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1. RESUMO 

 O seguinte trabalho tem por tema “A Diplomacia Corporativa nos Processos 

de Expansão de Empresas Transnacionais” e visa analisar a importância dos 

profissionais que exercem a função de diplomata corporativo, assim como as 

características dos negócios internacionais contemporâneos que tornam necessária 

a existência de tal função dentro das empresas que atuam no cenário mundial, com 

especial atenção ao multiculturalismo nas negociações internacionais. A pesquisa 

realizada é de caráter descritivo e bibliográfico, com abordagem qualitativa pautada 

em análises documentais de livros e trabalhos acadêmicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com o processo da globalização, as grandes corporações passaram a 

expandir suas ações e cadeias produtivas por todo o mundo, constituindo o que 

chamamos de transnacionalização. E para tal, uma série de barreiras deve ser 

transposta para que tais corporações consigam articular-se internacionalmente e 

promover seus objetivos, utilizando-se de seus meios disponíveis, como a 

diplomacia corporativa, foco de estudo deste trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

 Os objetivos deste trabalho são apresentar a importância do diplomata 

corporativo, suas responsabilidades e seu papel em empresas privadas para a 

condução de negociações com atores internacionais (empresas, Estados, 

organizações internacionais, dentre outros) e nacionais, a fim de promover sua 

expansão e inserção em locais diversos pelo mundo. 

 

4. METODOLOGIA 

Os métodos de pesquisa adotados para efetuar este trabalho são o descritivo 

e o bibliográfico, com abordagem qualitativa, visto que, além de elaborar uma 

descrição detalhada do papel do diplomata corporativo e das implicações que o 

ambiente internacional impõe à expansão das empresas, este trabalho se propõe 

também a analisar o que já foi produzido em termos de pesquisa e material 

bibliográfico a respeito do tema abordado. A técnica de pesquisa a ser utilizada será 

a análise documental de livros e trabalhos acadêmicos que abordam o tema a ser 



estudado e que contribuíram para o avanço do entendimento do que é o diplomata 

corporativo, suas funções e sua importância. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A globalização pela qual o mundo vem passando atualmente é um processo 

que causa uma diminuição ou até mesmo rompimento de barreiras à livre circulação 

de bens e serviços, estimulando empresas a expandirem suas redes de atuação por 

todo o globo, configurando as empresas transnacionais e as multinacionais, ou seja, 

aquelas que abrangem diversas fronteiras políticas. 

Com o crescimento da participação de empresas e grandes corporações na 

economia mundial e no processo de globalização, aprofundou-se a interdependência 

entre estes atores e os Estados ao mesmo tempo em que tais empresas passaram a 

desempenhar papeis semelhantes ao da diplomacia estatal em nível mundial, porém 

voltados aos interesses privados. 

Devido a essa complexidade adquirida pelas relações internacionais 

empreendidas por empresas transnacionais, surgiu a diplomacia corporativa, um 

papel a ser desempenhado por um profissional capacitado para traçar uma política 

externa que articule os interesses corporativos com as demandas governamentais e 

sociais, e gerir as estratégias corporativas em meio aos obstáculos políticos, 

culturais, econômicos, dentre outros (Sarfati, 2007). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado esperado com a realização desta pesquisa é que a diplomacia 

corporativa é imprescindível para as negociações de empresas transnacionais 

quando estas buscam expandir-se para outras localidades, sendo o meio de 

articulação com os diversos atores e características locais onde se pretende operar. 
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