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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a responsabilidade da comunicação 

organizacional na produção de conteúdo intercultural para a mídia como um elemento 

importante na construção social. Para tal, é proposto como objeto de estudo a campanha 

Call Brussels, promovida pela Agência de turismo de Bruxelas, que aborda o tema do 

terrorismo. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental para entender conceitos relacionados à interculturalidade e os impactos da 

sociedade midiatizada na Comunicação Organizacional e análise denotativa e conotativa 

da campanha. 
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1. Introdução  

O mundo globalizado e os avanços tecnológicos intensificaram o contato entre 

pessoas de culturas distintas, seja de forma presencial ou mediada pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Esse contato, por muitas vezes, pode ser harmonioso, 

mas, em alguns casos, conflituoso e desafiador. O cenário social e, consequentemente, o 

organizacional passaram a ter que lidar com diferenças, que perpassam, entre outros 

aspectos, pela cultura, religião e por ideologias políticas. 

Parte dos conflitos está relacionada à percepção que se tem do diferente, sendo 

que essa percepção também é construída pelas representações divulgadas pela mídia. O 
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conceito de representação, amparado em Hall (2005) e Masterman (1989), liga-se às 

proposições de sentido oferecidas pelas instituições de mídia, pela forma como retratam 

determinados grupos, comunidades, experiências e ideias, tendo por base uma 

perspectiva ideológica ou valor específico. 

Ao considerar a relação entre mídia e organizações, o presente trabalho ampara-

se em duas perspectivas. Pela primeira, compreende-se que, ao pautar a agenda pública 

e ao criar representações, o conteúdo midiático impacta na forma como públicos e 

organizações se relacionam. Pela segunda perspectiva, considera-se que as organizações 

também divulgam conteúdos, seja pelas instituições formais de mídia ou pelos seus 

próprios meios de comunicação. Nesse sentido, as organizações também midiatizam 

seus discursos, construindo representações, atuando como mediadoras e assumindo, 

portanto, um papel social na difusão de conteúdo. 

Diante desse cenário, as organizações precisam atentar-se a diversas 

problemáticas ao produzirem conteúdo, como por exemplo, buscar ações que visam 

desconstruir práticas racistas, xenofóbicas, machistas, sexistas entre outras. Frente a 

esse quadro, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a responsabilidade da 

comunicação organizacional na produção de conteúdo intercultural para a mídia como 

um elemento importante na construção social. Para tal, é proposto como objeto de 

estudo a campanha CallBrussels, promovida pela Agência de turismo de Bruxelas, cuja 

problemática tratada foi o terrorismo. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental para entender conceitos relacionados à 

interculturalidade e os impactos da sociedade midiatizada na Comunicação 

Organizacional e análise denotativa e conotativa da campanha. 

 

2.  Os impactos da sociedade midiatizada na comunicação organizacional  

Diante da maior complexidade da sociedade global, devido ao advento e 

progresso da internet, que gera diversas consequências, tais como o rompimento de 

fronteiras físicas e simbólicas, além da intensificação dos ritmos informacionais, uma 

nova sociedade se configura, a em rede (CASTELLS, 1999). Conforme aponta o autor, 

essa modificação na estruturação da sociedade ressignifica as relações nela presentes, 

uma vez que elementos como poder e cultura são alterados ao longo da transição do 

capitalismo industrial para a atual economia informacional.  
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A compreensão e reflexão dessas mudanças sociais perpassam por dois 

conceitos- chave, o de sociedade líquida, de Bauman (1998), que defende a fluidez das 

experiências contemporâneas, e de Lipovetsky (2007), sobre a sociedade do 

hiperconsumo, a qual tem o consumo como ato central e estruturador. Nesse sentido, 

identifica-se que a fluidez e o hiperconsumo estão cada vez mais presentes na 

sociedade, afetando outro elemento indispensável na construção social, a mídia. 

Segundo Barros (2012, p. 101 - 102), a mídia é “mais que instrumento destinado a 

cumprir certas funções sociais (ou comerciais), a mídia é elemento estruturante da vida 

social, que interfere no próprio modo de organização da vida em sociedade. Uma 

sociedade midiatizada”.  

A partir desse raciocínio, faz-se instigante e plausível traçar um paralelo entre os 

conceitos de mediação e midiatização:   

As “mediações comunicativas da cultura” poderiam ser entendidas 

como midiatização da cultura. Vale observar que os dois termos não 

são conflitantes, já que eles sugerem conotações bem próximas. 

Enquanto “midiatização” vem sendo pensada como uma nova forma de 

sociabilidade, decorrente de uma lógica midiática, “mediação” traz já 

de algum tempo o sentido das interações sociais, que nos dias de hoje 

se dão essencialmente – mas não exclusivamente – por intermédio da 

mídia. (BARROS, 2012, p. 88) 

 

A abordagem do autor em questão demarca o entendimento de que os 

desdobramentos de uma sociedade midiatizada vão além dos limites dos dispositivos 

midiáticos e se desenrolam nas dinâmicas de mediação, as quais, por sua vez, estão 

pautadas no contexto do hiperconsumo e da fluidez, conforme expresso acima. 

A lógica da mediação e midiatização, portanto, abrange também as 

organizações, uma vez que estas são instâncias sociais (BRAGA, 2006). Sodré (2006, p. 

7) complementa ao afirmar que “os processos sociais no contexto organizacional, 

acompanhando o movimento de mediatização da sociedade, passam a ser influenciados 

também pela lógica da mídia”.    

A compreensão dos processos comunicacionais das organizações requer o 

entendimento da configuração da sociedade. Com isso, afirma-se que o atual cenário 

caracterizado pela midiatização, globalização, interações mais fluidas e marcadas pelas 

lógicas do hiperconsumo, atingem e transformam o âmbito organizacional.  As 

tradicionais práticas de comunicação se tornam insuficientes nesse contexto, sendo 

possível observar um constante esforço das organizações em diminuir práticas baseadas 
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na transmissão, para intensificar ações que incentivam o compartilhamento de sentido 

por meio de discursos e criação de identidades, a fim do estabelecimento de uma 

relação.  

Portanto, considerando a ampla atuação das mídias na sociedade contemporânea, 

uma vez que elas se desempenham como importantes canais de informação e 

conhecimento; formam expressivamente um sistema de informação, representação, 

identidade e expressão por meio do qual as pessoas aprendem conteúdos e valores; e 

exercem uma função de mediadoras entre a realidade concreta e aquilo que o público 

conhece dela (ANDRELO et al, 2016), as organizações, mediante sua comunicação na 

sociedade midiatizada, assumem um papel social, uma vez que são responsáveis, em 

grande medida, em representar e em construir a visão de mundo do outro. 

O cenário da sociedade midiatizada, mediada pelas mídias sociais, proporcionam 

espaços que intensificam a responsabilidade das organizações em relação ao impacto 

social que sua comunicação pode gerar. Ou seja, as organizações, por meio de sua 

comunicação, principalmente no ambiente virtual, configuram-se como relevantes 

agentes de sensibilização da opinião pública, podendo atingir interesses coletivos e 

transformações sociais.  

A responsabilidade social das organizações ganha ênfase na atual dinâmica da 

sociedade, pois, o retorno social se torna, juntamente à questão financeira, essencial 

para o sucesso da organização. Destaca-se que, segundo o Instituto Ethos5, uma gestão 

socialmente responsável é considerada como: 

[...] forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.  

 

Nesse viés, a comunicação de uma organização se configura como elemento 

chave para a consolidação desta como socialmente responsável, uma vez que os 

processos comunicacionais, a partir do diálogo e interação, possibilitam a união entre 

interesses coletivos e organizacionais. Portanto, a comunicação organizacional, diante 

do seu impacto social, assume a função de garantir a atuação socialmente responsável 

                                                 
5 No Brasil o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em São Paulo, em 1998, tem como 

missão: mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a praticar a responsabilidade social visando criar uma sociedade 

justa. Para isto se constitui como uma organização não governamental cujo trabalho de orientação às empresas é 

voluntário. (TARAPANOFF, 2005, p. 17).  
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das organizações ao viabilizar e promover relacionamentos equilibrados entre os 

interesses sociais e organizacionais (SROUR, 2013). 

Considerando a lógica da midiatização e a crescente necessidade, pelas 

organizações, em desenvolver ações socialmente responsáveis, um elemento 

significativo para ampliar tais reflexões é a cultura e a interculturalidade, pois, sendo a 

midiatização uma nova forma de sociabilidade, pode-se dizer então que a sociedade 

contemporânea globalizada vive uma cultura midiatizada (BARROS, 2012). 

 

3. Interculturalidade no contexto globalizado 

As mudanças provenientes de processos globalizados e reconfigurações 

tecnológicas e sociais acarretam diversas modificações em todos os âmbitos da 

sociedade. No âmbito das organizações, isso não é diferente. Os cenários 

organizacionais e sociais passaram a ser preenchidos por pessoas distintas e suas 

diferenças levaram às organizações a terem que lidar com algumas problemáticas, que 

perpassam por gênero, cultura, idade, ideologia, etnia etc.   

Faz-se necessário reforçar a importância da tecnologia no processo de 

globalização (FERRARI, 2015). Foi a partir dela que as pessoas passaram a ter mais 

acesso à informação e a consumi-la com uma frequência muito maior e isso fez com 

que os relacionamentos entre as pessoas e as organizações e, consequentemente, as 

informações produzidas por elas também se modificassem. 

Diante disso, a interculturalidade apresenta-se como estratégia plural, 

refletindo-se na interação entre pessoas distintas, no acesso às tecnologias, nos 

diálogos sociais e, principalmente, em relação à responsabilidade das organizações em 

produzirem conteúdos que estejam em consonância com as mais diversas culturas. 

Segundo Grau (2005), a globalização ameaça a sociedade na medida em que 

está associada a novos tipos de exclusão social, que segrega indivíduos em função da 

raça, nacionalidade, religião ou outro sinal distintivo, instalando uma contínua 

competição entre eles, conduzindo a sociedade aos conflitos interculturais, nos quais 

imperam o preconceito e não aceitação de algumas características e valores. 

Como indica Fleuri (2003, p. 16), 

A globalização da economia, da tecnologia e da comunicação 

intensifica interferências e conflitos entre grupos sociais de diferentes 

culturas, particularmente na conjuntura recentemente agravada por 

ações políticas de caráter belicista por parte de nações hegemônicas, 
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assim como pelas diversas formas de “terrorismo” desenvolvidas por 

organizações fundamentalistas. 

 

Segundo Fleuri (2003, p. 17), as atitudes de medo e intolerância que comumente 

aparecem quando pessoas distintas entram em contato podem ser superadas pelo 

trabalho intercultural, pois a interculturalidade aparece como uma “possibilidade de 

respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as anule”. Os princípios 

da interculturalidade se utilizados de uma maneira adequada e ética pelas organizações 

podem promover maior respeito à diversidade e dar ênfase nos benefícios das interações 

e integrações culturais. 

Dando foco ao cenário organizacional, a interculturalidade remete a questões que 

envolvem o diálogo, o estabelecimento de entendimentos para a ação, visando à atuação 

dos negócios em um mundo globalizado (BARBOSA; VELOSO, 2006).  Com isso, o 

olhar intercultural por parte das organizações pode dar foco a personagens distintos que 

antes passavam desapercebidos.  

Pensar a interculturalidade de maneira simplista, em que pessoas diferentes 

entram em contato com facilidade, não é adequado, pois não leva em conta todo o 

repertório que os integrantes dessas relações possuem, que muitas vezes, pode ser 

carregado de preconceitos, estereótipos, barreiras linguísticas e muitos outros fatores, 

incluindo as representações midiáticas, que dificultam a comunicação entre elas. 

Segundo o Relatório Mundial da Unesco (2009, p. 11): 

Os estereótipos culturais, servindo embora para marcar os limites 

entre grupos, comportam em si o risco de que o diálogo possa 

limitar- se à diferença e que a diferença possa gerar a intolerância. 

As culturas que pertencem a tradições de civilizações diferentes são 

especialmente inclinadas a recorrer a estereótipos múltiplos. 

Sendo assim, repensar as categorias culturais, reconhecendo as múltiplas fontes 

de identidade, contribui para que a sociedade deixe de insistir nas diferenças e passe a 

considerar a capacidade comum de evoluir em busca de um futuro promissor mediante a 

interação mútua.  

Considerando essa lógica na perspectiva das organizações, utilizar o modelo de 

interação comunicacional dialógica, de Oliveira e Paula (2010), que respalda a 

comunicação organizacional como agente de construção da interlocução entre 

organização e seus atores sociais, torna-se imprescindível. Para as autoras, a 

comunicação, nesse viés, precisa reconhecer a diversidade de percepções, posições e 
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divergências dos interlocutores no ambiente organizacional para que ocorram mudanças 

de comportamento e nas tomadas de decisões.  

De maneira similar a este modelo, a comunicação simétrica e bidirecional 

apresentada por Grunig e Hunt (1984), também se faz importante para compreender e 

buscar satisfazer as necessidades de cada público. Assim, faz-se necessário que as 

organizações utilizem da interculturalidade em suas formas de produção de conteúdo e 

comunicação em busca de dar vozes às mais diferentes culturas em busca de garantir o 

diálogo, a interação, o respeito e a pluralidade. 

Portanto, considerando o impacto social que a comunicação pode gerar, 

questiona-se como esta pode ser socialmente responsável, a partir da interculturalidade, 

e atender com respeito e sem preconceito um dos problemas mais críticos que a 

sociedade enfrenta atualmente, o terrorismo.  

 

4. A produção de conteúdo intercultural: um olhar sobre a campanha CallBrussels 

no contexto do terrorismo 

No ano de 2015 aconteceram episódios que marcaram negativamente a imagem 

da Bélgica como um país aliado ao terrorismo. A mídia massiva divulgou muitas 

informações sobre a presença de terroristas no país e alarmou o cenário mundial, 

enfatizando aspectos negativos e causando medo e insegurança no resto do mundo para 

com o povo belga e seu país. 

Em matéria da BBC (2015), o bairro de Molenbeek, em Bruxelas, foi chamado 

de “ninho de terrorista” e “celeiro de terroristas”, por conta das investigações sobre o 

atentado em Paris que deixou muitas pessoas mortas e feridas apontarem que alguns 

suspeitos eram nascidos na Bélgica, frequentavam o bairro de Molenbreek e outros 

possuíam ligação com o país. 

Desse modo, vê-se que a mídia massiva ressaltou estereótipos, provocou medo e 

fortaleceu a imagem da Bélgica como um país que possui muitos terroristas. Para tentar 

melhorar essa situação da Bélgica e, principalmente, de Bruxelas perante ao cenário 

mundial, a Agência de turismo em Bruxelas promoveu a campanha 

“CALLBRUSSELS”, através de seu site6, que visava desconstruir a imagem transmitida 

pela mídia massiva e mostrar que país não estava tomado pelo medo e terrorismo e que 

as pessoas deveriam visitar Bruxelas. 

                                                 
6Site: <visit.brussels> 

https://visit.brussels/
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A execução da campanha, entre 7 e 11 de janeiro de 2016, consistiu na fixação 

de telefones integrados em diferentes pontos na cidade de Bruxelas: um em 

MontdesArts, um em PlaceFlagey e um em PlaceCommunale in Molenbeek. A escolha 

desses lugares se deu, pois, eram onde alguns dos investigados do atentado em Paris 

moravam. Uma campanha publicitária foi lançada em sites de viagem por toda a 

Europa, a fim de divulgar a ideia da campanha: a partir de um site, pessoas estrangeiras 

poderiam escolher um dos telefones fixados e fazer uma ligação gratuita para perguntar 

para as pessoas em Bruxelas como era a vida na cidade. Via livestreams pessoas podiam 

ver quem estava atendendo ao telefone, assim como ter uma dimensão da área.  

Embora a campanha tenha sido realizada dois meses antes dos ataques terroristas 

no aeroporto e metrô em Bruxelas, no dia 22 de março de 2016, que resultou em mortos 

e feridos, os produtores da campanha, o site visit.brussels e a agência Air, Brussels, 

decidiram manter o seu compartilhamento, segundo eles, como uma forma de símbolo 

contra o terrorismo. 

A agência divulgou que, em cinco dias, obtiveram 12.688 ligações feitas de 154 

países. Ahashtag #CallBrussels, aplicada como estratégia de campanha, foi usada 

massivamente pela imprensa e nas mídias sociais, alcançando mais de 32.8 milhões de 

impressões. Segundo a percepção dos produtores da campanha, a divulgação do vídeo 

se tornou uma declaração contra ao terrorismo, contra os ataques “aos nossos valores e à 

nossa liberdade”. O vídeo, que traz o resumo da campanha da agência de turismo de 

Bruxelas, fez-se de conhecimento das autoras dessa pesquisa por meio do Festival 

Internacional de Criatividade de Cannes Lions de 20167, no qual recebeu seis 

premiações. 

Diante deste cenário, optou-se por analisar o vídeo veiculado na Fanpage8 de 

Brussels, para alcançar o objetivo proposto no presente trabalho, o de verificar a atuação 

da comunicação organizacional na perspectiva da responsabilidade social, 

principalmente por causa do seu impacto social, em relação à produção de conteúdos 

interculturais. Para tal, fez-se uso de duas técnicas para analisar o vídeo, a denotativa, 

uma vez que se acredita que a linguagem produz sentido, e a conotativa, para identificar 

a produção de sentido. Com isso, busca-se compreender se a produção desse vídeo, 

essencialmente de conteúdo intercultural, trata com respeito e sem preconceito, ou seja, 

                                                 
7 Vídeo completo exibido no Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions de 2016: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5iLmgkvgOrA>.  
8 Vídeo exibido na Fanpage de Brussels: https://www.facebook.com/visitbrussels/videos/10156564016580294/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5iLmgkvgOrA
https://www.facebook.com/visitbrussels/videos/10156564016580294/
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com responsabilidade social, uma das problemáticas mais complexas da sociedade 

contemporânea, o terrorismo.  

Ressalta-se, apenas, que o vídeo exibido no Festival de Cannes traz uma edição 

especial, com uma contextualização e maiores explicações sobre a campanha, o qual se 

tornou fonte para algumas das informações concretas expostas neste trabalho. No 

entanto, o objeto de análise desta pesquisa se configura no vídeo divulgado na Fanpage 

de Brussels, que é a edição original e reduzida da campanha.  

 

A análise denotativa 

O vídeo inicia exibindo a estrutura de um dos telefones utilizados pela 

campanha, enfatizando as seguintes escritas9 “Answerthephone” (Responda ao telefone) 

e a hashtag#CALLBRUSSELS (#LIGUEBRUXELAS). Posteriormente, amplia a visão 

da câmera e começa a indicar os lugares onde os telefones foram fixados, Monlenbeek, 

Bruxelas/ Flagey/Bruxelas e MontsdesArts/Bruxelas, respectivamente, juntamente com 

a data, a mesma em todos - janeiro 2016. Ao mesmo tempo em que mostrava os nomes 

de cada bairro, a imagem mudava para exibir exatamente a localização do telefone. O 

cenário, nesses cortes, é da cidade em sua rotina, com as pessoas andando normalmente 

pela rua. 

A partir daí, aparece um dos telefones tocando e uma mulher, que estava em 

Monlenbeek atende à ligação, a qual recebe a seguinte pergunta “Olá, você fala inglês? 

” Ela responde “Sim”. Ao mesmo tempo, um homem em MontsdesArts também 

responde a ligação e a pergunta se mantém para ele. A imagem então retorna para a 

mulher e a conversa continua, com a seguinte pergunta “Você viu alguma pessoa que 

está lutando com armas ou bombas?” e a resposta é “Não. Meu Deus, de jeito nenhum”.  

Então, inicia-se uma tela em azul, com trilha sonora ao fundo com as seguintes 

frases em branco: “Depois de Bruxelas ter sido associada à conspiração do terror”, em 

um segundo momento “a mídia internacional retratou a cidade como uma zona de 

guerra”. Na próxima tela: “Nós queríamos mudar essa percepção”, após alguns instantes 

“com uma resposta honesta”. Em seguida, aparece “COMO É A VIDA EM 

BRUXELAS HOJE? PERGUNTE PARA ALGUÉM EM BRUXELAS”.  

Após essas frases, sem qualquer narração, apenas com som ao fundo, aparecem 

várias imagens seguidas sobre o site do visit.brussels, como se alguém estivesse 

                                                 
9 Ressalta-se que a tradução das falas, textos e imagens apresentadas no vídeo, em inglês, são de autoria das 

pesquisadoras em questão.  
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acessando ao site, exibindo como funcionava para um indivíduo realizar uma ligação 

gratuita e poder conversar com alguém em Bruxelas.  

Então, retoma em outro local, com o telefone tocando, com outras pessoas e com 

um aglomerado maior de indivíduos em torno da estrutura. As reações de surpresa “Oh 

meu Deus!” e a empolgação para atender a chamada estão presentes nos sujeitos 

apresentados na cena. Um jovem atende à ligação e escuta um “oi” animado e ele 

questiona “de onde você é?” e a moça do outro lado da linha responde “sou de 

Portugal”. A partir daí, aparece uma série de cenas, com diversas pessoas atendendo em 

diferentes locais em que os telefones foram instalados, demonstrando reações de 

surpresas sobre o país de origem em que as pessoas ligavam. Com isso, aparece “Você 

está ligando do Brasil? ”; “Inglaterra, uau”; “Vamos dizer oi para a Alemanha”, e as 

pessoas em Bruxelas dizendo olá.  

Posteriormente, o vídeo mostra, a partir dos atendentes, que eles estão sendo 

gravados e vistos pelas pessoas estrangeiras que ligam, quando aparece uma mulher 

falando “eu posso te ver” e a sequência é mostrar as reações entre os participantes por 

serem vistos, assim como, evidenciar o vínculo estabelecido entre eles durante a 

ligação. Por exemplo, tem-se uma frase de uma pessoa que está ligando e vendo o outro 

e pergunta “onde você comprou esses sapatos? ”.  

Com isso, as próximas perguntas e respostas estão baseadas sobre a cidade e sua 

segurança. Aparece a seguinte pergunta “Aí é seguro neste momento?” e a resposta 

“Claro que é seguro, é muito seguro”. E outro diálogo, no período noturno, e em outra 

localização de Bruxelas: “Eu li na internet que é perigoso visitar a sua cidade”, com a 

seguinte resposta “Bem, na verdade é a mídia que faz todo esse alvoroço sobre isso, mas 

nada está acontecendo. Se você quiser vir para Molenbeek, você é bem-vindo. Não 

escute a CNN ou a BCC ou qualquer outra coisa. Honestamente, este é um excelente 

distrito. Tem muitas pessoas, todos estão sorrindo e relaxados. E as garotas são lindas”.  

Ao mesmo tempo que fica o áudio dessa resposta, várias outras imagens são exibidas, 

algumas pegando ao telefone para atender e outras enfatizando o que estava sendo dito 

na resposta, de pessoas felizes, alegres, relaxadas. O vídeo faz um corte, ainda com a 

ideia de fortalecer a imagem de Bruxelas, com um rapaz dizendo, como se estivesse 

complementando a outra resposta, mas em outro contexto “E tem waffles. Você não 

pode dizer não para waffles”.  
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As telas em azuis, com as frases em branco e som ao fundo retornam, com as 

seguintes escritas: “Nós demos a oportunidade para as pessoas em Bruxelas em dizer 

como a vida realmente é na cidade”. Depois, mostra uma mulher conversando no 

telefone dizendo, de maneira motivacional “Apenas venha, venha e aproveite você 

mesma em Bruxelas com seus amigos”. Outro rapaz “Apenas faça isso. Pule no avião, 

faça isso”. E a tela azul, volta: “5 dias: 12.688 ligações de 154 países. Cobertura da 

mídia massiva” (ao mesmo tempo em que os logos das grandes mídias vão aparecendo 

ao fundo) “e mais de 9 milhões de impressões na mídia social.  

O vídeo vai se encerrando com a tela azul ao fundo e em destaque o site 

específico da campanha call.brussels com seu logo ao lado, e então, a troca para o site 

oficial da agência de turismo visit.brussels. Por fim, a frase: “Obrigado por ligar”.  

De maneira geral, alguns recursos técnicos observados no vídeo foram: presença 

de câmeras em lugares discretos que filmavam a reação das pessoas ao atenderem o 

telefone; imagens em plano aberto mostrando os lugares, imagens em plano fechado 

dando foco aos personagens, algumas cenas mais aceleradas e outras mais lentas, vídeo 

não cronológico e com recortes, aceleração e aumento do volume da música em 

determinadas. Em relação aos recursos estéticos, pode-se destacar: telefones colocados 

em estruturas chamativas, foco nos três lugares diferentes e no grande fluxo de pessoas 

que eles recebem; cenas feitas em vários períodos do dia; demonstração de como era 

para acessar o site, apresentando sua interface e como as pessoas deveriam proceder na 

hora de fazer a ligação; apresentação ao final das interações que a campanha obteve; 

foco no #callbrussels em diversos momentos.  

 

A análise conotativa 

Os valores apresentados na campanha estão associados principalmente à questão 

da segurança, uma vez que um dos enfoques da propaganda é mudar a perspectiva dos 

estrangeiros sobre Bruxelas. Nesse sentido, para proporcionar credibilidade e 

desvincular a associação feita, a honestidade se configurou como outro valor presente 

na campanha. Para tal, procurou-se uma contraposição às grandes mídias, muitas vezes 

distantes do público, sendo a solução encontrada incluir pessoas comuns para 

desmistificar a percepção negativa da cidade.   

Ao mesmo tempo em que estereótipos negativos estavam sendo desconstruídos, 

alguns padrões positivos (na perspectiva da propaganda) foram ressaltados por meio das 

falas dos protagonistas reais da campanha, como, por exemplo, que Bruxelas era uma 
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boa cidade e que os moradores de lá estavam sempre sorrindo e relaxados, além das 

garotas serem lindas. Além disso, a parte gastronômica também é ressaltada, como se 

houvesse uma intenção em vincular positivamente a imagem da cidade/país ao alimento 

mencionado, o Waffles10, comalgo prazeroso.  

As pessoas que atenderam ao telefone são homens, mulheres e crianças e 

configuraram-se como protagonistas ao atender a chamada e estabelecerem contato com 

quem estava do outro lado da linha. A representação das pessoas que estão em Bruxelas 

é bem heterogênea, pois os personagens da peça, que são pessoas reais, são de várias 

etnias e idades, fazendo menção ao lugar como um país em que a diversidade está 

presente.  

Os não protagonistas, ou seja, pessoas que não atenderam o telefone, também 

são bem variados, reforçando a ideia de diversidade e não padronização das pessoas. O 

grande fluxo de pessoas pelas ruas é outro fator que chama a atenção e reforça a ideia de 

que Bruxelas é um lugar seguro e que as pessoas podem andar pelas ruas sem medo. A 

peça retrata grande quantidade de pessoas, e foca na imagem das mesmas pessoas, às 

vezes, mais de uma vez, o que dificulta um pouco na hora de quantificá-las.  

De modo geral, a estratégia da campanha foi atingir os visitantes em potencial 

nos sites de viagem na Europa, convidando eles a ligar gratuitamente para Bruxelas e 

perguntar aos moradores como realmente é a vida na cidade. Pode-se dizer que o mote 

da campanha foi afirmar que as melhores pessoas para descrever e promover as 

qualidades de Bruxelas são seus próprios cidadãos, por isso, seu slogan“Howislife in 

Brussels? Asksomeone in Brussels” (Como é a vida em Bruxelas? Pergunte para alguém 

em Bruxelas). 

Analisando a estratégia na perspectiva da comunicação organizacional, observa-

se elementos do modelo interacional dialógico de Oliveira e Paula, assim como do 

modelo da comunicação simétrico e bidirecional de Grunig e Hunt. O esforço em 

proporcionar um espaço para diálogo e interação entre os indivíduos, que se não fosse 

por intermédio da organização não ocorreriam com a mesma dinâmica, indica a 

comunicação organizacional como agente de construção da interlocução entre 

organização e seus atores sociais.  

Diante do que foi apresentado, pode-se dizer que o vídeo dialoga sem 

preconceito com o terrorismo, pois, busca enfatizar os pontos positivos de Bruxelas e, 

                                                 
10Waffle doce em forma de bolacha feita de farinha de trigo, ovos, leite, fermento,açúcar e manteiga que se assa numa 

grelha, podendo servir-se coberta de chocolate, geléia, canela, etc. (Fonte: Dicionário Infopédia, Porto Editora). 
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não uma justificativa para ações terroristas, fazendo pouca menção aos ataques, ou a 

etnia e religião usualmente vinculadas ao terrorismo. Além disso, indica uma abertura 

do país, dizendo que valoriza a liberdade e não se mostra fechada para receber pessoas 

de qualquer outro lugar do mundo, sugerindo, mais uma vez, que a comunicação 

organizacional, pautada na perspectiva dialógica e na responsabilidade social, busca dar 

espaços para diferentes culturas, a fim de garantir o respeito e a pluralidade. 

No entanto, é notável que, apesar de não ser preconceituoso, o discurso do vídeo 

se configura como ideológico, justamente por evitar tratar o terrorismo e por construir 

uma narrativa extremamente oposta ao que a temática remete. Uma ação que poderia 

remeter segurança para quem assiste ao vídeo e deseja ir à Bruxelas, seria conhecer as 

medidas realizadas pela Europa em relação ao terrorismo, algo totalmente anulado na 

campanha. Ainda que a justificativa para isso possa ser a estratégia utilizada para atingir 

a audiência, fica nítido que a não menção se remete a uma ideologia e até uma certa 

alienação ao atual cenário mundial. Outro ponto é que, ainda que as pessoas retratadas 

no vídeo sejam diversificadas, nenhuma estava associada ao que o senso comum remete 

a cultura dos indivíduos que realizam ataques terroristas. Seria isso uma tentativa para 

não reforçar estereótipos, ou, mais uma maneira de idealizar o discurso exibido?  

 

Considerações  

É fato que a mídia está cada vez mais presente na sociedade assumindo um papel 

determinante para as decisões dos indivíduos, principalmente após o advento da internet 

e da evolução das tecnologias de comunicação e informação.  

As organizações, como instâncias sociais, também se inserem no contexto da 

sociedade midiatizada, e sua comunicação se configura como um importante agente 

para pautar discursos e definir representações entre os indivíduos, uma vez que 

potencialmente interferem em opiniões e debates públicos.  

Com o cenário da globalização, um elemento chave para realizar a comunicação 

organizacional de maneira responsável é abordar a interculturalidade em suas ações, a 

fim de promover o diálogo e a troca entre diversas culturas sem preconceitos, ou 

barreiras.  

A campanha #CALLBRUSSELS analisada neste estudo apresentou características 

de uma comunicação responsável, onde, ao tentar desassociar a imagem de Bruxelas 

com o terrorismo, não demonstrou preconceito a etnia socialmente vinculada aos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2016 

 

 14 

ataques ou a sua própria religião. Ao contrário, trabalhou fortemente em exibir os 

pontos positivos da cidade, principalmente vinculado a segurança, desmistificou o que é 

apresentado pela grande mídia, fortalecendo os laços de confiança entre as pessoas 

através das ligações, e se mostrou que é uma cidade aberta e que respeita a liberdade, 

dando a entender que continuará a receber pessoas de diversos lugares, sem 

preconceitos.  

Faz-se interessante observar a dinâmica em que se insere a campanha, pois, a 

mídia massiva, ao estereotipar Bruxelas, afetou nas decisões de turistas em viajar para 

lá, reafirmando os conceitos de uma sociedade midiatizada. Por outro lado, a campanha 

se apropria das mídias sociais para mostrar outro ponto de vista, reforçando conceitos de 

uma sociedade em rede e, também, de uma sociedade midiatizada, agora pelas mídias 

sociais, como em um processo de mediação através das novas tecnologias, as quais 

proporcionaram a realização desta campanha.  

Portanto, a agência de turismo de Bruxelas, enquanto organização, assumiu um 

papel responsável ao produzir uma campanha coerente com os elementos de 

transparência e interculturalidade, ao proporcionar um espaço para diálogo entre 

indivíduos comuns de diferentes países. 
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