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As discussões de Steger (2002), Asquer (2012) e Henisz (2014) acerca das 
perspectivas da Diplomacia Corporativa permanecem atuais, ainda que 
ganhem novos contornos. Asquer (2012) procura definir o conceito a partir do 

comportamento dos atores visando à implementação de condições favoráveis à realização 
de atividades corporativas, passando por suas relações econômicas e comerciais, 
envolvendo negociações complexas, relações públicas e com investidores.

Os autores lançam luz ao debate acerca das estratégias corporativas em um ambiente 
de negócios mais volátil e fragmentado com o qual nos deparamos. Também salientam 
o papel dos gestores de empresas multinacionais, os quais estão lutando para vencer 
a competição estratégica dos stakeholders no xadrez internacional, sejam internos e/
ou externos às organizações. Essas partes interessadas diferem fundamentalmente em 
sua visão de mundo, em sua compreensão da economia e dos aspectos políticos, assim 
como em suas aspirações e receios para o futuro. Mais recentemente, outros analistas 
incluem também os desafios trazidos pelos desdobramentos causados pelo covid-19. 

Neste sentido, Rydlensky (2021) relembra quando Klaus Schwab traz à tona os riscos 
econômicos, sociais e ambientais que já vinham corroendo a sociedade nas últimas cinco 
décadas, mas que têm sido ainda mais expostos pelos impactos da pandemia. Em seu 
texto, Denilde Holzhacker (2020) realça os desafios pós-Covid 19, particularmente na 
América Latina, enaltecendo os números da tragédia social e econômica que a pandemia 
do Coronavírus tem causado na região. Em sua abordagem, o FMI calcula retração do PIB 
nos países da região, da ordem de 8,1% em 2020, com reflexos no aumento da pobreza 
e da desigualdade. Nesse contexto, as organizações são pressionadas para fazer parte 
da reconstrução desses países não só no aspecto econômico, mas também no âmbito 
social e político. Nesse processo, o desenvolvimento do Stakeholder Capitalism faz todo 
sentido, com plena combinação entre condições de mercado e agentes não-mercado, com 
estratégias das empresas incluindo compromissos de cunho social, proteção ambiental 
e diversidade. 

De forma geral, os experts em Diplomacia Corporativa colocam evidência nas questões 
ligadas à liderança internacional e busca por recursos, gestão multicultural e multifuncional 
das estruturas organizacionais a partir de novas configurações oriundas da combinação 
entre a inovação e transformação digital, bem como dos novos modelos de negócio que 
precisam se adaptar acerca da complexidade da nova agenda global. 

Jürgen Dormann, à época Presidente do Conselho da Aventis, relembra que este debate 
é um “lembrete oportuno” de que estamos todos no mesmo barco, quer representemos 
empresas, marcas, ONGs e/ou governos, assim como a relevância do mapeamento e 
diálogo com distintos stakeholders. Igualmente, a discussão incorpora a responsabilidade 
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sócio-ambiental, bem como a adequada gestão da comunicação e eventuais situações 
de gestão de crise, e análise de risco com as quais as organizações e governos 
lidam constantemente. Neste ínterim, Rodolpho Bernabel (2020) destaca os Risco da 
Omissão. Nele, o autor explica que o mundo corporativo enfrenta inúmeras mudanças, 
distintas das alterações anteriores. A inclusão de grupos demográficos diversos, dos 
novos formatos de liderança, da maior representatividade de mulheres e negros ganham 
novos contornos.  

Outra alteração relevante, proposta por Bernabel, é a relação com clientes com forte 
solicitação de mais transparência nas agendas corporativas. Para as empresas, a 
cobrança cada vez maior de ações de sustentabilidade é papel sine qua nom. Essas 
questões, agrupadas na sigla ESG, ampliam significativamente o sentido de governança 
corporativa. Qualquer risco, previsto ou mal gerenciado, pode causar impactos relevantes. 
A conciliação de interesses dos diferentes stakeholders é ajudada pelo conceito de 
diplomacia corporativa com novas adequações de protocolos e novos modelos de 
negócios.

Justamente, os desafios da Diplomacia Corporativa ganham outros contornos, não 
apenas em função dos aspectos acima mencionados, mas sobretudo em função das 
necessidades impostas pela competitividade e consequente investimentos em inovação, 
recursos dispersos nas cadeias produtivas e novas fragmentações impulsionadas pela 
transformação digital, sem falar das habilidades e competências requeridas para se 
navegar em oceanos tão incertos . Mais além, nos conceitos da Quarta Revolução 
Industrial (2018), Schwab chama a atenção a respeito das tendências trazidas pela 
tecnologia, em uma nova fase de mudanças que estão contribuindo para estes novos 
modelos corporativos e relacionais, os quais impactam a gestão de stakeholders. 

Ordeix-Rigo e Duarte (2009) examinam como a Diplomacia Corporativa atua para melhor 
lidar com a legitimidade e influência das organizações dentro de um dado sistema social e 
regional.  Dentro das perspectivas regionais, Gunther Rudzit (2020), em sua abordagem, 
traz evidências a respeito da Diplomacia Corporativa brasileira no Oriente Médio.  O 
autor sublinha que desde a década de 1960, a indústria brasileira procurava mercados 
no Oriente Médio e que a construção de laços diplomáticos na região, país a país, abriu 
alternativas comerciais. O fortalecimento da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, 
nos anos 80, permitiu tais alternativas comerciais e deu outro tom para essa busca de 
mercado regional, inclusive com ações na esfera cultural. 

Por outra vertente, Demetrius Pereira (2020) discute a diplomacia corporativa no 
âmbito da Parceria Estratégica Brasil - União Europeia. O texto reconstrói o histórico 
das relações EU e Brasil e a importância do Tratado de Lisboa (2009) para agilizar 
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as relações comerciais do bloco. Nesse contexto, a parceria estratégica Brasil/EU, via 
encontros empresariais, efetivamente avançou como exemplo da operacionalidade da 
diplomacia corporativa. 

Carolina Pavese (2020) complementa a visão europeia por meio da análise de Grupos de 
Interesse na União Europeia e suas respectivas articulações e Lobby Empresarial. 
O sistema político europeu, com seus vínculos normativos entre Estados e instituições 
de Bruxelas, é percebido pelos grupos empresariais como plataforma fundamental de 
atuação. Porém, o setor privado aumentou seu poder no processo decisório europeu. 
Nesse processo, a inserção das atividades de lobby se transformou em componente 
formal do sistema político europeu, com grupos de interesse definidos e reconhecidos. 
É mais um exemplo desta operacionalidade trazida pela diplomacia corporativa. 

Ainda na vertente regional, desta vez asiática, Fausto Godoy (2020) contribui com o 
entendimento da diplomacia corporativa na região que mais cresce economicamente, 
sugerindo o desafio de como conviver com a transferência do eixo da geoeconomia do 
Atlântico para o Pacífico? Um bom exemplo dessa mudança de perspectiva comercial é 
a Parceria Regional Econômica Abrangente, formada pelos 15 maiores países asiáticos 
para alavancar o livre comércio em toda a região da Ásia-Pacífico. Ademais, trata de 
países com expectativas de poder completamente antagônicas, mas conciliadas a 
partir de típicas ações de diplomacia corporativa e realçadas pela operacionalidade e 
pragmatismo de resultados.  

Além da visão mais abrangente da Ásia, o caso particular do Japão é abordado por 
Alexandre Uehara (2020). Em sua discussão, ele enfatiza a Diplomacia Corporativa 
japonesa com base em estratégias e ferramentas.  A análise da disputa de mercado 
mostrou, no caso do país, que ações da diplomacia governamental não são suficientes 
para atender todos os interesses das empresas, do próprio governo e de ONGs. O 
texto está alicerçado inclusive em ações de inteligência artif icial, e de suas eficientes 
parcerias público-privadas. Um ponto importante é a percepção de que a diplomacia 
corporativa japonesa está baseada em princípios, chamados Kyosei. 

Incorporando alguns destes aspectos citados acima, o já não tão recente, mas também 
atual livro “The Content Trap” (2016) pode ser interpretado como um guia que sugere 
ações voltadas para a diplomacia, ainda que o autor não necessariamente cite o termo 
desta forma. O “manual estratégico” incorpora alguns dos problemas complexos que 
perpassam fronteiras. Nele, o Professor da Harvard Business School, Bharat Anand, lança 
luz à uma das abordagens que mais intrigam as organizações – como prosperar ao invés 
de ser destruído pela transformação digital? O autor examina uma série de empresas 
e modelos de negócios ao redor do mundo, do The New York Times à The Economist, 
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da gigante da Internet Chinesa Tencent à pioneira digital escandinava Schibsted, ou da 
gestão de talentos ao futuro da educação. Seus estudos de caso incorporam pesquisas 
em economia, estratégia empresarial internacional e marketing global.   

Aliás, neste âmbito do marketing internacional, Marielza Cavallari (2020) discorre 
acerca do binômio Marketing e Diplomacia Corporativa. Com a evolução da definição 
de Marketing como atividade organizacional e não como função, o conceito adquire 
possibilidades de agir e direcionar decisões, refletindo anseios e conflitos do mundo 
globalizado. Essa revisão conceitual é básica para entender a interação entre o Marketing 
e a Diplomacia Corporativa. O ponto essencial é que se no século XX as empresas eram 
avaliadas pelos bens e serviços que ofereciam, enquanto neste século, são também 
avaliadas pela sua contribuição como instituição. É nesse sentido que a diplomacia 
corporativa gerencia o ambiente de negócios com diferentes públicos e diferentes 
cenários, nacionais e internacionais, com mais operacionalidade e pragmatismo no 
retorno sobre os investimentos.

Ainda no campo do marketing, “os consumidores estão cada vez mais seletivos e 
conscientes na hora de comprar, além de mais expostos ao cenário global. Reduzir 
o tempo de desenvolvimento de produtos e serviços é um desafio que os processos 
operacionais procuram enfrentar para diminuir custos e consequentemente o lead time 
de produção, deixando os produtos e serviços mais competitivos. A diferenciação de 
custos é um componente do posicionamento estratégico e as organizações procuram, 
incessantemente, reduzir tudo o que não agrega valor a um produto/serviço. Os 
processos da cadeia global de valor dispersos pelo mundo e/ou compartilhados entre 
países e grupos empresariais devem ser racionalizados com esta finalidade, propiciando 
assim, políticas e estratégias de preços diferenciadas para o mercado” (apud Zorovich e 
Pacheco, 2019).

Na discussão entre o marketing “tradicional e o digital” , pesquisa com 400 empresas 
revelou que elas estão usando tecnologias como mídia social, dispositivos móveis, 
analíticos e outros dispositivos incorporados em programas de gestão de stakeholders, 
marketing e finanças internacionais para mudar o engajamento do cliente, as operações 
internas e até mesmo os modelos de negócios (MIT Sloan of Management, 2017 ; 
KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017).

Voltando à Anand (2016), o sucesso de empresas que prosperam não vem apenas de 
gerir distintos stakeholders, mas de produzir bons conteúdos e de reconhecer como 
os conteúdos permitem a conectividade com os stakeholders.  Provém não apenas de 
proteger o valor do conteúdo a todo custo, mas de como o conteúdo gera oportunidades 
relacionadas. O sucesso não vem de imitar as melhores práticas dos concorrentes, mas 
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de ver as escolhas como parte de uma conexão e rede de negócios internacionais mais 
ampla. A mudança digital significa que todos podem alcançar e interagir diretamente 
com os outros, reiterando que estamos todos no negócio de conteúdo. O desafio passa 
pela gestão deste amplo conteúdo, das escolhas estratégicas para fortalecer os vínculos 
entre conteúdo e retornos em seus novos planos de negócios, englobando plataformas 
digitais e os efeitos de se trabalhar em rede.

Neste ambiente de desafios complexos que começa com um consumidor cada vez mais 
informado e inclui uma economia digital, cada vez mais dominante, a diplomacia corporativa 
se depara com novos contornos que transformam a forma como a gestão de stakeholders 
é realizada em distintas regiões.  Em palestra proferida na ESPM (2019), Octavio de 
Barros, discorreu a respeito do mundo fraturado pela revolução cognitiva e digital, 
salientando que a revolução tecnológica está abalando todos os modelos de negócios. 
Também contextualizou que “a globalização depende de plataformas tecnológicas, 
softwares, rotinas, softwares, protocolos de gestão da produção, computação na nuvem, 
Iot, Big Data, robotização, impressão 3D, nanotecnologia, ciências do cérebro etc”.

Em resumo, a abordagem dos autores trata de perspectivas que envolvem o engajamento 
de stakeholders com visões regionais, em um ambiente que vem mudando de forma 
abruta, por vezes contrapondo a visão tradicional frente aos desafios motivados e 
impostos pela necessidade de constante inovação, transformação digital e adaptação a 
novas agendas.

Boa leitura!

Prof. Dr. Marcelo Zorovich  
Coordenador dos cursos de graduação em Administração e Relações Internacionais da ESPM-SP

Prof. Dr. Leonardo Trevisan  
Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP
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Este artigo aborda alguns aspectos da diplomacia corporativa, que também 
é apresentada como diplomacia de negócios ou diplomacia empresarial. 
Ela é uma atividade que está ampliando sua importância e se consolidando 

internacionalmente, mas que pode apresentar características que são específicas às 
corporações e países. Por isso, inicialmente serão abordados os aspectos mais gerais 
e depois elementos que caracterizam o caso japonês, que, curiosamente, foi objeto de 
análise em um dos primeiros artigos sobre o tema há cerca de vinte anos quando Manuel 
London correlacionou a diplomacia corporativa com a liderança japonesa baseada em 
princípios, que serão abordados adiante.

A primeira palavra do termo diplomacia corporativa por ter sua utilização mais usual ao 
tratamento do direito público internacional, pode induzir à interpretação de que o enfoque 
seria apenas para questões envolvendo ações governamentais de diferentes países. No 
entanto, a ampliação dos intercâmbios econômicos elevou a relevância da atividade de 
diplomacia corporativa, que envolve negociações e criação de condições favoráveis para 
internacionalização das empresas. Já o entendimento da segunda palavra corporativa 
é mais intuitivo e direto, ou seja, de maneira mais geral, envolve os interesses das 
empresas, que no limite seria o lucro.

A diplomacia corporativa tem ganhado impulso com a maior interdependência econômica 
internacional, envolvendo comércio, investimentos estrangeiros, integrações das cadeias 
de valor principalmente ocorrida após o final da Guerra Fria, identif icada muitas vezes 
como processo de globalização. Corroboram com esse cenário o aumento dos valores 
de investimentos diretos estrangeiros totais que passaram de US$ 204,9 bilhões em 
1990 para US$ 1.539,9 bilhões em 2019, resultando em um aumento de 7,5 vezes. E no 
mesmo período, o comércio internacional total saltou de US$ 3.489,7 bilhões para US$ 
18.932,9 bilhões, crescimento de 5,4 vezes.

Gráfico 1 - Evolução de Comércio e Investimentos (US$ Bilhões)1

1 Fontes: WTO. Merchandise exports by product group – annual (Million US dollar). Dispoinível em: https://data.wto.org/ Acesso 
em 07.DEZ.2020.
UNCTAD. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual. Disponível em: https://unctadstat.unctad.org/
wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740. Acesso em 07.DEZ.2020.
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Esse crescimento dos negócios internacionais dos negócios internacionais demandou 
ações que a diplomacia governamental acabou não sendo suficiente para atender os 
interesses das empresas, abrindo-se a oportunidade para profissionais com atuação 
específica na diplomacia corporativa, representando o setor privado e, também, outras 
organizações não governamentais.

Neste artigo, o foco é o setor empresarial e discutir-se-á a atuação das pessoas e 
instrumentos que podem utilizar. Mas, destaca-se desde já que, como afirmou Marcos 
Troyjo (2005), mesmo com as novas ferramentas tecnológicas de apoio e o aumento da 
competitividade nos mercados internacionais, o mais importante para as organizações 
são as pessoas [diplomatas corporativos] que saibam vender para o mundo.

Voltando-se para a discussão da atividade da diplomacia corporativa, Manuel London 
(1999, p.171) aponta que ela é:

uma forma de trabalhar com as pessoas de forma eficaz para fazer as coisas acontecerem. 
Ao invés de trabalhar em torno ou por meio de outras pessoas, a ideia da diplomacia 
empresarial é ajudar os administradores a entender o ponto de vista uns dos outros e 
chegar a um terreno comum sem hostilidade. Diplomacia é tratar as pessoas com respeito, 
ser honesto, reconhecer e valorizar as diferenças, expressar acordo quando apropriado e 
cumprir metas. A diplomacia usa tato e compreensão para construir confiança e desenvolver 
relacionamentos. Isso se aplica tanto aos negócios quanto às relações internacionais ou a 
quase qualquer situação interpessoal. A diplomacia empresarial é mais importante quando 
há divergências, conflitos interpessoais e muito em jogo. É uma forma de trabalhar dentro  
da política corporativa para fazer as coisas acontecerem (tradução do autor).

Essa abordagem é ampla, mas o conceito de diplomacia corporativa é dinâmico e tem 
ampliado suas premissas incorporando às empresas funções e responsabilidades que 
envolvem a governança global, além dos lucros corporativos. Isso porque, assuntos 
relacionados aos chamados novos temas nas relações internacionais têm ganhado, 
cada vez mais, importância na prática da diplomacia corporativa. Dessa forma, o papel 
do profissional dessa área passa a ter entre suas atividades a resolução de conflitos 
envolvendo não só interesses comerciais, mas passa a incorporar também temas como 
saúde pública, educação, seguridade social e proteção dos direitos humanos. 

Michelle Westermann-Behaylo, Kathleen Rehbein e Timothy Fort (2015, p. 388) reafirmam 
que as corporações têm ampliado o escopo das abordagens da diplomacia corporativa, 
procurando desenvolver uma atitude proativa para lidar com conflitos e/ou lacunas de 
governança que os governos locais e instituições internacionais se mostram ineficientes no 
gerenciamento. E, em muitos países, afirmam Lindsey M. Bier e Candace L. White (2020, s/n), 
os atores não estatais podem ser percebidos como mais confiáveis que os governamentais, 
contribuindo para influenciar e construir a percepção da imagem do um país no mundo.

No caso do Japão, Bier e Candace (2020) apontam que a diplomacia corporativa pode 
ocorrer por meio de parcerias público privada (PPP), em particular nas iniciativas da 
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diplomacia cultural, utilizando estratégia em que os executivos e os gestores priorizam a 
promoção da imagem do país. As autoras destacam ainda que essa parceria no Japão é 
possível ocorrer porque há objetivos mútuos compartilhados que atendem aos interesses 
de ambos. Entretanto, as condições para as parcerias variam de país a país, havendo 
casos em que as empresas, por diferentes razões, podem não querer se associar dos 
governos. E citam como exemplo as empresas americanas, que em alguns momentos 
buscam se distanciar do governo por causa de sentimentos antiamericanos existente em 
certas partes do mundo. Ocorrem também casos de corporações de países comunistas, 
que mesmo estando a política do país em transição à democracia, querem se desassociar 
de governos anteriormente considerados autoritários.

Manuel London (1999, p.172) ressalta outro aspecto no Japão, que é a correlação que 
ele identif ica entre a diplomacia corporativa e o tipo de liderança japonesa baseada em 
princípios, denominada Kyosei. Ele explica que os indivíduos demostram essa liderança 
ao assumirem responsabilidades, tratarem as pessoas com respeito e gentileza buscando 
simultaneamente serem empreendedores, agregarem valor ao negócio e obterem lucros. 
Já as empresas, praticam o kyosei, continua o autor, quando se preocupam com os 
interesses de todos os seus stakeholders (funcionários, fornecedores, clientes e a 
comunidade local), assumindo sua responsabilidade social global, objetivando superar 
divergências sejam elas locais ou internacionais, mantendo a valorização da inovação e 
sucesso nas negociações comerciais.

Como pode-se observar, o número de interessados (stakeholders) e de temas que 
precisam ser abordados pelos diplomatas corporativos é crescente. Dessa maneira, 
o Japão intensifica a incorporação da tecnologia de Inteligência Artif icial (IA), uma 
ferramenta que vem transformando de várias maneiras as relações entre as empresas 
e o comércio internacional. No âmbito das empresas, ele pode promover o aumento da 
produtividade e estima-se que, em termos macroeconômicos, a IA poderá contribuir para 
aumentar o crescimento econômico do Japão e proporcionar novas oportunidades para o 
comércio exterior do país. E a razão dessas expectativas decorre do fato de que:

Ela [IA] pode ser usada para melhorar as previsões de tendências futuras, como mudanças 
na demanda do consumidor e para gerenciar melhor os riscos ao longo da cadeia de 
abastecimento. Permitir o melhor gerenciamento da complexa e dispersa [rede] de 
unidades de produção, e tal ferramenta melhorar a ef iciência total das GVCs [cadeia geral 
de valor]. Por exemplo, a empresa pode usar a IA para melhorar o gerenciamento dos 
estoques, a previsão de demandas e aprimorar a precisão da fabricação e entrega just-in-
time (MELTZER, 2018, tradução do autor).

A incorporação dessa ferramenta, IA, poderá trazer um grande incremento às negociações. 
Por isso, em 2018, o Cognitive Trade Advisor (CTA) foi lançado pela Câmara de Comércio 
Internacional no Fórum Público da Organização Mundial do Comércio (OMC), um 
aplicativo baseado em IA com o objetivo de promover a preparação dos negociadores 
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para acordos entre países ou para identif icar os padrões de regras empregados para um 
determinado setor em um acordo comercial específico (INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE, 2018). Por exemplo, a IA poderia ser usada para analisar as estratégias 
econômicas de cada negociador, suas diferentes premissas e quais as resultantes das 
concessões mesmo em um contexto de múltiplos atores com taxas diferentes. Além 
disso, é possível se projetar as possíveis respostas comerciais de terceiros países que 
não participaram da negociação.

É consensual o diagnóstico de que as empresas que conseguirem incorporar e trabalhar 
melhor com IA superarão aqueles que não souberem. Um exemplo disso foi o teste de dois 
meses realizado pela LawGeek com 20 advogados e a IA para análise de documentação. 
O resultado foi que os advogados obtiveram um acerto médio de 85% e o robô de 94%, 
além disso, o mais impressionante foi o fato de que a IA foi capaz de realizar o trabalho 
em apenas 26 segundos, enquanto os advogados gastaram 92 minutos, em média.

No caso do Japão, essa ferramenta é percebida como importante também por causa 
do envelhecimento da sua sociedade e pela consequente perspectiva de redução da 
quantidade de mão de obra. Uma sinalização do investimento que vem sendo feito foi 
identif icada na pesquisa realizada pela americana ESI ThoughtLab, em colaboração com 
um consórcio de empresas formado pela Deloitte, Publicis Sapient, Cognizant, Appen, 
Dataiku e DataRobot, com mais de 1.000 empresas em 15 países, que constatou a 
liderança das companhias japonesas na adoção da IA como ferramenta apoio às suas 
atividades (CONSULTANCY.ASIA, 2020).

O governo igualmente tem investido. Em 2016, o então primeiro-ministro japonês Shinzō 
Abe estabeleceu o “Conselho de Estratégia de Tecnologia de Inteligência Artif icial”. Em 
março de 2017, esse órgão lançou a “Estratégia de Tecnologia de Inteligência Artif icial” 
para promoção do desenvolvimento da IA no país, incluindo o setor público e privado. 
Essa iniciativa japonesa converge com a análise de Kevin Prouty, vice-presidente do 
grupo IDC Manufacturing and Energy Insights, que afirma:

Toda empresa deseja tomar decisões melhores em um prazo mais rápido. A gerência 
intermediária é o elo que conecta os executivos aos trabalhadores individuais [...] No entanto, 
este grupo pode tomar apenas um número limitado de decisões ef icazes ao mesmo tempo. 
Para acompanhar o ritmo acelerado das mudanças, as organizações precisam repensar 
essa abordagem. A automação baseada em IA e a engenharia digital serão peças-chave 
para transformar o sistema operacional processo de tomada de decisão (INTERNATIONAL 
DATA CORPORATION, 2020, tradução do autor).

A adoção da IA visa otimizar as decisões e, ao mesmo tempo, atender as necessidades de 
aprimoração da experiência do cliente, da eficiência dos funcionários e da aceleração de 
inovação. Mas, além disso, como foi apontado acima, a atividade da diplomacia corporativa 
está transcendendo seu papel tradicionalmente econômico, envolvendo também questões 
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políticas e sociais em mercados estrangeiros, gerando uma ampliação dos grupos de 
stakeholders e interlocutores diretos (EGEA; PARRA-MEROÑO; WANDOSELL, 2020). 
Consequentemente, essa demanda por brevidade de resposta associada a multiplicidade 
de interesses torna a incorporação do apoio da IA cada vez mais necessária.

Por fim, nesta breve reflexão, conclui-se que a pandemia da COVID-19 ao tornar o ano de 
2020 muito difícil para os negócios internacionais, de maneira geral, aumentou a percepção 
da necessidade de rapidez nas tomadas de decisões. Ao mesmo tempo, aproximou ainda 
mais a diplomacia corporativa das questões de saúde, de responsabilidade social e 
ambientais, fazendo com que houvesse um aumento de complexidade para as decisões 
pelas empresas. Esses fatores associados fizeram com que a incorporação da AI se 
tornasse ainda mais requerida.

Por isso, continuamos a afirmar que os humanos nunca serão substituídos totalmente 
pela inteligência artif icial, mas se reconhece que é cada vez maior a busca pelas 
empresas para fundamentação das suas ações em informações baseadas em dados. 
Consequentemente tornou-se compulsório ao diplomata corporativo estar atento aos 
diferentes interesses dos stakeholders e, ao mesmo tempo, desenvolver suas habilidades 
para utilização de novas ferramentas como a IA, para que os benefícios estratégicos, 
operacionais e financeiros sejam alcançados com reconhecida legitimidade.
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O Sistema de governança europeu constitui-se numa esfera supranacional de 
formulação e decisões políticas que interfere cotidianamente no plano doméstico 
de seus vinte e sete estados-membros. Além de criar vínculos normativos entre 

os Estados e as instituições de Bruxelas que compõem o arranjo institucional da União 
Europeia (UE), esta estrutura política requer que as legislações nacionais, definidas de 
forma autônoma por cada membro, sejam pensadas a partir de sua compatibilidade com 
o chamado Direito Comunitário. Pensando na distribuição de competências legislativas, 
é importante ressaltar que a UE detém competência exclusivas nas áreas referentes ao 
mercado comum, à união econômica e monetária e à celebração de acordo internacionais, 
dentre outras. Isso significa que é no âmbito europeu que as questões referentes aos 
comércios de bens e serviços intra e extra bloco são deliberadas.

Diante deste contexto, o sistema político europeu tem sido percebido pelos grupos 
empresariais como plataforma fundamental de atuação para a promoção de suas agendas. 
Consequentemente, as últimas décadas testemunharam um aumento exponencial das 
atividades do setor privado no processo decisório europeu, num exercício que requer 
a definição de estratégias e análises que considerem a singularidade do modelo de 
governança europeu. Este ensaio tem como objetivo apresentar os principais elementos 
que caracterizam a inserção e participação do setor privado neste modelo. 

Lobby na UE: aspectos formais e atores

A inserção das atividades de lobby como componente formal do sistema político da 
UE data de 1988, quando um relatório da Comissão Europeia (braço executivo do 
bloco e que detêm poder de iniciativa legislativa) recomendou que grupos empresariais 
participassem diretamente dos processos decisórios. Em 1995 o Parlamento Europeu 
criou o primeiro mecanismo de cadastro dos grupos de interesse, enquanto a Comissão 
adotou o seu protocolo em 2008. A fusão dos dois instrumentos ocorreu em 2011, com 
a criação do Registro de Transparência Europeu, cuja inscrição é obrigatória a todos os 
grupos de interesse que atuam diretamente em Bruxelas (Parlamento Europeu 2015).  Em 
2019, 12.147 organizações estavam inscritas no registro, sendo 53% classificadas como 
“lobistas internos e associações sindicais/empresariais/profissionais, 27% “Organizações 
não-governamentais, 7% “consultores profissionais ou independentes e escritórios de 
advocacia”, enquanto os 13% restantes são distribuídos nas demais categorias (Registro 
de Transparência 2020). Desdobrando essas categorias em subgrupos, as corporações 
representam 45% (5.511) dos atores cadastrados no Registro de Transparência em 2020 
(Lobby Facts 2020).

Como parte das políticas de transparência, desde 2014 a Comissão Europeia tem a 
obrigação de publicar online as informações referentes às reuniões de seus funcionários 
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de alto nível com os lobistas. Os dados fornecidos incluem tema de discussão e atores 
parte da reunião. Já no primeiro período (2014-2015) foram notif icados 7.084 encontros 
de funcionários da Comissão com lobistas, sendo 75% representantes de empresas e 
da indústria, 17% de ONGs, 4% provenientes de think tanks e apenas 2% autoridades 
locais. Os portfolios da UE que registraram o maior número de reuniões foram: economia 
digital (771), clima e energia (746), emprego e crescimento (583), mercado financeiro 
(489) e mercado único digital (451) (Registro de Transparência 2015). 

As estratégias adotadas pelas empresas para influenciarem o processo decisório na UE 
variam entre representação direta (registrando a organização individualmente) ou através 
de federações e confederações, uniões e outras formas de organização coletiva de 
setores e atividades. Dentre as principais, destacam-se EUROCHAMBERS (federação das 
câmaras de comércio da UE que representam pequenas e médias empresas), BUSINESS 
EUROPE (Confederação das empresas europeias), AMCHAM (Câmara Americana de 
Comércio), dentre outras. Segundo Rasmussen (2014), o ponto forte das associações 
comerciais europeias é que elas estão sempre atentas quando se trata de identif icar a 
opinião majoritária defendida por seus membros. Ao mesmo tempo, muitas vezes são 
enfraquecidos por sua incapacidade de reconciliar interesses nacionais divergentes.

Há, ainda, como aponta o Lobby Facts (2020), uma presença forte de escritórios 
especializados em lobby (muitos deles escritórios de advocacia, consultorias e empresas 
de relações públicas), que concentram o maior aporte financeiro empregado nestas 
atividades declarados aos órgãos competentes. Seguindo os escritórios especializados, 
dentre os maiores gastos com atividades de lobby estão aqueles provenientes de grandes 
corporações. Todas as vinte maiores empresas atuantes na atividade declaram gasto 
anual com lobby em 2020 entre 5 e 2,25 milhões de euros, em 2020 (Lobby Facts 2020). 

Tabela 1 - Maiores corporações lobistas na UE em 2020 (em gastos)

Posição Empresa Posição Empresa
1º Google 11º Volkswagen Aktiengesellschaft
2º Microsoft Corporation 12º BASF SE
3º Shell Companies 13º BP p.l.c
4º Facebook Ireland Ltd 14º Dow Europe GmbH
5º Bayer AG 15º Equinor ASA
6º Exxon Mobil Petroleum & Chemical 16º British American Tobacco
7º DAB Italia s.c.p.a 17º Novartis International AG
8º Huawei Technologies 18º Apple Inc.
9º SESAR deploymente Alliance 19º Daimler Aktiengesehhschaft
10º Siemens AG 20º Electricite de France

Fonte: Lobby Facts (2020).
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Analisando as informações, é interessante observar a presença de empresas que 
declaração ter escritório central em países fora do continente europeu (i.e Google, 
Microsoft, Huawei e Apple). É claro, também, a concentração de setores em que estas 
empresas atuam, sendo a maioria ligada ao setor de tecnologia, energia, automotivo 
e farmacêutico.  Essas informações reforçam as conclusões de Dellis e Sondermann 
(2017) sobre o engajamento do empresariado em atividades e lobby. O estudo elabora 
pela instituição aponta uma correlação significativa entre a intensidade do lobby das 
empresas e seu tamanho. Ademais os dados apontam que as empresas de setores 
não comercializáveis   ou de setores mais regulamentados comumente se engajam mais 
em atividades de lobby do que aquelas orientadas para mercados de exportação ou 
mais competitivos. Em outras palavras, as empresas com maiores despesas de lobby 
parecem ter uma margem de lucro maior e são menos produtivas, operando em mercados 
fechados ou altamente concentrados (Dellis e Sondermann 2017).

Analisando o impacto do lobby empresarial 

O aporte financeiro que as corporações alocam para as atividades de lobby não é 
garantia automática de sucesso. Isso porque os resultados dos processos de negociação 
e barganha na UE tendem a representar um equilíbrio entre sociedade civil, a Comissão 
Europeia e o Parlamento Europeu, de um lado, e a maioria dos Estados membros e grupos 
de interesse privado no outro (Dür et al. 2015). Contudo, o debate sobre o resultado 
da atuação dos lobbies empresariais no processo político europeu é inconclusivo. De 
um lado, várias análises sugerem que os grupos de interesse do setor privado são os 
atores não estatais mais poderosos em governos democráticos capitalistas (Olson, 1965; 
Schlozman & Tierney, 1986; McFarland 1991). Considerando a presença e o capital 
investido por esses grupos na UE, estender essa leitura para o caso da governança 
europeia parece um tanto lógico (D¨ur & De Bi`evre, 2007). Justamente por sua capacidade 
de organização e financiamento, os grupos empresariais disfrutam de maior acesso às 
arenas de tomada de decisão do que aqueles que representam a sociedade civil, por 
exemplo (Rasmussen & Carroll, 2014). Ademais, em agendas econômicas e comerciais, 
as instituições europeias tendem a favorecer políticas de eficiência e liberalização de 
mercado, incluindo de capitais, o que tende a ser mais compatível com a agenda do setor 
privado. Contudo, essa vantagem em relação a outros grupos tende a prevalecer às custas 
de interesses difusos quando as federações empresariais europeias estão internamente 
unidas, fazem lobby em questões altamente técnicas e os comitês principais examinam 
as propostas (Rasmussen 2014). 

Por outro lado, muitos estudos apontam que o arranjo institucional da UE permite que 
grupos representando a sociedade civil sem interesses ligados ao setor privado tenham 
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relativo sucesso ao influenciar processos decisórios. Esse efeito se deve, em grande 
medida, à atenção da Comissão Europeia em endereçar o chamado “déficit democrático” 
do processo de integração europeu que convoca ao maior engajamento com a sociedade, 
o que acaba fomentando a legitimidade das instituições comunitárias. Somando-se a 
isso estão os crescentes poderes do Parlamento Europeu que, por meio de eleições 
diretas, tem como função principal representar os interesses das cidadãs e cidadãos nas 
políticas do bloco (Pollack, 1997; Geddes, 2000).  

Considerações finais

Considerando as especificidades que caracterizam o sistema político europeu, os 
grupos de interesse em processos decisórios precisam ser estudados em seu contexto 
institucional e específico. A pluralidade da agenda das instituições de Bruxelas e o 
compartilhamento de competências entre Estados membros e a UE acentuam o caráter 
imprescindível de se conceber estratégias de influência que vão além da esfera doméstica 
para que os diversos atores não estatais consigam lograr na promoção de seus interesses 
nos processos normativos do bloco. 

Centrando-se na análise do setor privado, este artigo demonstrou que o lobby empresarial 
na UE assume várias formas organizacionais, desde a representação direta da empresa, 
passando pelas associações empresariais nacionais, até às federações empresariais 
europeias setoriais e gerais. É fundamental observar, contudo, que os grupos empresariais 
muitas vezes se veem lutando não contra sindicatos ou interesses públicos, mas entre 
si. Embora a maioria dos atores comerciais provavelmente apoie a liberalização do 
mercado e critique o excesso de regulamentação, eles não representam uma força 
monolítica. Conflitos entre os atores limita a capacidade de atuação e sua influência 
nos processos decisórios e seus resultados. Neste contexto, as maiores empresas 
têm posição privilegiada na política, devido a seus recursos superiores, que permitem 
conduzir lobby direto, sem precisar acomodar sua agenda à demanda e interesses de 
outras corporações.  

Por fim, embora as instituições europeias tenham se empenhado nas últimas décadas 
a adotar mecanismos de transparências nas atividades de lobby, os dados registrados 
devem ser considerados mais como indicativos do escopo e dimensão destas práticas do 
que reflexos da totalidade das ações. Isso porque as dinâmicas e estratégias de influência 
política muitas vezes se desenvolvem confidencialmente, buscando anonimato. Assim, a 
avaliação do real impacto dos grupos empresariais nos processos decisórios convida a 
estudos de caso e pesquisas exploratórias a serem desenvolvidos em futuras pesquisas.
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O presente artigo pretende analisar a atuação do empresariado nas relações 
entre brasileiros e europeus. O Brasil e a União Europeia (UE) mantêm relações 
diplomáticas desde os tempos da Comunidade Econômica Europeia, criada nos 

anos 1950, com o objetivo de instituir um mercado único europeu. Com o Tratado de 
Maastricht, nos anos 1990, o processo de integração europeu passou a ter seu nome atual 
e as relações com o Brasil continuaram, até que, no ano de 2007, durante a Presidência 
rotativa portuguesa do bloco, em Lisboa, foi lançada a Parceria Estratégica Brasil-UE. 
A referida parceria inaugura um novo capítulo na amizade entre brasileiros e europeus, 
aprofundando o relacionamento.

A Parceria Estratégica tem como uma de suas principais características a realização de 
reuniões de cúpula regulares (em geral anuais) entre Brasil e UE, incluindo encontros 
empresariais (SARTORI, 2019). A primeira Cúpula Brasil-UE, como já destacado, foi 
realizada em Portugal no ano de 2007, com a participação de empresários portugueses e 
brasileiros no encontro paralelo. A reunião foi organizada pelos portugueses, tendo como 
anfitriões o Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, e o presidente da Comissão 
Europeia, José Manuel Durão Barroso, que receberam os brasileiros, liderados pelo 
então presidente Luís Inácio Lula da Silva. O empresariado brasileiro foi representado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), associação que reúne empresários de 
todo país. No encontro, os representante corporativos apoiaram o aprofundamento da 
relação entre Brasil e Europa, especialmente na área econômica, com destaque para 
investimentos e comércio, tentando influenciar o acordo que estava sendo negociado 
entre Mercosul e UE. 

No ano de 2008, a Cúpula Brasil-UE realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, com forte 
presença francesa, então na Presidência rotativa do bloco europeu. Lula, anfitrião da 
reunião, recebeu a visita do chefe de Estado da França, Nicolas Sarkozy, acompanhado 
do presidente da Comissão Europeia (PEREIRA, 2016). No encontro corporativo paralelo 
organizado pela CNI, os empresários portugueses mais uma vez marcaram presença, 
acompanhados dos franceses. Grande parte das discussões foi dominada pela França, 
interessada em vender tecnologia militar ao Brasil, apoiada por empresas como a DCNS 
(hoje Naval Group), que firmou contrato para construção de submarino nuclear brasileiro 
e a Dassault, com seus caças Rafale.     

Já em 2009, em Estocolmo, durante a Presidência rotativa sueca da UE, o Primeiro-
Ministro da Suécia, Reinfeldt, juntamente com Barroso, recebeu Lula e os empresários 
brasileiros. Representantes corporativos suecos organizaram o encontro paralelo sob 
pressão da poderosa SAAB, que buscava convencer os brasileiros a adquirir os caças 
militares Gripen (PEREIRA, 2018). Na cúpula, foi f irmada a Parceria Estratégica Brasil-
Suécia, aumentando a cooperação entre os dois países em várias áreas, inclusive defesa, 
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apoiando a futura colaboração da Embraer com a SAAB, que mais tarde acabou sendo a 
empresa vencedora da concorrência para renovação da frota da Força Aérea Brasileira.

Nas cúpulas seguintes, a UE passa a sentir os reflexos das reformas promovidas pelo 
Tratado de Lisboa, em vigor desde o final de 2009, que criou o cargo de Presidente 
do Conselho Europeu, diminuindo a influência da Presidência rotativa. Com isso, as 
reuniões passam a ocorrer alternativamente entre Brasília e Bruxelas. A CNI continua 
participando como grande representante do interesses empresariais brasileiros. Já 
os europeus, passam a ser representados especialmente pelo BusinessEurope e 
Eurochambres, associações empresariais transnacionais com sede em Bruxelas. 
Desse modo, com uma maior centralização da parceria na capital da UE, a diplomacia 
corporativa também passa a focar mais no nível europeu em detrimento do nacional. 
Reuniões periódicas continuam a ser realizadas até o ano de 2014, quando os europeus 
organizaram a VII Cúpula Brasil-UE. A próxima seria responsabilidade do Brasil, porém 
ainda não realizada. 

A partir de 2015, as relações Brasil-UE passam a ser ainda mais dominadas pelas 
negociações da associação entre Mercosul e UE, ofuscando a parceria estratégica. A 
intensificação da cooperação envolvendo os dois blocos resultou em acordo no ano de 
2020. Com relação aos setores, o Brasil e seus vizinhos se mostraram mais interessados 
na abertura agrícola, enquanto que os europeus tendem focar mais na indústria e nos 
serviços. Além disso, o acordo inclui uma cláusula ambiental, que vem sendo, em certa 
medida, usada pelos europeus contrários ao acordo para sabotá-lo, diante da alegada 
negligência do governo brasileiro com a Amazônia. 

Diante disso, pode-se concluir que a diplomacia corporativa se fez atuante desde o início 
da Parceria Estratégica Brasil-UE, realizando encontros empresarias em todas as suas 
cúpulas, com interesses específicos nas áreas de comércio e investimentos. No campo 
comercial, o acordo Mercosul-UE merece destaque. Já em relação aos atores envolvidos, 
a CNI desponta como principal grupo de interesse fazendo lobby pelos empresários 
brasileiros. Do lado europeu, BusinessEurope e Eurochambres aparecem como grandes 
responsáveis pela diplomacia corporativa. A análise da ação dessas organizações 
emerge, assim, como fundamental para a compreensão da diplomacia corporativa ma 
Parceria Estratégica Brasil-UE.              
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Como o restante do mundo, em 2020, a América Latina foi severamente impactada 
pelos desdobramentos da pandemia da Covid-19 tanto nos aspectos sociais, 
como econômicos.

Com mais de 160 mil mortos e quase 13 milhões de infectados (dados de 11 de dezembro 
de 2020), a região é uma das mais afetadas pela contaminação do vírus. Isso teve severos 
efeitos sociais e econômicos em países já fragilizados pela recessão e baixo crescimento 
nos últimos anos. De acordo com dados do FMI, os países da região devem ter uma 
retração de 8,1% do produto interno bruto (PIB), sendo um dos piores desempenhos 
quando comparado com outras economias emergentes. O aumento da pobreza e da 
desigualdade são consequências que são apontadas pelos organismos internacionais, 
que alertam para a crise social que atinge os países.

A contração da atividade econômica nos primeiros meses da pandemia, com a medidas 
de isolamento social e a queda da demanda agregada, teve impacto imediato nas taxas 
de desemprego e na renda das famílias. O índice de desemprego aumentou de 8% em 
2019 para 13% em 2020, segundo OIT (2020). Na América Latina observou-se uma queda 
de 20% nas horas de trabalho, segundo OIT (2020), maior redução em âmbito global. Isso 
equivale a 55 milhões de postos de trabalho, supondo uma semana de 40 horas. 

As projeções da CEPAL (2020) para a América Latina e Caribe indicam um declínio 
nos fluxos de investimentos diretos (IED) em 2019, de 7.8%, comparado com 2018, 
sendo que em 2020 a previsão é de queda entre 45% e 55% no fluxo de investimento 
estrangeiro para a região. Segundo Bárcena (2020), desde 2012, os países latinos têm 
sido impactados pelo fim do ciclo do boom das commodities e crescimento econômico 
dos países. É preciso ressaltar que, segundo o UNCTAD World Investment Report 2020, os 
fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) devem diminuir em até 40% em 2020 
quando comparado com 2019. Pela primeira vez desde 2005, o IED global f icaria abaixo 
de U$ 1 trilhão. 

Além dos desafios econômicos e sociais, a instabilidade política marcou o cenário político-
econômico com o aumento da polarização política e protestos contra as medidas de 
isolamento, que nos casos de Brasil e México foram incentivadas pelos presidentes Jair 
Bolsonaro e Andres Manuel Obrador contra as medidas de isolamento social defendidas 
por governadores e prefeitos. Nos países andinos, acompanhamos o aumento da crise 
institucional, especialmente no Peru e Bolívia. Na Argentina, apesar do apoio político às 
medidas de controle do vírus no início da pandemia, também se ampliou os questionamentos 
e divisões políticas quanto às políticas sociais e econômicas de Fernandez. 

Os desafios em 2021 impõem a necessidade de buscar novos caminhos para a superação 
desse drástico quadro humanitário, social e econômico. As respostas de saída da crise 
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não devem ficar restritas apenas aos governos, sendo que todos os setores da sociedade 
devem fazer parte de um amplo movimento para superação pós-Covid 19. Nesse contexto, 
as empresas são cada vez mais pressionadas a serem parte das ações de resconstrução  
da sociedade pós-pandemia.  

Para Egea, Parra-meroño e Wandosell (2020), uma nova mentalidade corporativa se 
amplia em âmbito global, em que o papel social das empresas não se restringe apenas 
ao âmbito econômico, mas transita também para os âmbitos políticos e sociais. Essa 
nova mentalidade corporativa ultrapassa o discurso filantrópico para ser incorporada 
nas estratégias das empresas. O compromisso das empresas com a agenda ambiental 
e social começou antes da pandemia, mas ganhou nova dimensão com a emergência da 
crise global.  

Nesse mesmo sentido, Sundheim e Starr (2020) indicam a tendência de valorização do 
Stakeholder Capitalism em que as corporações são orientadas para servir os interesses 
dos stakeholders (fornecedores, empregados, consumidores, governos e sociedade). O 
propósito das empresas não é obter lucros e dos ganhos aos shareholders à custa dos 
demais stakeholders (SUNDHEIM; STARR, 2020). 

As empresas respondem a uma combinação de condições de mercado e agentes não-
mercado, sendo que o compromisso social, proteção ambiental e diversidade integram 
as estratégias das empresas (EGEA; PARRA-MEROÑO; WANDOSELL, 2020). De 
acordo com pesquisa realizada pelo World Forum, na América Latina, 71% da população 
acredita que as mudanças climáticas são um dos principais desafios para as sociedades. 
Em 2020, diversas empresas tiveram que responder por suas políticas de diversidade de 
gênero e racial, bem como suas posições nas áreas sociais. 

Bancos de investimentos consideram que a adoção da agenda ESG (Environmental, 
Social and Governance) nas estratégias das empresas latino-americanas permitirá que a 
região atraia novos fluxos de investimentos que são cruciais para a retomada econômica 
e oferta de novos empregos. 

Porém, para superar os problemas estruturais na América Latina e buscar a retomada 
de crescimento é preciso que empresas e governos invistam em novos modelos, como 
energia renovável, economia circular e turismo sustentável. 

O momento é propício para as sociedades latino-americanas avançarem em termos 
tecnológicos e inovação, explorarem novas demandas de consumo e tendências sociais 
com o esforço coletivo poderão superar não apenas os desafios da pandemia, mas 
também os problemas estruturais que persistem na realidade latino-americana. 
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A Ásia tem sido tradicionalmente um enigma para o Ocidente, que encontra na 
região países da dimensão da China, Índia, Japão e Coreia do Sul, gigantes 
econômicos cuja longa história compartilhada revela nuances e apresenta 

desafios que ultrapassam qualquer ideário simplista e obriga as ex-potências coloniais 
a conviver com – e resolver – o espólio do passado que marcou profundamente ambos 
os lados. Países como a China e a Índia, que viveram tempos traumáticos sob o domínio 
europeu ao largo do século XIX e parte do século XX, hoje são, respectivamente, a 
segunda (por ora) e a quinta (também por ora) maiores potências econômicas do planeta 
em termos de PIB nominal.

É neste pano de fundo que é necessário entender qual seria a melhor estratégia para 
não somente solucionar a herança nefasta do colonialismo senão também conviver com 
a transferência do eixo da geoeconomia do Atlântico norte para o Pacífico. Desafio 
enorme para as potências hegemônicas dos séculos XIX e XX, que não somente têm 
de abdicar de um “status quo” perempto senão também conviver com civilizações que 
enxergam o mundo e as relações internacionais através de outro prisma e de outros 
valores, muitos deles milenares. 

É, aliás, neste cenário que após oito anos de negociações foi f irmada, no dia 15 de 
novembro passado, a “Parceria Regional Econômica Abrangente”/RCEP. O documento, 
que uniu os dez países–membros da “Associação das Nações do Sudeste Asiático”/
ASEAN - Indonésia, Malásia, Filipinas, Brunei, Camboja, Singapura, Laos, Myanmar, 
Tailândia e Vietnã - e os cinco parceiros da “Área de Livre Comércio” (ALC) da associação 
– China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul – prevê reduzir  tarifas, abrir 
o comércio de serviços para todo o bloco e alavancar as relações do livre-comércio em 
toda a região da Ásia-Pacífico. A Índia, que participou das negociações, decidiu não 
aderir nesta etapa pelas consequências negativas que os compromissos estipulados na 
parceria possam causar à sua economia. 

Uma vez concluído o processo de ratif icação por todos os signatários, este será o maior 
acordo de livre comércio da História. Com efeito, esta integração engloba mais seres 
humanos do que qualquer outro acordo similar, num contexto em que a região não 
somente é a que mais vem crescendo economicamente nos últimos anos senão também 
que esses países são os principais parceiros comerciais deles próprios. 

Ou seja, o intercâmbio intrarregional é a mola-motora das suas próprias economias; não 
se poderia afirmar que elas se bastam, é claro, mas que se sustentam. Isto lhes dá de 
certa forma segurança e autonomia no sentido de que podem contar consigo mesmas 
se for o caso. Ademais, o acordo une, de um lado, países que detêm grande liderança 
na área de alta tecnologia - China, Japão e Coreia do Sul – que está-se tornando 
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a alavanca da globalização pós-industrial e, de outro, os que oferecem mão-de-obra 
crescentemente especializada, e – ainda - barata... Ou seja, um “casamento ideal” (?), 
caso se configure. 

Tudo isto no contexto maior do espraiamento da China pela região, e pelo mundo, no 
âmbito do projeto da ”Belt and Road Initiative” - a Nova Rota da Seda - e do plano “Made 
in China 2025”, pelos quais ela ambiciona tornar-se a maior potência tecnológica (com, 
ou sem razão) do planeta, em 2050. E ocorre justamente no momento em que a retração 
dos Estados Unidos do processo de globalização e a letargia da Europa e do Ocidente, em 
geral, abrem espaços para o que o professor Alexander Capri, da Universidade Nacional 
de Singapura, qualif ica como “as amplas ambições da China em torno da iniciativa da 
Rota da Seda... que visa expandir a sua influência no mundo...”

Num olhar mais focado sobre o jogo de poder que se desenrola no tabuleiro político-
econômico asiático notamos que as alianças mais reconhecidas na região têm sido, a 
grosso modo,  Estados Unidos + Índia versus China + Paquistão, esta última “histórica”, 
sobretudo para viabilizar a passagem das exportações chinesas para o Mar da Arábia 
através do porto de Gwadar e subsequentemente para o Oceano Índico e o Ocidente.  
Só que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tem estratégia própria, e pelo seu 
plano “Act East ” ambiciona ampliar o mercado de seu país com os vizinhos do Sudeste 
Asiático, em competição com os chineses, que por sua vez cortejam com insistência 
estes mesmos países do sudeste asiático no âmbito da “Belt and Road Initiative”, que 
busca restaurar, de forma ampliada, a que foi a maior via de comércio e de miscigenação 
de civilizações da História e unir a Ásia à Europa e à África, só que desta feita num 
ambicioso projeto econômico-tecnológico.  E todos estes países – à exceção da Índia, 
por ora - opõem-se uns aos outros com crescente antagonismo e ânimo beligerante, 
contra a República Popular, principalmente, na disputa territorial pelas ilhas do Mar do 
Sul da China. E por aí vamos...

Complexo?

Todos estes cenários estarão postos sobre a agenda dos diplomatas corporativos 
ocidentais, com os seus prós e contras. As civilizações asiáticas são antigas como 
a História que as amalgama...e as confronta. Seriam as populações chinesas e sul-
coreanas contemporâneas capazes de vencer o ressentimento que as opõe aos 
japoneses, sobretudo diante da memória das atrocidades da II Guerra? Seriam os países 
do sudeste asiático capazes de conviver com as disputas com a República Popular pelas 
ilhotas do Mar do Sul da China? Não se sentiriam as economias menores “ameaçadas” 
pelas grandes potências regionais? E estas estariam dispostas a compartilhar poder(es) 
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e/ou áreas de influência? A Austrália, “outsider ” ocidental ao núcleo do sistema, saberia 
conviver com valores que, no fundo, não compartilha? 

Em última instância, e diante do que precede, será viável a “Parceria Regional Econômica 
Abrangente”/RCEP?... É a sabedoria multimilenar que a História imprimiu em toda a Ásia 
que poderia dar a resposta: o ditado “inimigos, inimigos...negócios à parte”, cabe como 
uma luva nesse mundo. E, no fundo, isto é comum a todas as relações entre países ...são 
os interesses que movem as alianças.

E como poderiam os diplomatas corporativos, ou governamentais, do Ocidente interagir 
com a região neste cenário embaralhado? Quais seriam as melhores estratégias e as 
parcerias mais significativas a se estabelecerem: aliar-se à China e aceitar a transferência 
da hegemonia de geoeconomia em sua direção? Ou à Índia, que galga rapidamente 
degraus para tornar-se a terceira maior economia do planeta, com uma população que 
irá suplantar a da China em meados deste século – ou seja, um mercado de consumo 
significativo para qualquer país exportador –, líder mundial em T.I., com mais de 60% 
da sua população abaixo da faixa dos 30 anos de idade, e que será, talvez, a única 
potência na região que poderia competir com a China, aliás sua parceira no BRICS? 
Ou ao Japão e à Coreia do Sul, que não têm suficiente peso específico para capitanear 
o transatlântico asiático? Ou seria, alternativamente, resistir e comprometer-se com o 
Ocidente e seus valores e afrontar um bloco cada vez mais autossuficiente, recriando, 
de certa forma, a bipolaridade “nós e eles” que dominou grande parte do século XX?  

Definitivamente, a Ásia de 2020 constitui um desafio para qualquer analista/empresário 
deste lado do planeta. Certo parece, porém, que o “jogo de soma zero” com relação 
à região que mais cresce no planeta não seria a melhor estratégia para o Ocidente, 
sobretudo para nós brasileiros, que estamos tão atrasados com relação ao processo de 
globalização, irreversível, e divididos entre “pragmáticos” e “ideológicos”.

E, assim, “la nave va”...
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As relações diplomáticas do Brasil com a região do Oriente Médio tiveram início 
ainda no século XIX, com a visita do Imperador D. Pedro II ao Egito e ao Irã. 
Contudo, este primeiro contato oficial teve um caráter muito mais religioso e de 

interesse pessoal do mandatário brasileiro, do que um cunho econômico. Os aspectos 
comerciais começaram a ganhar predominância somente no final da década de 1960.

Com a indústria brasileira começando a ter capacidade de produção de certos bens 
de consumo básicos no final da década de 1960, a diplomacia brasileira passou a dar 
ênfase ao comércio exterior e à busca de mercados para nossas indústrias. O Brasil 
já tinha relações diplomáticas com vários países do Oriente Médio, como com o Egito 
desde 1924, a Turquia desde 1927, a Síria desde 1945, o Iraque desde 1947, Israel desde 
1949, a Jordânia desde 1959 e o Irã desde 1961. Mas, com a necessidade das nossas 
indústrias, Brasília acelerou e completou o quadro de relações diplomáticas,  com a 
Arábia Saudita  e o Kuwait em 1968, e com quase todos da região do golfo em 1974, 
como Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã.

Foi esse arcabouço de laços diplomáticos que ajudaram o Brasil a buscar alternativas 
comerciais após o primeiro choque do petróleo em 1973. Tendo em vista que o país 
importava 80% do petróleo consumido, a busca por novos mercados para nossas 
exportações cresceu em importância e urgência. Neste momento, o Iraque era nosso 
maior fornecedor de petróleo, e seu mercado já era importante para nossos produtos, e 
nós éramos importantes para os iraquianos, uma vez que éramos os maiores importadores 
dentre os países emergentes e o sétimo mundial. Com isto, a estratégia do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) foi focar nos países com menor desenvolvimento relativo, e, 
com isto, os países do golfo, em especial os árabes, passaram a ter grande atenção do 
Itamaraty.

Apesar de todas estas iniciativas, a balança comercial brasileira com a região continuou 
deficitária até o final da década, variando entre U$ 900 milhões a U$ 1,3 bilhão (hoje 
seria da ordem de U$ 3,5 bilhões a U$ 5,1 bilhões). Inicialmente grandes empresas 
foram beneficiadas com esta iniciativa governamental, como o Consórcio Mendes 
Júnior-Interbrás para a construção de uma ferrovia no Iraque, veículos automotores pela 
Volkswagen, aviões EMB-312 “Tucano” pela Embraer, várias versões dos veículo leve 
sobre rodas EE-11 “Urutu” da Engesa, e em menor grau, carne de frango congelada e 
açúcar.

Havia alguns empecilhos para aumentar as exportações para a região. O próprio MRE 
à época definiu como o principal, a falta de conhecimento dos empresários brasileiros 
que não entendiam de maneira clara as especificidades do mercado da região. Além 
disso, havia problemas relacionados aos custos de produção das nossas mercadorias, e 
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a falta de financiamento nacional para exportações, o que tornava muito difícil conseguir 
concorrer com mercadorias dos países desenvolvidos.

É neste contexto que o papel da Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB) ganhou 
cada vez mais destaque. Fundada em 1952 por membros da comunidade sírio-libanesa 
para promover o comércio entre o Brasil e seus países de origem, mas que, devido 
à nova dinâmica do comércio brasileiro com os países do golfo e norte da África, fez 
com que a instituição passasse a representar os interesses dos empresários árabes no 
Brasil, e em 1973 adotasse o nome atual.

Se neste período a CCAB tinha fundamentalmente o papel de representar os interesses 
dos países árabes junto ao governo brasileiro, o foco foi mudando ao longo do tempo. 
Já em 1983, atuando junto às empresas nacionais, organizou a primeira visita de 32 
empresários brasileiros à região, passando por Síria, Iraque Arábia Saudita, Kuwait e 
Bahrein. A partir de então, o processo de adaptação para a exportação de produtos para 
a região, principalmente o mercado de proteína animal, passou a ser parte central da 
atuação de empresários brasileiros.

Devido aos preceitos religiosos muçulmanos, chamado de halal, fez com que várias 
empresas nacionais tivessem que mudar sua forma de atuação. Este processo consiste 
na forma de abate dos animais com faca específica e de um só golpe, para minimizar a 
dor e sofrimento do animal. Além disso, é necessário que um inspetor islâmico invoque 
o nome de Allah no momento de cada abate. E, para tanto, os frigoríficos e toda a sua 
cadeia produtiva, seja de frango ou boi, precisassem ser certif icados, portanto, exigindo 
uma série de adaptações nas instalações. Isto exige uma capacidade de entendimento 
dos aspectos de mercado, político, culturais e religiosos, e que fizeram os empresários 
brasileiros terem que se tornar verdadeiros diplomatas corporativos.

Por isto, as exportações brasileiras para o mundo muçulmano crescem há vários anos. Em 
2003, o total exportado para a região era de aproximadamente U$ 2,7 bilhões e passou 
para U$ 16 bilhões em 2019, sendo que no setor de proteína animal, é de mais de U$ 4 
bilhões. E esta é uma região que tem dinâmicas políticas muito voláteis e impactantes 
que precisam ser acompanhadas, pois podem trazer tanto resultados positivos quanto 
negativos para os negócios.

Do ponto de vista positivo, foi o caso do Catar, que entre 2017 e 2018 passou por 
um embargo econômico por parte de seus vizinhos árabes, o que proporcionou uma 
abertura de mercado para empresas brasileiras. Para as 250 empresas brasileiras que 
exportam para o país do golfo, esta foi uma oportunidade muito grande, e, mesmo tendo 
que competir com produtos europeus e asiáticos, conseguiram aumentar exportações de 
frangos e vegetais para lá.
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Por outro lado, quando o governo brasileiro anunciou a intenção de transferir a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, acendeu o sinal de alerta para os 
empresários brasileiros. Isto se deu pelo motivo que a maioria dos países muçulmanos 
apoia a questão palestina para considerar Jerusalém como a capital de um futuro Estado 
palestino. Com isto, estes governos soltaram notas diplomáticas alertando Brasília sobre 
possíveis consequências comerciais, levando empresários brasileiros de vários setores 
agrícolas e de proteína animal a se pronunciarem contrários a esta iniciativa. Isto mostra 
o quanto nosso setor privado mudou de postura.

Se ao longo dos anos 1970 e 1980 o governo brasileiro foi o indutor da abertura de 
mercados para produtos brasileiros no Oriente Médio, hoje, os empresários brasileiros 
é que estão liderando o processo. Em parceria com vários órgãos do governo federal, 
como a Apex, ou mesmo com governadores estaduais, missões empresariais são parte 
da dinâmica comercial entre o Brasil e os países da região. E com o passar destas 
décadas, este ainda chamado “mercado não tradicional” por muitos, já se tornou um fator 
importante para a balança comercial brasileira.

Terceiro maior destino de mercadorias nacionais, os países muçulmanos têm 
características próprias que os diplomatas corporativos brasileiros já aprenderam a 
analisar, negociar e se adaptar, tornando o fluxo comercial entre o Brasil e a região 
importante para a economia brasileira.
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Marketing é um termo muito comumente ouvido e mencionado, mas que ainda hoje 
em dia é facilmente confundido e até erroneamente empregado, como sinônimo 
de outros termos e conceitos, como Comunicação e Propaganda.  Em algumas 

outras  situações, sua prática é também difícil de ser entendida de forma separada de 
outras práticas, como de estratégia corporativa e, mais recentemente, de diplomacia 
corporativa.

Entender o Marketing, como qualquer conjunto de conhecimento, requer conhecer suas 
definições e sua evolução.  Uma das definições de Marketing mais usada e aceita pelos 
profissionais da área é a publicada pela American Marketing Association (AMA).  A 
AMA foi criada em 1935 a partir da fusão de duas outras organizações,  a Associação 
Nacional dos Professores de Marketing e a Sociedade Americana de Marketing. A 
primeira definição oficial de Marketing foi adotada pela AMA na sua formação em 1937, 
a partir da definição criada pela Associação Nacional de Professores de Marketing, e de 
lá para cá, sofreu três revisões (THOMAS, 2020).

A primeira definição de Marketing adotada pela AMA em 1937 apresentava marketing 
como "o desempenho das atividades de negócio que direcionam o fluxo de bens e 
serviços dos fabricantes para os consumidores".  Essa definição foi revisada somente 
quase cinquenta anos mais tarde, em 1985, quando a AMA redefiniu Marketing como 
"o processo de planejar e executar a concepção, preço, promoção e distribuição de 
bens, ideias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos do indivíduo e da 
organização". Em 2004 houve nova revisão da definição, a qual declarava que "Marketing 
é uma função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar 
valor aos clientes e para gerenciar as relações com os clientes de formas que beneficiem 
a organização e seus públicos de interesse."  E por fim, a definição correntemente em 
vigor, de 2007, diz que "Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos 
para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, parceiros 
e sociedade em geral".

A revisão das definições apresentadas traz uma perspectiva interessante do crescimento 
da importância do Marketing nas organizações e na sociedade ao longo dos últimos 80 
anos. Inicialmente, o Marketing era visto como o resultado das atividades que organizavam 
o que a empresa vendia; a relação entre fabricante e mercado.  Em 1985, essa definição 
não sofreu grandes mudanças em relação à sua essência, uma vez que seguiu orientada 
a satisfazer os objetivos do negócio e ao cliente/mercado. Contudo, pode-se dizer que se 
tornou mais sistêmica, claramente incorporando os conceitos de composto de marketing e 
destacando o consumidor de forma mais concreta, qualif icando as trocas entre organização 
e mercado. A definição de 2004 já mostrava um crescimento de complexidade na relação 
empresa-mercado e também na importância do Marketing para as organizações.  Ao ser 
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visto como uma função é reconhecido com um papel específico e como parte significativa 
de um todo e, ao ser responsável por criar, comunicar e entregar valor, ganha um papel 
mais estratégico do que o que tinha até então, reconhecendo-se  que a criação de valor 
não deve se ater somente aos clientes, mas sim a todos os públicos de interesse. E, se 
comparada às definições anteriores, a revisão de 2007, pareceu mais uma adaptação da 
definição anterior, talvez para atender uma sociedade agora em rápida mudança e sobre 
forte influência do rápido desenvolvimento tecnológico.  Mas esse último ajuste, apesar 
de sutil, é um dos mais significativos porque apresenta Marketing como uma atividade 
e não mais uma função e destaca que seu objetivo segue sendo o de gerar trocas de 
valor, mas agora, para a sociedade em geral e não só clientes e demais públicos de 
interesse.  Ao definir Marketing como uma atividade organizacional e não mais uma 
função, Marketing não perde seu papel na organização, mas ao contrário adquire um 
papel mais ativo, com a possibilidade de agir e de direcionar a tomada de decisão, 
transcendendo suas fronteiras departamentais e colocando-o como algo inerente à toda 
organização que deve ser proativa na criação de valor e consciente de seu impacto na 
sociedade, refletindo assim anseios e conflitos de um mundo cada vez mais globalizado 
e organizações cada vez mais sem fronteiras.

Essas revisões da definição de Marketing nos anos 2000 são fundamentais para entender 
a interação entre Marketing e Diplomacia Corporativa, e também para entender porque, 
algumas vezes ou em algumas ações, pode ser difícil separar as contribuições de cada 
um.

Em seu livro "Diplomacia Corporativa - A Estratégia para um Ambiente de Negócios 
Volátil e Fragmentado" (2003), Ulrich Steger traça uma linha evolutiva nas organizações 
semelhante à sofrida pela definição de Marketing da AMA. Como descreve o autor, 
os negócios são regidos pela sua capacidade de produzir soluções para um mercado 
que paga por elas.  Contudo, com o avanço da tecnologia favorecendo a globalização 
dos mercados e ampliando o alcance e a velocidade da comunicação, os negócios e a 
concorrência também crescem e a complexidade da relação empresa-mercado aumenta.  
O valor da oferta deixa de ser próximo de preço; deixa de ser definido somente pela 
utilidade e somente pela perspectiva de quem a consome e passa a ser um somatório do 
valor agregado por essa  oferta aos diferentes públicos de interesse e pelo seu impacto 
na sociedade em geral. 

Se no início do século uma empresa era avaliada somente pelos bens e serviços que 
oferecia a seu mercado, no final do século ela é avaliada no total de sua contribuição 
como instituição, devendo atentar-se ao que Steger chama de critérios da trindade dos 
ambientes social, ecológico e econômico. E é nesse contexto que surge a diplomacia 
corporativa. Como apresentada no livro, a Diplomacia Corporativa é uma tentativa de 
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gerenciar sistemática e profissionalmente o ambiente de negócios, de forma a assegurar 
que as negociações se realizem de forma tranquila - basicamente com uma inquestionável 
"licença para operar' e uma interação que leva à adaptação mútua entre corporações e 
sociedade.

Assim, como o crescimento da importância dos públicos de interesse na operação das 
organizações e com os diferentes impactos que uma organização pode causar com a 
globalização de suas operações, torna-se necessário o gerenciamento dessas interações, 
o qual é feito pela Diplomacia Corporativa.

Enquanto Marketing Estratégico define o caminho para se alcançar os objetivos de 
mercado e o Marketing Tático define quais ações serão executadas para construir 
esse caminho, a Diplomacia Corporativa garante o relacionamento com os públicos de 
interesse de forma a garantir que todas as negociações possíveis aconteçam.

Ao Marketing cabe, portanto, o entendimento e o gerenciamento dos mercados, de seu 
público, do valor a ser agregado pela empresa nas suas soluções para esses mercados 
e para todos que participam da construção dessas soluções. À Diplomacia Corporativa 
cabe o monitoramento e gerenciamento de todas as interações da empresa com a 
sociedade e os públicos de interesse, de forma que não somente os negócios, mas todas 
as atividades da empresa possam ocorrer de forma eficiente e otimizada.
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O mundo corporativo tem passado por diversas mudanças em suas práticas 
gerenciais, de marketing e interação com a sociedade. Dentre essas mudanças 
encontram-se a inclusão de grupos demográficos diversos nos postos de 

trabalho, sobretudo de liderança, uma luta que atualmente clama principalmente por 
maior representatividade de mulheres e negros, mas que não deve parar por aí. Outra 
alteração que se percebe é a relação com clientes, que precisa ser cada vez mais 
honesta e transparente. Com relação à interação das empresas com a sociedade, o que 
se nota é uma cobrança maior de boas ações voltadas à sustentabilidade ambiental.

Esses grupos de questões vem sendo abrigados sob o guarda-chuva da sigla ESG 
(Environment, Social, and Governance), ou seja, preocupações ambientais, sociais e de 
governança. Anteriormente se falava apenas em governança corporativa, que seriam as 
práticas de compliance (basicamente seguir a lei), prestação de contas a acionistas e 
colaboração com órgãos reguladores. Porém, a exigência cobrada das empresas aumentou 
nos últimos anos, passando a demandar medidas de inclusão social, representatividade, 
assistência social e ações de sustentabilidade ambiental, para diminuição do impacto 
causado na natureza. Mais recentemente criou-se o termo stakeholder capitalism, que 
amplia as responsabilidades das empresas, não se atendo mais apenas aos shareholders, 
mas a todos aqueles que têm algum interesse na atividade em questão.

Certa ou errada, insuficiente ou exagerada, essa profusão de novos termos e siglas 
reflete o espírito do nosso tempo no que toca o mundo corporativo, e evidencia também 
que as empresas precisam conhecer esse novo tempo, compreender as questões 
envolvidas e aplicar as melhores práticas para resolver os problemas colocados, sejam 
eles agudos ou crônicos, explícitos ou latentes.  A não preocupação e consequente 
falta de ação nesse contexto traz grandes riscos financeiros e de imagem para as 
corporações. Mesmo um risco previsto e mal gerenciado pode causar grandes impactos 
a uma empresa. Nesse amplo contexto, vale a velha máxima de que é melhor prevenir 
do que remediar.

Vejamos o caso de práticas de marketing consideradas abusivas. Quando uma empresa 
coloca no ar uma propaganda considerada enganosa, seja pelos consumidores, seja 
pelos órgãos reguladores, é quase que imediata uma crise de relações públicas. E se 
a empresa não teve mecanismos internos para detectar que uma peça de propaganda 
poderia gerar uma crise, menos preparada ainda deverá estar para conter essa crise. 
Note-se que nem toda crise surge de uma falha de governança de uma determinada 
empresa. Há crises que vêm de fora e recaem sobre uma empresa sem culpa nenhuma 
dessa, e há ainda crises que, embora se originem internamente, não poderiam ser evitadas 
nem pelas melhores práticas de governança. Sobre esse ponto, vale ressaltar que uma 
crise não atesta necessariamente a correição da atuação ou mesmo do propósito de um 
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empreendimento. Mas crises existem, e é preciso tentar evitá-las ou, ao menos, estar 
preparado para contê-las.

Com relação ao meio-ambiente, é fundamental que as empresas tenham uma preocupação 
cada vez maior em implementar práticas sustentáveis, que agridam menos, que utilizem 
menos recursos naturais, ou, ao menos, que reponham esses recursos por meio de 
ações compensatórias. Crescem atualmente as certif icações de produtos e serviços 
considerados sustentáveis ou que caminham na direção de um cuidado maior com o 
meio-ambiente. Concorre nessa direção o advento dos greenbonds, um selo que atesta a 
inserção de uma empresa em um conjunto de medidas mitigadoras dos efeitos ambientais 
causados por sua atuação, na linha dos chamados créditos de carbono.

Não só as empresas devem se preocupar com a questão ambiental, mas os governos 
também; e talvez, principalmente os governos. Uma ou mais questões ambientais 
maltratadas geram problemas de ordem diplomática para os países, com reflexos de 
curto e longo prazos para suas empresas e, consequentemente, seus cidadãos. Foi-se 
o tempo em que apenas questões de segurança eram objeto da diplomacia. Atualmente 
é preciso uma atuação que não seja apenas reativa às investidas estrangeiras, mas 
propositivas e preemptivas. E que quando uma ação reativa se faça necessária, que não 
seja pelo lado do negacionismo, do revide e da arrogância que se procure solucionar o 
problema de relações exteriores.

Pelo lado social, deve-se atentar para os valores que as novas gerações de stakeholders 
trazem. É óbvio que a adaptação dos valores de uma empresa não pode ser algo 
impensado, a ponto de soar falsa ou ser mal implementada. Aliás, a falsidade na 
expressão dos valores de uma empresa é outro fator facilmente notado pelos stakeholders. 
Essa adequação precisa ser debatida interna e externamente, para que a aquisição 
de informação necessária ocorra, e isso passa pela inclusão das mais diversas vozes 
presentes na sociedade. O processo, contudo, precisa ser bem conduzido, para que 
novos valores sejam trazidos sem que se perca a essência de um empreendimento, sem 
que os valores inviabilizem sua missão.

Voltando ao exemplo das propagandas abusivas, corre-se o risco de se ter uma peça 
publicitária retirada de circulação, uma propaganda negativa gratuita por parte dos 
consumidores e um dano por vezes irreversível à imagem da firma. Mais arriscado 
ainda é a situação onde a empresa dobra a aposta no conteúdo em questão, desafiando 
governo e sociedade, no caso, dois dos maiores stakeholders envolvidos, os reguladores 
e os consumidores. Essa persistência em uma estratégia que se mostra problemática 
pode até mesmo decretar o fim de um empreendimento. Por isso é preciso que se crie 
no Brasil uma educação para a formação e condução de gabinetes de crise, que sejam 
enxutos para serem decisivos, mas que sejam também inclusivos o bastante para que a 
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visão daqueles que geraram a crise em primeiro lugar não seja a única a tentar contê-
la. Vemos exemplos de empresas que em meio a uma crise demoram a se pronunciar e, 
quando o fazem, se comunicam mal, não admitem erros e propõem ações muito aquém 
das expectativas.

Evidentemente, gerenciar crises não é uma tarefa fácil. A pressão por respostas rápidas 
e os ânimos exaltados são inimigos de uma estratégia de sucesso. Por isso mesmo é 
que se deve praticar essas situações. E mesmo que se faça tudo certo em uma situação 
crítica, é possível e até provável que alguns danos serão inevitáveis, justos ou não, 
tenha a empresa alguma culpa ou não. Mas ter um plano de mitigação de riscos para 
se colocar em prática em um momento de crise é um planejamento fundamental para 
minimizar os efeitos de um problema de grandes proporções.

Outra boa prática a se estudar é a adequação dos protocolos existentes, ou a criação 
de um, após um incidente traumático. Não tratamos aqui do caso de empresas cujo 
modelo de negócios fundamente-se em ludibriar o consumidor desavisado. O que essas 
empresas fazem após crises é melhorar sua estratégia para não serem pegas novamente 
em uma prática ruim. Tratamos sim de empresas que não têm compromisso com o erro 
e que, de fato, mantêm seus stakeholders em alta conta. Nesses casos, é importante 
estudar os problemas passados, analisar os dados obtidos e delinear mecanismos de 
compliance, de sustentabilidade e de inclusão que funcionem como barreiras para novas 
crises.

Em suma, a análise de riscos é uma prática que cresce em importância na economia 
do conhecimento, onde a informação é abundante e a marca é o maior patrimônio das 
empresas. Uma boa análise de riscos alerta de antemão contra ações e estratégias cujo 
risco não se adeque ao perfil da empresa, evitando-se assim até mesmo que o problema 
se aproxime. Indo além, uma boa análise de riscos inclui o monitoramento constante dos 
riscos identif icados, tanto para que se faça uma reavaliação constante de sua grandeza, 
quanto para preveni-los. Por fim, as análises de riscos, para serem completas, trazem 
um plano de mitigação, que funciona como um blueprint para um gabinete de crise, 
ou seja, delineia as ações que devem ser colocadas em prática imediatamente após a 
realização de um risco, para minimizar seus efeitos.
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