. It also presents the 

possible involvement of public relations in the management of a communication on 

cultural diversity scenary, showing perspectives for this activity on the theory of 

excellence, in order to seek understanding and understanding even in the midst of 

diversity. 

 Keywords: globalization glocalization, cultural diversity, organizational 

communication, multinational organizations, organizational culture, public relations, 

interculturality. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación resulta de reflexiones teóricas y análisis acerca del papel del 

profesional de Relaciones Públicas en la gestión de la diversidad cultural que existe 

en muchas organizaciones, oriundas del proceso de globalización y glocalización. 

De esa manera, pretendemos analizar nuevas perspectivas para la comunicación 

organizacional, al considerar los aspectos culturales de los diferentes públicos de 

una organización. Así, el objetivo de ese estudio es mostrar otra mirada hacia esa 

actividad, en la que se valore el respeto y la integración en el medio de la 

pluriculturalidad y posibilite nuevos caminos para Relaciones Públicas, actuando 

como “integrador intercultural” en ese escenario. Para la comprensión de esas 

nuevas interfaces, la investigación toma como punto de partida una visión general de 

las raíces que han llevado a ese contexto, desde el análisis de las imbricaciones de 

la globalización hasta sus reflejos e impactos en las organizaciones, además de una 

contextualización de la trayectoria de la comunicación organizacional. A continuación 

abordamos la cultura global y local,  tal como la glocalización y sus repercusiones en 

las organizaciones que han producido un escenario de diversidad cultural y posibles 

conflictos a causa de ese contexto. A partir del análisis particular del trabajo, 

apuntamos algunas implicaciones del encuentro de las múltiples culturas en las 

organizaciones; además presentamos las teorías de la comunicación intercultural en 

el intento de gestionar y proporcionar el diálogo y la comprensión entre culturas 

distintas. Al final, tratamos de las posibilidades de actuación de las Relaciones 

Públicas en la pluriculturalidad, mostrando caminos para la mediación de los 

diferentes intereses entre las organizaciones y sus públicos en la esfera de la 

glocalización, dentro del paradigma de las Relaciones públicas Internacionales-

globales. Presentamos también la posible actuación de las Relaciones Públicas en la 

gestión de la comunicación ante el escenario de la diversidad cultural, las 

perspectivas para dicha actividad en la teoría de la excelencia, con el objetivo de 

buscar la comprensión y el entendimiento mutuos aun en el medio de la diversidad.  

 

Palabras-clave: globalización, glocalización, diversidad cultural, comunicación 

organizacional, organizaciones multinacionales, cultura organizacional, Relaciones 

Públicas, comunicación intercultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e problematizar o papel 

preponderante que os aspectos culturais exercem nas organizações, na 

comunicação organizacional e no exercício da profissão de Relações Públicas. Está 

centrado na pesquisa e análise acerca das imbricações da cultura no cenário da 

globalização e glocalização das multinacionais e na gestão de uma comunicação 

que nesse contexto contemple a questão da diversidade cultural que emerge desse 

processo. 

As indagações e reflexões que incentivaram e permearam esse estudo são 

frutos de questionamentos acerca de uma palestra realizada no ‘Meeting’ em 2009, 

na UNESP/Bauru. As palestras tiveram como objetivo proporcionar um encontro 

entre profissionais de Relações Públicas e estudantes dessa área para debater o 

mercado de trabalho, esclarecer dúvidas dos estudantes e estreitar as relações 

entre academia e mercado. Contudo, em uma das palestras proferidas pela então 

Relações Públicas da Sony, Camila Novaes, ela relatou que encontrava dificuldades 

para a comunicação entre os funcionários e o alto escopo da organização que se 

comunicava apenas no idioma japonês. Fato esse que dificultava o entendimento 

entre a alta administração organizacional e demais funcionários, causando um 

distanciamento entre os mesmos, bem como dificuldades na gestão da comunicação 

organizacional. 

Esses eventos levaram a constantes indagações acerca do papel das 

Relações Públicas nas organizações multinacionais, gerando um outro olhar sobre 

sua atuação, no contexto da diversidade cultural por meio de uma gestão da 

comunicação diferenciada nas organizações e que respeite e integre essas 

diferentes culturas. Neste projeto, analisaram-se a possibilidade de brechas de 

atuação nesse cenário, bem como novas perspectivas para a atuação esse 

profissional. Essa leitura possibilitou observar como as Relações Públicas não se 

focam somente em suas práticas convencionais, mas oferecem outros olhares para 

o exercício profissional. 

Dessa maneira, o projeto objetivou analisar o contexto geral do qual emerge 

esta problemática, a fim de proporcionar um melhor entendimento acerca dessa 

temática, partindo do geral para o particular. Para tanto, analisou-se primeiro o 



14 
 

processo de globalização e suas repercussões na contemporaneidade, bem como 

suas imbricações nas organizações multinacionais que se realocam em diferentes 

países/localidades. Levantou-se também um breve histórico acerca da comunicação 

organizacional e de como ela vem sofrendo influências de fenômenos, como os 

provenientes desse mundo globalizado. Procurou-se assim contextualizar e dar os 

subsídios que levaram à análise das raízes do impacto da globalização nas 

organizações. 

Diante desse contexto, abordou-se também o fenômeno do impacto das 

culturas “globais” sobre as culturas “locais”, o que pode gerar segregação e 

possíveis conflitos nas organizações que estão inseridas nessa conjuntura. Nesse 

cenário, discutiu-se como a glocalização pode contribuir ajustando esses diferentes 

interesses, aliando as perspectivas globais das organizações multinacionais às 

necessidades e demandas locais da comunidade na qual estão inseridas. 

Mais adiante, abordaram-se os possíveis conflitos que podem emergir da 

cultura organizacional, da cultura global de sua sede, com a cultura local da nova 

localização de sua filial. E nesse contexto realizou-se uma análise da diversidade 

cultural que emerge da dialética entre globalização e glocalização e de como esse 

processo impacta nas organizações. Diante desse cenário, se faz necessária uma 

comunicação que busque o entendimento em meio a essa diversidade cultural, por 

isso a necessidade da comunicação intercultural como uma das ferramentas para a 

atuação das Relações Públicas nesse contexto. 

Contextualizou-se a importância da cultura na comunicação organizacional a 

fim de um melhor entendimento acerca das idiossincrasias que podem surgir dessa 

relação entre cultura e comunicação. Discutiu-se sob essa perspectiva as 

repercussões no contexto organizacional, influenciando em sua filosofia corporativa, 

bem como em seus processos decisórios.  

A compreensão dessas novas perspectivas para as Relações Públicas levou 

a uma análise de uma nova frente de atuação para esse profissional, que busque 

conciliar os diferentes interesses da glocalização entre organizações e seus 

diferentes públicos. Nesse sentido, buscou-se algumas repostas na atividade de 

Relações Públicas Internacionais e Globais como um caminho para as Relações 

Públicas no contexto da interculturalidade de seus públicos, de modo a atender 

também as necessidades globais e locais da organização. 
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No tocante à comunicação organizacional nesse contexto, é fundamental uma 

comunicação que busque gerir as interações da organização diante de um cenário 

de diversidade cultural. Para tanto, discutiu-se a aplicação da teoria da excelência e 

de como ela pode contribuir buscando uma cultura mais participativa por parte da 

organização, refletindo em uma organização que valoriza e respeita as 

especificidades de seus diferentes públicos, buscando o entendimento e a 

integração entre os mesmos. 

Por meio de todas essas problematizações que são abordadas nas páginas a 

seguir, será possível tecer novas relações e um olhar diferenciado para o relações 

públicas, visando sua atuação não apenas como gestor da comunicação 

organizacional, mas como o ‘integrador cultural’, um profissional que atue em meio a 

diversidade cultural e administre o processo comunicacional buscando a 

compreensão e diálogo mesmo em contextos de diferentes culturas de seus 

públicos. 

Para tanto, à luz dos referenciais teóricos apreendidos durante a vida 

acadêmica, bem como outras pesquisas acerca dessa temática, desenvolveu-se 

toda a análise a fim de contemplar as reflexões que norteiam esse trabalho. Dessa 

maneira, espera-se que esse projeto instigue o leitor a procurar novas reflexões 

tanto para as Relações Públicas, bem como para outras atividades profissionais, a 

fim de superar as tradicionais visões pragmáticas sobre essas profissões, buscando 

o verdadeiro entendimento mútuo no contexto da diversidade, respeitando as 

diferentes necessidades e culturas dos envolvidos com as organizações. 
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 AS ORGANIZAÇÕES E  

MERCADO GLOBALIZADO 
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1.1  O processo de globalização e suas imbricações na 
contemporaneidade 

  

 Para o entendimento do processo de globalização, é necessária uma prévia 

visão global dos acontecimentos que influenciaram e desencadearam esse 

contexto.Nesse sentido, devem ser ponderadas algumas reflexões sobre o cenário 

da realidade mundial dessa conjuntura.  

 Segundo Furtado (1998), no início dos anos 80 houve uma tensão mundial 

desencadeada pela crise americana. Na economia norte-americana houve uma crise 

inflacionária decorrente de um longo declínio de taxa de poupança, aliado a um 

déficit na balança de pagamentos. Houve na época uma redução da poupança 

privada, acarretando em déficits do governo federal e repercutindo nos setores da 

economia. 

 Verificou-se um quadro de desequilíbrio da economia dos Estados Unidos e 

na tentativa de superá-la surgiu a necessidade de uma reacomodação das forças 

produtivas, configurando uma nova ordem de poder mundial, que tem seus reflexos 

principalmente nos países latino-americanos. 

 Na mesma época, também é evidenciado um processo de reconstrução das 

economias do leste europeu. Mantinha-se uma elevada taxa de juros e uma 

persistente queda no nível de produção.  Para que haja sua superação, inicia-se 

uma fase de reconstrução econômica baseada em uma abertura de sua economia.    

 Já nos países da Europa Ocidental, marcados pela afirmação da União 

Européia, em um contexto de integração dos mesmos, propicia-se também um clima 

de conexão com outras localidades, no qual surge a possibilidade de que grandes 

grupos econômicos operem  internacionalizando  suas economias.  

 Essas mudanças passam a configurar uma nova estrutura de poder político 

mundial, com a necessidade de realocação das forças produtivas para outros 

cenários mundiais. Outro fator influenciador de tal contexto foi o surgimento de 

novas técnicas de comunicação e informação, novos fluxos comunicacionais 

passam a ser informatizados, gerando processos globais por unirem as grandes 

concentrações de capitais empresariais e financeiros.    

 Dessa forma, há um aumento das transações internacionais e da necessidade 

dessas novas tecnologias atravessarem fronteiras e de intensificarem os fluxos 
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migratórios, abre-se assim espaço para um novo surto de expansão de forças e de 

relações de produção. A partir dessas dimensões econômicas, migratórias e 

comunicacionais configura-se o processo de globalização, caracterizando um novo 

regime de produção do espaço e do tempo (CANCLINI, 2003). 

A crescente necessidade dessa expansão capitalista trouxe consigo a 

globalização mundial e novas formas de produção.  A emergência desse novo 

cenário ocorreu também a partir de um novo contexto de internacionalização de 

capitais, favorecido por uma política neoliberal1 e por uma concorrência desenfreada 

desses locais que antes estavam em crise, para agora atingirem novos mercados a 

fim de reerguerem suas economias. 

Esse cenário semeou espaços para que o modo capitalista de produção 

adquirisse outros mecanismos, baseados nessas novas tecnologias que iam 

surgindo, na criação de novos produtos, na recriação da divisão internacional do 

trabalho e na expansão dos mercados, produtos e informação.    

 
A globalização pode ser vista como um conjunto de estratégias para realizar 
a hegemonia de conglomerados industriais, corporações financeiras, 
majors2 do cinema, da televisão, da música e da informática, para apropriar-
se dos recursos naturais e culturais, do trabalho, do ócio e o dinheiro dos 
países pobres, subordinando-os à exploração concentrada com que esses 
atores reordenaram o mundo na segunda metade do século XX. 
(CANCLINI, 2003, p. 29)  

 

Tal processo é marcado por uma aceleração desse contexto de fusões e 

interações em escala mundial, que passa a se configurar em escala mundial no 

século XX, exercendo influência direta e indireta nesses novos mercados e 

caracterizando o processo de globalização. Dessa forma, a tecnologia, a força e a 

divisão do trabalho adquirem um caráter civilizatório, ultrapassando fronteiras 

geográficas, históricas e culturais (IANNI, 1992). 

 Com a nova divisão transnacional3 do trabalho, há a redistribuição de 

corporações, conglomerados e empresas por todo o mundo. Ao invés da 

concentração de mercados, indústrias e centros financeiros, há a sua redistribuição 

                                                           
1 Política baseada no liberalismo econômico, na exaltação de mercado,  na liberdade de iniciativa empresarial, a 
qual rejeita a intervenção do Estado na economia. 
2 Palavra de origem inglesa com o significado de major ou no sentido de especializar-se. 
3 Forma de atuação na qual o sujeito se projeta, se expande para outras localidades diferentes de sua origem. 
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para outras localidades, países e continentes, emergem novas potências 

econômicas e se reorganizam as relações entre os tradicionais focos de poder.  

 O processo de transnacionalização ocorre por meio da internacionalização da 

economia e da cultura, influenciando o mercado empresarial a não se centrar 

exclusivamente em uma nação. Dessa forma, essas empresas passam a agir com 

bastante independência em relação aos seus locais de origem, mas ao mesmo 

tempo carregando as marcas e os valores de sua cultura que já estão 

intrinsecamente arraigados. 

 Essa nova aglomeração de mercados passa a formar uma cadeia mundial de 

cidades globais, que exerce importante papel na polarização de estruturas globais 

de poder. Concomitantemente a essas novas perspectivas, ocorre a reestruturação 

de empresas, grandes, médias e pequenas, obedecendo às novas exigências de 

produtividade e capacidade de inovação, aberta pela ampliação dos mercados, em 

âmbito nacional, regional e mundial. 

 O processo de globalização, caracterizado pelo acelerado processo de 

internacionalização e de expansão mundial capitalista, geradores de interações e 

fusões em escala mundial, passa a influenciar a economia e a cultura a partir do final 

do século XX. Com ela intensifica-se o contexto de fragmentação, sob estruturas de 

dominação e pela busca hegemônica dos principais atores dessa esfera. Uma 

sociedade global passa a ser configurada, na qual os agentes que suscitam a 

integração acabam por também promover o próprio antagonismo, as tensões e 

desigualdades. 

 Dessa forma, as singularidades de cada espaço se vêem obrigadas a recriar-

se diante desse novo cenário, acarretando em mudanças sócio-culturais e político-

econômicas. Nesse contexto, de dispersão das atividades econômicas pelo mundo 

globalizado, ocorre, a emergência das cidades globais (IANNI, 1992).  

Verifica-se uma simultânea realocação desses territórios em outros espaços, 

formando polarizações das atividades produtivas, industriais e decisórias, com 

corporações e conglomerados movimentando-se e dispersando-se por novos 

horizontes.  

Da mesma forma, há uma reacomodação da divisão internacional de tarefas 

no mundo do trabalho. Motivadas pela lógica do capital, pela acentuada 

concorrência e política de redução de despesas, as grandes companhias 

internacionalizam não somente suas sedes como também a mão-de-obra que as 
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compõem. Nesse sentido, tais empresas se caracterizam por deter todas as 

operações financeiras, comerciais e administrativas nas suas bases, mas procuram 

trabalhadores de países atrasados, que estão entre a mão-de-obra mais barata do 

mundo, para compor os assalariados que irão realizar tarefas árduas em duras 

jornadas de trabalho, muitas vezes em condições precárias e insalubres. 

 

 

A este respeito, é absolutamente necessário ter em vista que a globalização 
incide de maneira profundamente desigual sobre os Estados nacionais. Os 
Estados de países ricos e desenvolvidos se tornam relativamente mais 
poderosos, aumentando sua capacidade de influência, enquanto os Estados 
dos países atrasados são forçados a atuar em condições cada vez mais 
desfavoráveis. Daí, porém, não cabe inferir que só nos resta desistir do 
nosso Estado nacional e confiar na boa vontade dos países ricos. 
(GORENDER apud OLIVEIRA, 1999, p. 139) 

 

Dessa forma, verifica-se como o processo de globalização incide cada vez 

mais ampliando suas proporções, em território mundial, influenciando e alterando as 

relações nos modos de ser, agir e pensar da sociedade. A idéia de indivíduo, povo, 

nação passa a ser constituída no molde da nova sociedade global, suas 

configurações e seus movimentos de globalização. 

Os problemas que decorrem desse processo passam a permear novos 

estudos, novas relações de trabalho e de atuação dos seres humanos. Surge nesse 

cenário a necessidade de trabalhar a globalização aliada ao encontro de diferentes 

culturas que irão emergir desse contexto, no qual os países abrem suas fronteiras às 

demais nações e o intercâmbio entre esses diferentes povos e culturas necessitarão 

de um trabalho que respeite suas identidades e seus valores locais. 

Nesse contexto, as organizações que saem de suas fronteiras nesse cenário 

expansionista tomam assim um papel preponderante, uma vez que se tornam os 

principais atores desse processo, elas irão gerar influência e adquirirão caráter 

decisório nas ações que irão conduzir e permear a globalização. A discussão desse 

processo em que as organizações se contextualizam é o tema tratado a seguir. 
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1. 2  Um cenário de mudanças: as organizações no mundo 

globalizado 

 

 O papel que as organizações exercem na contemporaneidade tem como suas 

raízes a influência e a conjuntura da globalização, suas repercussões e 

consequências desse cenário. Elas sofreram transformações que a conduziram a 

uma nova tomada de decisões e novos desafios para encarar e atuar nessa nova 

perspectiva. 

Neste cenário global, as empresas ainda sofrem suas influências e dessa 

maneira, acelera-se o processo expansionista das mesmas, de corporações e 

conglomerados transnacionais. Elas agem rompendo as fronteiras nacionais, 

atravessando diferentes regimes políticos, diferentes culturas e civilizações para 

com isso realocar as forças produtivas e as relações capitalistas de produção. 

 Dessa forma, até mesmo a própria cultura encontra horizontes de 

universalização, ao mesmo tempo em que se recria em suas singularidades. O que 

antes era local e nacional pode vir a ser também mundial. Ocorre que formas 

culturais passam a ser mutiladas e até mesmo destruídas por esse processo de 

globalização (SANTOS, 2000).  

A expansão capitalista se alastra de forma avassaladora e em muitas regiões, 

integrando, destruindo, recriando ou subsumindo. Poucas são as formas de vida e 

trabalho que permanecem inatingidas perante a atividade “civilizatória” de mercado, 

empresa, forças produtivas e de capital.  

 Com essa expansão e as novas alocações dessas empresas, as mesmas 

chegam nesses novos locais com suas normas, técnicas, regulamentações, 

propondo novas formas de relacionamento, pois se alteram as relações econômicas, 

sociais e culturais da região, podendo acarretar até mesmo certo desequilíbrio como 

revela Santos (2000, p. 68): 

 

Tais empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são 
apontadas como credoras de reconhecimento pelos seus aportes de 
emprego e modernidade. Daí a crença de sua indispensabilidade, fator da 
presente guerra entre lugares e, em muitos casos, de sua atitude de 
chantagem frente ao poder público, ameaçando ir embora quando não 
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atendidas em seus reclamos. Assim, o poder público passa a ser 
subordinado, compelido, arrastado. 

 

 Essas considerações chamam atenção para um outro aspecto do processo de 

globalização, no qual ao mesmo tempo em que essas organizações tem um caráter 

civilizatório, de levar prosperidade e trabalho a novos espaços geográficos, também 

podem apresentar um aspecto contraditório, pois a medida em que colaboram para 

a construção de emprego e mercado na sociedade na qual se instalam, podem 

também acarretar em uma globalização que gera conseqüências negativas para os 

envolvidos. 

 Nota-se o agravamento de disparidades e conflitos também com esse 

processo, pois quando essa internacionalização é subordinada aos interesses 

privados agravam-se problemas como a poluição, o desemprego (também surgido 

em decorrência das inovações tecnológicas e de sua expansão) e a violência, 

fazendo com que suscitem uma necessidade de reflexão dessas ações por parte 

dos atores desse processo, da qual seja pautada por integrações regionais a fim de 

diminuir essas divergências (SANTOS, 2000). 

 Contudo, muitas das organizações multinacionais que atuam diretamente 

nesse processo, ao tentarem promover a integração entre diferentes localidades por 

meio de suas ações expansionistas, causam ainda mais conflitos, uma vez que se 

deparam com adversidades oriundas dos diferentes costumes e culturas locais. 

Assim, com o advento da globalização, multiplicam-se as diversidades existentes, 

nas quais se entrecruzam e passam a expressar um antagonismo de perspectivas e 

culturas. 

 Outro autor que também interpreta o descontentamento contemporâneo 

gerado pela globalização é Canclini (2006), que constata que essa abertura de 

fronteiras geográficas para a aquisição de bens materiais, simbólicos e culturais de 

outras sociedades, supõe uma interação de suas atividades econômicas, de seus 

bens e serviços, em que, no entanto, é mais importante a velocidade de sua 

expansão do que o modo de como a mesma é realizada.  

A compreensão dessa nova realidade socioeconômica, política, tecnológica e 

da diversidade cultural que convive em diferentes espaços e territórios possibilita 

que surja um novo cenário para as organizações. Essas novas relações passarão 
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por contextos culturais diversos, no contexto da formação de empresas 

multinacionais e de redes empresariais.   

 As organizações passam a se classificar como multinacionais, transnacionais, 

internacionais, globais, obedecendo às principais designações para as empresas 

que possuem uma sede em determinada local e possuem empresas filiadas em  

outros países. Dessa forma, estas empresas passam a se adaptar ao novo contexto 

socioeconômico mundial para inserir-se no mercado, obedecendo à lógica do 

capital.  

 Em um artigo do Financial Times4 acerca desse tema, Magnoli (2003) revela 

que essa estratégia de internacionalização, surgiu de organizações sediadas em 

pequenos países. Como o mercado local era muito estreito, essas empresas se 

viram obrigadas a encontrar em outras localidades suas válvulas de escape para 

disseminar sua rede e seus mercados, alocando-se em outros países estrangeiros. 

Há como exemplos, o grupo suíço Nestlé, os suecos Volvo e Electrolux e o holandês 

Philips. 

 Cabe ressaltar também a tese de Chacon (2002), na qual o autor aponta que 

essa identificação desses grupos empresariais com seus países de origem ocorre 

com diversas empresas como as já citadas; na qual, suas bases são o local de onde 

se espalham pelo mundo. As sedes permanecem em suas cidades por mais que se 

configurem altos investimentos nos países estrangeiros do que em seu país de 

origem. O autor também aponta que na realidade o conceito de empresa 

“multinacional” não existe, no sentido de ser pertencida a acionistas de cidadãos de 

Estados diversos. 

 

Empresa transnacional e Estado transnacional acompanham-se, braços da 
mesma cultura-civilização que os gerou e mantém, cultura significando o 
que são e seus homens, e civilização, o que fazem, aquela enquanto seiva 
desta. Assim os conflitos entre Estados com suas empresas com outros 
Estados e outras empresas são parte do amplo conflito das culturas e 
civilizações. (CHACON, 2002, p. 19) 

 

Configura-se também na América Latina, uma modernização da economia, 

com a entrada e expansão industrial de organizações globais, oriundas 

                                                           
4 Artigo produzido para o jornal americano ‘Financial Times’, Courrier International, nº 275 fev. 1996, pág 28-
29;cuja autoria é de Ruigrok WINFRIED 
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principalmente dos pólos americanos, europeus e japoneses, influenciando e 

construindo regiões industriais do Brasil no final do séc. XX. Criaram-se dessa forma 

conglomerados empresariais e espaços econômicos internacionais dessas 

organizações a partir de suas matrizes, definindo e criando estratégias globais entre 

o local e o global.  

Diante desse cenário, é possível inferir a importância que essas corporações 

constituem no processo de globalização, dinamizando o capital, a tecnologia e a 

força de trabalho no âmbito nacional e mundial. Assim como afirma Ianni (2000 [a]), 

essas organizações acabam por desenvolver sua geoeconomia em seus espaços 

ocupados, influenciados pela política neoliberal de mercado. Essas corporações, 

dessa maneira, adquirem presença no cenário local e na política nacional, 

exercendo influência regional, nacional e mundial. 

No entanto, tal conjuntura deve levar em consideração a cultura de 

determinado país e região; a complexidade das interações e mediações entre as 

empresas no ambiente nacional; a forma de negociação entre as empresas; a 

cultura organizacional de cada empresa; a flexibilidade, adaptabilidade e a 

concorrência global nesse mercado. Dessa maneira, há muitas variáveis que se 

relacionam nesse novo cenário global.  

Ferrari (2009) aponta que nas últimas duas décadas do século XX, esse 

fenômeno passou a permear o contexto e as atitudes das organizações, desafiando-

as a agirem de acordo com esse novo cenário. Nesse sentido, elas são forçadas a 

se adaptarem a essas novas formas de inserção e atuação nos mercados no qual se 

instalam e interagem, buscando assim novas formas de gestão e atuação perante 

seus públicos.  

Contudo, há um aspecto contraditório, pois ao mesmo tempo em que essas 

organizações vêem a necessidade de se adaptarem perante o processo de 

globalização, surge também a necessidade de se valorizarem as diferenças 

regionais e respeitarem o que também é local. 

As diferenças entre as nações são muitas vezes maiores do que parecem, 

uma vez que cada país possui suas peculiaridades e singularidades culturais. Assim, 

é preciso um esforço contínuo para a preservação desses traços locais, buscando 

familiaridades mesmo entre as diferentes características dos diversos povos 

envolvidos, na qual motivará um processo que busque integra-lós em torno de um 

objetivo em comum, mesmo em meio às diferenças. 
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Para tanto, será necessária o estabelecimento de uma comunicação entre 

esses diferentes povos, que respeite as particularidades de cada realidade local, que 

atue entre o global X local, mediando um processo de comunicação que integre 

essas culturas. 

Dessa forma será necessária uma prévia análise da comunicação nas 

organizações mediante esse cenário globalizado, para que seja possível um 

entendimento melhor desse processo organizacional e de como se comporta as 

múltiplas culturas existentes neste contexto. 

 

 

1.3  Novo contexto para a Comunicação Organizacional: as 

transformações no cenário internacional 

 

 A comunicação é um processo inerente nas organizações e nos últimos 

tempos tem adquirido cada vez mais um caráter estratégico na gestão das mesmas. 

A comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação que a 

organização utiliza para se relacionar e interagir com seus públicos, assim, na 

contemporaneidade e diante do cenário globalizado tem ocupado um espaço 

relevante no contexto corporativo. 

Diante da forte influência do processo de consolidação da globalização, nas 

últimas três últimas décadas a comunicação organizacional veio passando por 

transformações significativas dentro das empresas, o que leva a uma reflexão e uma 

discussão sobre suas concepções na contemporaneidade.  

Dessa forma, as organizações passam a agir diante de profundas 

transformações, o que gera forte impacto na maneira como ela interage com seus 

públicos e estabelece sua comunicação organizacional. Para um maior 

entendimento desse contexto é preciso uma abordagem do início desse processo 

nas organizações. 

Essa comunicação nas empresas remonta de um processo evolutivo, que 

teve seu início em meados do século XIX, devido às transformações mundiais 

ocorridas na época. Nessa ocasião verificou-se uma extensa expansão das 
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empresas que semeariam as mudanças nas relações de trabalho, de produção, 

comércio e comunicação. 

 Kunsch (2006) exemplifica o fenômeno da globalização como uma nova 

estrutura geopolítica, as organizações passam a enfrentar um novo cenário, que é 

regido pelo mercado e pelas economias globais, gerando uma crescente 

necessidade de se trabalhar a comunicação dentro da organização para que essas 

empresas possam se adaptar e atuar neste novo contexto com seus públicos. 

Essas transformações oriundas do processo de industrialização fizeram com 

que as empresas passassem a buscar novas formas de comunicação com os 

públicos. Nesse contexto, a comunicação com o público interno5 da época realizava-

se por meio de publicações dirigidas aos funcionários; a empresa se comunicava 

com o público externo muitas vezes por meio de publicações acerca de seus 

produtos.  

 Essas organizações realizavam a comunicação com o público interno em um 

sentido administrativo e de troca de informações, realizando uma comunicação 

administrativa. Dessa maneira, se deram as primeiras iniciativas de comunicação 

nas organizações.  

A comunicação passa a ser realizada também com o público externo, que se 

enfatiza a divulgação da organização e de seus produtos. Uma característica da 

época é que não havia uma preocupação com o retorno de seus públicos e seus 

interesses (KUNSCH, 2006). 

 Contudo, essa comunicação também sofreu um processo evolutivo em que 

assumiu novas características. As transformações no cenário global fizeram com 

que a comunicação nas organizações assumisse novos comportamentos e fosse 

vista sob um novo olhar pelas empresas.  

Passa-se a utilizar pesquisas de opinião da organização com seus públicos 

de interesse, para dar subsídios às estratégias de comunicação da empresa, até 

chegar ao atual estágio, em que essa ferramenta assume caráter estratégico nos 

negócios e nas diretrizes da organização. A comunicação organizacional passa a ser 

                                                           
5 Muitos autores classificam os públicos em interno e externo, contudo, Fábio França afirma que essa 
caracterização remete a uma massa homogênea dos públicos, não respeitando suas especificidades e ainda torna 
inviável sua determinação, uma vez que o mesmo público pode ocupar várias posições segundo essa 
classificação. Para tanto, França defende uma conceituação que analise primeiro os fatores e critérios do 
envolvimento desses públicos para com a organização e aponta para novas perspectivas nessa área. 
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caracterizada como uma ferramenta fundamental para áreas estratégicas e de poder 

decisório nas organizações.  

Essas passam a perceber que somente ações estratégicas e isoladas de 

marketing não geram resultados satisfatórios paras as organizações. Seus públicos 

cada vez mais exigem que a empresa apresente ações pautadas na ética, com 

atitudes transparentes e de responsabilidade social. Para tanto, passa a se exigir 

uma comunicação organizacional que além de trabalhar de forma estratégica para 

com seus públicos, seja mediada de forma competente em suas diretrizes.  

Contudo, é perceptível que no atual cenário contemporâneo, nem todas as 

organizações atribuem a devida importância à comunicação organizacional. Muitas 

dessas empresas só percebem a necessidade de se investir nessa área ao vivenciar 

momentos de crise e dessa forma utilizar-se das Relações Públicas para mediar a 

comunicação com seus públicos, buscando o bom entendimento de ambos neste 

momento de conflitos. 

Por outro lado, no contexto mundial, é também percebível a valorização da 

área de comunicação organizacional, seja na área acadêmica, ou profissional. 

Nesse cenário, essa comunicação nas organizações ocorre de maneira mais 

complexa, mais cheia de idiossincrasias entre ela e seus diferentes públicos, uma 

vez que é preciso analisar e contextualizar cenários, as peculiaridades, suas 

necessidades, para se mediar esse processo de comunicação de forma efetiva. 

  Como esse processo é fruto de uma sociedade em constante transformação, 

devido ao cenário global em que se insere, no qual a cada momento segue as 

diferentes regras do capital, essa comunicação nas organizações tende a ser um 

grande desafio, que necessita de um constante processo de mediação.  

Dessa forma, no atual cenário, é preciso planejar e estruturar a comunicação 

organizacional baseada nessa análise de cenários, seja local, até mesmo global, no 

caso de empresas multinacionais.  

No cenário internacional, Kunsch (2006) aponta que partindo de um dos 

principais centros de decisão e de poder do mundo, caso dos EUA, o estudo da 

comunicação organizacional se configura mais na questão interna da organização. 

Prioriza-se nesse processo, questões como a análise de discurso organizacional, 

liderança, tecnologia, identidade organizacional, e de mercado no cenário global da 

organização. Há ainda uma maior ênfase nas práticas cotidianas de comunicação 

empresarial para com seus públicos e suas repercussões nessas interações sociais. 
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 Dessa maneira, verifica-se que a comunicação organizacional nas 

organizações está sempre em constante mudança, obedecendo às condições do 

cenário internacional e globalizado. Essa comunicação para com diferentes públicos, 

fez com que os mesmos, fossem subsídios para esse processo comunicacional, 

devido sua importância para se criarem ferramentas e condições para o bom 

entendimento da organização para com esses públicos. 

Utiliza-se assim, da análise de cenários, de seu diagnóstico e da 

comunicação organizacional como condição estratégica para exercer influência na 

tomada de decisões da empresa, de modo que ela passa a obter relevância no 

processo decisório dessas organizações. 

Torquato (2009) revela que na década de 1980 a comunicação passou a se 

afirmar como um processo estratégico nas empresas. Devido ao processo de 

globalização, da concorrência desenfreada entre as organizações, as mesmas se 

vêem na necessidade de ocuparem posições de liderança nos mercados 

consumidores, o foco das organizações está no posicionamento de sua marca.  

Para tanto, as organizações passaram a valorizar a profissionalização entre 

seus funcionários, em um esforço contínuo para criar conceito e posicionamento das 

empresas, assim, a comunicação com os públicos da empresa passa a se configurar 

de maneira cada vez mais estratégica.  

Nesse sentido, a partir da década de 1990, Torquato (2009) aponta que os 

discursos das organizações, a identidade e a imagem organizacional, passam a 

serem ações das empresas para se posicionarem com mais nitidez perante seus 

públicos. A globalização propiciou ainda novos discursos empresariais, as empresas 

têm agora de agir estrategicamente com seus públicos, pois eles estão cada vez 

mais exigentes e mais atentos às transformações decorrentes do cenário 

globalizado e sua repercussão nas organizações. 

Até mesmo os setores midiáticos começam a exigir novas atitudes das 

organizações, na maneira da empresa se posicionar na mídia perante o cenário 

nacional e internacional, não aceitando a postura de encolhimento e negligência por 

parte delas. 

Assim, a comunicação nas organizações ganha ainda mais urgência e 

intensidade e ampliam-se as oportunidades para o profissional que trabalha a 

Comunicação Organizacional. Ele terá que atuar estabelecendo novas relações com 
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os exigentes consumidores, criando estratégias de aproximação da empresa para 

com seus stakeholders6 e cuidando da imagem institucional da organização. 

Nesse processo de comunicação organizacional, no que toca a comunicação 

interna, as organizações primaram pelo clima organizacional e a pesquisa interna se 

fortaleceu. Para as empresas adotarem ações de comunicação externa, examinava-

se antes como estava a temperatura interna. Dessa maneira, a pesquisa passa a 

adquirir também cada vez mais importância nas organizações, mapeando cenários, 

realizando o diagnóstico da comunidade na qual se insere para agir e influenciar na 

tomada de decisões dessas empresas. 

Sob a ótica da comunicação externa, diante das transformações ocasionadas 

pela globalização, exige-se uma nova postura das organizações, guiada pelos 

conceitos de ética, transparência e visibilidade. O maior acesso à informação e ao 

conhecimento por parte de seus públicos faz com que elas adquirissem um papel 

significativo no dia-a-dia das organizações, o que influenciou o modo como as 

empresas interagem com os seus públicos. Assim, a imagem institucional está cada 

vez mais em jogo e seus públicos exigem uma atuação responsável por parte das 

empresas em relação à sociedade. 

Um outro desafio da comunicação organizacional no final da década de 1990 

está relacionado na gestão das empresas diante dos efeitos do cenário global. As 

multinacionais passam a se questionar sobre seu posicionamento na esfera regional 

e local, e como interagir com as mesmas preservando a cultura local ao mesmo 

tempo em que se conserve a identidade global da organização (TORQUATO, 2009). 

 Farias (2004, p. 54) também discute o papel das organizações nessa atual 

contemporaneidade, mediante o processo de globalização vivido na última década 

do século XX: 

As organizações contemporâneas, no fim do século, diante das rápidas 
modificações ocasionadas pelo processo de globalização devem, antes de 
tudo, preparar-se para constantes e cíclicas mudanças. Para estar à testa 
dessas, é necessário que seja dada necessária atenção à cultura e que 
entre em cena não apenas a figura do gestor, mas do agente de 
transformação, capaz de administrar a visão maniqueísta de que a mudança 
deve necessariamente trazer perigo ou tão somente oportunidade. 

 

                                                           
6 Palavra de origem inglesa, com o significado de públicos estratégicos da organização. 
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 Para o autor, o processo de globalização desencadeia transformações nas 

formas das organizações se relacionarem com seus diversos públicos e até mesmo 

em alterações no relacionamento entre os próprios públicos. Dessa forma, caberá ao 

profissional de Relações Públicas gerir essa mudança no que se refere à maneira 

das organizações lidarem com seus stakeholders e com a sociedade em geral. 

Farias (2004) afirma que com o processo de globalização, insere-se um novo 

campo de atuação para o relações públicas. As empresas que nesse contexto 

passam a se instalar no Brasil, trazem consigo culturas organizacionais próprias, 

que nessa esfera, se fará necessária um processo de adaptação das mesmas à 

realidade local.  

Esse imbricamento, entre os funcionários brasileiros que irão compor e 

prestar serviços à essas organizações, necessitará de mediação para administrar 

essa relação de envolvimento entre essas culturas distintas. Dessa forma, o 

relações-públicas poderá atuar tendo como instrumento a complexidade 

organizacional e a Comunicação Empresarial, sob a perspectiva de uma 

Comunicação que prime pela diálogo em meio às diversas culturas, agindo como 

mediador no processo de bom entendimento entre essas culturas distintas, e a 

elaboração de planejamentos estratégicos de comunicação nas organizações sob 

esse enfoque. 

Contudo, há um paradoxo proveniente do processo de globalização. Ao 

estabelecer-se a comunicação entre essas culturas e a conseqüente integração 

entre esses indivíduos, gera-se também a diferença como característica intrínseca 

nesse contexto. É preciso driblar e trabalhar com essas diferenças para que seja 

possível o surgimento de uma integração nessa esfera de diversidade cultural.  

 Outra questão que também gera paradigmas é a relação que se estabelece 

nessas organizações em seu processo de adaptação a essas novas localidades. 

Essas organizações multinacionais advindas de um contexto global, ao inserirem-se 

em seu novo local de fixação poderão gerar embates entre o local e o global, uma 

vez que esses movimentos globais terão que se adaptar à realidade local. 

 Nesse contexto, o profissional que trabalhará nesta conjuntura, terá que se 

valer de uma visão dialética de globalização, na qual as diferentes perspectivas 

culturais poderão semear a integração e também no qual os movimentos globais 

dessas organizações terão que se ater aos aspectos locais da nova localidade. A 
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organização atuará dentro de uma visão sistêmica, na qual o planejamento que 

antes era global, também terá que abordar a realidade local de sua atuação.  

 Dessa forma, Farias (2004) aponta uma visão dialética que advém da relação 

paradoxal que implica o processo de diferença x integração e de globalização x 

localização, na qual, em ambas as questões, uma é “mola propulsora” da outra. 

 Essa análise entre o local X global será o tema de abordagem para o próximo 

estudo. 
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GLOCALIZAÇÃO E SEU IMPACTO  
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2.1  O pressuposto civilizatório da cultura global 

  

 Com o advento do processo de globalização, surge uma imagem de cultura 

que se estende até encontrar seus limites, o globo. Essa imagem refere-se a uma 

cultura que visa a uma conquista territorial e que tende a buscar um processo de  

unificação do espaço mundial, criando o que seria uma cultura global. 

 Para a cultura global, segundo Featherstone (1997), o mundo é um espaço 

domesticado, um lugar passível de que outras culturas sejam dominadas, no qual se 

torna possível que todas as demais culturas se tornem assimiladas a uma cultura 

comum.  

 Dessa maneira, o mundo globalizado influencia não somente em impactos 

políticos, econômicos e sócio-culturais, como também acaba por exercer influência 

diretamente na cultura de um determinado local, fazendo com que aspectos da 

cultura global permeiem e semeiem diretrizes, gerando um processo ‘civilizatório’. 

 Esses aspectos advindos da integração global, proporcionados pela 

globalização, estão presentes também no processo de expansão econômica oriundo 

desse contexto. Nessa expansão, Estados – Nação e grupos no interior deles 

procuram expandir seus mercados e seus sistemas de produção, incentivando à 

uma forma de consumo globalizado, no qual certas técnicas, formas de comércio e 

modos de consumo são proliferam por todo o mundo. 

 Há como exemplo nesse contexto o fenômeno da “McDonaldização”, que 

segundo Ritzer7 (apud FEATHERSTONE, 1997, p. 23) é desencadeado por 

franquias de fast-food, como o McDonald’s. Nesse processo, os princípios do 

restaurante fast-food estão cada vez mais inculcados nos setores da sociedade 

americana, que por sua vez, influenciam modos de consumo no resto do mundo. 

Para o autor, esse fenômeno acaba por gerar influência não somente na comida, 

mas também nos estilo de vida das pessoas, acarretando no modo de agir, pensar e 

viver dos indivíduos. Tal fator, dessa forma, pode conduzir a uma padronização 

progressiva de um modo de viver, a partir de uma determinada cultura, que 

perpassa as demais. 

                                                           
7 RITZER, George. The McDonaldization of the society. London, Sage, 1993.  
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Contudo, a “McDonaldização” não implica apenas no modo de consumo e 

vida de seus consumidores, mas também implica na aceitação de uma cultura de na 

qual submete seus preceitos às demais. Os lanches, além de serem consumidos 

como alimento, são também consumidos de forma cultural, como o ícone e a 

imagem de determinado estilo de vida. Uma vez que seu hambúrguer é 

notadamente americano, isso implica em uma representação do estilo americano de 

se viver, bem como seus costumes e sua cultura (FEATHERSTONE, 1997). 

 Nesse contexto, o produto de um centro global passa a se configurar nas 

demais localidades, o jeito americano de se viver é colocado como um ideal de um 

estilo de vida agradável de se viver. Sua repercussão e seu alcance pelo mundo 

indicam uma homogeneização global da cultura, em que a cultura local pode dar 

espaço à cultura americana de consumo.  

 Dessa perspectiva, o estilo americano de vida, vem se configurando como 

uma força para a homogeneização, se tornando uma ameaça a preservação e 

integridade de demais culturas e suas particularidades. Essa americanização 

mundial leva a uma perspectiva da cultura global como sendo uma cultura 

hegemônica, formada pela dominação política e econômica dos Estados Unidos.

 Beck (1999) também afirma que a globalização da atividade econômica vem 

acompanhada por um processo de transformação das culturas que produziria uma 

fabricação de símbolos culturais, uma convergência da cultura global levando à 

McDonaldização. Para o autor, há nessa tese uma imposição crescente por uma 

universalização, a qual unificaria estilos de vida e símbolos culturais, convergindo 

símbolos culturais e formas de conveniência para uma cultura tida como global. Há 

ainda nesse contexto o pressuposto de uma cultura mundial globalizada que levaria 

as culturas locais a perecerem, ao seu enfraquecimento, diante de uma obediência a 

um padrão de consumo global. 

 Sob esta ótica, pelo discurso do mercado mundial, os pontos mais longínquos 

do planeta são integrados ao mercado mundial, surgindo um modelo único, que não 

reconhece a diversidade, a imagem pluralista e uma abertura recíproca do outro e 

de si mesmo, incitando a um mundo mercadológico. Como conseqüência desse 

contexto, as identidades e as culturas locais são ignoradas e substituídas por 

símbolos do mundo das mercadorias advindas principalmente das companhias 

multinacionais provenientes do contexto da globalização. 
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 Assim, as companhias multinacionais tendem a tentar conquistar seu espaço 

no mercado por meio da fabricação de símbolos culturais. Os produtos dessas 

empresas passam a configurar também um modo de viver e de costumes dos seus 

países de origem, que são inculcados nas demais culturas como um estilo de vida a 

ser seguido. 

 Para Beck 8(apud NÉSTOR CANCLINI, 2003, p. 47) empresas multinacionais 

como “Coca-Cola e Sony estão convencidas de que a globalização não significa 

construir fábricas por todo o mundo, e sim conseguir se transformar em parte viva de 

cada cultura”. O processo de globalização assim desenvolve suas tendências à 

expansão, à re-localização, levando a uma possível homogeneização cultural 

incitadas por essas companhias. 

 Contudo, é preciso ressaltar que uma cultura global não deve ser concebida 

como a cultura de um determinado Estado-Nação. Os resultados da disputa pelo fim 

das rixas de poder entre as nações que acabam culminando no predomínio de uma 

única nação, a qual pode vir a desenvolver uma cultura global comum. Dessa 

maneira, uma cultura não deve ser entendida como uma simples representação de 

seu Estado-Nação, uma vez que ela tem raízes culturais profundas em seu povo e 

em seus costumes. 

 Ao se falar de cultura global, é preciso também abordar as formas de 

contestação cultural. Nesse sentido, com a intensificação dos fluxos culturais 

advindos do processo de globalização, emerge a necessidade de maior contato e 

familiaridade com o outro, com sua visão de mundo, sua ideologia e cultura. Esse 

contexto poderá suscitar uma reafirmação da etnicidade de culturas nacionais, de 

seu tradicionalismo, seus costumes e de sua integridade que serão repensadas 

devido à ‘invasão’ da cultura global. 

 Ao se abordar o ‘global’, também deve-se mensurar seus impactos no 

mercado e nas organizações. Para que sua lógica ocorra é necessário que suas 

produções ocorram primeiramente em uma unidade local e posteriormente que os 

símbolos globais comercializados sejam retirados da cultura local, que assim 

permanece viva. ‘Global’, então, denotaria o sentido de ocupação de vários lugares 

ao mesmo tempo. 

                                                           
8 BECK, Ulrich. Qué es la globalizacion?: falácias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: 
Paidós, 1998. 
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 Essa crescente intensificação do contato e da comunicação entre as diversas 

nações pode levar também a um choque de culturas, a um embate cultural, que vai 

propiciar que emerjam tentativas de delimitação de fronteiras e problemas advindos 

desses fluxos culturais, como também aborda Featherstone (1997, p. 30): 

 

Mais do que a emergência de uma cultura global unificada, existe uma 
vigorosa tendência a que esse processo de globalização propicie um 
estágio para as diferenças globais, não só para abrir uma ‘vitrina mundial de 
culturas’, na qual os exemplos do exótico distante sejam trazidos 
diretamente para o lar, mas para proporcionar um campo para um 
entrechoque mais discordante das culturas.  
 
 

 Para Featherstone (1997) a noção de que para o mundo existem diversas 

culturas e particularidades que foram excluídas dos fluxos culturais universalistas 

pregados pela modernidade ocidental e que agora permeiam e afloram nesse 

contexto, a tal ponto de gerar dúvidas sobre esse processo civilizatório da cultura 

global, é uma das conseqüências dessa globalização. Seu aprofundamento no 

tocante a essas diversas culturas locais, suas particularidades, suas imbricações 

são o ponto de análise para o estudo a seguir.  

 

 

2.2  Localismo e preservação da cultura local 

 

 Ao se abordar a cultura local, Featherstone (1997) a define como uma cultura 

particular, diferentemente do que ocorre com a cultura global. Seria a cultura de um 

espaço limitado, relativamente pequeno, no qual se vivencia o relacionamento 

cotidiano entre seus indivíduos. O grupo de pessoas que compõe essa cultura é 

relativamente fixo, bem como a organização de seu espaço, suas construções. 

 Há também nesse contexto um sentimento de pertencimento, no qual as 

experiências comuns vivenciadas pelo grupo e as formas culturais que são 

associadas a determinado lugar, são importantes para que os indivíduos se afirmem 

como membros dessa cultura local. 

 Nesse sentido, o localismo caminha junto com a cultura local, assim como 

afirma Coelho (2004). Para ele, seria assim um retorno ao particular, em oposição 

ao universal, o localismo procura recuperar a heterogeneidade, caminhando em um 

sentido oposto à busca da homogeneidade advinda do suposto processo civilizatório 
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da cultura local. Featherstone (1997) ainda complementa que no localismo há um 

pressuposto de uma identidade cultural homogênea, integrada e única. Dessa forma, 

os membros de uma localidade formam uma comunidade com cultura própria, única, 

algo que transcende o espaço físico de seu local e se caracteriza por suas 

interações cotidianas e seus costumes.   

 Ao se abordar tais questões, é preciso apontar também para a preservação 

dos mesmos diante do processo de globalização, no qual muitas vezes pode-se 

gerar embates e conflitos. Como exemplo, para que os indivíduos defendam o 

localismo de seu grupo, muitos podem recusar o pertencimento em sua localidade 

de pessoas de fora desse âmbito. Esse ponto geraria uma possível reafirmação da 

identidade cultural local e disputas entre grupos estabelecidos e grupos de fora que  

tende a se tornar cada vez mais comum devido ao mundo globalizado 

(FEATHERSTONE, 1997). 

 É possível inferir nesse contexto, vários pontos transculturais9 que permeiam 

essas relações. O intercâmbio de pessoas, bens, informações e mercados 

propiciados pela globalização, impulsionaram uma ampliação do contato das 

culturas locais com outras partes do mundo e que por sua vez faz com que o 

localismo necessite de sua reafirmação para a continuidade e preservação de sua 

identidade cultural. 

 Nesse âmbito, as empresas multinacionais, em seu contexto de dispersão 

territorial motivadas pela conjuntura globalizada, muitas vezes se sobrepõe as 

características locais em seu processo de realocação, impondo uma cultura 

administrativa e organizacional da companhia à população local e interferindo no  

localismo, e impactando na cultura local.   

 Dessa maneira, a preservação da cultura local se mostra como algo cada 

mais difícil de se manter na atualidade. Assim, o surgimento de reações 

nacionalistas e fundamentalistas à globalização podem acarretar em uma força de 

afirmação das culturas locais. 

 Dentro desse mundo globalizado, Waterman10 (apud TEIXEIRA, 2002, p. 55) 

tece considerações de como esse processo desencadeia discussões acirradas, no 

qual se busca entender sua conjuntura no que se refere à sociedade e as 

                                                           
9 Segundo Coelho (2004) o termo ‘transcultural’ se refere a uma interação de diferentes modos culturais que 
convergem para a formação de um modo híbrido, em uma coexistência sincrônica de diferentes culturas.  
10 WATERMAN, Peter. Globalization, civil society, solidarity. Transnational Associations. Bruxelas, 1994. 
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organizações envolvidas, reforçando identidades na esfera local. Nesse sentido, o 

local não desapareceria, mas a noção de espaço passa a ser entendida de uma 

forma que permeia mais a questão social que territorial. O localismo é “invadido” 

muito mais pela forma que impacta nas questões culturais e sociais do local do que 

o fato de ter seu território agredido. 

 Com os impactos da globalização, as consequentes mudanças nas formas de 

pensar, agir, produzir e consumir, alteram-se também as relações entre Estado e 

sociedade, fazendo com que surjam novos atores sociais. Esses novos atores; 

ONGs, associações, redes; apresentam papéis diferenciados com novos espaços de 

participação social e política. Segundo Borja & Castells11 (apud TEIXEIRA, 2002, p. 

57) esses atores possibilitam que o local passe a ter característica estratégica, como 

centro da gestão do global, da produtividade, da representação e de integração 

sociocultural. 

 Dessa maneira, os governos locais podem auxiliar na melhoria de condições 

que possibilitem um melhor desempenho dessas empresas, auxiliando na infra-

estrutura, nos meios de comunicação e na constituição de recursos humanos 

qualificados para seu quadro de funcionários. Como os governos locais têm maior 

proximidade com tais questões, Teixeira (2002) aponta que eles podem gerir e 

administrar de uma forma melhor as diferenças socioculturais entre essas questões 

locais e os interesses dessas empresas oriundas desse processo. 

 Já para Beck (1999), a globalização não significaria uma globalização 

unilateral e automática. Nesse âmbito, rejeita-se a idéia de sociedades individuais 

isoladas dentro de seus respectivos espaços culturais, afirmando uma nova 

consideração do elemento local, que seria originário do processo dialético da 

globalização cultural, em que pares antagônicos são tornados simultaneamente 

reais e possíveis.  

 Da perspectiva de que a globalização não implica somente uma ‘des-

localização’ como também uma ‘re-localização’, os produtos e seus produtores 

precisam estabelecer conexões locais na nova localidade a que passa a se 

configurar. Esse fluxo de relações pode levar também a impactos globais por parte 

de ações coletivas locais que podem emergir diante de tal contexto. Comunidades 

locais podem criar mecanismos de barreira ou rejeição à essas empresas 

                                                           
11 BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global: la gestión de lãs ciudades em la era de la 
información. Madrid/Barcelona, 1996. 
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multinacionais em seu caráter de ‘re-localização’.  Assim como evidencia Teixeira 

(2002), elas podem adquirir um caráter defensivo e de resistência da sua própria 

cultura as demais, se utilizando de boicote dos produtos dessas companhias, bem 

como criação de tentativas para impedir sua implantação na localidade. 

 Diante de tal conjuntura, podem emergir protestos desses movimentos locais 

para que as autoridades tomem providências, exigindo um posicionamento por parte 

dos mesmos e reivindicações econômicas, políticas e culturais. Ações contra 

propagandas que afetam a imagem de crianças do terceiro mundo e contra a 

emissão de poluentes gerada por essas multinacionais, são também mecanismos 

que a comunidade local tem para lutar pela preservação de sua identidade e de seus 

direitos (TEIXEIRA, 2002).  

Teixeira (2002) também exemplifica que até mesmo multinacionais como a 

Nestlé tiveram que promover mudanças diante dessas reações locais, modificando 

suas atitudes em relação às normas da OMS12 para a comercialização de produtos 

alimentícios para crianças. 

 Contudo, muitas dessas organizações acabam muitas vezes somente 

forjando uma identidade de sua marca para seus consumidores, não se 

preocupando com mudanças concretas em suas atitudes e com alterações 

significativas em suas políticas, que visem o bom entendimento entre empresa X 

consumidores, de sua cultura global X cultura local.  

 Sob esta perspectiva, é possível inferir como essas mudanças resultantes do 

processo de globalização se intensificam, provocando reações, sentimentos de 

redescobrimento de suas particularidades por parte de culturas locais, um repensar 

acerca de seu localismo e a noção das conseqüências para o mesmo dos projetos 

‘civilizatórios’ e de modernidade da cultura dita como integradora, global.  

 Dessa maneira, a preservação da identidade local, bem como de sua cultura, 

se torna algo de difícil conciliação entre comunidade local e a cultura global, 

principalmente no que se refere a empresas multinacionais que se inserem nesse 

contexto. O conflito de interesses de ambas as partes é latente e é mais 

aprofundado a seguir. 

 

 

                                                           
12 OMS – Organização Mundial de Saúde. 
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2.3  A dialética do global X local nas organizações: “Glocalização” 

 

  

 Como um dos resultados do processo de globalização, está o choque entre o 

que é global e o que é local, o imbricamento da cultura global X cultura local que 

permeia essa diversidade cultural, principalmente no que se refere ao âmbito das 

organizações, que é o referencial de análise desse estudo. 

 Segundo pontua Matos (1998), o mercado mundializado proveniente do 

mundo globalizado vai significar uma nova divisão de tarefas e de poderes. As 

empresas que antes se apresentavam estáveis em seus espaços locais e nacionais, 

nessa nova configuração de empresas globalizadas, passam a operar em uma 

integração entre o espaço local, nacional e internacional. Suas estratégias e suas 

ações necessitarão operar dentro desse novo contexto, que os japoneses 

denominam como ‘glocalização’. Nesse sentido, esse neologismo como aponta 

Featherstone (1997), ocorreu entre os japoneses, derivado de seu princípio agrícola 

de adaptar as técnicas de sua agricultura às condições locais da região de plantio. 

Posteriormente, na década de 80, esses mesmos princípios foram adotados pelos 

interesses comerciais japoneses, eles não procuravam prioritariamente vender seus 

bens de consumo pregando um estilo japonês de viver, mas suas ações seriam mais 

uma tática de mercado, o glocalismo. Nele, os japoneses executariam uma 

estratégia global em que não se procuraria impor um produto ou uma padronização 

de consumo, mas ao invés disso, buscaria o seu ajustamento com as demandas do 

mercado local. 

 Com o processo de globalização, a economia tende a se tornar 

transnacionalizada, inculcando a necessidade das sociedades se conectarem com 

economias e culturas diversas. Para tanto, Canclini (1995) também atribui aos 

empresários japoneses essa nova terminologia, o ‘glocalize’ para representar o novo 

cenário ‘empresário-mundo’, no qual passa a articular culturas e crenças 

procedentes do local e global. 

 O local e o global dessa forma não se excluem como afirma Robertson13 

(apud BECK, 1999, p. 94), o local nesse contexto deve ser compreendido como um 

                                                           
13 Robertson, Globalization, em Featherstone (Org.) Global Modernities, Londres, 1995. 



41 
 

aspecto do global. Dessa forma, a globalização também permearia um encontro de 

culturas locais, uma globalização cultural, a glocalização.  

 Essa interdependência e interpenetração entre global e local é também 

aferido por Canclini (2003) como um neologismo cada vez mais difundido, devido a 

necessidade de seu entendimento e aplicação no atual cenário contemporâneo 

globalizado. Nesse intercâmbio, ele defende que não se deve considerar o 

entendimento desse conceito como um rol de conquistas da globalização por parte 

da cultura global, nem a relação de ações de resistências por parte da cultura local, 

o que “limitaria seu êxito ou anunciaria seu fracasso” (CANCLINI, 2003, p. 47). 

 

O conceito de glocal oferece uma chave de leitura privilegiada para a 
análise do conjunto de processos sócio-econômicos-culturais 
contemporâneos porque o fenômeno glocal é, do ponto de vista social-
histórico, o sinete genuíno da civilização midiática, a sua face inconfundível 
e inelidível. (TRIVINHO14 apud CAZELOTO, 2010, p. 7) 
 
 
 

 Dessa maneira, o termo ‘glocal’, como aponta também Cazeloto (2010), seria 

uma justaposição de uma esfera global a uma esfera local, no qual seriam 

derrubadas as fronteiras para a circulação de produtos, serviços e costumes.  

 Nesse contexto, não devemos apreender como fruto do processo de 

globalização uma homogeneização cultural, pois estaríamos limitando nossa 

percepção do processo no qual o global e o local caminham cada vez mais 

interligados. Isso se evidencia e repercute com grande intensidade nas grandes 

corporações multinacionais, em que devido ao seu fluxo expansionista para outras 

localidades, ao seu constante fluxo de informações e mercados em escala global, a 

mesma passa a se estruturar em mercados, cenários e públicos cada vez mais 

diferenciados.  

Empresas multinacionais também vêm se demonstrando cientes desse 

processo, como pode ser evidenciado em uma discurso da Coca-Cola : “Não somos 

uma multinacional, somos uma ‘multilocal’ ” como afirmou Featherstone (1997, p. 

162). A fusão de termos e conceitos entre global e local, ‘glocal’, tem se mostrado 

assim cada vez mais presente até mesmo nos discursos das organizações. 

                                                           
14 TRIVINHO, E. Glocal: Para a renovação da crítica da civilização mediática. In: FRAGA, D. e FRAGOSO, S. 
(Org.) Comunicação na cibercultura. São Leopoldo: Unisinos, 2001. 
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Dessa perspectiva, as mudanças que estão ocorrendo com o processo de 

globalização, fazem com que movimentos de des-localização e re-localização 

tragam como uma de suas grandes conseqüências a necessidade de um 

imbricamento entre as diversas culturas convergentes para uma divergência. As 

culturas nacionais necessitam, nesse sentido, se justificar e se renovar a si mesmas 

mediante a cultura global. E, ainda, dentro do contexto global, o diálogo e o 

intercâmbio de interesses entre os mesmos se fazem necessários a fim de evitar 

possíveis conflitos que possam surgir desse cenário. 

Contudo, o mundo glocal é mutável e se decompõe diante do conflito, uma 

vez que glocalização, significa também o remanejamento de uma comunidade, 

grupo, organização para um outro lugar, espaço, originando a produção de 

comunidades novas que integrem as diversas culturas. 

 Nos anos 80, ocorreu a busca por uma cultura global e unificadora por parte 

das grandes multinacionais, como afirma Matos (1998), com a finalidade de 

expandirem seus produtos e penetrarem no mercado mundial, acarretando na 

emergência de culturas singulares. Dessa maneira, propiciou-se uma tensão entre 

essa pluralidade de culturas, revelando localismos e reações à idéia de um mercado 

único mundial. Assim, as fronteiras entre nações e civilizações passam a ser 

encaradas além de sua forma conceitual, pois passam a se alternar entre o que é 

local e o que é global. 

O processo de globalização, então, não parece produzir de fato uma 

uniformidade cultural, pelo contrário, incita a reflexão acerca desses novos papéis a 

fim de nos tornarmos conscientes de novos níveis de diversidade. Nesse sentido, 

seria melhor acreditar em uma cultural global não como uma cultura comum, mas 

como um campo em que é possível o exercício das diferenças. Esse caminho levaria 

a um reconhecimento e atuação das diferenças, da noção de diversidade e das 

várias faces da cultura. 

A glocalização é entendida também como uma redistribuição de privilégios e 

destituição de direitos, como afirma Beck (1999), no qual há uma realocação e 

novos fluxos de riqueza e pobreza, de poder e impotência, bem como liberdade e 

servidão. Novas configurações são feitas e novos cenários são formados, 

repercutindo na esfera econômica, política e social de seus envolvidos. Nesse 

sentido, a glocalização por meio da interrelação entre local e global, constrói uma 

nova hierarquia sociocultural, baseada em um processo de reestratificação mundial, 
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no qual reproduz a si mesma e perpassa por todo planeta, se tornando produtora e 

produto desse processo. 

Além disso, o conceito de glocalização implica em um processo altamente 

contraditório, tanto no seu conteúdo, como nas suas conseqüências. Bem como 

afirma Ianni (2000), o local e o global ao se determinar de forma recíproca, se 

configura também em um processo desigual, no qual, mesclam-se ao mesmo tempo 

em que se tensionam as singularidades, as particularidades e as universalidades. 

 

 

O local e o global estão distantes e próximos, diversos e iguais. As 
identidades embaralham-se e multiplicam-se. As articulações e as 
velocidades desterritorializam-se e reterritorializam-se em outros espaços, 
com outros significados. O mundo se torna mais complexo e mais simples, 
micro e macro, épico e dramático. (IANNI, 2000 [b], p. 250) 
 

 
 
 Essas reflexões sobre a sociedade global levam a uma compreensão de 

como a mesma ao tentar a integração nas diversidades, pode se apresentar como 

contraditória em sua tese. As forças que trabalham no sentido de promover a 

integração e a articulação, também acabam por desenvolver as desigualdades e os 

antagonismos. Dessa forma, alimentam-se tendências de integração da mesma 

maneira que também se apresentam como o combustível da fragmentação, 

abrangendo diferença x integração, globalização x localização. 

Esse paradoxo proveniente do processo de globalização insere-se dentro de 

vários meandros. O processo de des-localização e re-localização tanto de 

organizações, pessoas e seus processos permeiam o cenário de adaptação à essas 

novas localidades. As organizações advindas de um contexto global, ao inserirem-se 

em seu novo local de fixação poderão gerar embates entre o local e o global, uma 

vez que esses movimentos globais terão que se adaptar a essa nova conjuntura, o 

da realidade local, tecendo relações muitas vezes conflitantes entre o que é local e o 

que é global. 

 Outra questão que também gera perplexidades é a que se refere à criação e 

ao estabelecimento de um possível diálogo e comunicação entre essas diferentes 

culturas e a conseqüente busca pela integração entre esses indivíduos, levando em 

conta a diferença nesse contexto. Os indivíduos ao sentirem e trabalharem visando 

uma política integradora, os mesmos se perceberão também como ‘diferentes’ 
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diante desse cenário, o que pode acarretar dificuldades na implantação de ações 

que visem essa integração. 

  Lembrando que, para que haja um entendimento entre culturas muitas vezes 

tão distintas é necessário o ato de se ‘comunicar’ para a promoção da ‘comunicação’ 

e por sua vez a necessidade um ‘diálogo’ para uma ‘compreensão’, mesmo nesse 

cenário de diversidade. Nesse sentido, é preciso driblar e trabalhar com essas 

diferenças, dialogando por meio de uma comunicação que contemple essas 

especificidades e fazendo com que as mesmas sejam respeitadas, para que seja 

assim possível o surgimento de uma integração nessa esfera de encontro de 

múltiplas culturas.  

 Nesse contexto, o profissional que trabalhará em tal conjuntura, terá que se 

valer de uma visão dialética de globalização, na qual as diferentes perspectivas 

culturais poderão semear a integração e também os movimentos globais dessas 

organizações terão que se preocupar com os aspectos locais da nova cultura. 

 A organização, nesse sentido, necessitará atuar dentro de uma visão 

sistêmica, no qual vê a organização como um todo, com todas suas relações de 

interdependências, seja na esfera global, como local, dessa maneira o planejamento 

que antes era global, também terá que abordar a realidade local em que exerce sua 

atuação.  

 Dessa forma, insere-se uma visão dialética de globalização, advinda da 

relação paradoxal que implica o processo de diferença x integração e de 

globalização x localização, na qual, em ambas as questões, uma é ‘força motriz’ da 

outra. Da mesma maneira como afirma Farias (2004), sob esta perspectiva, o olhar 

da organização implicará em um novo planejamento global direcionado para a ação 

local, à luz de um pensamento sistêmico. 

 Para tanto, será preciso que as organizações multinacionais e a sociedade 

local, se conscientizem de tal contexto e mobilizem ações que visem uma maior  

tolerância acerca da diversidade dentro de suas fronteiras, levando ao 

desenvolvimento de políticas que contemplem a diversidade cultural, a 

polietnicidade. Nesse âmbito, se faz necessário que os mesmos canalizem e 

trabalhem com sucesso os fluxos culturais globais dentro do cenário local, 

interagindo com respeito à diversidade e procurando promover uma integração de 

convergência de interesses. 
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 Diante desse contexto, é importante discutir-se como uma comunicação que 

contemple esses preceitos, no respeito e integração da diversidade entre diferentes 

culturas pode-se fazer presente e atuar na busca do entendimento e compreensão 

entre os envolvidos nesse cenário. Dessa maneira, esse projeto abordou o papel 

que as Relações Públicas podem vir a desempenhar na busca pela integração na 

diversidade, na atuação do local dentro do global e vice-versa, que será analisado 

com um aprofundamento maior mais adiante. 
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COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL: O DIÁLOGO ENTRE A  
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3.1  A diversidade cultural no contexto das organizações: cultura 
organizacional X cultura local 

 

 Com o advento dos espaços ‘locais e ‘nacionais’ sendo atingidos pela ‘cultura 

global’, fruto do processo de ‘glocalização’, ocorre um fenômeno de mundialização 

da cultura, como relata Ortiz (DOWBOR; IANNI; RESENDE, 1997). Nesse contexto, 

rearticulam-se as relações de força dos lugares nos quais se configuram e assim se 

entrecruzam elementos do ‘local’ e do ‘global’. As noções daquilo que é próximo e 

do que é distante se modificam e como vimos, as identidades nacionais são 

abaladas nessa conjuntura. Assim, se torna cada vez mais difícil se delimitar uma 

integridade espacial e mapear os limites de cada povo e de cada cultura. 

 Nesse sentido, as diferenças entre culturas vêm se mostrando como uma das 

principais questões do mundo contemporâneo e globalizado. As identidades 

culturais são reconstruídas, a cultura ‘global’ procura criar uma grande síntese 

cultural, mas ao invés disso, proliferam-se ainda mais novas diferenças entre 

culturas. Compreender como essa diversidade entre culturas se configura em nossa 

atual sociedade é assim um de nossos grandes desafios. Montero (DOWBOR; 

IANNI; RESENDE, 1997) ainda completa que o desvendar dessa construção das 

diferenças é um dos meios mais ricos de atingir o que está colocado nesse jogo 

simbólico de invenção das diferenças. 

 Sob esta ótica, a diversidade cultural é conceituada por Cox15 (apud 

TORRES; PÉREZ-NEBRA, 2004, p. 444) como uma representação de indivíduos 

com diferentes identidades grupais nos quais há significações culturais distintas 

entre os mesmos. Dessa forma, a identidade grupal se relaciona à identificação 

física e cultural com um certo grupo social e consequentemente a uma não 

identificação com outros grupos diferentes, delimitando os limites do próprio grupo.  

Para definir a diversidade cultural, Morin (2007) ainda explora o conceito de 

cultura que considera como um conjunto de valores, costumes, crenças e idéias que 

são disseminadas de geração em geração. A cultura, dessa maneira, reproduz as 

características de seus membros, que assim mantém a sociedade e sua moral. 

Nesse sentido, a cultura se torna permeadora da identidade humana, pois na 

                                                           
15 COX JR., T. Cultural diversity in organizations: theory, research and practice. San Francisco: 
Berrett-Koehler, 1994. 



48 
 

medida em que são transmitidas suas especificidades mantém-se a sua diversidade 

cultural. 

Até mesmo organizações como a UNESCO16 trabalham a questão da 

diversidade cultural e sua importância, elaborando até mesmo uma Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural17, no qual a define como (2002, p.3): 

 

 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 
diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades 
que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. 
Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural 
é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para 
a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e 
deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e 
futuras. 
 
 

Pérez-Nebra e Torres (2004) ainda abordam que para o entendimento da 

diversidade cultural há um envolvimento de outras implicações. Antes da 

identificação do individuo como pertencente a um grupo, eles desenvolvem suas 

estruturas cognitivas, que seriam redes de informação organizadas e mentalmente 

interconectadas, que são baseadas nas experiências pessoais e sociais anteriores, 

além de modelos mentais de qualidades típicas de certos grupos. Por meio dessas 

estruturas, eles assim julgam situações atuais dos mesmos, desenvolvendo uma 

forma de categorizar os demais indivíduos em grupos. 

A importância do reconhecimento da diversidade cultural a fim de se evitar 

conflitos e tensões, também é proposta por Zaoual (2003), no qual a necessidade 

desses intercâmbios entre diferentes culturas, bem como o reconhecimento de sua 

diversidade, levaria a abolição de supremacias de culturas ditas como globais e de 

seu pressuposto civilizatório global. Diante desse cenário, poderíamos vivenciar 

outros paradigmas que não vêem um futuro ‘uniforme’, nem determinista, mas com 

várias formas, pluralista e indeterminado.  

Essa crescente mundialização cultural, repercute nos setores econômico, e 

nas estruturas sociais, criando uma aproximação cada vez maior entre as 

localidades do mundo inteiro. As organizações, também não estão imunes a esse 

                                                           
16 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
17 Ver declaração completa na Lista de Anexos. 
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cenário e sentem cada vez mais de perto as repercussões desses acontecimentos 

em seus processos organizacionais. (FARIAS, 2010) 

Nesse sentido, as organizações também vêm se deparando cada vez mais 

com as diversidades culturais e étnicas em seus ambientes. As multinacionais agora 

têm se deparado com públicos de todas as partes do mundo, que emergem de 

diferentes grupos culturais e étnicos. Não obstante, diante dessas novas 

perspectivas, as multinacionais vêm passando de ações pautadas em uma lógica 

econômica, fruto da globalização do final do século XX para uma nova perspectiva 

em sua tomada de decisões que precisa se pautar em um novo cenário, com novos 

desafios diante das transformações sociais e tecnológicas. Ferrari (2009) também 

analisa essa fase como uma mudança na perspectiva dessas organizações, na qual 

elas devem assumir novos papéis como atores sociais, que auxiliem na condução de 

políticas empresariais mais preocupadas com questões públicas, dos indivíduos e da 

sociedade.  

Essa nova lógica social advinda do processo de globalização exige medidas 

que auxiliem no realinhamento das multinacionais à realidade local. Isto leva a uma 

nova concepção de sua cultura organizacional, sem perder as características de seu 

país de origem.  

Ao se abordar a questão da cultura no âmbito organizacional, ela pode ser 

compreendida como “um sistema de idéias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de 

padrões de comportamento e atitudes que caracteriza uma sociedade ou 

organização” (DIAS, 2008, p. 203). 

Nesse sentido, Dias (2008) ainda aponta como a cultura organizacional pode 

ser entendida como um conjunto de costumes, crenças e valores, nos quais 

fornecem uma compreensão importante desses símbolos e idéias que os integrantes 

de uma mesma organização compartilham.  

Além da análise da cultura organizacional sob esta ótica, Schein18 (apud 

FREITAS, 2009, p.13) se preocupa em ir além desses comportamentos, 

privilegiando um novo papel que a cultura assume, além da aprendizagem em 

grupo: 

O modelo dos pressupostos básicos, que determinado grupo tem inventado, 
descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com 
os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os 
pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados 

                                                           
18 SCHEIN,E. Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 1984. 
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válidos, são ensinados aos demais membros da organização como a 
maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles 
problemas. 

  
 
 
 Dessa maneira, Schein (apud FREITAS, 2009, p.13) vê a cultura 

organizacional como um agrupamento de crenças, valores e atitudes que os 

indivíduos compartilham em uma organização que orientam as atitudes dos 

mesmos. Ele ainda a conceitua como um esquema de experiências que um grupo 

vivenciou para uma resolução de problemas, sendo conceituadas como válidas e 

assim repassadas aos novos membros do grupo como maneiras corretas de se agir 

e pensar perante essas dificuldades. 

 Sob essa ótica, enxerga-se a cultura organizacional como valores em comum 

entre indivíduos de uma mesma organização, valores organizacionais que esses 

incorporam para se identificarem como membros desse grupo. É um conjunto de 

suposições consideradas válidas para que os membros da organização os utilizem 

para o enfrentamento de situações difíceis na organização.  

 Além dessas definições de cultura organizacional, Dias (2008) ainda completa 

essa conceituação, lembrando que a definição de cultura organizacional, sofrerá 

derivação da própria definição de cultura, uma vez que ela é uma subcultura desta. 

Essa afirmação faz sentido, na medida em que são necessárias as imbricações dos 

conceitos antropológicos da própria cultura para o entendimento da complexidade da 

cultura organizacional. 

 Para Morgan (2007), essas subculturas estão bem divididas na organização, 

o que resulta em uma grande dificuldade de comunicação entre essas culturas em 

si. Nas organizações existem, muitas vezes, vários sistemas de valores que 

disputam entre si, criando um mosaico de realidades organizacionais ao invés de 

uma cultura organizacional uniforme. Ele exemplifica essa questão, no fato de que 

diferentes grupos sociais e étnicos podem suscitar diferentes normas e padrões de 

comportamento da empresa, repercutindo com grande impacto no cotidiano de seu 

funcionamento. Quando grupos muito diversos em suas identidades são colocados 

em relação de dependência, as organizações podem se tornar vitimas desse embate 

de diferentes culturas na organização. 

Além dessas ponderações, Morgan (2007) também vai além em sua análise 

ao compreender a cultura como um fenômeno vivo no qual as pessoas  envolvidas 



51 
 

criam e recriam os mundos dentro dos quais vivem. Sob essa perspectiva, 

compreende-se a cultura como um processo contínuo de construção da realidade, 

dando assim vivacidade ao fenômeno da cultura como um todo. Dessa maneira, a 

cultura passa a não ser mais apreendida como uma variável que as organizações 

possuem, mas como um mecanismo ativo, capaz de se recriar a todo o momento. 

Nesse contexto, para a compreensão da cultura em uma organização é 

necessário desvendar as questões que configuram seu processo de construção da 

realidade, tanto os relacionamentos diários das pessoas dentro da organização, 

como novas descobertas da interação em grupo entre essas pessoas, que caminhe 

para um grupo coeso em busca do entendimento comum. Morgan (2007) exemplifica 

que isso pode ser facilitado por lemas organizacionais que transmitem seus valores 

e sua filosofia corporativa, oferecendo pistas para um significado mais profundo da 

cultura organizacional. O desafio de compreender a cultura organizacional enquanto 

cultura é entender como esse sistema é criado, mantido e perpetuado, inculcando 

uma reflexão mais ampla no que tange a simples filosofia corporativa. 

Nessa análise, a cultura da organização pode ser entendida como uma um 

conjunto simbólico em permanente transformação, sendo criada continuadamente, 

assim ela nunca estará terminada, viverá um constante processo de mutação. Nesse 

ponto, leva-se ainda em consideração que a cultura de uma organização é 

compartilhada por diferentes indivíduos e que cada um pensa, interpreta e reage 

diante dessas mensagens de diferentes formas, uma vez que o próprio ser humano 

é complexo, é dotado de características biológicas, psicológicas e sócio-culturais 

que sofrem também constante mutação, o que irá repercutir na própria cultura 

organizacional. 

Para o entendimento do contexto cultural da organização, é também 

necessário conhecer a maneira pela qual as pessoas se comunicam e se 

expressam, dentro de diferentes perspectivas. Deve-se levar em conta a pluralidade 

das atuais organizações, uma vez que a cultura nacional e a sua cultura corporativa 

se entrecruzam, para assim buscar uma análise mais profunda de suas interfaces 

que pautarão suas atitudes, sua comunicação e seus processos decisórios diante 

seus públicos. 
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Nesse sentido, a cultura nacional na qual uma multinacional está alocada 

também influencia a sua própria cultura organizacional. Motta19 (apud FERRARI, 

2009, p. 140) defende que conhecer as culturas nacionais é identificar o modo de 

vida da sociedade que marca essa cultura, bem como suas concepções e sua forma 

de governo entre os homens. Dessa maneira, o comportamento dessas 

organizações também precisa se pautar nas relações que a própria estabelece em 

seu âmbito local, nacional ou global. Ferrari (2009) aponta que diante dessa 

conjuntura, essas companhias precisam estudar a cultura local da organização e 

suas repercussões, reflexos e imbricamentos na cultura organizacional. 

As ações dessas organizações multinacionais mais uma vez tem de 

considerar a lógica social para que a própria organização se mantenha viva e 

operante diante desse novo cenário de diversidade cultural. Essa diversidade de 

culturas como aponta Motta e Caldas (1997) traz novas idéias, valores e costumes 

para a organização, indo contra a idéia de uma cultura global da organização, mas 

sim uma que se recria a sua própria maneira diante desse cenário de diversidade. O 

entendimento da importância da compreensão desse cenário para a organização 

constitui também elemento da cultura organizacional, que se faz necessário para a 

ponderação de tais questões em sua filosofia corporativa.  

Motta e Caldas (1997, p. 18-19) ainda pontuam que não há como estudar a 

cultura organizacional de uma empresa sem pesquisar e estudar a cultura nacional 

em que está inserida: 

 

[...] um dos fatores mais importantes a diferenciar a cultura de uma empresa 
da cultura de outra, talvez o mais importante, é a cultura nacional. Os 
pressupostos básicos, os costumes, as crenças e os valores, bem como os 
artefatos que caracterizam a cultura de uma empresa, trazem sempre, de 
alguma forma, a marca de seus correspondentes na cultura nacional. 
 
 
  

 Dessa maneira para um entendimento da cultura organizacional é necessário 

investigar a influência que a cultura local exerce e impacta na organização. Torna-se 

sob esta ótica, cada vez mais claro a estreita relação que existe entre a cultura de 

uma organização e a cultura de sua localidade, sendo que esta última exerce um 

papel preponderante sobre a primeira. (FERRARI, 2009) 

                                                           
19 MOTTA, F.C.P.; CALDAS, M. P. (Org.) Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo: Atlas, 
1997 
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 Nessa perspectiva, a cultura organizacional de uma multinacional diante de 

sua cultura local proporciona relações entre indivíduos de diferentes culturas e 

identidades. Dessa forma, proporciona-se um mosaico de culturas diferenciadas, 

seja pelos seus diferentes costumes, valores ou pelas inter-relações dessas 

identidades. Esse caleidoscópio cultural repercute no cenário organizacional, na 

medida em que os membros da organização de diferentes culturas têm de trabalhar 

sob uma mesma filosofia corporativa, acarretando na diversidade cultural, sob a 

ótica de um complexo de múltiplas culturas em uma mesma organização. 

 Para exemplificar a estrutura desse cenário, Hosftede20 (apud FERRARI, 

2009, p. 141) fez um estudo das implicações dessas diferentes culturas nas 

organizações, no qual se abordou as relações entre a cultura local e a cultura da 

organização. Ele realizou uma pesquisa de campo entre 1968 e 1973 entre mais de 

sessenta subsidiárias da multinacional IBM espalhadas pelo mundo, com uma 

amostra de quase 160 mil pessoas, no qual seus resultados corroboram para a 

compreensão dos impactos que a cultura nacional provoca nas práticas 

administrativas da organização e nos seus valores e atitudes perante o seu trabalho. 

(FERRARI, 2009) 

 Nesse estudo, ele encontrou diferenças significativas tanto no 

comportamento, quanto nas atitudes dos empregados e gestores da mesma 

multinacional nos países de sua pesquisa. Essas diferenças evidenciaram que tanto 

os empregados como os executivos influenciam de maneiras diversas na 

administração e nos negócios de acordo com as características de suas diferentes 

culturas, etnias e localidades. O autor constatou que a cultura nacional causa mais 

diferenças e exerce maior influencia e impacto na organização do que questões 

como idade, gênero ou raça. 

 Freitas (2009) ainda lembra que na época a IBM era a empresa mais 

estudada no mundo em virtude de sua cultura organizacional ser reconhecida como 

sendo forte e de sucesso. Dessa forma, constatou-se que mesmo em uma empresa 

de uma cultura organizacional considerada como forte, a cultura nacional exerce 

grande influência em sua administração. Uma das conclusões desse estudo foi de 

que as empresas transnacionais acabam desenvolvendo uma cultura híbrida diante 

                                                           
20 HOFSTEDE, Geert. Culture’s consequences. Beverly Hills: Sage, 1980. 
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do seu cenário de diversidade cultural, que reflete a cultura organizacional da 

empresa aliada a cultura nacional local.  

 Na pesquisa também verificou-se que em uma empresa com uma cultura 

forte, que contempla a noção de unicidade da organização, ela mantém suas 

características principais em relação aos assuntos fundamentais da organização, 

não importando aonde ela se localize. Para Freitas (2009), outra importante 

implicação dessa pesquisa é a de que as organizações transnacionais podem prever 

problemas de natureza cultural local advindos de seus determinados 

comportamentos e assim podem exercer maior domínio sobre as reivindicações 

locais de seus grupos internos e respondendo-as de uma forma mais eficaz, 

evitando de forma antecipada a manifestação de insatisfações por parte da cultura 

local. 

 Outros estudiosos também realizaram pesquisas semelhantes, no qual se 

afirma ainda mais os pontos de vista de Hosftede. Laurent21 (apud FERRARI, 2009, 

p. 143) reforça o papel que a cultura local exerce para a construção da cultura 

organizacional, ele pondera que apesar dela não ser considerada um fator 

determinante, é importante para a formação da filosofia corporativa. 

 D’ Iribarne22 (apud FREITAS, 2009, p. 70) também desenvolveu sua análise, 

no qual defende que a complexidade e multiplicidade de culturas devem ser 

analisadas não somente de forma comparativa em escalas, sofrendo influência do 

observador que vem de uma outra cultura, mas que as culturas precisam ser 

ponderadas dentro da conjuntura de sua própria lógica interna, nos laços que as 

unem às suas diferentes dimensões e naquilo que elas têm de singular. 

 Nesse aspecto de imbricamento entre diferentes culturas em uma mesma 

organização, deve-se também verificar e analisar dentro desse processo de 

hibridismo cultural nas organizações, os possíveis choques culturais que podem vir a 

ocorrer entre essa esfera de diversidade cultural, fruto do processo de realocações 

de suas cidades de origem à filiais em outros locais. O processo de globalização 

propiciou diferentes níveis de interdependência entre diferentes grupos e 

organizações, no qual a diversidade cultural é cada vez mais a regra. 

 Esse processo, culmina na convivência entre diferentes culturas em uma 

mesma organização e na comunicação nesse contexto de diversidade cultural. A 

                                                           
21 LAURENT, A. The cultural diversity of western conceptions of management. 1981 
22 D’IRIBARNE, P. La logique de l’honneur. Paris: Seuil, 1989. 
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comunicação entre esses membros da organização possibilita que essas culturas se 

misturem para formar uma nova identidade cultural, contudo esse processo não é 

tão simples, uma vez que a organização original tem dificuldades de preservar o que 

ela tinha e a gestão dessa nova identidade organizacional encontra dificuldades e 

imbricações advindas desse processo de diversidade. (FREITAS, 2009) 

 Outra importante contribuição para a definição e processos de diversidade é 

lembrado por Langon (2003, p. 79): 

 

A diversidade cultural (a diversidade de identidades culturais) não difere 
radicalmente do processo biológico de diversificação. Ela é a riqueza de 
caminhos diversos para enfrentar, de modos diferentes, desafios também 
parcialmente diferentes. O desaparecimento dessa diversidade significaria o 
desaparecimento da capacidade humana de dar respostas variadas ao 
novo; seria a ruptura de uma das condições e possibilidade de reprodução 
da vida humana. O desaparecimento de uma dessas identidades culturais 
representa o empobrecimento de humanidade enquanto fecha um dos 
caminhos abertos, enquanto faz perder uma das possibilidades. A riqueza 
humana depende da preservação da diversidade de suas identidades 
culturais e de cada identidade cultural. 
 
 
  

Diante desse cenário, a cultura assume posição preponderante e estratégica, 

influenciando a forma de atuação das pessoas, que repercute em vários setores da 

sociedade e impacta nas organizações. Dessa maneira, deve-se levar em 

consideração a questão cultural e sua esfera de diversidade ao se proporem 

modelos de administração e de comunicação nas organizações. 

  

 

3.2 As apostas na Comunicação Intercultural para a compreensão 

na diversidade 

 

 

 A questão da cultura, suas idiossincrasias, seus desdobramentos, tem sido 

uma questão de comunicação nessa sociedade de múltiplas culturas. O estudo da 

cultura vem se tornando elemento chave para os estudos da comunicação. Cultura e 

comunicação constituem as relações sociais, econômicas, culturais e de poder. 

Como foi visto, o encontro entre diferentes culturas, a diversidade cultural e a 

conseqüente hibridização cultural pressupõem a superação das dicotomias e a 
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criação de elementos férteis que gerarão processos que promovam a interação 

dessas culturas, usando a comunicação intercultural para mediar essas trocas 

culturais. (BARBOSA, 2000) 

 Há alguns autores que utilizam o termo ‘cross-cultural’ para se referirem a 

essa interação entre diferentes culturas. Ferrari (2010) aponta que a comunicação 

‘cross-cultural’ nunca foi tão importante para nossa sociedade, governo, 

organizações e empresas como no fim do século XX e nos recentes anos do século 

XXI. Já Freitas (2009) afirma que esse termo vem perdendo espaço para o 

‘intercultural’, que trata da pesquisa interacionista, concentrada nas conseqüências 

das vivências e interações entre membros de diferentes culturas. As duas vertentes 

se complementam, mas o ‘intercultural’ tem uma significação mais ampla e 

possibilidades maiores de análise. 

 Segundo Cogo (2001), a origem do termo ‘intercultural’ estaria relacionada à 

insatisfação com a insuficiência do multiculturalismo23 e da multiculturalidade como 

conceitos capazes de transmitirem a dinâmica e expressarem os propósitos das 

novas sínteses sócio-culturais. Esses dois últimos termos foram amplamente 

empregados na década de 60 e 70 como sinônimo de pluricultural24, mas acabaram 

de forma paradoxal refletindo uma situação de estaticidade, como Touraine25 (apud 

COGO, 2001, p. 37) retrata: “Como em uma foto fixa, uma situação de estática 

social: o fato de que , em uma determinada formação social ou país, coexistam 

distintas culturas”. 

 Dessa maneira, buscou-se uma terminologia mais adequada para representar 

uma perspectiva conflitiva e rica entre a interação de individuos de diferentes 

identidades culturais. Essa busca como aborda Cogo (2001), seria uma 

reinvindicação por um termo que não fosse apenas portador da pluriculturalidade, na 

convivência de diferentes formas de vida e conduta, mas que refletisse uma 

convivência na qual se supõe uma interação “conflitiva, mas regulada; tensa, mas 

controlada” (COGO, 2001, p. 37) transpassando a idéia de certa harmonia advinda 

do termo multiculturalidade. 

                                                           
23 Segundo Coelho (2009), o termo ‘multiculturalismo’ também se torna válido no sentido de que diferentes 
grupos não queiram se desfazer de suas culturas, unindo-se biologicamente mas se diversificando no ponto de 
vista cultural. 
24 Coelho (2009) defende o ‘pluralismo cultural’ como uma convivência em nível de igualdade, de diferentes 
modos culturais. 
25 TOURAINE, A. ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid: Editora PPC, 1997. 
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 Já para Astrain (2003) a interculturalidade traz o significado de que os grupos 

humanos na sociedade vêm participando de uma estrutura sócio-econômica que 

está gerando processos identitários específicos, com linguagens, códigos e símbolos 

que levam seus membros a se identificarem entre si. Nesse sentido, a 

interculturalidade não deve ser entendida simplesmente como duas culturas que 

interagem entre si, mas como múltiplos processos culturais que tendem a uma 

hibridização, no qual esses diferentes grupos participem em vários códigos culturais, 

mas que tendem a se identificar diferenciadamente. 

 A interculturalidade faz referência a uma sociedade emergente, na qual as 

comunidades e grupos culturais reconhecem suas diferenças, mas buscam uma 

compreensão e valorização mútua.  Astrain (2003) revela que o prefixo ‘inter’ 

também expressa uma interação positiva, repercutindo na busca de suprimir as 

barreiras entre os povos, comunidades étnicas e grupos de diferentes culturas. 

Dessa forma, pode-se supor que a busca do diálogo nesse âmbito necessita ter um 

enfoque na aceitação mútua e na colaboração entre essas diferentes culturas que se 

entrelaçam. A comunicação intercultural, assim pode ser entendida como um 

processo de diálogo, no qual se busca a integração e entendimento mútuos em uma 

esfera de diversidade cultural. 

 Sob essa perspectiva, Touraine (apud COGO, 2001, p. 38) defende que para 

que haja a comunicação intercultural há três possíveis formas distintas de 

combinação da igualdade e da diferença nas sociedades multiculturais, como o 

‘encontro entre culturas’, o ‘parentesco das experiências culturais’ e o 

‘reordenamento do mundo’. 

 O ‘encontro de culturas’ consiste na existência de conjuntos culturais, cujas 

identidades e especificidades devam ser reconhecidas, essas peculiaridades não 

são alheias, mas apenas diferentes umas das outras. Nesse sentido, associa-se a 

uma preocupação em reafirmar as diferenças culturais como uma forma de 

resistência contra um etnocentrismo que já destruiu sociedades. Esse princípio 

segundo Touraine (apud COGO, 2001, p. 40) também tem como base uma lógica de 

tolerância da diversidade das crenças e dos costumes na esperança de uma 

assimilação progressiva por parte dos envolvidos em favor da razão e da cidadania 

 Uma outra forma de tentar integrar igualdade e diferença na busca de uma 

comunicação intercultural é o ‘parentesco das experiências culturais’. Nessa idéia se 

reconhece os parentescos mais ou menos distantes entre as culturas, as culturas 
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não são entidades separadas e fechadas dentro de si mesmas, mas formam modos 

de gestão da mudança tanto como sistemas de ordem. (TOURAINE apud COGO, 

2001, p. 41) 

 A terceira forma de propiciar a comunicação cultural proposta por Touraine 

(apud COGO, 2001, p. 41) é a ‘reordenação do mundo’. Nessa combinação de 

igualdade e diferença, as culturas não são vistas como manifestações particulares 

de uma cultura universal. Não há mais esse universalismo e o sujeito se converte na 

reordenação do mundo que carrega em si, na reordenação do individuo. Nessa 

criação o sujeito é capaz de combinar suas ações e identidades na proposta de 

incluir suas relações interpessoais e a memória coletiva e pessoal. 

 Para o estabelecimento de uma comunicação intercultural ideal, Alsina (2006) 

lembra que também é preciso um código linguístisco em comum entre os indivíduos, 

cada um foi socializado segundo uma língua em particular, mas para interagirmos 

com sujeitos de outras culturas, outras línguas é preciso estabelecer uma linguagem 

em comum para facilitar o diálogo. Contudo, nessa comunicação interpessoal, a 

própria língua não é suficiente para a compreensão entre os mesmos, deve-se 

lembrar que como cada um dos indivíduos proveem de culturas diferentes, os 

mesmos têm gesticulações também diversas. Dessa maneira, não basta saber uma 

língua em comum, mas deve-se compreender o significado da comunicação gestual 

do interlocutor. Nesse sentido, quanto maior conhecimento da cultura do outro nós 

tivermos, mais referências de sua identidade, maiores serão as chances de diálogo 

e entendimento entre ambas as partes. 

 A comunicação intercultural também implica o próprio conhecimento da 

cultura do individuo, como vou estar receptivo a conhecer a cultura do outro se nem 

eu mesmo tenho consciência de minha própria cultura? Nesse sentido, Alsina (2006) 

aponta que a comunicação intercultural não consiste somente no diálogo com outras 

culturas, mas também em um repensar de sua própria cultura. É preciso, também, 

verificar se há o interesse e a receptividade à outras culturas, a busca do 

aprendizado e de uma abertura para o outro. Para essa receptividade com o outro 

se faz necessário também verificar se nossa própria idéia em relação ao mesmo não 

está carregada de estereótipos em relação à sua cultura. Assim é preciso que haja 

um desprendimento desses falsos conceitos para nos tornarmos mais receptivos ao 

outro, e entendermos a sua cultura. 
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O encontro de culturas não é necessariamente intercultural. Um fenômeno 
intercultural não se deve simplesmente ao fato que das culturas se 
encontrarem, o encontro não pode ser simplesmente agressão ou eliminar 
um ao outro. O encontro de culturas torna-se um fenômeno cultural que, de 
alguma forma, há uma aceitação e um projeto comum. (WEBER, apud 
ALSINA, 2006) 
 
 
 

 Essa comunicação também não deve ser entendida como uma simples troca 

de informações, Alsina (2006) salienta que a comunicação implica emoções, 

transmiti-las e compartilhá-las em uma relação de empatia com o outro. A empatia 

seria a capacidade de sentir a emoção que a outra pessoa está experimentando, 

mas não é simplesmente sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro 

também nesse sentido para aumentarmos nosso entendimento. 

 Os esforços da comunicação intercultural devem, além disso, residir em tentar 

compreender o próximo na própria mensagem entre ambos. Muitas vezes nos 

utilizamos de metáforas, suposições, eufemismos que podem dificultar a 

transmissão da mensagem. Contudo, devemos nos esforçar para entender o sentido 

literal da mensagem, porque muitas vezes nos diálogos as pessoas não se 

expressam de forma explícita e clara para os demais receptores. Alsina (2006) 

afirma ser essa uma capacidade de se metacomunicar com o outro. 

 Ele também pondera que em uma comunicação intercultural devemos 

procurar um relacionamento equilibrado entre ambas as partes. Nas relações sociais 

estamos cercados por relações de classe e de poder. Contudo, isso pode 

representar um desequilíbrio de uma das partes e dificultar o processo de interação 

e comunicação. Para tanto, o diálogo intercultural deve procurar o maior equilíbrio 

possível, isso não significa ignorar as diferenças, mas sim reconhecê-las e tentar um 

equilíbrio sempre que possível.  

 A interação entre indivíduos de diferentes povos e cultura, entre culturas 

locais e globais, leva também a uma reflexão que a interculturalidade e seu diálogo 

nessas brechas devem ser o núcleo permeador da compreensão entre práticas e 

políticas culturais distintas. Canclini (2004) também pondera que na 

interculturalidade, deve-se admitir a diversidade de culturas, valorizar e respeitar 

diferenças, propondo políticas que respeitem ambas as culturas e diminua a 

segregação. Interculturalidade também remete à aceitação daquilo que nos é 
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diferente, implica que os diferentes gerem relações de compreensão, negociação em 

um processo de entendimento e interação recíprocos.  

 Velázquez (2000) também aponta que em uma sociedade com múltiplas 

culturas, devemos considerar nossas ações nessa comunicação com o outro, para 

então falarmos de um diálogo intercultural, entendido como uma interação cultural 

entre ambas as partes. A autora ainda defende que ao se falar de interculturalidade, 

do cruzamento entre diferentes culturas e de sua convivência, devemos nos 

preocupar também com o significado de identidade, conhecimento e respeito do 

outro a fim de evitar a indiferença e a possível rejeição ao outro. Essas são algumas 

bases que sustentam a construção da imagem e as projeções que os indivíduos 

geram no processo de percepção, compreensão, interpretação e produção 

discursiva em torno da imagem do outro. Mais uma vez, é preciso procurar entender 

o outro para entendermos a nós mesmos nesse processo de comunicação 

intercultural. 

Quando interagimos com pessoas de diferentes culturas pode vir a ocorrer um 

choque cultural, um possível embate entre essas diferentes culturas. Nesse tipo de 

conflito não somente pode ocorrer uma falta de compreensão do comportamento 

alheio, de suas mensagens, mas também podem aflorar sentimentos e emoções 

negativas em relação ao outro, como desconfiança, desconforto, insegurança e 

preocupação. Para evitar tal situação é necessário que essas diferentes culturas 

dialoguem em um processo de comunicação intercultural. 

Nesse sentido, a comunicação intercultural, em meio às mudanças cada vez 

mais rápidas do ambiente global, tem se tornando um elemento chave para a 

compreensão na diversidade. Para entendermos o mundo cada vez mais 

interconectado com diferentes locais e culturas distintas devem-se procurar 

respostas na comunicação intercultural a fim de evitar possíveis conflitos de 

indivíduos distintos culturalmente, bem como para buscar o entendimento entre 

essas culturas, o conhecimento da cultura do outro, o respeito nas diferenças, para 

que ocorra a integração cultural.   

A comunicação intercultural nos possibilita conhecer outras narrativas 

culturais, não apenas a da homogeneização absoluta da cultura global e da 

resistência da cultura local, mas possibilita um contexto de apreender do outro e de 

outras culturas. Dessa maneira, a oposição não é mais entre o global e o local, a 

diferença não se apresenta como segregação de culturas isoladas, mas como um 
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diálogo, uma interlocução com aqueles com que estamos em conflito ou com quem 

buscamos alianças em prol de um bem comum.  

Nesse cenário de diversidade cultural, as culturas devem aprender umas com 

as outras, em uma relação também dialógica de aprendizado/ reaprendizado entre 

as mesmas, pois por meio desse cenário de compreensão é que a comunicação e o 

entendimento se tornam possíveis, mesmo nessa diversidade cultural.  É preciso 

manter uma relação de interdependência entre a cultura ensinante e a cultura 

aprendiz a fim de que haja mediação entre as partes e se promova a 

interculturalidade na organização, baseada no respeito e integração dessas culturas 

(MORIN, 2007).  

Contudo, para que possa existir tal compreensão, Morin (2007) afirma que é 

preciso rever as causas da incompreensão e tentar compreendê-las para que seja 

possível superá-las. Por meio dessa compreensão, abrir-se-ão caminhos para a 

própria comunicação humana, repercutindo na comunicação intercultural e na 

atuação do Relações Públicas nessa nova realidade multicultural. 

Levando ainda em conta o cenário de diversidade cultural presente nas 

organizações, a comunicação intercultural se apresenta assim como um instrumento 

essencial para o Relações Públicas que trabalha a comunicação nas organizações 

no atual cenário globalizado. Devido a esse processo, as multinacionais ao se 

instalarem em várias regiões/países, se deparam com funcionários/grupos locais 

que advém de características culturais distintas que podem dificultar as trocas de 

informações e o diálogo entre ambos. Dessa forma, fazemos as apostas na 

comunicação intercultural para a compreensão na diversidade, com o intuito de 

gerar a compreensão, integração e entendimento mútuo de ambos os envolvidos, 

seja quais forem suas raízes culturais.  

 

 

 

 

3. 3  Comunicação Organizacional e Cultura: perspectivas 

estratégicas para a atuação do Relações Públicas  
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 Comunicação e cultura influenciam de forma recíproca um ao outro. Os 

costumes de um povo, os valores, só podem ser transmitidos de geração em 

geração como já proposto por Schein (apud FREITAS, 2009, p.13), assim 

permeando e enraizando a cultura de um grupo, por meio da comunicação. Esta, por 

sua vez, em suas interações, em seu diálogo, necessita do repertório cultural do 

outro para o seu estabelecimento, a língua de um povo, sua maneira de interagir, 

sua cultura, faz parte da comunicação, ela é assim fundamental, uma vez que a 

cultura só se forma a partir do momento em que as pessoas se relacionam. 

 Nesse contexto, a idéia de comunicação é vista como uma forma de 

interação, uma prática social de circulação e troca de significados, um 

compartilhamento de experiências, idéias, valores e sentimentos dos quais uma 

cultura é formada. Dessa perspectiva, segundo Ien (apud MARCHIORI, 2006 [b], p. 

178), a comunicação é cultura e sem ela não há uma realidade social que permita 

existir a cultura. 

 Essa visão também é analisada por Rifkin26 (apud MARCHIORI, 2006 [b], p. 

178): 

 

[...] se a cultura é, nas palavras do antropólogo Clifford Geertz, “as teias de 
significação que os humanos tecem ao redor de si mesmos”, então 
comunicações [...] são as ferramentas que os humanos usam para 
interpretar, reproduzir, manter e transformar estas teias de significado. 
 
 
 

 Dessa maneira, vemos como ambos os conceitos estão intrinsecamente 

ligados, os indivíduos estão em comunicação dentro um grupo cultural e para que se 

estabeleça a cultura se utiliza da comunicação para a transmissão de suas 

mensagens e significados. Stohl (apud MARCHIORI, 2006 [b], p. 180) completa esse 

contexto, afirmando que pesquisadores com posturas voltadas a psicologia 

organizacional observam a cultura como influenciadora do processo de comunicação 

e do comportamento organizacional. 

 A comunicação é a essência da cultura e estão arraigadas de forma 

recíproca, e seu sucesso está ligado à habilidade de pessoas de diferentes 

segmentos culturais poderem estabelecer um diálogo e trabalharem juntas em 

benefício comum.  (MARCHIORI, 2006 [a]) 

                                                           
26 RIFKIN, J. The age of access: how the shift from ownership to access is transforming capitalism. London: 
Penguin Books, 2000. 
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 Nesse sentido, a comunicação se torna elemento vital e peça chave para que 

indivíduos de culturas diferentes possam estabelecer um diálogo, e a eficácia dessa 

comunicação possibilita que haja trocas e interações entre os mesmos, dividindo 

experiências e culturas distintas. 

 Pepper 27(apud MARCHIORI, 2006 [b], p.181) complementa afirmando que a 

comunicação cria a organização por meio da construção de sua cultura. Sob essa 

ótica, a comunicação e a organização são o mesmo evento, para que se possibilite 

uma cultura em uma organização é antes necessária que haja uma comunicação 

para a elaboração das diretrizes de sua filosofia corporativa. A cultura, por sua vez, 

dá os valores e os princípios organizacionais que permearão a comunicação na 

organização, estão assim em constante fluxo de troca. 

 Outro aspecto relevante é analisar as organizações como agentes de 

manutenção e/ou transformação da cultura. (BALDISSERA, apud FERRARI, 2009, 

p. 244). Diante dessa perspectiva, a cultura organizacional, bem como seus valores 

e padrões de conduta fazem com que as organizações estabeleçam redes de 

relacionamento que se configuram em trocas entre seus diferentes públicos. Nesse 

cenário, as Relações Públicas exercem um papel preponderante para a condução 

de políticas de comunicação que orientem esses relacionamentos da organização 

para com seus públicos estratégicos.  

 As Relações Públicas podem atuar administrando a comunicação entre a 

organização e seus diferentes públicos. Nesse sentido, ela atua na constante busca 

do entendimento entre os públicos envolvidos (GRUNIG, 2009). Para tanto, ela 

estabelece, desenvolve e assegura de forma planejada esses relacionamentos com 

pessoas, organizações e sociedade, buscando o benefício mútuo entre os 

envolvidos. Dessa maneira, procura-se equilibrar os interesses entre esses públicos, 

adotando uma mediação permanente entre públicos e organizações. (FERRARI, 

2009) 

 Nessa ótica, o profissional de Relações Públicas se utiliza da comunicação 

para interagir em seu trabalho, utilizando-a de forma a informar, persuadir, motivar e 

conseguir uma compreensão mútua entre os públicos envolvidos. Segundo aponta 

Simões (apud FERRARI, 2009, p. 245), a comunicação é “condição sine qua non” 

para que se efetivem as trocas entre a organização e o público e/ou que este aceite 

                                                           
27 PEPPER, G. L. Communication an organizations: a cultural approach. New York: McGraw-Hill, 1995. 
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a existência da mesma”. Dessa forma, as Relações Públicas se configuram como 

função mediadora na construção de significados entre as organizações e seus 

públicos, no intuito de orientar pessoas por meio da disseminação de mensagens 

para alcançar relações mais democráticas e éticas na sociedade. 

 Diante desse contexto, vemos que a comunicação é assunto de grande 

relevância quando se falam de organizações, relacionamentos corporativos, cultura 

e comunicação organizacional. Para Curvello (apud MARCHIORI, 2006 [a], p. 87), é 

por meio dela que se possibilita a criação, o funcionamento e se mantêm de forma 

atuante as organizações. E ainda para Freitas28 (apud FERRARI, 2009, p. 251), as 

organizações são vistas como ‘fenômenos de comunicação’, que por meio da 

comunicação organizacional corrobora-se para a criação da cultura organizacional, 

evidenciando-se mais uma vez como comunicação é elemento fundamental da 

cultura e como a comunicação está condicionada a um contexto cultural. 

 Goldhaber29 (apud MARCHIORI, 2006 [a], p. 87) defende que a comunicação 

organizacional é um processo dinâmico de interações entre a organização e suas 

relações com o meio ambiente, em que as várias partes da organização 

estabelecem conexões entre si. Dessa maneira, ela é entendida como um fluxo de 

mensagens dentro de uma rede de relações de interdependência, no qual interligam 

diferentes partes componentes da organização. 

 Nesse contexto, se torna imprescindível o papel das Relações Públicas diante 

desse cenário no qual se caracteriza a comunicação organizacional, uma vez que 

elas respondem pelo processo de gestão da comunicação, de informações e 

mensagens com os públicos existentes, tanto na esfera organizacional, quanto 

social (KUNSCH, apud MARCHIORI, 2006 [a]). Ao promoverem e gerenciarem 

esses relacionamentos, as Relações Públicas diagnosticam e avaliam os anseios e 

necessidades dos públicos para assim criarem estratégias de comunicação que 

aliem o que esses públicos esperam da organização. 

 Vimos como cultura e comunicação estão interligados um ao outro e se 

influenciam de forma recíproca. Cada indivíduo traz consigo a sua própria cultura, 

que dessa maneira pode afetar a forma de se comunicar com outras pessoas de 

culturas diferentes, da mesma forma que também a maneira como eles se 

                                                           
28  FREITAS, M.E.de. Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos. São Paulo: Makron, McGraw-
Hill, 1991. 
29 GOLDHABER, G. M. Organizational communication. 5. Ed. Dubuque: Wm. C. Brown, 1974. 459p. 



65 
 

comunicam entre si podem mudar a cultura que compartilham. Sob esta ótica, a 

comunicação, suas interações, o diálogo, são fundamentais para que se conheça a 

natureza humana do outro, para assim estabelecermos relacionamentos com os 

diferentes públicos de uma organização. 

 É através da cultura e da comunicação que as pessoas atribuem significados 

ao seu mundo, que dão sentido às experiências organizacionais. Um dos principais 

problemas que uma organização pode enfrentar é no que tange a sua cultura 

organizacional. Se ela deseja disseminar, criar uma nova, ou alterá-la essas 

mudanças podem acabar não ocorrendo em virtude da falta de uma efetiva 

comunicação organizacional, quando não há perspectivas para disseminar essas 

novas informações, nem tampouco uma dimensão para se criar um canal de diálogo 

entre os públicos da organização. Diante desse cenário, o relações públicas pode 

exercer um papel preponderante para evitar que tal situação possa ocorrer, uma vez 

que ele pode trabalhar a comunicação e cultura organizacionais de forma a buscar o 

entendimento e compreensão mútua entre esses públicos. 

 Marchiori (2006 [a]) ainda pontua que a única forma efetiva de mudar uma 

organização é por meio de sua cultura. A sedimentação de sua filosofia corporativa 

entre seus públicos está ligada a um processo de conhecimento e relacionamento 

entre os mesmos, por meio da comunicação organizacional. Nesse sentido, o 

relações públicas atua na busca de se criar uma rede de relacionamentos entre os 

públicos da organização, conhecendo em profundidade a natureza dos mesmos 

para que se crie uma comunicação e cultura organizacionais de modo efetivo.  

 Para tanto, a comunicação precisa de identificação, não basta falar a 

linguagem de determinado público, mas também conhecê-lo em profundidade para 

que se identifique quais as condutas de relacionamento que podem produzir a 

interpretação das mensagem para com os públicos, de maneira que haja uma 

resposta dos grupos envolvidos, criando relações de confiança e credibilidade entre 

ambos. Esses viés só se torna possível diante da atuação do relações públicas à luz 

de uma visão em que cultura e comunicação se interligam. Segundo Marchiori (2006 

[b], p. 195), cabe ainda a esse profissional: 

 

 

Os profissionais de Relações Públicas devem descobrir como gerar os 
níveis necessários para que haja o respeito mútuo e manter o diálogo, e 
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ainda, reconhecer que cada viés cultural e a máxima que o acompanha 
exercem um papel essencial na manutenção da variedade social. 
 
 
 

 Dessa maneira, o trabalho do relações públicas também deve permear a idéia 

de que não há uma única visão de relacionamentos entre públicos e organização. 

Nos diferentes públicos, há uma multiplicidade de identidades culturais de seus 

próprios indivíduos, apontando para uma multiplicidade de vozes dentro de uma 

mesma organização. 

 Nesse contexto, as imbricações entre cultura, comunicação e organizações 

apontam para uma atividade estratégica para o profissional de Relações Públicas. O 

estudo da natureza, da cultura dos indivíduos de uma organização se torna um dos 

pressupostos para que esse profissional atue na busca pelo entendimento entre 

essas diferentes culturas que envolvem a organização, que dessa forma, norteará os 

posicionamentos a respeito das estratégias de comunicação a serem efetuadas 

entre esses públicos, o que permeará a cultura organizacional. 

 Diante desse cenário, arraigado por influências do processo de globalização, 

da diversidade cultural existente entre os públicos de uma organização, o relações 

públicas busca como norte para um melhor exercício e entendimento dos públicos 

suas respostas na cultura, na comunicação intercultural, através da qual pode reger 

os relacionamentos entre essas distintas culturas em um mesmo contexto 

organizacional. Essa multiplicidade de identidades e vozes em uma mesma 

organização será mediada pelas relações públicas a fim de que se busque a 

compreensão e consenso mútuos, para benefício de ambos, e da própria 

organização. 
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4 
RELAÇÕES PÚBLICAS NA INTERCULTURALIDADE:  

O PAPEL DO MEDIADOR DA GLOCALIZAÇÃO 
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4.1  A atuação das Relações Públicas Internacionais e Globais 
diante da Glocalização 

 

Os reflexos da globalização trazem consigo um novo cenário mundial, 

marcado por novas interações entre os países e mercados, apontando para 

mudanças no cenário político, econômico e social. Esse contexto acaba repercutindo 

e causando impacto nas organizações, nos segmentos profissionais, que, trazem 

novas perspectivas de atuação para as Relações Públicas, a fim de atender as 

novas interfaces de comunicação diante dessas novas necessidades globais. 

Para esse profissional, diante dessa nova simbiose, é exigido que o mesmo 

tenha uma análise crítica dos sistemas econômico, político e cultural do ambiente no 

qual as multinacionais estão alocadas, no intuito de compreender as influências da 

globalização na dinâmica dessas organizações, sejam elas no contexto, local, 

nacional ou global. Nesse âmbito, as Relações Públicas se deparam com a criação 

de novas estratégias para essas diferentes conjunturas provenientes da 

globalização, repercutindo em uma dimensão internacional para a profissão. 

(FERRARI, 2006) 

O mundo globalizado, dessa forma, amplia os horizontes de atuação das 

Relações Públicas, levando a uma nova formar de observar as organizações, os 

públicos e os relacionamentos entre os mesmos, que ultrapassa as fronteiras de sua 

atuação nacional, gerando agora um cenário no qual não há mais fronteiras 

geográficas.  A gestão da comunicação organizacional se insere nesse contexto 

diante de uma perspectiva diferenciada, regida por práticas internacionais que 

influenciam as organizações e seus públicos. (SILVA, 2010) 

Dessa maneira, autores norte-americanos cunharam uma nova proposta para 

a profissão e iniciaram um debate em torno das definições de “Relações Públicas 

Internacionais” durante a década de 90. Nesse sentido, Anderson (apud FERRARI, 

2006, p. 88) se utilizou do termo “internacional” e “global” para definir a prática de 

programas de comunicação diferenciados em vários mercados, com ações 

especialmente designadas a atender cada um deles. No que tange as Relações 

Públicas Globais, elas utilizam um programa global de comunicação, em dois ou 

mais mercados, reconhecendo as semelhanças entre os consumidores e públicos e, 
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fazendo as adaptações necessárias para atender as especificidades de cada região, 

considerando o alcance geográfico e a tomada de decisões de forma flexível.  

Segundo Wilcox, Ault e Agge (apud FERRARI , 2006, p. 88), as Relações 

Públicas Internacionais consistem em um esforço planejado e deliberado de uma 

organização, instituição ou governo, de forma a permear relacionamentos baseados 

em benefício mútuo com públicos de outras localidades e nações. E ainda, Black 

(apud FERRARI, 2006, p. 88-89) contempla a visão das Relações Públicas Globais 

como a compreensão mútua entre os públicos envolvidos, que busca superar as 

divergências geográficas, lingüísticas e culturais.  

Para Weschenfelder e Kegler (2010), a atividade do Relações Públicas 

Internacionais pode ser caracterizada pela atuação do Relações Públicas com 

públicos de diferentes nacionalidades, abrangendo uma variedade cultural e social. 

Devido às atuais necessidades globais, ela vem se configurando como uma 

atividade de extrema importância, uma vez que aborda a interculturalidade  e o 

crescimento contínuo e expansionista das multinacionais. Já Wakefield (apud 

FERRARI, 2010, p. 4) descreveu as Relações Públicas Globais como um processo 

no qual se estabelece e mantém relações com públicos em diversos países, de 

modo a tentar amenizar possíveis ameaças em potencial para as organizações. 

Assim, seria uma extensão ainda maior para a atividade de Relações Públicas. 

Já Brasil30 (apud SILVA, 2010, p. 7) apresenta a seguinte definição para a 

atividade de Relações Públicas Internacionais: 

 

Relações Públicas internacionais são o conjunto de medidas, iniciativas, 
esforços e formas práticas de ação e expressão, que visam obter mais 
estreito e produtivo relacionamento entre os povos, no sentido de estimular 
e facilitar o entendimento, a coexistência e a cooperação entre ele; no 
sentido também de fomentar melhores e mais amplas atividades de 
intercâmbio comercial e industrial; e finalmente, com o objetivo de ampliar 
os níveis de cultura geral, através de mútuas facilidades de acesso aos 
respectivos patrimônios e instrumentos de cultura. 
 
 
 

Seja qual for a definição, Relações Públicas Internacionais e Globais estão 

intrinsecamente ligados, fazem parte de uma abordagem internacional da prática da 

atividade de Relações Públicas. Alguns autores utilizam o termo “Internacionais”, 

outros “Globais”, mas o fato é que independente da escolha da expressão, se 
                                                           
30 BRASIL, Avio Arouca. Relações Públicas Internacionais. Revista Comunicação e Relações Públicas. São Paulo, 
julho de 1977. 



70 
 

caracterizam pela mesma atividade, na qual uma expressão complementa a outra. 

Como a definição “Relações Públicas Internacionais” está mais difundida nos 

estudos acerca da área, vamos nos ater com uma freqüência maior à essa 

denominação para um melhor entendimento a respeito da atividade. 

As implicações do mundo globalizado fazem com emerjam novas demandas 

na organização, em especial na esfera da comunicação organizacional. Essas 

organizações necessitam de uma olhar além de suas fronteiras, uma comunicação 

que atravesse esses limites e que auxiliem as companhias nas resoluções de 

conflitos e que ofereçam vantagens estratégicas para organizações com seus 

públicos. Essas mudanças configuram um cenário para as Relações Públicas, no 

qual tem de mediar a comunicação diante da diversidade cultural desses públicos. 

(SILVA, 2010) 

Dessa perspectiva, as Relações Públicas passam a não configurar apenas 

sua atuação em âmbito local, mas surge a necessidade de “pensar globalmente e 

agir localmente”, conforme pontua Thorton (apud SILVA, 2010, p. 7). Com o 

desenvolvimento e expansão das organizações no contexto global, as Relações 

Públicas e a comunicação organizacional são instrumentos que contribuem para que 

as organizações possam atuar com seus públicos em diferentes contextos, não 

apenas de forma local, mas também global. 

Contudo, para Wakefield 31(apud Weschenfelder e Kegler, 2010, p. 6-7), o 

“pensar globalmente e agir localmente” apresenta um conceito ultrapassado na 

atualidade para a prática das Relações Públicas Internacionais. Para o autor, o mais 

correto no atual cenário contemporâneo, seria que as organizações “pensassem 

globalmente e localmente e agissem localmente e globalmente”, atuando em uma 

forma de glocalização, na qual as características globais da organização se ajustem 

às demandas locais da nova matriz, sendo compreendida como foco na ação tanto 

local, como global. 

Dessa maneira, se torna imprescindível para as Relações Públicas 

Internacionais o desenvolvimento de estratégias de comunicação que levam a um 

aprofundamento do entendimento mútuo entre os diferentes públicos da 

organização, seja no âmbito local, global, ou ainda na esfera de diversidade cultural 

entre esses mesmos públicos. Segundo Taylor (apud SILVA, 2010, p. 12), o 

                                                           
31 WAKEFIELD, Robert. Globalisation, Glocalisation, and Corporate Reputation: What Does it all Mean for the 
Multinational Entity? EUA: Bledcom Publications, 2007. 
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desenvolvimento dessa atividade se torna assim uma necessidade nas 

organizações, tendo em vista que a todo momento elas se deparam com diferentes 

públicos internacionais nas suas atividades e relacionamentos. 

Verifica-se dessa forma a necessidade do Relações Públicas ter novas 

habilidades em seu campo de conhecimento, para um melhor entendimento da 

atividade e de suas relações com esse novo contexto da organização com seus 

públicos, levando às Relações Públicas Internacionais. Nesse sentido, possibilita-se 

o gerenciamento dessa comunicação em um sentido mais amplo, de maneira a 

refletir a cultura global da organização relacionada às normas da sociedade e das 

culturas locais (SILVA, 2010). 

A partir desses pressupostos, Wakefield (apud SILVA, 2010, p. 12) propôs um 

modelo para a pesquisa na área, que defende ser relevante esse repertorio teórico 

para um aprofundamento e maior desenvolvimento da prática de Relações Públicas 

Internacionais. Essas teorias baseiam-se32: 

 

· Teorias da Sociedade Global (McLuhan, 1964; Featherstone, 1990; 

Henessy,1985; Robertosn,1990; e Lesly, 1991); 

· Teorias Culturais (Hofstede, 1980, Adler & Graham, 1989; Ellinsgworth, 

1977, Hall, 1959; e Sriramesch & White, 1992); 

· Teorias do Gerenciamento (Adler, 1983; Negandhi, 1983; e Bartllet & 

Ghoshal, 1989) 

· Teorias da Comunicação (Manheim & Albritton, 1984; Bagdikian,1989; 

e Herbert, 1992. 

 

Wakefield33 (apud FERRARI, 2010, p. 4) também contribuiu de modo 

significativo com a atividade, por meio da condução de um estudo com 23 

especialistas de relações publicas em 18 países. Nessa pesquisa, utilizou-se de um 

método qualitativo por meio da técnica Delphi34, no qual se chegou a “fatores de 

                                                           
32 Esses conceitos serão mais especificados por meio de uma tabela que mostra um modelo de pesquisa e análise 
para as Relações Públicas Internacionais. Ver lista de anexos na página 99. 
33 WAKEFIELD, R. I. Effective Public Relations in the multinacional organization. IN R. L. Heath (ed.) 
Handbook of Public Relations. Thousand Oaks, CA, Sage, 2001. 
34  Técnica Delphi é uma ferramenta de pesquisa qualitativa que busca o consenso de opiniões de especialistas 
acerca de eventos futuros. Para a sua realização parte-se de três condições básicas: o anonimato dos 
participantes, representação estatística da distribuição dos resultados e o feedback das respostas do grupo para 
uma reavaliação nas próximas rodadas. (FERRARI, 2006)  
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efetividade nas relações públicas multinacionais” que serviriam para construir as 

bases para a prática das Relações Públicas em esfera mundial. 

Desse estudo, Wakefield conclui que as Relações Públicas em esfera 

mundial, praticam uma filosofia global ao invés de ordens centralizadoras, além de 

valorizarem o diálogo de “fora para dentro”, mais do que a “comunicação de dentro 

para fora”. Constatou-se também que nessas organizações, os relações públicas de 

cada unidade se dirigem a alta administração no país no qual eles atuam, e depois, 

à matriz localizada sem seu país de origem. 

Além disso, o autor pontuou como de relevância que as Relações Públicas de 

cada unidade das organizações pratiquem a atividade em esfera mundial a todo 

tempo e com treinamento adequado. Perante esses resultados obtidos, Wakefield 

(apud FERRARI, 2010, p. 5) elenca cinco estratégias para que as Relações Públicas 

Internacionais sejam eficazes: 

 

· Equilíbrio na glocalização: o global deve ser a ferramenta estratégica 

nos programas a serem implantados, buscando o equilíbrio na 

glocalização, de forma a ajustar as estratégias globais com alinhamentos 

específicos que atendam às necessidades locais; 

· Integração das unidades de Relações Públicas Internacionais com 

todos os setores de comunicação ao redor do mundo, perpassando as 

diretrizes da comunicação organizacional entre todos os envolvidos; 

· Setor de comunicação deve ter uma estrutura horizontal, orientada ao 

trabalho em equipe. Formação de equipes interculturais são importantes 

nesse sentido; 

· O líder da equipe deve se posicionar de forma a ser o orientador 

cultural; 

· Contratação de agências locais de comunicação para melhorar a 

comunicação com as demandas da localidade. 

 

A partir da análise dos resultados da pesquisa de Wakefield (apud FERRARI, 

2006, p. 92), verificou-se também que as bases conceituais de Relações Públicas 

são muito parecidas em todos os países, o que permite conceituar de forma 

internacional a definição de Relações Públicas como “administração de 
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relacionamentos entre uma organização e seus públicos”, segundo Ferrari (apud 

FERRARI; FRANÇA, 2003). 

Para Ferrari (2006), a atividade de Relações Públicas Internacionais se torna 

ainda mais complexa, devido a influência dos fatores políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Nesse sentido, a cultura adquire caráter preponderante, uma vez que o 

estudo demonstrou que a adaptação às características culturais locais é um dos 

maiores desafios para as organizações multinacionais.  

Outro ponto verificado foi a relevância do ativismo local como fator de 

influência para as Relações Públicas Internacionais, que também é determinado 

pelo sistema político e desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, temos 

como exemplo grupos locais como o Greenpeace, que exercem tamanha influência 

nas organizações que acabam gerando repercussão em escala mundial. No estudo 

Delphi, foi unânime a constatação dos especialistas a respeito da necessidade de se 

implantar um forte programa de Relações Públicas local, que identifique essas 

pressões ativistas locais em potencial e trabalhe com elas de forma a construir 

sólidos relacionamentos, transformando esse ativismo não mais em ameaças, mas 

em oportunidades para essas organizações (FERRARI, 2006). 

Dessa maneira, é possível analisar como as conseqüências de iniciativas 

locais podem repercutir ultrapassando as fronteiras geográficas e adquirindo um 

caráter global, bem como ações globais podem interferir na localidade da 

organização. Ferrari (2006) lembra como o mundo nesse sentido se tornou 

“pequeno” e conseqüentemente os relacionamentos entre as diferentes pessoas nas 

diversas partes do planeta vêm adquirindo caráter cada vez mais significativo. 

No âmbito empresarial, esse cenário também vem se configurando, uma vez 

que devido ao processo de globalização, se torna urgente a necessidade de se 

trabalhar e interagir com organizações e públicos de diversas partes do mundo. 

Esse processo e essa mudança nas organizações, se tornam uma exigência para 

aqueles que querem obter sucesso em seus negócios, intensificando ainda mais a 

prática das Relações Públicas Internacionais  para mediar a comunicação nesse 

contexto. 

Cabe a esse profissional, ainda, conhecer e identificar as peculiaridades do 

cenário de cada país em atuação, de forma a conhecer melhor o ambiente e a 

cultura inseridos nesse processo e poder gerir e administrar os relacionamentos 

entre esses diferentes públicos culturais da organização de forma mais eficaz. 
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Ferrari (2006) ainda pontua que diante dessa esfera, o Relações Públicas 

Internacionais deve trabalhar de forma a buscar o equilíbrio de objetivos entre os 

envolvidos, no intuito de alcançar o consenso entre as demandas do ambiente 

interno com os interesses da organização, e ainda, nos interesses da organização 

com as necessidades do ambiente externo. 

Talvez o maior paradigma para a atuação do Relações Públicas 

Internacionais seja o de mediar os diferentes interesses dos públicos provenientes 

de culturas das mais diversas localidades, no intuito de gerar equilíbrio e buscar a 

compreensão mútua entre os envolvidos na organização. Esse profissional terá que 

atuar na glocalização, na tentativa de mediar os interesses globais, as necessidades 

locais a fim de evitar possíveis ativismos e conflitos que possam surgir desse 

cenário. Para tanto, ele encontra um cenário de diversidade cultural, no qual se faz 

necessária a implantação de uma comunicação organizacional que contemple essas 

diferentes especificidades e possa gerir o processo comunicacional de forma efetiva 

nas organizações.  

 

 

 

4. 2  Gestão da Comunicação diante do cenário da diversidade 

cultural: a excelência da Comunicação Organizacional 

 

 

 Durante as últimas décadas do século XX, o fenômeno da globalização 

passou a desafiar as organizações, forçando-as a se adaptarem a novas formas de 

inserção no mercado, bem como a buscarem novas formas de gestão. Nesse 

contexto, o atual mundo globalizado reforça a necessidade de se respeitarem e 

valorizarem as diferenças regionais dentro das corporações inseridas nesse 

processo, que se caracteriza por um cenário de grande diversidade cultural entre 

seus públicos. 

 Diante dessa perspectiva, se faz necessária um novo modelo de comunicação 

organizacional, no qual se busque compreender os fenômenos organizacionais 

provenientes da glocalização. Veric, J. Grunig e L. Grunig (apud FERRARI, 2009, p. 

132) recomendam nesse sentido que as técnicas, as práticas e as estratégias de 
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Relações Públicas devam ser aplicadas em diferentes contextos sociais e culturais. 

Contudo, esse processo se torna um grande paradigma para as multinacionais, uma 

vez que muitas resistem em incorporar padrões locais em seu estilo de 

administração, bem como atuar buscando o respeito e a diversidade cultural 

existente na organização. 

 Contudo, o projeto “The IABC Excellence Study”35 proposto por Veric, J. 

Grunig e L. Grunig (apud FERRARI, 2006, p. 89 ) identificou características de 

programas de Relações Públicas excelentes36, propondo a idéia de que essas 

características seriam genéricas e poderiam ser aplicadas em diferentes contextos 

globais para a eficiência da organização, se adaptando as necessidades 

econômicas, políticas e sócio-culturais de cada país. A Teoria da Excelência 

proposta por esses autores, mostrou como as Relações Públicas nas multinacionais 

podem se fazer valer desses princípios para nortearem suas ações de comunicação 

organizacional por meio de uma comunicação simétrica  na qual integre e valorize os 

públicos mesmo em meio a sua diversidade. 

 Essa teoria consiste em vários atributos da função de Relações Públicas as 

quais fazem com que seja possível uma organização se tornar eficaz, sua aplicação 

faz com que elas construam melhores relacionamentos com seus públicos, 

independentemente dos diferentes países e tipos de organização. O estudo 

examinou também em que medida as características organizacionais de cultura, 

estrutura, sistema interno de comunicação, tratamentos em esfera de diversidade e 

o alto poder administrativo repercutem no comportamento organizacional e na 

prática de Relações Públicas. (GRUNIG, 2009) 

 Dessa maneira, a Teoria de Excelência incluiu cinco proposições teóricas que 

definiriam a atuação de Relações Públicas excelentes: “Cultura organizacional 

participativa ao invés de autoritária”, “Sistema simétrico de comunicação interna”, 

“Estrutura orgânica ao invés de mecânicas”, “Programas que igualam as 

oportunidades na esfera de diversidade e minorias” e “Alta satisfação no trabalho 

entre os funcionários”. Contudo, essas condições  por si só não geram relações 

                                                           
35 Esse projeto tinha como premissas responder as perguntas: “Como, por que, e quanto a comunicação contribui 
para alcançar os objetivos organizacionais?”. Envolveu 321 organizações e seus comunicólogos nos EUA, 
Canadá e Grã-Bretanha para encontrar essas respostas e dar os subsídios para a Teoria da Excelência. 
36 Em 1984, J.Grunig e Hunt elaboraram quatro modelos de relações públicas a fim de entender a natureza da 
profissão e seus propósitos, são eles: “agência de imprensa/divulgação”, “informação pública”, “comunicação 
assimétrica” e “comunicação simétrica”, contudo, novos estudos contrapõem essa teoria e vê a atuação das 
Relações Públicas de forma mais estratégica e promissora na sua atuação. (GRUNIG, 2009) 
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publicas excelentes, mas oferecem um clima propício para a atuação desse 

profissional. 

 Uma cultura organizacional participativa não está centrada apenas na alta 

administração, no poder centralizado e hierárquico, como em uma cultura autoritária, 

mas leva em consideração os outros funcionários da organização, a estrutura 

orgânica e a comunicação simétrica, na qual a produzem. A estrutura orgânica 

significa que todos os membros da organização estão habilitados a participar de seu 

processo decisório, desta forma não está apenas centrada no alto escopo da 

organização. Dessa maneira, os resultados refletem nos funcionários que passam a 

se sentir mais satisfeitos com a organização, oferecendo mais apoio aos seus 

propósitos. 

 Além disso, os funcionários que participam da tomada de decisões se 

engajam na comunicação interna simétrica, no qual tendem a ser eficazes 

comunicadores simétricos com os públicos externos da organização. A comunicação 

simétrica e assimétrica é definida por Ferrari (2009, p. 189) como: 

 

 

A comunicação assimétrica aparece com o propósito de beneficiar a 
organização e de enfrentar as possíveis pressões do ambiente externo, 
enquanto que a simétrica envolve a negociação e utiliza uma combinação 
de táticas assimétricas e simétricas para conseguir o equilíbrio entre os 
interessados. [...] o modelo simétrico, faz o uso de estratégias de 
negociação, consenso e mediação nas suas praticas de comunicação e 
programas proativos voltados para atender as demandas dos grupos 
específicos. [...] a visão de mundo assimétrica é adotada pela alta 
administração, quando nela se observam características culturais próprias 
da concentração de poder como o paternalismo, o apego exagerado a 
tradição, e a postura centralizadora na forma de gerir o poder. 
 
 
 
 

 Dessa maneira, a comunicação simétrica é aquela que não está centrada 

apenas nos interesses da alta administração, mas também se preocupa e tenta 

equilibrar os interesses entre a organização e seus públicos. Relações Públicas 

simétricas, mais conhecidas também como de mão dupla, baseiam-se em pesquisas 

e utilizam a comunicação organizacional para gerenciar conflitos e manter 

relacionamentos com públicos estratégicos. Dessa maneira, a comunicação 

simétrica de mão dupla, gera melhores relacionamentos a longo prazo com os 
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públicos e produzem efeitos que equilibram os interesses entre as organizações e 

seus públicos. 

 A partir desse modelo simétrico de comunicação, há três proposições que 

Grunig (2009, p. 57) defende para desenvolvê-la com maior eficiência nas 

organizações. O departamento de Relações Públicas e a alta administração devem 

compartilhar a visão de que a comunicação organizacional deve se orientar pelo 

modelo de relações públicas simétrico de mão dupla. O segundo ponto seria que 

seus programas de comunicação desenvolvidos para públicos específicos são 

baseados no modelo simétrico de comunicação, a terceira proposição trata que o 

alto executivo de relações publicas deve ter o conhecimento necessário37 para gerir 

o modelo simétrico de mão dupla, se não, a função de comunicação organizacional 

não terá as potencialidades para seguir a teoria da excelência. 

 Retomando a teoria da excelência nas organizações, uma organização eficaz 

propicia um ambiente favorável para a força de trabalho diversificada, oferecendo 

tratamento imparcial aos funcionários, procurando igualdade econômica entre 

funcionários que ocupam a mesma posição, independente de gênero, etnias ou 

culturas, além de programas que fomentem suas carreiras, como por exemplo, o 

incentivo a habilidades de liderança por parte das minorias. Dessa maneira, 

constituem-se como componentes capazes de estimular a integração entre os 

diferentes membros da organização, oferecendo um ambiente de trabalho 

encorajador e motivador aos seus funcionários. 

 Dessa maneira, as Relações Públicas aliadas à teoria da excelência, se 

tornam habilitadas a implantar programas simétricos de comunicação interna, 

gerando uma cultura mais participativa, aumentando o grau de satisfação e 

participação do funcionário, baseadas em uma estrutura orgânica de gerir a 

organização. Por meio da estrutura orgânica, promovem-se mudanças substanciais 

na gestão organizacional, repercutindo na sua cultura, comunicação e satisfação. 

Nesse sentido, a comunicação simétrica exerce um forte papel na condução da 

estrutura orgânica, por meio de um programa de comunicação que alia os interesses 

da organização com os de seus públicos, provoca mudanças no relacionamento 

entre os mesmos, uma vez que se preocupa com as necessidades desses públicos, 

gerando uma cultura mais participativa e orgânica. 

                                                           
37 Programas de Relações Públicas excelentes são realizados por aqueles que alcançam o conhecimento 
necessário para desempenhar esse papel durante a graduação, pós-graduação ou por meio de estudo próprio. 
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 Contudo, o comunicador não deve trabalhar sozinho esse processo para 

implantação da estrutura orgânica, bem como o sistema simétrico de comunicação. 

Grunig (2009) ainda lembra que a função de Relações Públicas dificilmente terá um 

papel importante na gestão estratégica organizacional de modo a implantar a teoria 

da excelência e influenciar nas decisões chave da organização se o alto executivo 

de Relações Públicas não fizer parte, ou não tenha acesso a alta direção na 

organização. E ainda, nessa gestão estratégica, as relações públicas devem 

diagnosticar o ambiente para identificar os públicos atigindos pelas conseqüências 

das decisões empresariais, ou ainda identificar os públicos capazes de gerar 

influência para as organizações. 

 Nesse sentido, um departamento de Relações Públicas excelentes se 

comunica com seus públicos de forma a trazer suas opiniões e seus 

posicionamentos para orientar a gestão estratégica da comunicação, de modo que 

os públicos tenham interesse em participar das decisões organizacionais que os 

afetam. Sob essa ótica, a teoria da excelência aliada a uma análise de ambiente e a 

uma gestão estratégica da comunicação, defende que em um cenário turbulento, 

como de pressão de grupos ativistas, fomenta-se nas organizações o 

desenvolvimento de relações públicas excelentes. As organizações que enfrentam 

essas pressões ativistas estão mais favoráveis a colocar o relações públicas em um 

papel gerencial, no qual se exerce a comunicação simétrica com o ‘adversário’ ou 

‘parceiro poderoso’, de modo a promover culturas e estruturas diferenciadas que 

proporcionem uma abertura organizacional em seu ambiente. 

 Dessa forma, as Relações Públicas na teoria da excelência atuam de modo a 

buscar o entendimento mútuo entre organização e seus públicos locais, de modo a 

alcançar um resultado simétrico para a organização e os ativistas. Os Relações 

Públicas excelentes ao observarem o ambiente, trazem de maneira contínua a 

opinião dos públicos, principalmente desses ativistas, para o processo a tomada de 

decisões da organização. Nesse sentido, desenvolvem a comunicação simétrica não 

apenas com esses ativistas, mas também os envolvem com os gestores da 

organização, a fim de administrar estrategicamente o programa de comunicação e 

transformando o conflito em oportunidade para as organizações e transformando em 

uma vantagem competitiva para as organizações que não o fazem. 

 Sob essa perspectiva, as Relações Públicas excelentes também atuam diante 

da esfera de glocalização, buscando a compreensão mútua e tentando alinhar os 
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interesses globais da organização aos interesses locais da comunidade. Não apenas 

nesse sentido, mas atua até mesmo com o público interno de forma de evitar 

conflitos dos funcionários de culturas locais distintas e membros da alta 

administração com culturas globais diversas. Dessa maneira, a teoria da excelência 

contribui e trabalha buscando o entendimento de ambas as partes, seja nos 

diferentes interfaces dos públicos externos da organização, bem como trabalha 

também tentando aliar as necessidades de seu público interno, uma vez que devido 

ao processo de globalização, encontra-se atualmente um cenário de grande 

diversidade cultural nas organizações. 

 Diante desse cenário, vemos também uma outra perspectiva para a teoria da 

excelência, no qual perante o cenário da globalização, esse profissional também terá 

que se deparar com um contexto organizacional que sofrerá influências do cenário 

internacional. Como vimos nas Relações Públicas Internacionais e Globais, não 

basta agir localmente, é preciso “pensar globalmente e localmente e agir localmente 

e globalmente” como propõe Wakefield (apud Weschenfelder e Kegler, 2010, p. 6-7). 

Dessa maneira, a teoria da excelência também se preocupou em propor seus 

princípios para o âmbito global da profissão. 

 Desenvolveram-se uma teoria global das Relações Públicas com princípios 

genéricos38 e aplicações especificas39, de modo a formar uma teoria intermediária na 

afirmação de que as Relações Públicas excelentes são as mesmas em toda parte e 

outra que defende que o exercício é diferente em todos os lugares. Nesse sentido, 

os princípios de excelência foram propostos como princípios genéricos, dos quais os 

relações públicas devem adotar certas aplicações específicas, levando em 

consideração as seguintes questões de acordo com cada localidade: “cultura do 

país/região (inclusive o idioma)”, “sistema político”, “sistema econômico”, “sistema 

dos meios de comunicação”, “nível de desenvolvimento econômico” e a “extensão e 

natureza do ativismo local”. 

 Dessa maneira foi desenvolvida a teoria normativa para a prática de relações 

públicas internacionais/globais que  adotaria os princípios genéricos da teoria da 

excelência, mas alia-se as especificidades de cada local, de acordo com sua cultura, 

sistemas econômico-políticos, bem como os meios de comunicação e ativismo local. 

                                                           
38 Os princípios genéricos defendem que a prática das Relações Públicas são as mesmas em todo o mundo. 
39 As aplicações especificas considera que a atividade deve ser exercida distintamente em diferentes cenários. 
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Uma vez que os estudiosos40 que a desenvolveram partiram do princípio que não há 

teorias especificas para cada país/região, mas elas devem se adaptar de acordo 

com as aplicações específicas propostas. 

 Nessa perspectiva, a teoria da excelência mostra a interface de relações 

publicas como a função gerencial que colabora para a interação da organização com 

seus públicos de interesse de acordo com a localidade de atuação. Por meio da 

comunicação simétrica, os públicos influenciam a capacidade da organização para 

alcançar seus objetivos, bem como esperam que as organizações os auxiliem a 

alcançar seus próprios objetivos também. A organização se relaciona com seus 

funcionários e membros da comunidade local, por meio de uma cultura participativa, 

uma vez que entende e sabe da necessidade deles que influenciam os 

comportamentos e as decisões estratégicas da organização. Não obstante, a teoria 

da excelência ainda prima pela valorização da diversidade na organização e no 

departamento de Relações Públicas, tentando buscar uma equidade de papéis, além 

de desenvolver as habilidades de grupos minoritários na empresa.   

 Sob essa ótica, a teoria da excelência se mostra como os princípios 

norteadores das multinacionais e de seus profissionais de comunicação, que podem 

mediar a comunicação organizacional, considerando os impactos e influências da 

glocalização. Dessa forma, o Relações Públicas pode atuar mediando a cultura 

global da organização de acordo com as características e necessidades locais da 

atuação da empresa, buscando o consenso entre esses diferentes interesses. 

 Wakefield41 (apud FREIRIA, 2002, pp. 33-34) também contribuiu nesse 

sentido elaborando uma estratégia de comunicação bem parecida e que 

complementa a teoria da excelência no cenário de glocalização, buscando o 

equilíbrio das atividades entre o global/local nas multinacionais: 

 

 
Atividades da Sede 

 
Atividades dos Países Hospedeiros 

 
Trabalho com executivos seniores para 
assegurar a valorização da comunicação de 
mão dupla. 
 

 
Pensar e implantar programas de Relações 
Públicas apropriados ao sistema de valores e 
logística do país. 

                                                           
40  Vercic, L, J. Grunig e L. Grunig (1996); Vercic, L, J. Grunig e L. Grunig (1998); e Wakefield (1997, 2007). 
(GRUNIG, 2009) 
41 WAKEFIELD, Robert L. Effective Public Relations in Multinational Organization. In: HEALTH, Robert L. (Ed.) 
Handbook of Public Relations. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001. 



81 
 

 
Aconselhar a alta direção em decisões globais 
de negócios que tenham implicações em 
Relações Públicas. 
 

 
Assegurar que as atividades locais não 
contradigam objetivos globais. 

 
Conduzir treinamento para os administradores 
para que eles entendam a reputação global e 
apóiem Relações Públicas integradas. 

 
Estabelecer mecanismos de pesquisa local 
para identificar públicos e monitorar potenciais  
assuntos locais. 
 

 
Estabelecer diretrizes amplas e flexíveis para 
as atividades de Relações Públicas e pesquisa 
de opinião. 
 

 
Adaptar mensagens da sede em mensagens 
locais apropriadas. 

 
Trabalhar com time global na construção de 
procedimentos de comunicação nas crises. 
 

 
Aconselhar a alta direção em decisões locais 
de negócios que tenham implicações em 
Relações Públicas. 
 

 
Fomentar o trabalho em equipe, a troca de 
informações entre membros do “time” de 
Relações Públicas Globais. 
 

 
Conduzir treinamento aos administradores para 
que eles entendam a missão das Relações 
Públicas e representem a organização perante 
a mídia local. 
 

 
Assegurar que as diretrizes globais permitam 
importante flexibilidade local. 

 
Participar no “time” de Relações Públicas 
Globais proporcionando feedback em assuntos 
locais e ajudando a resolver potenciais 
problemas transnacionais. 
 

 FONTE: (FREIRIA apud WAKEFIELD, 2002, pp.33-34) 

 

 Dessa maneira, o relações públicas em meio a esse cenário globalizado nas 

multinacionais, tem como função colaborar para o equilíbrio e os objetivos 

organizacionais diante desses diferentes interesses advindos de diferentes 

contextos locais e culturais. Ferrari (2010) ainda lembra que esse profissional deve 

tentar ‘controlar’ o ambiente interno diante do foco da organização, de maneira que 

também se ‘adapte’ ao foco organizacional do ambiente externo, em um contexto de 

busca do consenso na glocalização. 

 Compete também ao relações públicas nesse contexto, agir como ‘integrador 

cultural’, de forma a garantir o respeito e integração das diversidades culturais no 

ambiente de negócios da organização, sendo sensível às questões e necessidades 

locais e às idiossincrasias tanto de seus funcionários, como de grupos da 
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comunidade local (FERRARI, 2010). Segundo Wakefield (apud FREIRIA, 2002, p. 

35): 

 

É condição imprescindível, dentro da Comunicação Organizacional de uma 
multinacional, a existência de um líder (‘integrador cultural’) que possa 
comunicar as perspectivas globais e que seja versado em assuntos 
internacionais, habilidoso na integração cultural e conhecedor de estratégias 
de Relações Públicas. 
 
 
  

 Diante disso, vemos como o Relações Públicas na interculturalidade pode 

atuar diante da esfera de diversidade nas organizações trabalhando como um 

‘integrador cultural’ no cenário organizacional globalizado. Contudo, sabemos que 

essa não é uma tarefa fácil, ele terá que trabalhar primeiramente uma comunicação 

intercultural para integrar as diferentes culturas nas organizações a fim de propor 

uma cultura e comunicação organizacionais que respeitem e integrem essas 

diferenças. Para o exercício de suas atividades e conscientização da organização a 

respeito da importância desse processo, ele precisará atuar de forma a conscientizar 

também o alto escopo organizacional para gerar mudanças nos processos 

decisórios e a forma de como a organização enxerga seus públicos. Para tanto, a 

teoria da excelência se faz pertinente, a fim de mostrar a importância desse trabalho 

para os diferentes membros e públicos da organização, por meio de uma 

comunicação simétrica, que gere uma cultura participativa, atue juntamente com as 

comunidades locais e respeitem  as diferenças em um cenário de diversidade.  

Os princípios de Morin (apud BALDISSERA, 2010, p.4) também se fazem 

pertinentes, como podemos ver em sua concepção hologramática, na qual “as 

partes são, ao mesmo tempo, mais e menos do que o todo”, tal tese pode ser 

aplicada à comunicação e cultura organizacional, pois as organizações não devem 

primar por se caracterizar como um sistema fechado no país no qual se localiza, 

caso de multinacionais. É preciso lembrar que as organizações estabelecem 

relações de interdependência em seu entorno, por mais que estejam alocadas em 

regiões diferentes de sua origem, gerando uma visão sistêmica das organizações, 

nas quais o ambiente interno/externo gera influência e é influenciado em seus 

processos decisórios. 

Dessa maneira, vemos a importância do arcabouço teórico apreendido em na 

área acadêmica tanto nas ciências sociais e humanas, como nas áreas técnicas e 
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específicas, uma vez que para atuar como ‘integrador cultural’, mediando a esfera 

de diversidade, ele terá que se valer de um rico repertório acerca da cultura, das 

imbricações do individuo na sociedade, do homem e suas relações sociais, políticas 

e econômicas na contemporaneidade. Diante disso, amplia-se a visão sobre cultura 

desse profissional e ele pode atuar de maneira mais eficaz no trabalho da 

comunicação intercultural na organização, bem como mediar a comunicação 

simétrica em meio a diversidade cultural. 

Vimos também como a cultura e comunicação estão cada vez mais 

relacionadas e como ambos têm adquirido caráter estratégico nas organizações, 

uma vez que o relações públicas na interculturalidade também terá que trabalhar a 

cultura da organização, a fim de gerar uma cultura participativa que integre as 

diferentes necessidades de seus públicos. 

Também no âmbito corporativo, o relações públicas internacionais administra 

a comunicação entre a organização e seus públicos estratégicos  também na esfera 

internacional da empresa, de forma a mediar os interesses advindos da 

glocalização, de acordo com as necessidades do local/global da organização e seus 

públicos. Nesse sentido, para gerir uma eficiente comunicação organizacional, a 

teoria da excelência também se faz necessária, uma vez que ele também terá que 

atuar em meio ao cenário de diversidade cultural entre os diferentes públicos da 

organização, bem como  trabalhar questões de ativismos locais nesse processo. 

Diante desse cenário, bem como a possibilidade de atuação do profissional 

de relações públicas como ‘integrador cultural’, é possível desenvolver uma visão 

ainda mais ampla para a profissão. Sob essa ótica, ele é capaz de mudar a 

realidade social de uma organização, fazendo com que ela tenha uma visão 

sistêmica, uma cultura participativa, prime pela comunicação intercultural e simétrica, 

de forma a buscar o entendimento mesmo no contexto de diversidade na qual essas 

organizações se situam. 

Há também, nesse sentido, a perspectiva das Relações Públicas atuar como 

um agente capaz de gerar mudanças na sociedade, uma vez que atuando na 

diversidade cultural nas organizações, na interculturalidade, o profissional trabalhará 

por maior respeito dessas diferenças, por mais equilíbrio para os grupos minoritários 

e por uma sociedade mais justa que respeite e integre essas diferenças a fim de 

evitar os possíveis perigos e as injustiças da cultura global. Além disso, esse 

profissional mostra um novo de modo de repensar a globalização, respeitando os 



84 
 

valores culturais dos públicos e inculcando novos valores nessa sociedade, como o 

respeito dessas diferenças e a busca pela  integração dessas culturas e até mesmo 

colaborando para a o exercício dos princípios da Declaração Universal da 

Diversidade Cultural como pondera a UNESCO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise, bem como as reflexões propostas ao longo deste projeto, trazem 

como um de seus fundamentos desvendar as imbricações provenientes da dialética 

entre globalização e glocalização, além de suas repercussões para no âmbito das 

organizações e na atuação do profissional de Relações Públicas diante dessas 

perspectivas. 

Nesse cenário, vimos alguns dos efeitos e impactos que emergem da 

globalização, proporcionando um contexto de glocalização, no qual muitas vezes 

pode ser paradoxal; o mesmo mundo globalizado que minimiza as fronteiras entre 

países/localidades, também pode distanciar povos e indivíduos de diferentes 

culturas envolvidas nesse processo.  Vimos também, como as repercussões de uma 

cultura dita como “global” podem interferir em uma cultura “local”, podendo gerar 

conflitos e desintegrações.  

Diante dessa conjuntura, exige-se das organizações e dos profissionais de 

comunicação, em especial do relações públicas, um olhar diferenciado desse 

cenário, com novos paradigmas para enfrentar essa diversidade, ao mesmo tempo 

que busque o respeito e a integração entre os indivíduos no contexto da diversidade 

cultural. 

Para tanto, aposta-se em uma comunicação que prime pelo diálogo e busque 

o entendimento mútuo entre indivíduos de raízes culturais distintas, buscando 

algumas dessas respostas na comunicação intercultural. Entretanto, trabalhar com 

diferentes atores sociais, das mais distintas culturas é um desafio para qualquer 

profissional, e tentamos evidenciar novas perspectivas de atuação do Relações 

Públicas, aliando a comunicação organizacional e cultura, ao mesmo tempo, 

trabalhando a comunicação simétrica e intercultural. 

Nesse sentido, procuraram-se novas perspectivas para a atuação desse 

profissional, bem como se demonstrou a necessidade de um novo olhar a ser 

adotado pelas organizações diante desse cenário. A teoria da excelência na 

comunicação organizacional possibilita que as organizações tenham uma cultura 

mais participativa para com seus públicos, no intuito de respeitar as individualidades, 
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as diferentes culturas e valorizar essas diferenças, buscando sua integração e a 

viabilização de uma nova filosofia corporativa que busque atender e alcançar as 

necessidades desses diferentes públicos. 

Contudo, sabe-se que essa não é uma tarefa fácil, além do apoio da 

organização para tanto, exige-se do profissional de Relações Públicas que irá atuar 

nessas brechas, conhecimentos que vão além das técnicas e práticas da sua 

profissão, mas que também contemplem as ciências humanas e sociais, que 

fornecerão os subsídios necessários para sua atuação como ‘integrador cultural’, na 

esfera de diversidade cultural, entre os diferentes públicos de uma organização. 

Dessa maneira, o projeto proporcionou uma chance de pesquisar e enxergar 

essa nova frente de atuação para as Relações Públicas, apontando para 

possibilidades de um trabalho de mediação da comunicação entre diferentes 

culturas. Além disso, verificou-se que a profissão que vai além da gestão da 

comunicação organizacional. Para tanto é necessário um profissional que alie os 

conhecimentos acerca da cultura a essa prática e que enxergue novas perspectivas 

para os diferentes públicos, primando pelo respeito e integração em meio às 

diferenças. 

É importante ressaltar a complexidade humana e como as relações entre os 

homens são a todo o momento passíveis de mudanças, ainda mais diante das 

turbulências do atual cenário globalizado. Por isso, esse é apenas um caminho 

diversificado para a atuação das Relações Públicas e essas discussões não se 

encerram, pois se acredita que as dialéticas acerca dos imbricamentos do homem 

nunca estarão concluídas, mas sempre abertas a novas indagações, 

questionamentos e reflexões. 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL 
 
A Conferência Geral, 
 
Reafirmando seu compromisso com a plena realização dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros 
instrumentos universalmente reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 1966 relativos 
respectivamente, aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e culturais, 
 
Recordando que o Preâmbulo da Constituição da UNESCO afirma “(...) que a ampla difusão da 
cultura e da educação da humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis para a 
dignidade do homem e constituem um dever sagrado que todas as nações devem cumprir com um 
espírito de responsabilidade e de ajuda mútua”, 
 
Recordando também seu Artigo primeiro, que designa à UNESCO, entre outros objetivos, o de 
recomendar “os acordos internacionais que se façam necessários para facilitar a livre circulação 
das idéias por meio da palavra e da imagem”, 
 
Referindo-se às disposições relativas à diversidade cultural e ao exercício dos direitos culturais que 
figuram nos instrumentos internacionais promulgados pela UNESCO[1], 
 
Reafirmando que a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais 
e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas 
de valores, as tradições e as crenças[2],  
 
Constatando que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, 
a coesão social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber, 
Afirmando que o respeito à diversidade das culturas, à tolerância, ao diálogo e à cooperação, em 
um clima de confiança e de entendimento mútuos, estão entre as melhores garantias da paz e da 
segurança internacionais, 
 
Aspirando a uma maior solidariedade fundada no reconhecimento da diversidade cultural, na 
consciência da unidade do gênero humano e no desenvolvimento dos intercâmbios culturais, 
 
Considerando que o processo de globalização, facilitado pela rápida evolução das novas 
tecnologias da informação e da comunicação, apesar de constituir um desafio para a diversidade 
cultural, cria condições de um diálogo renovado entre as culturas e as civilizações, 
 
Consciente do mandato específico confiado à UNESCO, no seio do sistema das Nações Unidas, 
de assegurar a preservação e a promoção da fecunda diversidade das culturas, 
 
Proclama os seguintes princípios e adota a presente Declaração: 
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IDENTIDADE, DIVERSIDADE E PLURALISMO 
 
Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade 
 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na 
originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que 
compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade 
cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. 
Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e 
consolidada em beneficio das gerações presentes e futuras. 
 
Artigo 2 – Da diversidade cultural ao pluralismo cultural 
 
Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir uma interação 
harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e 
dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a inclusão e a 
participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a 
paz. Definido desta maneira, o pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da 
diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cultural é propício aos 
intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das capacidades criadoras que alimentam a vida 
pública. 
 
Artigo 3 – A diversidade cultural, fator de desenvolvimento 
 
A diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos; é uma das 
fontes do desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas 
também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. 
 
 
DIVERSIDADE CULTURAL E DIREITOS HUMANOS 
 
Artigo 4 – Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural 
 
A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade 
humana. Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos 
autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos 
garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu alcance. 
 
Artigo 5 – Os direitos culturais, marco propício da diversidade cultural 
 
Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, que são universais, indissociáveis e 
interdependentes. O desenvolvimento de uma diversidade criativa exige a plena realização dos 
direitos culturais, tal como os define o Artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos e os 
artigos 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Toda pessoa 
deve, assim, poder expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que deseje e, em partícular, 
na sua língua materna; toda pessoa tem direito a uma educação e uma formação de qualidade que 
respeite plenamente sua identidade cultural; toda pessoa deve poder participar na vida cultural que 
escolha e exercer suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõe o respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais. 
 
Artigo 6 – Rumo a uma diversidade cultural accessível a todos 
 
Enquanto se garanta a livre circulação das idéias mediante a palavra e a imagem, deve-se cuidar 
para que todas as culturas possam se expressar e se fazer conhecidas. A liberdade de expressão, 
o pluralismo dos meios de comunicação, o multilingüismo, a igualdade de acesso às expressões 
artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico – inclusive em formato digital - e a 
possibilidade, para todas as culturas, de estar presentes nos meios de expressão e de difusão, são 
garantias da diversidade cultural. 
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DIVERSIDADE CULTURAL E CRIATIVIDADE 
 
Artigo 7 – O patrimônio cultural, fonte da criatividade 
 
Toda criação tem suas origens nas tradições culturais, porém se desenvolve plenamente em 
contato com outras. Essa é a razão pela qual o patrimônio, em todas suas formas, deve ser 
preservado, valorizado e transmitido às gerações futuras como testemunho da experiência e das 
aspirações humanas, a fim de nutrir a criatividade em toda sua diversidade e estabelecer um 
verdadeiro diálogo entre as culturas. 
 
Artigo 8 – Os bens e serviços culturais, mercadorias distintas das demais 
 
Frente às mudanças econômicas e tecnológicas atuais, que abrem vastas perspectivas para a 
criação e a inovação, deve-se prestar uma particular atenção à diversidade da oferta criativa, ao 
justo reconhecimento dos direitos dos autores e artistas, assim como ao caráter específico dos 
bens e serviços culturais que, na medida em que são portadores de identidade, de valores e 
sentido, não devem ser considerados como mercadorias ou bens de consumo como os demais. 
 
Artigo 9 – As políticas culturais, catalisadoras da criatividade 
 
As políticas culturais, enquanto assegurem a livre circulação das idéias e das obras, devem criar 
condições propícias para a produção e a difusão de bens e serviços culturais diversificados, por 
meio de indústrias culturais que disponham de meios para desenvolver-se nos planos local e 
mundial. Cada Estado deve, respeitando suas obrigações internacionais, definir sua política 
cultural e aplicá-la, utilizando-se dos meios de ação que julgue mais adequados, seja na forma de 
apoios concretos ou de marcos reguladores apropriados. 
 
DIVERSIDADE CULTURAL E SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 
 
Artigo 10 – Reforçar as capacidades de criação e de difusão em escala mundial 
Ante os desequilíbrios atualmente produzidos no fluxo e no intercâmbio de bens culturais em 
escala mundial, é necessário reforçar a cooperação e a solidariedade internacionais destinadas a 
permitir que todos os países, em particular os países em desenvolvimento e os países em 
transição, estabeleçam indústrias culturais viáveis e competitivas nos planos nacional e 
internacional. 
 
Artigo 11 – Estabelecer parcerias entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil 
As forças do mercado, por si sós, não podem garantir a preservação e promoção da diversidade 
cultural, condição de um desenvolvimento humano sustentável. Desse ponto de vista, convém 
fortalecer a função primordial das políticas públicas, em parceria com o setor privado e a sociedade 
civil. 
 
Artigo 12 – A função da UNESCO 
 
A UNESCO, por virtude de seu mandato e de suas funções, tem a responsabilidade de: 
a) promover a incorporação dos princípios enunciados na presente Declaração nas estratégias de 
desenvolvimento elaboradas no seio das diversas entidades intergovernamentais; 
b) servir de instância de referência e de articulação entre os Estados, os organismos internacionais 
governamentais e não-governamentais, a sociedade civil e o setor privado para a elaboração 
conjunta de conceitos, objetivos e políticas em favor da diversidade cultural; 
c) dar seguimento a suas atividades normativas, de sensibilização e de desenvolvimento de 
capacidades nos âmbitos relacionados com a presente Declaração dentro de suas esferas de 
competência; 
d) facilitar a aplicação do Plano de Ação, cujas linhas gerais se encontram apensas à presente 
Declaração. 
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LINHAS GERAIS DE UM PLANO DE AÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL 
 
Os Estados Membros se comprometem a tomar as medidas apropriadas para difundir amplamente 
a Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural e fomentar sua aplicação efetiva, 
cooperando, em particular, com vistas à realização dos seguintes objetivos: 
 
1. Aprofundar o debate internacional sobre os problemas relativos à diversidade cultural, 
especialmente os que se referem a seus vínculos com o desenvolvimento e a sua influência na 
formulação de políticas, em escala tanto nacional como internacional; Aprofundar, em particular, a 
reflexão sobre a conveniência de elaborar um instrumento jurídico internacional sobre a 
diversidade cultural. 
 
2. Avançar na definição dos princípios, normas e práticas nos planos nacional e internacional, 
assim como dos meios de sensibilização e das formas de cooperação mais propícios à 
salvaguarda e à promoção da diversidade cultural. 
 
3. Favorecer o intercâmbio de conhecimentos e de práticas recomendáveis em matéria de 
pluralismo cultural, com vistas a facilitar, em sociedades diversificadas, a inclusão e a participação 
de pessoas e grupos advindos de horizontes culturais variados. 
 
4. Avançar na compreensão e no esclarecimento do conteúdo dos direitos culturais, considerados 
como parte integrante dos direitos humanos. 
 
5. Salvaguardar o patrimônio lingüístico da humanidade e apoiar a expressão, a criação e a 
difusão no maior número possível de línguas. 
 
6. Fomentar a diversidade lingüística - respeitando a língua materna - em todos os níveis da 
educação, onde quer que seja possível, e estimular a aprendizagem do plurilingüismo desde a 
mais jovem idade. 
 
7. Promover, por meio da educação, uma tomada de consciência do valor positivo da diversidade 
cultural e aperfeiçoar, com esse fim, tanto a formulação dos programas escolares como a formação 
dos docentes. 
 
8. Incorporar ao processo educativo, tanto o quanto necessário, métodos pedagógicos 
tradicionais, com o fim de preservar e otimizar os métodos culturalmente adequados para a 
comunicação e a transmissão do saber. 
 
9. Fomentar a “alfabetização digital” e aumentar o domínio das novas tecnologias da informação e 
da comunicação, que devem ser consideradas, ao mesmo tempo, disciplinas de ensino e 
instrumentos pedagógicos capazes de fortalecer a eficácia dos serviços educativos. 
 
10. Promover a diversidade lingüística no ciberespaço e fomentar o acesso gratuito e universal, 
por meio das redes mundiais, a todas as informações pertencentes ao domínio público. 
 
11. Lutar contra o hiato digital - em estreita cooperação com os organismos competentes do 
sistema das Nações Unidas - favorecendo o acesso dos países em desenvolvimento às novas 
tecnologias, ajudando-os a dominar as tecnologias da informação e facilitando a circulação 
eletrônica dos produtos culturais endógenos e o acesso de tais países aos recursos digitais de 
ordem educativa, cultural e científica, disponíveis em escala mundial. 
 
12. Estimular a produção, a salvaguarda e a difusão de conteúdos diversificados nos meios de 
comunicação e nas redes mundiais de informação e, para tanto, promover o papel dos serviços 
públicos de radiodifusão e de televisão na elaboração de produções audiovisuais de qualidade, 
favorecendo, particularmente, o estabelecimento de mecanismos de cooperação que facilitem a 
difusão das mesmas. 
 
13. Elaborar políticas e estratégias de preservação e valorização do patrimônio cultural e natural, 
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em particular do patrimônio oral e imaterial e combater o tráfico ilícito de bens e serviços culturais. 
14. Respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, especialmente os das 
populações autóctones; reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a proteção 
ambiental e a gestão dos recursos naturais e favorecer as sinergias entre a ciência moderna e os 
conhecimentos locais. 
 
15. Apoiar a mobilidade de criadores, artistas, pesquisadores, cientistas e intelectuais e o 
desenvolvimento de programas e associações internacionais de pesquisa, procurando, ao mesmo 
tempo, preservar e aumentar a capacidade criativa dos países em desenvolvimento e em 
transição. 
 
16. Garantir a proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos, de modo a fomentar o 
desenvolvimento da criatividade contemporânea e uma remuneração justa do trabalho criativo, 
defendendo, ao mesmo tempo, o direito público de acesso à cultura, conforme o Artigo 27 da 
Declaração Universal de Direitos Humanos. 
 
17. Ajudar a criação ou a consolidação de indústrias culturais nos países em desenvolvimento e 
nos países em transição e, com este propósito, cooperar para desenvolvimento das infra-estruturas 
e das capacidades necessárias, apoiar a criação de mercados locais viáveis e facilitar o acesso 
dos bens culturais desses países ao mercado mundial e às redes de distribuição internacionais. 
 
18. Elaborar políticas culturais que promovam os princípios inscritos na presente Declaração, 
inclusive mediante mecanismos de apoio à execução e/ou de marcos reguladores apropriados, 
respeitando as obrigações internacionais de cada Estado. 
 
19. Envolver os diferentes setores da sociedade civil na definição das políticas públicas de 
salvaguarda e promoção da diversidade cultural. 
 
20. Reconhecer e fomentar a contribuição que o setor privado pode aportar à valorização da 
diversidade cultural e facilitar, com esse propósito, a criação de espaços de diálogo entre o setor 
público e o privado. 
 
Os Estados Membros recomendam ao Diretor Geral que, ao executar os programas da UNESCO, 
leve em consideração os objetivos enunciados no presente Plano de Ação e que o comunique aos 
organismos do sistema das Nações Unidas e demais organizações intergovernamentais e não 
governamentais interessadas, de modo a reforçar a sinergia das medidas que sejam adotadas em 
favor da diversidade cultural. 
 
 
[1] Entre os quais figuram, em particular, o acordo de Florença de 1950 e seu Protocolo de Nairobi de 1976, a Convenção 
Universal sobre Direitos de Autor, de 1952, a Declaração dos Princípios de Cooperação Cultural Internacional de 1966, a 
Convenção sobre as Medidas que Devem Adotar-se para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência de 
Propriedade Ilícita de Bens Culturais, de 1970, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 
1972, a Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, de 1978, a Recomendação relativa à condição do 
Artista, de 1980 e a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, de 1989. 
[2] Definição conforme as conclusões da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais (MONDIACULT, México, 1982), 
da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (Nossa Diversidade Criadora, 1995) e da Conferência 
Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 1998). 
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B- Modelo para Pesquisa em  

Relações Públicas Internacionais 
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TEORIAS DO 

GERENCIAMENTO 

 

TEORIAS DA 

SOCIEDADE 

GLOBAL 

 

TEORIAS DA 
COMUNICAÇÃO 

 

TEORIAS 

CULTURAIS 

Teoria do 

gerenciamento: 

combina teorias 

organizacionais e 

culturais para criar 

estudos de 

gerenciamento 

internacional (Adler, 

1983). 

 “População global” - 

conceito (Mc Luhan, 

1964): Sociedade 

interagindo com mais 

freqüência. 

Teoria da dependência 

dos meios: Imagens de 

outros países sobre os 

meios de massa 

(Mamheim & Albritton, 

1984). 

Programação coletiva 

distingue cada grupo 

(Hofestede, 1980). 

Teoria contigencial: 

“caminhando global”: 

abrir sistemas 

particularmente 

adequados ao 

ambiente internacional 

(Negandhi, 1983). 

Teoria Pós-moderna: 

globalização 

ocorrendo, mas não 

homogeneização ou 

integração 

(Featherstone, 1990). 

Fluência da informação 

global – uma das 

maneiras para o 

desenvolvimento das 

nações ocidentais 

(Bagdikian, 1989). 

Dimensões culturais: 

individual/coletivo: 

força distante: risco 

de escape: 

masculino/feminino 

(Hofestede, 1980). 

Debate da cultura livre 

versus cultura 

específica: estilos de 

gerenciamento 

freqüentes na fronteira 

cultural (Bartllet & 

Ghoshal, 1989). 

Divergência/convergê

ncia: debate de 

avanços que unificam 

diferenças exageradas 

no mundo (Hennessy, 

1985). 

Teorias da 

modernização/dependê

ncia: meios 

econômicos que 

facilitam ou dependem 

para o desenvolvimento 

das nações? 

Teoria da 

aculturação: Introduz 

a “terceira-cultura” 

pessoas (Adler & 

Graham, 1989: 

Ellinsworth, 1977). 

Teoria genérico-

específica: combina 

visão global com 

prática local 

(Binkerghoff & Ingle, 

1986). 

Resultado é 

turbulência: conflito, 

competição e 

incertezas (Robertson, 

1990: Lesly, 1991). 

Meios são conduzidos 

por atividades 

agendadas (Hiebert, 

1992). 

“Cultura é 

comunicação e 

comunicação é 

relações públicas” 

(Hall, 1959: 

Sriramesch & White, 

1992). 

Fonte: WAKEFIELD apud RIBEIRO, 2010, p. 33. 
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