
INTRODUÇÃO

AS RELAÇÕES INTERCULTURAIS  NO MUNDO GLOBALIZADO

Como entender as relações interculturais no 
mundo globalizado? As organizações estão prepara-
das para gerir seus recursos humanos na dimensão 
da diversidade? A cultura tem sido encarada como 
capital simbólico e comunicacional nas organiza-
ções? As empresas brasileiras estão estruturadas 
para atuar em distintos contextos culturais? Essas fo-
ram algumas das indagações presentes nas palestras 
e discussões do VIII Congresso Brasileiro Científico 
de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, 
realizado no ano passado pela Abrapcorp. A presente 
obra resulta desse evento, que teve como tema central 
“Comunicação, interculturalidade e organizações: fa-
ces e dimensões da contemporaneidade”. Ela brinda 
o leitor com um material inédito, contemporâneo e 
muito valioso, à medida que foi produzido por pes-
quisadores da área da comunicação e de áreas que fa-
zem interface com ela, sendo a interdisciplinaridade 
o mecanismo que propicia e torna possível o olhar e 
a percepção intercultural tanto para o pesquisador 
quanto para o profissional do mercado.





C    omunicação, interculturalidade e organizações: faces e dimen-
sões da contemporaneidade, fruto do oitavo congresso anual da 
Abrapcorp, realizado em maio de 2014, na Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), no Paraná, traz as reflexões dos conferencistas e 
de pesquisadores que têm se dedicado a pensar sobre as imbricações 
existentes entre os processos culturais e comunicacionais na sociedade 
contemporânea. Entregamos um conjunto de quinze capítulos selecio-
nados, os quais, distribuídos ao longo de seis seções, abordam de forma 
transversal a temática do congresso, oferecendo ao leitor o contato com 
importantes autores contemporâneos que oferecem novas perspectivas 
sobre as interfaces entre a comunicação e a interculturalidade.

CoMUNICaÇÃo, INterCUltUralIDaDe e orgaNIZaÇÕeS

A Parte 1 do livro abre com dois textos que propiciam uma visão 
ampla da temática principal do congresso. Aspectos como o fenômeno 
da globalização, a complexidade organizacional e comunicacional na 
era da onipresença digital e a conexão com conceitos relacionados à 
diversidade e interculturalidade nas organizações são discutidos em 
dois capítulos.

Shiv Ganesh, professor da Massey University, de Auckland, na Nova 
Zelândia, com o capitulo “Da inteligência à inteligibilidade cultural: tec-
nologia digital, ação coletiva e comunicação nos nossos dias”, apresenta 
duas abordagens que tratam de deslocar o paradigma da inteligência 
para o paradigma da inteligibilidade da cultura, pois segundo o autor, 
a postura do homem perante o mundo deve ser a de cosmopolita enrai-
zado. O texto, utilizando conceitos contemporâneos, reforça a profunda 
hibridicidade da cultura e a multiplicidade radical da cultura, ressaltan-
do o quão comparativo é o entendimento do mundo pelo homem.

Maria Aparecida Ferrari, com o texto “Comunicação intercultural: 
perspectivas, dilemas e desafios”, propõe apresentar conceitos e proces-
sos relacionados à diversidade, cultura e interculturalidade no âmbito 
da sociedade globalizada. Sendo a realidade organizacional tão comple-
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xa, é necessário o aporte das diversas disciplinas das ciências sociais, 
com suas especificidades, para permitir um melhor entendimento da 
realidade contemporânea. Dessa forma, os assuntos tratados nesse ca-
pítulo se relacionam entre si, uma vez que a comunicação e a cultura são 
dimensões inseparáveis que atuam em sinergia.

geStÃo Da DIVerSIDaDe: eNteNDeNDo  a CUltUra CoMo CapItal SIMBÓlICo e 

CoMUNICaCIoNal NaS orgaNIZaÇÕeS 

A Parte 2 traz quatro capítulos, reunindo autores que traçaram suas 
trajetórias nos estudos culturais, na diversidade, no preconceito, nos mo-
vimentos de ativistas e na disputa política. Eles mostram como, na atuali-
dade, é importante se debruçar, cada vez mais, sobre a realidade compos-
ta de elementos que influem nos relacionamentos interpessoais e grupais 
e que geram novos modos de vida e de valores nos cidadãos. 

Pedro Jaime de Coelho Jr., no capítulo “Diversidade nas organiza-
ções: entre a riqueza cultural e a disputa política”, inicia suas reflexões 
com duas perguntas: Qual a resposta do mundo empresarial no Brasil às 
pressões realizadas pelo movimento negro? De que maneira foi produzi-
da essa resposta? A partir das referidas questões o autor faz uma análise 
primorosa sobre a diversidade nas organizações, enfatizando a questão 
racial e ressaltando a tensão que esta estabelece entre a riqueza cultural 
e a disputa política. 

Denise Cogo, com o capitulo “Comunicação e diversidade: cenários 
e possibilidades da comunicação intercultural em contextos organiza-
cionais”, parte, na sua argumentação, apontando para quatro cenários 
atuais de mobilizações por direitos culturais no Brasil, com o objetivo 
de refletir sobre os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade. 
A autora busca situar algumas possibilidades e limites da comunicação 
intercultural em contextos organizacionais que estejam em consonân-
cia com as demandas relacionadas à diversidade cultural trazidas por 
esses novos cenários.

Lara Nasi, com o seu capitulo “Ativismo e ativistas na internet: 
reflexões sobre motivações para lutas sociais no marco da multiterri-
torialidade e do transculturalismo”, verifica quais são as contribuições 
da comunicação intercultural para a gestão internacional dos negócios.  
Apresenta uma reflexão sobre os elementos que constituem e interferem 
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no processo de comunicação intercultural. A autora identifica e propõe 
quatro eixos de análise sobre a comunicação intercultural e conclui que 
a maior contribuição do processo de comunicação para a gestão inter-
nacional das organizações é construir um ambiente de aprendizagem 
contínua, na qual a diversidade deve ser fonte de aproximação, criativi-
dade e desenvolvimento sustentável. 

Marlene Marchiori, no capitulo “Sujeitos em diálogos nos proces-
sos interculturais”, discute a interculturalidade como processo, no qual 
se torna primordial o entendimento da presença dos sujeitos em inte-
ração. Segundo a autora, os processos interacionais nos quais os sujei-
tos se encontram em diálogo são processos possíveis de experiências 
de aproximação relacionados à interculturalidade. Se vislumbrarmos a 
interculturalidade como processo, há uma exigência de se olharem os 
sujeitos em conversações e essa perspectiva dialógica empodera a co-
municação para criar ou construir o mundo social, incluindo o “eu”, o 
“outro” e as relações entre eles.

aBorDageM INterCUltUral Na geStÃo e No aMBIeNte orgaNIZaCIoNal

A Parte 3, composta de três capítulos, trabalha, mediante o uso de 
constructos, situações reais que colocam em destaque a cultura como 
pano de fundo para entender as representações sociais, a cultura da 
aparência, como forma de comunicação de consumo, e os contextos 
internacionais como arena de disputas culturais. Os autores articulam 
seus conceitos de forma a apresentar a realidade e como a interação 
ocorre ou não ocorre em distintos loci corporativos.

Letícia Helena Medeiros Veloso, com o seu capitulo “Cultura da apa-
rência e interculturalidade:  uma perspectiva a partir do grupo Brics”, 
busca entender o contexto atual, de globalização, pós-modernidade e 
interculturalidade, por meio de um olhar sobre como grandes corpo-
rações transnacionais vêm atuando nos países do gurpo Brics, princi-
palmente no que diz respeito à gestão de pessoas que se originam de 
diferentes culturas. A autora pensa a cultura como algo situado na esfe-
ra da imagem, da aparência, do corpo mesmo e suas implicações dessa 
conceituação para se pensar interculturalidade. 

Germano Glufke Reis e Claudia Frias Pinto, no capitulo “Mentalidade 
global e a atuação em mercados internacionais: as empresas brasilei-
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ras já estão prontas?”, defendem que, para uma empresa multinacional 
operar e competir internacionalmente, não basta construir uma rede de 
atividades que adicionem valor, mas é necessário que os gestores de-
senvolvam uma mentalidade global (global mindset). Para os autores, a 
mentalidade global é um estado de espírito que permite aos gestores 
compreender um negócio ou mercado sem se restringirem às fronteiras 
entre países. Para que a empresa multinacional seja bem-sucedida em 
um contexto global, os gestores de empresas multinacionais precisam 
desenvolver perspectivas globais e integradoras e ter uma visão abran-
gente, não paroquial, da empresa e das suas operações, além de um pro-
fundo entendimento do seu próprio negócio e do país.

Janaína Maria Bueno e Maria Ester de Freitas, no capitulo 
“Representações sociais e ambiente intercultural nas organizações”, 
propõem que a análise do ambiente intercultural por meio das repre-
sentações sociais possibilita a identificação do contexto. Também dis-
cutem sobre a utilização de um arcabouço teórico-metodológico que 
auxilie na compreensão da dinâmica do ambiente intercultural, espe-
cialmente no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais no 
ambiente organizacional. 

a CoMUNICaÇÃo DaS eMpreSaS BraSIleIraS eM DIStINtoS CoNteXtoS CUltUraIS

A Parte 4 traz as experiências de internacionalização de duas 
renomadas organizações brasileiras, uma pública e a outra privada. 
Os dois capítulos revelam como duas empresas, a Embrapa e o Itau-
Unibanco conduziram o processo de internacionalização de seus ne-
gócios e serviços. Observa-se que a condução dos negócios foi pautada 
por estratégias de reconhecimento do país hospedeiro, assim como da 
cultura local.

Gilceana Soares M. Galerani, no capitulo “O processo de comuni-
cação na atuação internacional da Embrapa”, apresenta a empresa, sua 
atuação no exterior, a estrutura e a rede de comunicação. Em sua expo-
sição, mostra os desafios, as estratégias e as atividades de comunicação 
descritas em plano específico para auxiliar no fortalecimento das rela-
ções com parceiros internos, lideranças e comunidade científica inseri-
dos no ambiente internacional em que pontua a empresa.
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Paulo Marinho, no capitulo “Estratégia de comunicação interna-
cional do Itaú Unibanco”, descreve as estratégias de internacionalização 
do Itaú-Unibanco e a participação da área da comunicação corporativa 
nesse processo. Com exemplos práticos, o autor apresenta uma síntese 
das principais métricas usadas na medição da imagem e da reputação 
do banco em outros países. Observa-se que no processo de internacio-
nalização o banco buscou estabelecer estratégias específicas de comu-
nicação para em um contexto diverso entender a cultura local e agir de 
forma global. 

INterCUltUralIDaDe, DIVerSIDaDe e orgaNIZaÇÕeS

A Parte 5 traz dois capítulos que contribuem com novos olhares 
para a temática da interculturalidade. A questão do comportamento or-
ganizacional versus a cultura nacional e a análise de dois casos de empre-
sas que se instalaram em outros países, mostram que é preciso basear a 
comunicação em estratégias simétricas e ter como foco a aprendizagem 
continua no contexto da contemporaneidade. 

Márcia Garçon, no seu capitulo “O paradoxo entre o politicamente 
correto e o discurso da diversidade nas organizações”, inspirado na pers-
pectiva da complexidade, identificou que a adoção de comportamento 
e linguagem politicamente corretos neutralizam a espontaneidade e a 
criatividade esperadas das diferenças. Outra descoberta é o paradoxo 
entre a retórica da valorização da diversidade e a prática conduzida por 
treinamentos que padronizam e anulam as diferenças.  

 Ana Cristina Piletti Grohs, com o capitulo “Comunicação inter-
cultural: contribuições para a gestão internacional de organizações que 
atuam no contexto global”, traz uma reflexão sobre os elementos que 
constituem e interferem no processo de comunicação intercultural. 
Apresentando duas situações reais, a autora identificou e propôs quatro 
eixos de análise sobre a comunicação intercultural e conclui que a maior 
contribuição do processo de comunicação para a gestão internacional 
das organizações é construir um ambiente de aprendizagem contínua, 
na qual a diversidade deve ser fonte de aproximação, criatividade e de-
senvolvimento sustentável. 
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 prÊMIo aBrapCorp De teSeS e DISSertaÇÕeS

A Parte 6 apresenta as pesquisas ganhadoras do Prêmio Abrapcorp 
de Teses e Dissertações de alunos de Programas de Pós-Graduação do 
Brasil. O prêmio, instituído em 2014, tem como missão fomentar a pes-
quisa científica, promover jovens pesquisadores e divulgar as produções 
mediante as redes de pesquisa. A exemplo do presente volume, todos os 
livros dos futuros congressos da Abrapcorp trarão os estudos premia-
dos, como forma de prestigiar a produção cientifica das áreas de comu-
nicação organizacional e de relações públicas.

Daiana Stasiak, no capitulo “Internet, organizações e sujeitos: 
novos processos de visibilidade e interação no cenário da midiatização 
social”, apresenta uma síntese de sua tese de doutorado, Comunicação 
organizacional sob a perspectiva da midiatização social: novos proces-
sos de visibilidade e interação na era da cibercultura, defendida em 2013 
no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de 
Brasília, sob a orientação da Prof. Dra. Christina Maria Pedrazza Sêga. 
A autora faz uma reflexão sobre a comunicação organizacional dian-
te da perspectiva da midiatização social e aponta que os processos 
comunicacionais estão sendo realizados de forma cada vez mais au-
tônoma, tanto pelas organizações quanto pelos sujeitos, sendo essas 
mudanças, em grande parte, possíveis pela consolidação da internet 
enquanto meio de comunicação. O objeto de pesquisa empírica foi a 
Universidade Federal de Goiás. 

Daniel Reis Silva, no capitulo “Explorando o astroturfing: refle-
xões sobre manifestações de públicos simulados e suas dinâmicas”, 
apresenta os principais pontos de sua dissertação de mestrado, defen-
dida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob a orientação do 
Prof. Dr. Márcio Simeone Henriques. Para o autor, o astroturfing pode 
ser compreendido como a criação de uma manifestação de um públi-
co simulado. A partir de uma perspectiva relacional da comunicação, 
a pesquisa reflete sobre a prática, entendendo-a como uma complexa 
e aberta tentativa de influenciar a opinião pública que pode, inclusive, 
mobilizar públicos.  “A prática oferece um posicionamento básico para 
os sujeitos agirem como parte daquele público que já estaria se mani-
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festando. Ao mesmo tempo, traz apelos que incentivam os sujeitos a as-
sumirem tal posição dentro de um quadro de sentidos, ou seja, a agir”.

***

A temática abordada no congresso de 2014 da Abrapcorp e foca-
da nesta obra, Comunicação, interculturalidade e organizações: faces e 
dimensões da contemporaneidade, estabeleceu um marco de análise que 
é reforçado por todos os textos aqui reproduzidos. As organizadoras da 
obra acreditam que o conteúdo apresentado amplie a visão de mundo 
de pesquisadores e acadêmicos para desenvolver futuros estudos, além 
de incentivar os profissionais de mercado a que utilizem as pesquisas 
acadêmicas como base de sustentação para seus projetos de comunica-
ção intercultural.
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