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Resumo 

Como efetivar a comunicação intercultural em organizações multinacionais que atuam em 

contextos globais? A partir desta questão problema, o artigo apresenta uma revisão teórica 

sobre o conceito de comunicação intercultural e analisa os desafios e as possibilidades deste 

campo de conhecimento. O objetivo é verificar a relevância da comunicação intercultural 

para os negócios internacionais no mundo globalizado. O referencial teórico contempla 

autores como Rogers e Steinfatt (1999), Hofstede (1997) entre outros pesquisadores do 

tema. Como resultado principal identificou-se que as diferenças culturais são uma dimensão 

importante da comunicação e impactam diretamente na gestão internacional das 

organizações. Assim, são apresentados quatro eixos centrais da comunicação intercultural 

no processo de gestão internacional: conhecer, conviver, compartilhar e construir.  
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Introdução  

O termo globalização já faz parte do cotidiano. No mundo acadêmico, empresarial e 

nos meios de comunicação, frequentemente, ouvimos esta palavra. Mas, o que é 

globalização e como ela afeta a nossa vida? Para Ianni (apud FERRARI, 2011) a 

globalização é um processo civilizatório porque instaura novos padrões de comportamento 

na sociedade a partir das trocas culturais e econômicas que também envolvem 

relacionamentos políticos e sociais. O desenvolvimento da ciência, das tecnologias de 

comunicação e do transporte foi decisivo para o processo de globalização, afinal 

proporcionou condições para a intensificação dos relacionamentos entre pessoas, povos e 

nações. Vamos imaginar que precisássemos realizar uma viagem de 500 km de distância. 

Este trajeto antes da domesticação dos animais e da invenção da roda há mais de seis mil 

anos atrás, percorrido a pé e sem paradas, poderia levar aproximadamente seis dias. O 

mesmo percurso realizado a cavalo, sem postos de troca, levaria aproximadamente três dias. 

Em uma caravela do século XVI, o percurso levaria por volta de dois dias. Em um trem a 

vapor do século XIX, esta distancia seria suprimida em 18 horas. Com um automóvel do 

século XX, em sete horas ou menos este trajeto seria realizado. Já com uma aeronave 
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comercial dos dias atuais, em menos de uma hora chegaríamos a nosso destino. Porém, a 

velocidade da informação rompeu totalmente as fronteiras do tempo e do espaço e, hoje, 

podemos acompanhar e participar de eventos de forma instantânea em qualquer parte do 

mundo.  

Como efeito da globalização os fluxos migratórios também cresceram. Segundo 

relatório da Organização Internacional para as Migrações, o número de migrantes 

internacionais pode situar-se em 405 milhões em 2050. Em 2010, esse número foi de 214 

milhões (UNRIC, 2010). Assim como as pessoas, as empresas também tendem a migrar, ou 

seja, a operar em outras nações por meio de filiais ou processos de fusões e aquisições. No 

Brasil, no ano de 2011, foram 752 processos de fusões e aquisições, em 2012 esse número 

foi de 771 e em 2013 esse número passou para 811 (PWC, 2013). Ao mesmo tempo, o 

índice de internacionalização das empresas aumenta. Em pesquisa realizada com 63 

empresas brasileiras internacionalizadas verificou-se que, em 2010, o índice de 

internacionalização
3
 era de 16%; em 2011 era de 17% e, em 2012, esse número foi de 18% 

(FDC, 2013). O investimento e comércio externo dos países do hemisfério sul como Brasil, 

China, Índia tem se destacado no cenário mundial. Em 1990, as empresas do Sul 

correspondiam a apenas 4% da lista das empresas classificadas como as 500 maiores do 

mundo; em 2011, representavam 22%. Atualmente, uma em cada quatro empresas 

transnacionais está sedeada no Sul (PNUD, 2013). Outro dado interessante é que entre 2000 

e 2010, o crescimento médio anual da utilização da Internet ultrapassou 30% em cerca de 

60 países em desenvolvimento com populações iguais ou superiores a um milhão. Mais de 

dois bilhões de pessoas utilizam a Internet e todos os anos, mais de um bilhão de pessoas 

realizam viagens internacionais (PNUD, 2013). 

De um lado, a globalização impõe um espaço econômico universal suprimindo 

barreiras alfandegárias, criando organismos de cooperação mundial, propagando ideias 

humanitárias, ampliando as redes de informação e de relacionamento internacional. Por 

outro lado, impõe políticas protecionistas ou discriminatórias, amplia os abismos sociais e 

regionais e cresce os sentimentos localistas, regionalistas e nacionalistas como alerta Lindo 

Pérez (2000). Embora os países em desenvolvimento como Brasil, China e Índia tenham, na 

última década, reduzido expressivamente os índices de pobreza, ou seja, o número de 

pessoas de vivem com menos de 1,25 dólares por dia, estima-se ainda que cerca de 1,57 

bilhão de pessoas, ou seja, mais de 30% da população dos países do hemisfério sul do globo 
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estejam em situação de pobreza multidimensional
4
 (PNUD, 2013). Em relação ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, refletido no potencial de inovação de um país, o 

Brasil tem caído de posição no ranking mundial. Em 2012, segundo a Organização Mundial 

de Propriedade Intelectual, os Estados Unidos havia registrado 2,2 milhões de patentes, já o 

Brasil registrou 41.453 patentes (JORNAL DA CIÊNCIA, 2014). O número de tragédias e 

conflitos também é marcante no contexto global: o ataque terrorista as torres do World 

Trade Center nos Estados Unidos em setembro de 2001; o tsunami nas praias da Tailândia 

em 2004; o terremoto no Haiti em 2010, além dos atuais conflitos no Iraque, Nigéria entre 

outros, onde questões religiosas, políticas e econômicas estão envolvidas. Desequilíbrios 

sociais, ecológicos e tecnológicos ameaçam e desafiam a globalização que tenta suprir tais 

problemas, mas paradoxalmente, também os acentuam.  

Deste modo, Lindo Pérez (2000) enfatiza que a equidade é hoje sinônimo de 

sobrevivência e a reconstrução da solidariedade em escala mundial aparece como objetivo 

básico para nossos tempos. O aumento dos encontros interculturais, portanto, é uma 

realidade mundial. Hofstede (1997) enfatiza que se pensamos, sentimos e agimos de forma 

diferente, para gerir o mundo juntos é preciso que sejamos, ao menos, mais cosmopolitas na 

nossa forma de pensar e cooperativos na maneira de agir. Para isso “uma formação a nível 

da comunicação intercultural pode contribuir para o sucesso das negociações de cujos 

resultados dependem soluções para problemas cruciais a nível global” (HOFSTEDE, 1997, 

p. 241).  Neste contexto e com o objetivo de verificar a relevância da comunicação 

intercultural para os negócios internacionais no mundo globalizado, o artigo apresenta uma 

revisão teórica sobre o conceito de comunicação intercultural e analisa os desafios e as 

possibilidades deste campo de conhecimento para a gestão internacional das organizações.  

 

1. Comunicação Intercultural  

Como campo de estudo, a maioria dos autores destaca que a Comunicação 

Intercultural desenvolveu-se após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos a partir 

das pesquisas do antropólogo Edward Hall e de seus colegas do Foreign Service Institute 

(FSI). No entanto, Rogers e Steinfatt (1999) explicam as raízes da Comunicação 

Intercultural a partir dos estudos no campo da sociologia desenvolvidos por George Herbert 

Mead e Robert E. Park na Universidade de Chicago entre 1915 e 1935. Influenciados pelas 

ideias do sociólogo alemão Georg Simmel, em especial, o conceito de o “estrangeiro” 
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(outsider), outros conceitos importantes foram trabalhados por representantes da 

Universidade de Chicago, como as definições de: (1) objetividade, (2) distância social, (3) 

homem marginal, (4) heterofilia e (5) cosmopolidade. Além desses, os conceitos de (6) 

etnocentrismo, (7) relativismo cultural, (8) preconceito e discriminação (9) estereótipos e 

(10) personalidade autoritária serão apresentados já que compreendem o coração para o 

entendimento da comunicação intercultural.  

Considerando que a comunicação intercultural é a troca de informação e interação 

entre indivíduos de diferentes culturas, serão abordados também os conceitos de cultura e 

comunicação, assim como apresentadas as interfaces entre estes dois termos nos contextos 

nacional e organizacional. 

 

1.1 Definições gerais: o estrangeiro e seus desdobramentos conceituais  

Simmel (apud ROGERS; STEINFATT, 1999) define o estrangeiro como o 

indivíduo que é membro de um sistema, mas que não está totalmente ligado a este sistema. 

Ou seja, o estrangeiro está, ao mesmo tempo, próximo e distante do grupo que participa.  

McEntee (apud FERNÁNDEZ COLLADO, 2008) metaforicamente compara o estrangeiro 

ao lobo no meio de muitos leões, a uma águia no ninho de pássaros ou até mesmo uma rosa 

em um jardim de tulipas. Embora sejam da mesma espécie com semelhanças gerais, o lobo, 

a águia e a rosa apresentam diferenças particulares que os tornam singulares no grupo.  

A objetividade derivada do conceito de estrangeiro enfatiza a vantagem de uma 

pessoa que é de fora de um sistema compreendê-lo e analisá-lo. Park trouxe esse conceito 

para a pesquisa social que deveria manter a objetividade sobre o objeto pesquisado 

(ROGERS; STEINFATT, 1999).  A distância social de acordo com Park (apud ROGERS; 

STEINFATT, 1999) está relacionada com a forma como um indivíduo percebe a falta de 

intimidade com pessoas de diferentes etnias, raças, religião, ocupação ou outras diferenças. 

O conceito de homem marginal está relacionado ao indivíduo que vive em dois mundos 

diferentes e é estrangeiro em ambos, por exemplo, filhos de pais estrangeiros que vivem em 

outro país (PARK apud ROGERS; STEINFATT, 1999). O conceito de heterofilia 

(heterophily), portanto, diz respeito ao grau de diferenças percebidas entre dois ou mais 

indivíduos que se comunicam. Homofilia (homophily) seria, de forma oposta, o grau de 

similaridade entre indivíduos que se relacionam.  A comunicação entre grupos homogêneos 

é mais efetiva do que entre grupos heterogêneos (ROGERS; STEINFATT, 1999; 

FERNÁNDEZ COLLADO, 2008).  A cosmopolidade está relacionada ao grau em que um 

indivíduo se comunica com pessoas de fora do seu sistema. Esse conceito resultou da 
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pesquisa de Merton que identificou na cidade de Dover (New Jersey) pessoas com dois 

tipos de orientação: locais e cosmopolitas.  Os locais se identificavam fortemente com a 

comunidade, conheciam bem os outros moradores e liam principalmente os jornais locais. 

Em contraste, os cosmopolitas, eram mais móveis, viajavam com frequência, tinham 

relacionamentos com pessoas de fora da sua comunidade e liam outros jornais e revistas, 

não somente as mídias locais (ROGERS; STEINFATT, 1999). Outro conceito abordado por 

Rogers e Steinfatt (1999) refere-se ao etnocentrismo que constitui o grau em que os 

indivíduos julgam a cultura dos outros como inferior a sua. Por exemplo, os colonizadores 

europeus frequentemente percebiam os povos nativos que eles conquistavam como 

inferiores. Schuler (2009) destaca que o etnocentrismo é a tendência automática e 

inconsciente de avaliarmos o outro a partir do nosso quadro de referências e aponta isto 

como uma das principais barreiras para a comunicação. A autora ressalta que para vencer a 

barreira do etnocentrismo é preciso conhecer nossa própria cultura e buscar entender o 

outro a partir da alteridade, detectando o que há de comum e incomum e buscando 

estratégias para uma comunicação eficaz e convivência harmoniosa.  

O relativismo cultural é outro grande desafio da atualidade. É uma teoria que 

defende, com base nas diferenças culturais existentes, que não há verdades morais objetivas 

e universais e que os diferentes códigos morais são igualmente legítimos (RACHELS, 

2004). O autor conta a história de Dario, rei da antiga Pérsia que ficou assustado com o 

costume de uma tribo indígena (Callatians) de comer os corpos de seus pais mortos. Por 

outro lado, os Callatians ficaram horrorizados com o costume dos persas em queimar o 

corpo dos pais mortos. Para a tribo indígena comer a carne de seus pais mortos era um sinal 

de respeito e desejo de que o espírito dessa pessoa permanecesse dentro deles, queimar os 

mortos seria, então, um ato de desdenho. O autor cita também a excisão, prática comum em 

alguns países africanos e que consiste na mutilação genital feminina.  Ao apresentar estes 

exemplos, Rachels (2004) busca mostrar os perigos do relativismo cultural, já que ao 

considerar que não podemos julgar uma prática cultural como indesejável, estaríamos 

negando que existem valores universais comuns a todos os homens. Se o relativismo 

cultural estiver certo, devemos respeitar as práticas culturais destes povos. Assim, o autor 

nos adverte que alguns sistemas de valores devem ser universais ainda que algumas crenças 

sejam particulares.  O preconceito consiste em atitudes infundadas em relação aos outros 

que são baseadas nos nossos próprios sistemas de valores. Enquanto o preconceito é a 

atitude, ou seja, uma pré-disposição para uma ação, a discriminação é um comportamento 
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(ROGERS; STEINFATT, 1999). O preconceito dificulta a comunicação intercultural assim 

como a discriminação pode causar conflitos e choques culturais. Os estereótipos 

correspondem à generalização dos preconceitos.  De acordo com Schuler (2009) os 

estereótipos são representações “etiquetadas” que exercem a função cognitiva de explicar o 

outro de maneira simplificada. Já, a personalidade autoritária foi destacada por Rogers e 

Steinfatt (1999) relacionada a indivíduos com alto grau de etnocentrismo e preconceito que 

procuram manter a ordem por meio da punição percebendo o mundo como altamente 

competitivo.  

Os conceitos apresentados sugerem que as diferenças culturais são uma dimensão 

importante da comunicação intercultural, pois indicam elementos que interferem na 

interação entre as pessoas e grupos explicando as diferentes respostas que são dadas em 

determinado contexto. Também fica evidente que a similitude é importante, porque a 

identificação entre os participantes aumenta a interação entre pessoas de diferentes culturas. 

Por isso, quanto mais informações a respeito dos outros participantes no processo de 

comunicação mais familiaridade e similitude e, portanto, maior interação (FERNÁNDEZ 

COLLADO, 2008).  

 

1.2 O que é cultura  

No sentido lato, a cultura é uma criação humana coletiva, ou seja, é adquirida e não 

herdada e constitui-se na interação entre pessoas ou grupos (HOFSTEDE, 1997; ROGERS; 

STEINFATT, 1999). Assim, a cultura deve ser diferenciada da natureza humana e da 

personalidade. A natureza humana relaciona-se ao que é comum a todos os indivíduos em 

todos os lugares do mundo, sendo basicamente herdada. A personalidade relaciona-se ao 

que é específico do indivíduo, em parte geneticamente e, em parte, culturalmente adquirido. 

A cultura relaciona-se àquilo que é específico de um grupo e refere-se a “programação 

colectiva da mente que distingui os membros de um grupo ou categoria de pessoas face a 

outro” (HOFSTEDE, 1997, p. 19).  Assim, a cultura é formada por elementos tangíveis e 

intangíveis ou “características explícitas e implícitas” (FERNÁNDEZ COLLADO, 2008, p. 

179). Traçando um contínuo das características mais implícitas até as mais explícitas, 

verificamos que as características mais tangíveis, materiais ou explícitas são representadas 

pelos artefatos e criações humanas visíveis na tecnologia, na arte, nos padrões de 

comportamentos audíveis e visíveis. Assim, aspectos da cultura material e da comunicação 

verbal seriam mais óbvio do que os aspectos intangíveis e da comunicação não verbal 

(SCHEIN apud FREITAS, 1991; HOFSTEDE, 1997; ROGERS; STEINFATT, 1999). Nas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 7 

características explícitas, incluem-se os símbolos, os heróis, os rituais entre outros 

elementos. No nível das características mais implícitas e intangíveis estão as normas, 

atitudes, crenças e valores.  

Apresentados os elementos da cultura, cabe destacar que os indivíduos participam 

de vários grupos com programações mentais diferentes simultaneamente que não 

necessariamente estão em harmonia. De acordo com Hofstede (1997) as diferenças étnicas, 

de gênero e de classe social constituem parte do sistema social e por isso nem todas as 

características da cultura nacional se aplicam a eles. A cultura organizacional, segundo este 

autor, é um fenômeno em si mesmo, ou seja, diferente em muitos aspectos da cultura 

nacional, embora exista uma relação estreita entre elas, sendo que a cultura nacional exerce 

um papel vital na cultura organizacional (FERRARI, 2011). A diferença é que as culturas 

nacionais têm como elemento central os valores, adquiridos na família, na comunidade e na 

escola, já as culturas organizacionais diferenciam-se pelas práticas, aprendidas e 

compartilhadas no ambiente de trabalho (HOFSTEDE, 1997).  

 

1.3 Cultura nacional e cultura organizacional  

Visando entender as inter-relações entre a cultura nacional e cultura organizacional, 

por volta de 1968 e 1972, Hofstede (1997) realizou um estudo em 72 filiais da empresa 

IBM em aproximadamente 50 países aplicando 116 mil questionários em 20 línguas 

diferentes sobre a relação entre o trabalho e os padrões de valores de uma diversificada 

amostra de funcionários.  Ao utilizar uma amostra equivalente (funcionários de uma mesma 

organização), o estudo conseguiu isolar a variável a ser estudada, ou seja, a cultura 

nacional. A representativa da amostra assim como o tratamento estatístico dos dados e os 

processos de validação dos resultados também trouxeram significância estatística para a 

pesquisa. Os resultados encontrados por Hofstede foram agrupados em dimensões culturais 

que descrevem diferentes valores entre as culturas nacionais conforme resume o quadro 1:  

Quadro 1: Descrição das dimensões da cultura nacional 

DIMENSÃO O QUE DIZ 

Distância de 

Poder 

Medida em que os membros menos poderosos de uma sociedade aceitam que o poder seja 

distribuído desigualmente. Sociedades com alto grau de distância de poder aceitam a 

hierarquia estabelecida enquanto sociedades de baixa distância de poder lutam por relações 

mais simétricas.  

Individualismo 

x Coletivismo 

Sociedades onde as pessoas pertencem a grupos famílias, organizações, etc. e que cuidam 

delas em troca de lealdade são mais orientadas para a coletividade enquanto sociedades 

onde as pessoas cuidam apenas de si mesmas e suas famílias próximas são consideradas 

mais individualistas.  
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Masculinidade x 

Feminilidade 

Sociedades nas quais os valores dominantes são o sucesso e conquistas são consideradas 

mais masculinas enquanto sociedades onde os valores dominantes são qualidade de vida e 

cuidado ao próximo são consideradas mais femininas.  

Controle da 

incerteza 

Medida em que as pessoas se sentem ameaçadas por incertezas e ambiguidades, e tentam 

evitar tais situações. Sociedades com alto controle de incerteza são mais avessas às 

mudanças e tentam manter padrões mais rígidos de comportamento enquanto sociedades 

com baixo controle de incerteza são mais flexíveis e toleram com maior naturalidade as 

incertezas.  

Longo prazo x 

curto prazo 

Medida em que as pessoas mostram uma perspectiva orientada para o futuro ao invés de 

um ponto de vista de curto prazo. Sociedades com orientação a longo prazo valorizam a 

tenacidade e perseverança enquanto sociedades orientadas a curto prazo espera obter 

resultados imediatos 

Indulgência x 

restrição 

Indulgencia significa uma sociedade que permite a gratificação relativamente livre, 

relacionadas a aproveitar a vida e se divertindo. Restrição significa uma sociedade que 

suprime gratificação das necessidades e tenta regulá-la por meio de estritas normas sociais. 

Fonte: Adaptado de HOFSTEDE, 1997, 2014. 

As quatro primeiras dimensões apresentadas no quadro 1: distância do poder; 

individualismo x coletivismo; masculinidade x feminilidade e controle de incerteza foram 

identificadas na primeira pesquisa de Hofstede na década de 70. Em 1991, com base em 

pesquisa realizada em 23 países por Michael Harris Bond foi incluída a dimensão 

orientação ao longo prazo x curto prazo, baseada no pensamento de Confúcio. No ano de 

2010, uma nova dimensão foi incluída (indulgência x restrição) a partir dos estudos de 

Michael Minkov com dados em uma nova pesquisa de 93 países (HOFSTEDE, 2014).  

O gráfico 1 destaca alguns resultados encontrados na pesquisa de Hofstede (1997, 

2014) em relação às dimensões mencionadas em três países: Brasil, Japão e Estados 

Unidos.  

Gráfico 1: Dimensões de Hofstede: Brasil, Japão e Estados Unidos. 

 

Fonte: Dados portal THE HOFSTEDE CENTRE, 2014 

Em uma escala de 0 a 100, na comparação entre Brasil, Japão e Estados Unidos, 

verificamos que o Brasil é o país onde o poder é distribuído de forma mais desigual (69 

pontos), seguido pelo Japão (54 pontos) e Estados Unidos (40 pontos). O individualismo é 
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uma característica predominante nos Estados Unidos (91 pontos), sendo o Brasil o país 

mais orientado para a coletividade. A sociedade japonesa foi a que apresentou maior índice 

de masculinidade (95 pontos), ou seja, onde os valores de sucesso e conquista, estão mais 

presentes, seguidos pelos Estados Unidos (62 pontos) e o Brasil (49 pontos). Controle de 

incerteza e orientação ao longo prazo (característica mais encontrada nas sociedades 

orientais) também foram predominantes no Japão, com índices de 92 pontos e 88 pontos 

respectivamente. A aceitação da livre gratificação e a valorização da diversão e do prazer 

individual é mais acentuada nos Estados Unidos, que apresentou um índice de indulgência 

de 68 pontos. Esta característica está muito relacionada com o individualismo, característica 

também marcante nesta sociedade conforme demonstra o gráfico 01.  

Este mapeamento das características da cultura nacional colabora para o 

conhecimento dos valores gerais de uma sociedade onde uma organização multinacional 

pretende iniciar suas operações. Tal conhecimento pode contribuir para amenizar possíveis 

mal entendidos e choques culturais. Além disso, é um referencial importante para 

compreender as diferenças culturais de cada sociedade, podendo servir como base 

comparativa em relação ao grau de etnocentrismo, heterofilia, cosmopolidade, 

personalidade autoritária e os demais conceitos derivados de o “estrangeiro” apresentados. 

A partir das definições conceituais é possível testar em novas pesquisas empíricas, por 

exemplo, se sociedades com menor distância de poder tendem a ser mais cosmopolitas ou 

sociedades com maior distância de poder são dirigidas por personalidades mais autoritárias. 

Algumas dimensões culturais abordadas por Hofstede (1997) também foram estudas e 

descritas por outros autores como apresentado por Rogers; Steinfatt (1999). O coletivismo e 

o individualismo, por exemplo, é citado pelo autor a partir das pesquisas de Hui & Triandis 

(1986) sendo que a orientação ao longo prazo, baseada na confiança é muito importante nas 

culturas coletivistas. Sriramesh (1992 apud KENT; TAYLOR, 201) verificou que a 

influência pessoal é uma dimensão relevante em nações onde há controle de governo e 

sistemas hierárquicos rígidos sujeitos a nepotismos, sendo comum em países como Índia, 

parte da Ásia e África. Outra dimensão que cabe ser destacada nos estudos da comunicação 

intercultural desenvolvida por Hall (1976 apud ROGERS; STEINFATT, 1999) é o contexto 

cultural. Em culturas de “alto contexto”, os comportamentos não verbais são mais 

importantes (voz, postura, gestos, linguagem corporal, expressões faciais, uso do silêncio), 

sendo assim, neste tipo de contexto, as pessoas devem ser mais cuidadosas na forma de 

interagir e se comunicar, pois as ambiguidades estão mais presentes. Ou seja, o que não é 
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dito é mais importante do que o que é dito.  Em culturas coletivistas predominam o alto 

contexto. Culturas de “baixo contexto” são mais assertivas e utilizam predominantemente a 

comunicação verbal, ou seja, o que é comunicado é descrito explicitamente (mensagens 

indiretas e formalidades pessoais não são apreciadas, muito menos são necessários 

relacionamento estreito e confiança para uma comunicação efetiva).  

Porém, como toda pesquisa, devemos ter cuidados com a generalização dos 

resultados e uso indiscriminados das categorias para a análise de realidades específicas. 

Hofstede (1997) assim como outros autores (COURTIGHT; WOLFE; BALDWIN, 2011; 

KENT; TAYLOR, 2011) fazem ressalvas sobre o método e a replicação da pesquisa sem as 

devidas adequações culturais. Além do cuidado para não transformar as dimensões 

encontradas em estereótipos sobre as culturas nacionais, o método estatístico baseado em 

médias pode não traduzir as particularidades culturais dos grupos estudados e as categorias 

correm o risco de serem interpretadas de forma puramente dicotomizadas. É preciso 

considerar também que a pesquisa é o retrato de uma realidade espaço temporal, portanto, é 

estática enquanto as transformações sociais e organizacionais são dinâmicas.   

 

2. Casos empresariais  

Considerando o contexto global, a cultura nacional e a ampliação do processo de 

internacionalização das empresas, Tanure e Duarte (2006) destaca que é preciso considerar 

o impacto da diversidade cultural na gestão internacional das organizações. Para estes 

autores existem, basicamente, duas teses sobre a gestão internacional.  

A primeira tese defende que há uma forma universal de administrar as organizações, 

revigorando uma antiga corrente do pensamento gerencial conhecida como convergente. A 

teoria da convergência defende que uma racionalidade estrutural seria encontrada em várias 

sociedades, independentemente de sua experiência cultural.  A crítica a esta corrente diz 

que ela tende a simplificar as demandas culturais ao focar excessivamente nas regras da 

eficiência visando maximizar lucros.  A segunda corrente, denominada divergente, acentua 

as diferenças culturais nos modelos de gestão entre países e regiões e analisa o impacto 

dessas diferenças sobre os diferentes aspectos organizacionais. Esta vertente vem ganhando 

adesão de pesquisadores dispostos a investigar como as peculiaridades culturais dos países 

afetam os estilos de administração. Tanure e Duarte (2006) exibem uma terceira vertente 

que admite a coexistência dos princípios da convergência e da divergência nas 

organizações. Este pensamento postula que as diferenças entre países e regiões são mais 

evidentes nas dimensões organizacionais influenciadas por valores ao passo que dimensões 
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mais hard como a estrutura da empresa não sofreriam tanta influência da cultura do país e 

seriam mais permeáveis a práticas universais. Esta tese da convergência-divergência 

propicia a consistência entre práticas de gestão e abordagem cultural de modo que as regras 

e procedimentos organizacionais não entrem em conflito com os valores fundamentais das 

pessoas. Alguns casos empresariais demonstram como o conhecimento do contexto cultural 

interfere no desempenho das organizações assim como a gestão eficaz de recursos é 

relevante na atuação internacional das empresas. Apresentamos os exemplos da 

churrascaria Plataforma em Nova Iorque e do O Boticário em Portugal.  

A Plataforma é uma churrascaria conhecida no Rio de Janeiro (Brasil) e foi fundada 

pelo italiano Alberico Campana em 1979. Ao abrir uma filial em Nova Iorque, a estratégia 

utilizada foi a de privilegiar o serviço, levando o “jeito brasileiro de servir”, o que se tornou 

um grande diferencial do lugar.  Ou seja, a empresa utilizou a cultura brasileira como 

diferencial competitivo do negócio. Assim, o jeito de ser brasileiro foi incorporado em 

todos os produtos, serviços e estratégias de comunicação da organização. Sobre os 

processos, a churrascaria utilizou uma estratégia de convergência, no entanto, trabalhou o 

aspecto relacional e coletivista embutido no jeito de ser brasileiro de forma a ser 

reconhecido como um diferencial da marca e não como algo não adaptado à cultura norte-

americana (FREITAS, CASOTTI, BLUNDI, 2003). Ao contrário da churrascaria 

Plataforma, os executivos da empresa O Boticário decepcionaram-se com o processo de 

internacionalização em Portugal. Em 2007, as receitas provenientes das lojas no exterior 

representavam apenas 1% do faturamento total da empresa. Embora tenham utilizado a 

estratégia de convergência para as operações, também a aplicaram para as questões 

culturais. Por ser percebido como um país com baixa distância cultural em relação à matriz, 

foram produzidos os mesmos anúncios e comercializadas as mesmas fragrâncias.  Neste 

caso, aspectos essenciais da cultura portuguesa foram ignorados e fizeram a diferença no 

sucesso da organização (EXAME.COM, 2007; FREIRE; ROCHA, 2003). 

Em um contexto global, as organizações precisam gerenciar seus relacionamentos, 

ou seja, gerir a comunicação de forma compartilhada, pois uma poderosa arma competitiva 

na sociedade global é a capacidade de construir, manter e alavancar relacionamentos Tanure 

e Goshal (2004). Segundo estes autores, há basicamente duas maneiras de uma empresa 

administrar seus relacionamentos: 1) Baseado no poder: tipo de relação onde um lado ganha 

e outro perde, ou seja, predomina a figura da personalidade autoritária, do etnocentrismo e 

da visão de curto prazo; 2) Baseado em destinos compartilhados: tipo de relação onde os 
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dois lados ganham, valorizando a interdependência e na visão ao longo prazo, sendo que 

neste tipo de relação objetivos, benefícios e prejuízos são compartilhados. Considerando 

que a comunicação organizacional é “a disciplina que estuda como se processa o fenômeno 

comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global” (KUNSCH, 2003, 

p.149), a gestão de relacionamentos baseada em destinos compartilhados, ao privilegiar a 

interculturalidade, deve ser uma prática da organização, sendo relevante planejá-la ao nível 

estratégico de forma contínua e sistematizada.  

 

Conclusão 

A globalização aproxima as pessoas e impõe os desafios dos relacionamentos 

interculturais. Cada vez mais, as organizações necessitam estabelecer contatos globais e a 

comunicação com diferentes culturas torna-se imprescindível. Ao se relacionar com 

indivíduos de diferentes culturas, gestores e organizações experimentam a diversidade. Essa 

experimentação, como observado nos casos empresariais apresentados, precisa ser baseada 

no destino compartilhado e, além disso, deve ter foco gerencial visando a modificação de 

comportamentos individuais e organizacionais. Outra constatação deste estudo está no 

próprio conceito de o “estrangeiro” que implica em um pertencimento difuso entre culturas 

distintas.  Esta diferenciação cultural pode ser analisada a partir das dimensões de Hofstede, 

onde empiricamente, nenhum indivíduo inclui-se ao tipo ideal delimitado. De certa forma, a 

globalização nos torna, ao menos em parte, estrangeiros de nossa própria cultura nacional, o 

que acarreta a necessidade de compreendermos a dialética implícita nas diferenças 

culturais. A partir dos conceitos apresentados consideramos o processo de comunicação 

como o coração da cultura já que permite que ela se mantenha viva e se adapte as diferentes 

situações ambientais de forma constante e dinâmica. De forma complementar e interligada, 

entendemos a cultura como o sistema nervoso da comunicação, já que permite a elaboração 

de respostas comunicacionais mais adequadas a cada situação. Como meio para a realização 

efetiva de processos organizacionais, a comunicação só se realiza quando transmite 

informações significativas para o público a qual é dirigida. Considerando o foco cultural do 

estudo, propomos quatro eixos fundamentais para a gestão da comunicação intercultural das 

organizações multinacionais. Estes eixos visam articular os conceitos e indicar possíveis 

utilizações das definições apresentadas. 

1) Conhecer: O conhecimento é a base para a tomada de decisão e também é uma das 

primeiras formas de evitar preconceitos, discriminação e abordagens estereotipadas da 

realidade. Conhecer sua própria cultura, assim como os processos, estruturas e pessoas que 
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atuam na organização é essencial. A informação é a base do conhecimento cognitivo.  Essa 

informação pode ser obtida por meio de pesquisas teóricas e empíricas e são essenciais para 

evitar os mal entendidos e choques culturais. Neste eixo, as pesquisas de Hofstede e outros 

estudos sobre culturas nacionais e organizacionais colaboram para fornecerem uma linha de 

base para novas pesquisas sobre contextos culturais específicos. Também, os estudos de 

Hall sobre alto e baixo contexto podem ajudar a diagnosticar o tipo de comunicação 

valorizada e praticada em determinada cultura.  

2) Conviver: A convivência está relacionada à experiência de viver junto. Em algumas 

situações sociais, o indivíduo não pode escolher totalmente com quem vai conviver, assim 

como a organização quando atua em qualquer ambiente. Para uma convivência, no mínimo 

pacífica, é preciso capacidade de gerenciar conflitos, a sensibilidade de aceitar e trabalhar 

com as diferenças. Empatia e resiliência são fundamentais para a convivência. Assim como 

o desenvolvimento de competências cosmopolitas e a superação de características 

etnocêntricas e dos fatores que aumentam as distâncias sociais e tornam os indivíduos ou 

organizações marginais.  

3) Compartilhar: Se conviver pode não ser totalmente uma escolha, compartilhar deve 

ser uma decisão. Compartilhar significa aqui a disponibilidade para colaborar com o outro. 

Refere-se à disponibilidade para fornecer e receber feedback. A comunicação em diferentes 

contextos e com diferentes pessoas é uma competência necessária para o compartilhamento. 

Portanto, habilidades em línguas são importantes para aumentar o grau de homofilia, ou 

seja, aumentar a familiaridade e entendimento entre os indivíduos ou organizações que se 

relacionam. Para compartilhar também é preciso capacidade para lidar com as diferentes 

formas de poder. Personalidades autoritárias têm mais dificuldades em compartilhar já que 

para compartilhar é preciso abertura e disponibilidade para mudar de opinião.  

4) Construir: A construção está relacionada com a prática coletiva de transformação da 

realidade. A capacidade de criar soluções e alternativas de forma cooperativa e de 

identificar problemas é importante na construção de novos projetos e práticas 

organizacionais. Neste sentido, a persistência, a paciência e a flexibilidade são 

características comportamentais relevantes. Na construção é importante lembrar o que 

Rachels enfatizou sobre o relativismo cultural, ou seja, estar alerta de que alguns sistemas 

de valores devem ser universais ainda que algumas crenças sejam particulares.  

Este conjunto de quatro eixos, longe de ser um modelo, é apenas uma maneira de 

indicar como os conceitos trabalhados podem ser pensados e utilizados na gestão de uma 
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organização. Considerando que este artigo é uma revisão teórica, destacamos aqui algumas 

possibilidades para futuras pesquisas aplicadas a partir dos conceitos e estudos 

apresentados: a) Identificar de que forma algumas organizações multinacionais realizam o 

processo de comunicação intercultural; b) Utilizar as dimensões de Hofstede para comparar 

a cultura organizacional com a nacional ou replicar o estudo em outros contextos como 

diversos autores já fizeram; c) Desenvolver pesquisas específicas para verificar o grau de 

etnocentrismo ou cosmopolidade em organizações e contextos específicos; d) Identificar o 

tipo de contexto da comunicação nas organizações (alto e baixo) de acordo com Hall, entre 

outros estudos de aplicações específicas.  

Finalmente, David Berlo (apud ROGERS; STEINFATT, 1999) já dizia que os 

significados estão nas pessoas e estes são criados por meio da comunicação que é um 

processo de interação, ou seja, troca de informações com sentido. Como enfatizamos, a 

comunicação é o coração da cultura e esta, por sua vez, o sistema nervoso da comunicação. 

Desta maneira, a comunicação intercultural tornar-se um processo essencial para a 

formação e transformação de uma sociedade ou organização e, mais precisamente, uma 

ferramenta de gestão fundamental para lidar com os paradoxos do contexto global.  
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