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Resumo 

 

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o 

Brasil é o país que mais acolhe refugiados na América Latina. Entretanto, esses grupos, 

quando estão no Brasil, enfrentam diversos obstáculos para se integrar na sociedade 

brasileira, como por exemplo, a dificuldade do acesso ao trabalho e outros serviços 

sociais essenciais, além de passarem por problemas relacionados ao racismo e à 

xenofobia. Diante desse contexto, a partir de uma fundamentação teórica baseada nos 

Estudos Culturais, este artigo é derivado de uma monografia que objetivou mapear e 

analisar as práticas de responsabilidade social empresariais desenvolvidas por parte da 

iniciativa privada pelo viés da comunicação intercultural, buscando entender quais as 

possibilidades de inclusão a partir das estratégias voltadas para essa minoria. 
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Introdução 

 

 Estamos vivendo a maior crise humanitária desde a 2ª Guerra Mundial, de 

acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas Para Refugiados 

(ACNUR), divulgados em junho de 2016, o total de pessoas forçadas a deixar suas casas 

em razão de guerra ou de perseguições chegou em 2015 a 65,3 milhões em todo o 

mundo. Conforme o ACNUR, de toda a América Latina e Caribe, o Brasil é o país que 

mais os acolhe. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), até abril 

de 2016, o Brasil possuía 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades 
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distintas4. Além disso, em 2015, o Brasil concedeu residência permanente para quase 50 

mil haitianos, que são considerados portadores de visto humanitário5. 

O ACNUR, define os refugiados como pessoas que escaparam de conflitos 

armados ou perseguições – religiosas, políticas etc. – e que foram forçadas a se deslocar 

para territórios internacionais em busca de segurança, devido à situação ameaçadora e 

de vulnerabilidade em que seus países se encontram, sendo perigoso regressar. Ao 

atravessar as fronteiras nessas condições, o refugiado é reconhecido internacionalmente, 

obtendo proteção e assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações.  

O presente trabalho, derivado de uma monografia do curso de Comunicação 

Social, com habilitação em Relações Públicas, intitulado de “As Relações Públicas, a 

Comunicação Intercultural e a Inclusão de Refugiados: Um Mapeamento de Práticas de 

Responsabilidade Social”, tem como pano de fundo a questão do refúgio no Brasil que, 

apesar de acolher refugiados, ainda desenvolve poucas e ineficazes políticas públicas de 

assistência para inclui-los na sociedade. Essa minoria, segundo o ACNUR, mesmo 

tendo seus direitos assegurados por lei, passa por diversos obstáculos que incluem a 

dificuldades em conseguir emprego, em ter acesso à educação e à moradia. Além disso, 

são alvos de ataques xenofóbicos e racistas. Portanto, a não integração desse grupo 

acarreta em problemas sociais que afetam não só os refugiados e portadores de visto 

humanitário, mas a sociedade como um todo. Assim sendo, esta pesquisa se justifica – 

socialmente falando – por mostrar qual é o posicionamento da iniciativa privada com 

relação a esse problema social.  

Uma alternativa de como as organizações privadas podem colaborar na 

resolução desses problemas, é a responsabilidade social, que implica “na obrigação das 

organizações em perseguir políticas, tomar decisões e seguir linhas de ação em 

consonância com objetivos e valores desejáveis pela sociedade” (OLIVEIRA et al., 

2015, p. 4 apud BOWEN, 1953). Além disso, a Responsabilidade Social Empresarial, 

por representar um conjunto de ações essenciais nas Relações Públicas, vai muito além 

da busca de um diferencial de imagem e uma vantagem competitiva entre as 

organizações, uma vez que estas práticas demonstram o engajamento com o social por 

parte das empresas. Nesse sentido, as Relações Públicas representam um elemento 

fundamental para guiar essas práticas que contribuem com o desenvolvimento de uma 

                                                 
4 Segundo notícia disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/brasil-abriga-8-863-

refugiados-de-79-nacionalidades>. Acessado em: 7/09/2016. 
5 Segundo notícia disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1704865-brasil-concedera-

permanencia-a-45-mil-haitianos-que-chegaram-desde-2010.shtml>. Acessado em: 07/09/2016. 
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sociedade. Assim, este trabalho confere relevância para a área, por investigar além do 

discurso inclusivo desses projetos, visando verificar se as ações cumprem com o seu 

dever social de forma efetiva entre seus stakeholders, com base nas premissas da 

Comunicação Intercultural.  

A partir desse contexto e do posicionamento da iniciativa privada através das 

Relações Públicas com relação ao crítico cenário de refúgio no Brasil, busca-se 

responder o seguinte questionamento: como são as ações de Responsabilidade Social de 

organizações privadas que desenvolvem projetos ligados à inclusão de refugiados e 

portadores de visto humanitário no Brasil e de que forma os aspectos da Comunicação 

Intercultural aparecem nesses projetos e no discurso dos gestores? 

Diante disso, o objetivo geral desta investigação é mapear as ações de 

Responsabilidade Social de organizações privadas que desenvolvam projetos ligados à 

inclusão de refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil e identificar quais 

aspectos da Comunicação Intercultural estão presentes nessas ações. 

 

Interculturalidade x Multiculturalidade 

 

A globalização evidencia e impulsiona cada vez mais a diversidade cultural, 

fazendo com que as sociedades tenham que “aprender a lidar com as diferenças, mais do 

que em qualquer outro momento histórico” (FERRARI, 2015, p. 49). A diferença só é 

levada em conta e entendida através da interculturalidade. De acordo com Canclini 

(2010), sem ela a globalização é um “OCNI”, um objeto cultural não identificado, pois 

“a estratégia hegemônica da globalização costuma atentar somente à parte desses 

processos que é redutível ao mercado, ou seja, àquilo que cabe em suas políticas 

clientelares” (CANCLINI, 2010, p. 46). Assim sendo, é necessário expor o conceito de 

interculturalidade, que muitas vezes é considerado sinônimo de multiculturalidade, pelo 

fato de ambos servirem para estudar as questões do encontro entre culturas (GROHS, 

2014). Ferrari define o conceito de multiculturalismo como algo que 

 

[...] enfatiza a coexistência de vários diferentes no interior de um mesmo 

espaço e ao mesmo tempo, sem a necessidade de interação, com uma interação 

limitada ao mínimo necessário para a operação da vida cotidiana ou, ainda, 

circunscrita à dimensão pública e jurídica (FERRARI, 2015, p. 4-5). 

 

Ou seja, uma sociedade multicultural é uma sociedade na qual culturas 

diferentes coexistem em um mesmo espaço e possuem uma vida comum, porém sem 

interações significativas ou diálogos efetivos.   
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Hall (2003) representa algumas formas de administrar as relações entre grupos 

diferentes, classificando o multiculturalismo em: conservador, liberal, pluralista, 

comercial, corporativo e crítico. Com relação ao multiculturalismo corporativo, seu 

papel é negociar políticas para atender às exigências de uma minoria no ambiente 

organizacional, mas com a condição de que esses grupos assimilem e flexibilizem seus 

atos, mantendo, ainda, os grupos dominantes como ditadores de comportamentos.  

Diante das lacunas que o multiculturalismo apresenta na compreensão e 

inclusão da diversidade, a proposta intercultural surge como um meio de enfrentar essas 

falhas. Segundo Fermoso Estébanez (1998, p. 221, apud COGO, 2015, p. 106): 

 

O termo intercultural envolveria, assim, a integração, a reciprocidade 

e o diálogo de forma que todas se enriqueçam mutuamente, 

conservem sua identidade e resultem em uma cultura híbrida ou 

mestiça, distinta das interatuantes.  

 

A interculturalidade deve ser entendida como um processo dinâmico e em 

movimento, cuja existência tem como requisito básico a participação ativa dos sujeitos. 

É somente através do diálogo, parte de uma comunicação de mão dupla, que o processo 

intercultural é validado, tornando-o uma realidade concreta. Nesse sentido, a 

comunicação intercultural representa um meio essencial para que se estabeleça a 

compreensão da diversidade, pois ela é “fundamentalmente interação, [e] está 

relacionada com o intercâmbio de signos e símbolos” (FERRARI, 2015, p. 55).  

 

A Responsabilidade Social Empresarial e as Relações Públicas 

 

A definição dada pelo Glossário do Instituto Ethos (2013), que é a adotada para 

este trabalho, defende a responsabilidade social empresarial 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 compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 

sociais. (INSTITUTO ETHOS, 2013)  
 

Campos (2004) lista de que forma as ações de responsabilidade social 

empresarial podem ocorrer, como: doações, realização de atividades educativas para 

comunidades fragilizadas, investimento de projetos sociais, entre outros. 

Desse modo, para que a organização obtenha o status de uma “empresa 

cidadã”, esta precisa ter uma imagem corporativa de consciência social, engajada na 
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resolução de problemas em uma sociedade (NETO; FROS, 1999 apud GONTARZ, 

2008). Essas organizações socialmente responsáveis conquistam um reconhecimento da 

sociedade, fazendo com que cada vez mais os públicos exijam das corporações “padrões 

de conduta ética que valorizam o ser humano, a sociedade e o meio ambiente” 

(GONTARZ, 2008, p. 3). A comunicação é um transmissor do valor de 

Responsabilidade Social, sendo considerada um modo estratégico das organizações 

serem reconhecidas enquanto empresa-cidadã. Dessa forma, a comunicação atua como 

um processo de apoio e de transformação da imagem organizacional (CARISSIMI, 

2001 apud CAMPOS, 2004).  

Focando especificamente nas Relações Públicas como subárea da 

comunicação, por muito tempo o termo esteve ligado e restrito às organizações de 

mercado, em especial o conceito de público, que foi reduzido “a uma pequena parcela 

de seu universo: a dos consumidores e clientes” (CASALI, 2008, p. 50). Já no momento 

atual, as sociedades são marcadas por uma “rede complexa de reciprocidades”, 

colocando as Relações Públicas, “com todo o seu vigor e em todos os seus sentidos”, 

como elemento presente tanto no convívio social-cultural, quanto no convívio ambiental 

(CASALI, 2008). Casali (2008) explica que isso ocorre devido à necessidade de 

buscarmos constantemente equilíbrio nas relações com a natureza e com os outros seres 

humanos, pois  

 

[...] essas relações todas são públicas no sentido pleno: atingem todos, de 

todas as formas, em todos os direitos e deveres. A implicação mais evidente 

dessa obrigação coletiva, supondo nossa posição numa sociedade democrática, 

é a da transparência de todos os processos. (CASALI, 2008, p. 50) 

 

Logo, as Relações Públicas como um processo que faz parte das práticas de 

responsabilidade social servem principalmente como “mecanismos de investigação, 

planejamento, execução, coordenação e avaliação, assessorando o processo de 

transformação das empresas em empresas cidadãs e garantindo a sustentabilidade dos 

negócios” (GONTARZ, 2008, p. 5). Além disso, as Relações Públicas são 

indispensáveis para promover a comunicação bidirecional, que implica em trocas 

efetivas entre uma organização e seus públicos. 

 

Políticas de diversidade empresariais e a Comunicação Intercultural 

 

Para Oliveira et al. (2015), a valorização e promoção dos direitos humanos, bem 
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como a “defesa da liberdade de pensamento e expressão e pelo combate às atitudes que 

reforçam o estigma e a diferença” (OLIVEIRA et al., 2015, p. 4), são primordiais para 

que as políticas de diversidade cumpram com seu objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento social e humano. O discurso das organizações é de incentivo à essas 

ações, no entanto estas não se efetivam na realidade das organizações, pois o principal 

motivo disso é “o preconceito enraizado na cultura organizacional” (OLIVEIRA et al., 

2015, p. 5). À visto disso, a Comunicação Intercultural é determinante para que as 

políticas de diversidade sejam executadas e consolidadas, pois é ela que “possui 

vocação para neutralizar o potencial contestador dos movimentos multiculturais, 

transformando-os em algo palatável para as organizações” (BARBOSA, 2000 apud 

COELHO JUNIOR, 2015, p. 84). 

 

Percurso Metodológico 

 

Inicialmente, com o objetivo de nortear а escolha de um método adequado e 

também de se obter um maior entendimento dos aspectos da temática, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica das obras, que serviu de base para a construção do referencial 

teórico. Além disso, também foram consultados dados secundários presentes em sites na 

internet, bem como, o contato com pessoas que de alguma forma estão em contato com 

migrantes e refugiados.  

Foi feita uma pesquisa exploratória na internet e os dados foram coletados 

através do site de buscas, como o Google, realizando a pesquisa com palavras chaves 

como “responsabilidade social”, “refugiados”, “projetos”, “empresas”. Como resultado 

foram encontrados os sites dos projetos, arquivos contando as informações dos mesmos, 

e, sobretudo, várias notícias dessas ações nos sites de grandes veículos de comunicação 

como “Exame”, “Folha de S. Paulo”, entre outros. Por meio dessa pesquisa inicial, 

foram encontrados seis projetos de responsabilidade social voltados para refugiados e 

são eles: Empoderando Refugiadas; Programa de Apoio para a Recolocação dos 

Refugiados – PARR; Trilhas da Cidadania; Escola de Costura para Refugiadas; Curso 

de Português para Refugiados e Refugiado Empreendedor. 

Após identificar os projetos, o passo seguinte foi desenvolver um método de 

coleta de dados que atendesse aos problemas de pesquisa. Assim sendo, primeiramente 

foi realizada uma pesquisa de ordem documental e qualitativa, com base na descrição 

presente nos sites dos projetos e as notícias encontradas. Posteriormente, como principal 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

método de coleta de dados, foi criado um roteiro com questões semiestruturadas, que foi 

enviado para os responsáveis pelos projetos das organizações encontradas. 

No que tange à colaboração das organizações com a pesquisa, do total de seis 

projetos encontrados e cerca de nove empresas mapeadas, obteve-se como resultado seis 

questionários respondidos pelas seguintes empresas: EMDOC, que respondeu pelo 

projeto Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados - PARR; Editora 

Moderna, que respondeu pelo projeto Trilhas da Cidadania; o Sesc-SP, que respondeu 

pelo Curso de Português para Refugiados; Sodexo, Fox Time e a UNDP (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), que responderam pelo projeto Empoderando 

Refugiadas.6 

O questionário semiestruturado antes de apresentar suas 13 perguntas, inicia com 

questões acerca do perfil do gestor do projeto pesquisado, tais como: sexo, idade, 

formação, cargo e setor da empresa. O roteiro tem predominância de perguntas 

fechadas, totalizando 7 deste tipo. Estas perguntas investigam as partes práticas do 

projeto, como a quantidade de refugiados participantes, quantos falavam português, 

línguas utilizadas, duração do projeto, etc. Além disso, parte dessas questões envolvem 

pontos mais específicos das ações, tais como os objetivos, os motivos de criação, o 

conhecimento do público interno, as razões da parceria com as organizações da 

sociedade civil e de que forma a empresa verificou a efetividade da ação promovida 

entre seu público alvo.  

Por fim, as perguntas abertas do roteiro possuem um caráter mais reflexivo, 

envolvendo indagações relacionadas ao projeto de responsabilidade social e a missão e 

os valores da empresa, o porquê de a organização ter escolhido os refugiados como 

público alvo, a maneira que o projeto pode incluir os refugiados na sociedade e a 

importância desse tipo de ação para empresa e para a sociedade.  

 

 

Análise dos Dados 

 

Com a finalidade de explorar as respostas dos questionários de forma mais 

aprofundada, apresenta-se aqui uma análise partindo de categorias relacionadas aos 

                                                 
6 A descrição detalhada de cada um dos projetos encontrados, bem como a transcrição das respostas obtidas a partir 

da aplicação do questionário, se encontram na versão completa deste trabalho, que é a monografia intitulada “As 

Relações Públicas, a Comunicação Intercultural e a Inclusão de Refugiados: Um Mapeamento de Práticas de 
Responsabilidade Social” – que por razões de espaço e enfoque não foram incluídos no estudo aqui apresentado.  
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princípios da Comunicação Intercultural para a aplicabilidade dos projetos e assim 

responder por completo o problema de pesquisa proposto. 

Dessa forma, com base em Grohs (2013), foram eleitas como categorias teóricas 

de análise os quatro conceitos-chave da Comunicação Intercultural: a) o relacionamento 

e trocas entre diferentes culturas; b) a transformação social e cultural por processos de 

interação; c) o tratamento igualitário dispensado às diferentes culturas; e d) a mútua 

compreensão e valorização das singularidades. Além desses princípios, outras duas 

categorias servirão para a análise; são elas: e) Valores comuns partilhados entre 

culturas; e f) Condição dada a participação dos sujeitos. 

Com isto posto, ao verificar todos os resultados dos questionários é essencial 

destacar alguns pontos-chave, antes de entrar na discussão da relação dos projetos com a 

Comunicação Intercultural propriamente dita.  Primeiramente, é evidente que todas as 

empresas querem transmitir uma imagem de benfeitores, pois principalmente nas 

questões abertas, os gestores discursam de forma que o projeto apenas existe para trazer 

benefícios à sociedade em geral e não para a empresa. Somente houve uma resposta, 

relatando os benefícios para a imagem organizacional e no ambiente interno. Ainda 

assim, o gestor tenta amenizar seu discurso com a frase “mesmo não sendo o objetivo”.  

Tendo isso em vista, o resultado da questão fechada de número três (“O que 

levou a criação desse tipo de projeto?”) trata justamente dessa questão, pois nenhum 

gestor sequer marcou a opção “Fortalecimento da cultura e imagem organizacional”, 

mesmo com possibilidade de marcar múltiplas respostas. Desse modo, as empresas 

passam a impressão de que gerar o desenvolvimento social desejado por meio do 

projeto não teria quaisquer consequências positivas para a sua identidade 

organizacional, ou que não seria uma forma de fortalecer seus negócios.  

A investigação defende a visão apresentada por Coelhor Jr. (2015, p. 93), em 

que os projetos não devem ter como motivação única a diferença competitiva, pois 

“dentre outras razões [...] podemos indagar em que se assentaria esse diferencial se 

todas as empresas adotarem tal metodologia administrativa”, outrossim, as organizações 

estão sendo cada vez mais cobradas por seus públicos à realizarem ações que promovam 

a diversidade. Todavia, não se pode cair na ingenuidade ao pensar que essas empresas 

fazem as ações sociais exclusivamente para o bem-estar social. Ademais, as 

organizações que realizam responsabilidade social, voluntariamente ou até mesmo sob 

pressão, ao divulgarem o mesmo para seus públicos, firmam um posicionamento 
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explícito de preocupação com a imagem organizacional.  

Nesse sentido, 83,3% dos gestores apontam que o público interno tem 

conhecimento desse projeto, demonstrando essas ações são divulgadas no ambiente 

interno para informar e, logo, fortalecer a reputação das corporações perante esse 

público. Diante desse resultado, vale exibir o debate proposto por Gontarz (2008), sobre 

as ações de responsabilidade social dependerem muito da forma em que são 

evidenciadas aos stakeholders. Aqui está o papel chave das Relações Públicas que, 

também através de práticas de responsabilidade social, determinam o posicionamento de 

uma instituição com relação à preocupação da qualidade de vida de seus públicos. Desse 

modo, não basta somente realizar as ações, é necessário que estas sejam comunicadas. 

Assim, assumir os benefícios que uma instituição ganha a partir de uma ação social não 

representa crime nenhum. 

Outro questionamento pertinente é que todas as empresas se associaram a 

alguma organização da sociedade civil, sendo que cinco gestores apontam como motivo 

principal a “Experiência de atuação” destas entidades. Mais um resultado que contradiz 

o suposto desinteresse das empresas em fortalecer sua imagem, pois, ao eleger essa 

opção, as corporações demonstram que levam em consideração o histórico relevante e 

positivo dessas entidades, antes de oficializar a parceria e vincular o projeto com a sua 

marca. Parcerias desse tipo são comuns e recomendadas pelo Instituto Ethos (2008), 

pelo fato de representarem alianças estratégicas nos diversos âmbitos das corporações. 

Essa união demonstra o compartilhamento de responsabilidade de todos os setores da 

sociedade pela causa social. 

Contudo, algumas questões precisam ser discutidas acerca dessas parcerias, que 

vão muito além da vontade das corporações em realizar um projeto relevante ou 

aprender com quem tem experiência. O primeiro ponto seria uma possível terceirização 

da responsabilidade social por parte das empresas, isto é, o compromisso com o social 

ainda se mantém, sobretudo, com as entidades da sociedade civil. Além disso, a 

alternativa “Aprendizado junto à instituição”, teve 16,7% de participação, notando que 

as corporações ainda mantêm essas alianças, mesmo que todos os projetos já tenham 

passado da fase piloto.   

As falas dos gestores priorizam a responsabilidade social. Eles utilizam termos 

como "transparência", "ética", "respeito", "práticas sustentáveis", "dignidade", "bem-
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estar social" e "qualidade de vida", entrando na categoria valores comuns partilhados 

entre culturas, ao se referirem aos refugiados e o papel das ações promovidas.  

No entanto, são discursos que focam muito em aspectos macro e não tocam em 

pontos específicos da realidade dos refugiados no Brasil. A objeção aqui é se as 

empresas de fato sabem realizar ou se existe uma real intenção em aprender a realizar 

responsabilidade social, pois, não bastando nenhum dos entrevistados associar a ação 

social com o seu negócio, os gestores dão indícios de que tanto o projeto, quanto a 

escolha do público são, de certa forma, aleatórios. Verifica-se que, por mais que 

apresentem um tom solidário, o cenário descrito pelos gestores também se aplica à 

situação de outros grupos fragilizados, não apenas aos refugiados. Além disso, o baixo 

número de projetos encontrados sinaliza um desconhecimento do cenário de refúgio no 

Brasil por parte da iniciativa privada.  

A característica macro presente nos discursos trata a diversidade cultural, porém 

de forma superficial, não aprofundando a importante questão da “diferença”. Pois, a 

identidade dos sujeitos é reconhecida através da “diferença” (HALL, 2006)7, que está 

sendo cada vez mais exposta por causa da globalização. Por isso, ao olhar para a 

situação dos refugiados e objetivar a inclusão desse grupo, as estratégias devem pautar-

se pela inovação, criatividade, e, acima de tudo, devem priorizar a receptividade a novas 

influências (UNESCO, 2009). Conforme Canclini (2010), a interculturalidade é a 

proposta que dá conta disso e serve de base para analisar de que forma seus os aspectos 

estão presentes na divulgação e discurso dos gestores dos projetos.  

Para Banks (1995), a comunicação intercultural que visa ser excelente busca 

conhecer o ‘estranho’, ressaltar a valorização das diferenças e promover uma forma de 

gestão de modelos diversificados, como executar atos de Relações Públicas levando em 

conta as particularidades culturais e para sensibilizar a questão da diversidade cultural. 

Deste modo, com relação aos refugiados, as práticas de Responsabilidade Social 

fundamentadas na comunicação intercultural são meios essenciais para o combate da 

ignorância e preconceitos que atacam essa minoria. 

À vista disso, percebe-se uma grande preocupação com a inserção do refugiado 

no mercado de trabalho. Porém, mais especificamente tratando dos resultados da 

pergunta 11 com alternativas (“Como a organização verifica se o projeto foi de fato 

efetivo para o público-alvo?”), verifica-se que a opção que obteve maior participação 

                                                 
7 HALL, S. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Porto Alegre: DP&A, 2006. 
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foi “através do número de empregabilidade do total de pessoas”. Este resultado, 

juntamente com as respostas da questão que trata da importância do projeto para a 

empresa e para a sociedade, em que os gestores enunciam pontos importantes do 

empoderamento dos refugiados como a autonomia, a capacidade profissional e a 

aprendizagem do idioma de modo contextualizado, levam à seguinte reflexão: existe a 

preocupação de colaborar na busca por emprego; entretanto, nas falas há ausência de 

uma atenção especial a se o refugiado é tratado com igualdade e dignidade no ambiente 

de trabalho. Pois, conforme assinalado por Lopes (2016), é no âmbito das relações de 

trabalho que ocorrem violações. Essa indagação toca nas premissas da comunicação 

intercultural que considera a inclusão da diversidade também por meio da 

transformação social e cultural por processos de interação e do tratamento igualitário 

dispensado às diferentes culturas, aplicando-se impreterivelmente às relações de 

trabalho.  

Todos os gestores, com exceção da Editora Moderna e do Sesc-SP que possuem 

projetos mais voltados para o ensino do idioma, colocam o trabalho como a única 

condição para o refugiado se integrar no novo meio em que vive e que, dessa forma, os 

projetos contribuem com a sociedade através da preparação desse refugiado para o 

mercado de trabalho brasileiro. Dessa forma, por mais que os uma pequena parte dos 

gestores mencionem a questão da sensibilização das instituições que irão acolher os 

refugiados, ainda se nota um desequilíbrio entre a interação de culturas, em que o 

refugiado detém uma maior obrigação em assimilar a nova cultura que as empresas que 

irão contratá-lo, entrando em conflito com o ponto do tratamento igualitário dispensado 

às diferentes culturas e da condição dada a participação dos sujeitos. 

Isto é um retrato nítido da noção de multiculturalismo corporativo proposto por 

Stuart Hall (2003), que implica em criar ações para atender às exigências de uma 

minoria, mas com o requisito de que grupos minoritários se ajustem na cultura 

dominante, mantendo a hegemonia de certos grupos como ditadores de 

comportamentos. Hall (2003) também fala do multiculturalismo crítico, em que são 

questionadas as relações de poder e desigualdades entre os grupos.   

Por outro lado, os resultados da questão 13 (“Comente sobre a importância do 

projeto para a sociedade e empresa”) estão em sintonia com os pilares da comunicação 

intercultural, principalmente em algumas frases identificadas nas falas dos gestores da 

EMDOC e Editora Moderna. Logo, as manifestações mostram uma aproximação dos 
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pilares para que a comunicação intercultural ocorra de forma efetiva, essencialmente por 

citarem o principal agente para o seu desenvolvimento: a educação.  

Observa-se que os gestores não estigmatizam o refugiado e procuram passar os 

benefícios que as empresas terão ao contratá-lo, tocando nos pontos que envolvem o 

relacionamento e trocas entre diferentes culturas e a transformação social e cultural por 

processos de interação. Essa característica está presente principalmente nos discursos da 

EMDOC, que enfatiza o fato de que essas pessoas são profissionais que podem 

acrescentar de forma positiva ao ambiente de trabalho justamente pelo fato de serem de 

outra cultura; da Fox Time que menciona a colaboração dos refugiados à economia; e da 

Editora Moderna, em que as questões que envolvem a globalização, identidade e cultura 

são discutidas na resposta. Outrossim, vale destacar que a Fox Time, menciona que 

oferece sessões de mentoria e coaching, e a Editora Moderna afirma que para verificar a 

efetividade da ação, os participantes realizam autoavaliações para entender seu próprio 

domínio de português. Ambas as respostas se relacionam com o princípio da mútua 

compreensão e valorização das singularidades. O Sesc-SP menciona a troca de culturas 

na presença do andamento da ação, entrando na questão do relacionamento e trocas 

entre diferentes culturas. 

Embora existam sinais nas falas com características da comunicação 

intercultural, não se pode afirmar que os gestores sigam por completo suas premissas na 

condução desses projetos, uma vez que a proposta intercultural precisa de algumas 

condições para se efetivar. Por isso, de acordo com Ferrari (2015, p. 61), o primeiro 

ponto é que deve-se privilegiar o diálogo, estabelecendo uma relação de equilíbrio e não 

de dominação entre os indivíduos. O segundo ponto é a importância em acabar com os 

estereótipos e promover uma mudança de mentalidade. O terceiro ponto está em iniciar 

a negociação intercultural, para que todos priorizem o diálogo de igual para igual. E, por 

fim, o último ponto consiste em compreender que os valores defendidos em nossa 

sociedade não são únicos e nem são os melhores, e acima de tudo, devemos "aceitar que 

as demais culturas têm seu valor próprio é reconhecer que o mundo é feito de e para as 

diferenças" (FERRARI, 2015, p. 61). 

Portanto, é possível confirmar que os projetos de uma maneira geral, através do 

discurso dos executivos, apresentam um misto de aspectos que envolvem a 

comunicação intercultural e o multiculturalismo. Os pontos do interculturalismo 
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destacados são essenciais para que as ações tenham um fim significativo de contribuição 

para a inclusão dos refugiados na sociedade brasileira. 

 

Considerações Finais 

 

A monografia que derivou este artigo, surgiu com a proposta de entender de 

que forma as organizações privadas, por meio das Relações Públicas, são capazes de 

contribuir com um dos maiores problemas sociais no Brasil e no mundo atualmente: a 

crise de refugiados. Dessa forma, os Estudos Culturais, a Responsabilidade Social 

Empresarial e a Comunicação Intercultural foram as principais referências teóricas para 

o embasamento desta pesquisa, contribuindo para alcançar o objetivo de mapear as 

ações de Responsabilidade Social de organizações privadas que desenvolvam projetos 

ligados à inclusão de refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil, além de 

identificar quais aspectos da Comunicação Intercultural estão presentes nessas ações.  

Com a pesquisa exploratória, foi possível mapear os seis projetos de 

responsabilidade social que têm como público-alvo os refugiados e portadores de visto 

humanitário, respondendo parte da indagação do trabalho, sobre como são as ações de 

Responsabilidade Social promovidas pelas organizações privadas para esta minoria. No 

entanto, como esta investigação enfatiza a comunicação intercultural, foi necessário 

entender se os projetos contêm suas bases, respondendo ao complemento do problema 

de pesquisa proposto que questiona de que forma os aspectos da comunicação 

intercultural aparecem na divulgação dos projetos e no discurso dos gestores.  

Com relação aos resultados da análise da fala dos gestores, percebe-se que 

existem nela aspectos da comunicação intercultural, principalmente quando discursam 

de que forma o projeto auxilia os refugiados a melhorarem sua qualidade de vida, 

característica também perceptível na divulgação e descrição das ações. Todos os 

objetivos e a forma como as ações são conduzidas demonstram o reconhecimento da 

situação de dificuldade e a tentativa de solucionar o problema. Nesse caso, as empresas 

detectaram a necessidade de colaborar na preparação do refugiado para o mercado de 

trabalho e ensinar a língua portuguesa.  

No entanto, os projetos, de maneira geral, não conseguem colocar em prática 

todas as bases essenciais da proposta intercultural, principalmente no que tange à 

questão de um equilíbrio entre as culturas e à transformação social através da interação. 

Nesse ponto, quem ainda tem de realizar um esforço muito maior para se adaptar é o 
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refugiado, enquanto as instituições que essa pessoa frequenta permanecem como único 

difusor de cultura. É como se o refugiado não tivesse nada para oferecer, sendo capaz 

somente de receber culturalmente falando. Dessa forma, certos trechos dos discursos 

caem na noção de multiculturalismo que, de acordo com Hall (2003), representa um 

conjunto de ações incompletas, que não dão conta de acabar com as raízes dos diversos 

problemas pelos quais passam os refugiados: a xenofobia e o racismo.  

Vale constatar que, após a análise feita das falas dos gestores, percebe-se que 

os projetos que mais se aproximam de aspectos da comunicação intercultural são o 

Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados – PARR e o Trilhas da 

Cidadania. O primeiro por valorizar toda a trajetória – principalmente profissional – do 

refugiado, e o segundo por apresentar um método de ensino do idioma, valorizando 

tanto o contexto de origem quanto o atual do refugiado.  

A própria essência das Relações Públicas se relaciona com a noção de 

comunicação intercultural, principalmente no que tange à questão de priorizar a 

comunicação de mão dupla, pois considera os públicos não somente como receptores, 

mas também como emissores e produtores de informação. Por isso, mais uma vez, as 

práticas de responsabilidade social, ao adotarem essa dinâmica, têm mais chances de 

cumprir seu papel social por completo e, consequentemente, fortalecer o status de 

empresa cidadã da instituição viabilizadora do projeto. É exatamente aqui que reside o 

grande desafio: ir além do simples reconhecimento e assimilar a diversidade cultural 

como parte inerente de nossa própria realidade.  Por fim, é essencial destacar que, para 

que o ciclo de conhecimento dessas iniciativas fosse completo, seria muito interessante 

ouvir os refugiados participantes de cada projeto estudado, ficando essa perspectiva 

como sugestão para futuros trabalhos. 
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