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Esta tese de mestrado, que tem como tema principal a Comunicação 

Intercultural no mundo dos negócios, foi desenvolvida a partir de 

referenciais teóricos e da análise de questionários enviados às empresas 

nacionais de cerâmica. O estudo de investigação tem 5 capítulos, sendo o 

primeiro reservado para a introdução. O segundo capítulo inicia-se com 

uma retrospectiva histórica de comunicação e um panorama geral do 

processo comunicativo. Seguidamente, entra-se no campo da cultura e 

das suas características. Posteriormente, expande-se a definição de 

Comunicação Intercultural através da opinião de importantes escritores, 

mencionam-se as competências interculturais, o choque de culturas e as 

estratégias necessárias para ultrapassar as barreiras comunicacionais. O 

capítulo seguinte destina-se a analisar, de modo geral, a globalização, a 

indústria da cerâmica nacional e as suas características e a importância da 

economia nacional para este trabalho. A apresentação dos resultados do 

estudo de investigação é feita no capítulo 4, onde se faz referência aos 

objectivos do trabalho, à metodologia utilizada, à demonstração da 

importância da Indústria da Cerâmica para a economia nacional e 

internacional e à análise dos dados dos questionários enviados às 

empresas nacionais e da entrevista. Finalmente, no último capítulo faz-se 

a exposição das principais conclusões e a demonstração da real 

importância da comunicação intercultural no seio das organizações para 

alcançar o êxito almejado. 
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This master’s dissertation, whose main subject is Intercultural 

Communication in the business world, was developed on the basis 

of theoretical readings and an analysis of the national ceramics 

industry and the opinions of those who work in this sector regarding 

intercultural communication. The study has 5 chapters, the first of 

which is the Introduction. The second chapter begins with a historic 

overview of communication and a general look at the communication 

process. It continues with a discussion of culture and its 

characteristics, the meaning of Intercultural Communication and the 

identification of intercultural competences and barriers to successful 

communication.  The third chapter comprises a general analysis of 

the national ceramics industry, its characteristics and the importance

of the national economy to this study. In the next chapter, the 

structure and results of the study are presented, in particular of the 

importance of the Ceramics Industry in the national economy and 

the examination of the questionnaires and interview carried out in 

ceramics enterprises.  In the final chapter, we outline the main 

conclusions of the study and seek to demonstrate how important 

intercultural communication can be to organizations as a way of 

reaching their desired goals.  
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1. Introdução 

 

  Este estudo de investigação analisa a importância da comunicação 

intercultural no seio das empresas nacionais ligadas à indústria da cerâmica. 

Procura-se conhecer o real significado do termo comunicação intercultural, a sua 

relevância para o mundo dos negócios, a sua correcta utilização, identificar falhas 

devidas à sua ineficácia e apresentar possíveis soluções de modo a minimizar os 

problemas causados pela ineficiente comunicação. 

A indústria da cerâmica é constituída, principalmente, por pequenas e 

médias empresas. O volume de negócios de 2005 da indústria cerâmica 

portuguesa foi de 1.309 milhões de euros. Portugal permanece no 15º lugar na 

lista dos maiores produtores de cerâmica, representando 1% da produção 

mundial de 2005 e ocupa o 7º lugar na lista dos maiores exportadores mundiais. 

Este é um mercado que está em franco crescimento no nosso país e, por isso, 

torna-se necessário acompanhar a sua evolução, particularmente ao nível da 

comunicação intercultural, visto o contacto com o mercado internacional ser cada 

vez maior. 

 Presume-se que uma exímia comunicação intercultural durante o processo 

negocial faça toda a diferença entre um cliente conquistado e um cliente 

desinteressado. Supõe-se, ainda, que a ocorrência de falhas na comunicação 

possa conduzir ao cancelamento ou atraso dos negócios.  

As informações recolhidas para este estudo foram obtidas através da 

aplicação de um questionário às empresas de cerâmica nacionais e uma 

entrevista, as quais forneceram dados sobre o uso e preparação da comunicação 

intercultural, as suas falhas e prováveis soluções. 

Este trabalho é dividido em 5 capítulos, contando com esta introdução. O 

segundo capítulo encontra-se subdividido em várias categorias, nas quais se 

pode encontrar a história da comunicação e a sua definição, através da opinião 

dos grandes escritores, o seu processo comunicativo e as barreiras 

comunicacionais. Uma análise pormenorizada do termo cultura também pode ser 

lida neste tópico. Por último, entra-se na dimensão da comunicação intercultural 
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com informações aprofundadas sobre o seu conceito, mostram-se as ideias de 

Hall, Hofstede e Trompenaars, analisam-se as competências interculturais, a 

definição de enculturação e aculturação, o choque de culturas e as estratégias 

para melhorar a capacidade intercultural. 

No capítulo seguinte faz-se a contextualização da globalização e da indústria 

da cerâmica nacional e internacional descrita em diversos subsectores. É 

mencionada a história da cerâmica, os subsectores da indústria em questão, as 

suas características gerais e as de Portugal e faz-se um retrato da indústria 

internacional de cerâmica. 

Os resultados do estudo podem ser encontrados no capítulo 4, também este 

decomposto em diversos tópicos. Aqui são referidos os objectivos desta tese de 

mestrado, a metodologia utilizada para a obtenção dos dados, os critérios 

seguidos para a formulação da amostra e a exposição dos resultados obtidos. 

Finalmente, no último capítulo, são apresentadas as principais conclusões, 

sugestões e potencialidades da comunicação intercultural. Com base na 

importância demonstrada da comunicação intercultural no mundo dos negócios 

são indicadas algumas sugestões que poderão conduzir as organizações ao 

sucesso ambicionado. 
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2. Uma visão geral de comunicação intercultural 

2.1 Análise da comunicação 

Para um entendimento mais aprofundado do conhecimento de comunicação 

intercultural é fundamental iniciar este capítulo com a explanação dos processos 

gerais envolvidos nas transacções humanas de comunicação. Todos os 

procedimentos comunicativos são determinados por características básicas; 

contudo, uma observação mais atenta revela que a comunicação intercultural 

difere das outras formas de comunicação. 

 

2.1.1 Breve história da comunicação 

 

A história da comunicação principia com os primeiros sinais de existência de 

vida no globo terrestre e desde esse marco em diante atravessou infindas 

modificações. Desde o início dos tempos que o ser humano procura comunicar 

com os seus semelhantes e para isso criou a linguagem escrita: na pré-história 

desenhava-se nas paredes das cavernas e, mais tarde, no Egipto surgiram os 

hieróglifos. Aos poucos foi-se desenvolvendo o alfabeto, que variava de língua 

para língua. O Homem começou por juntar as letras, com elas formar palavras e, 

consequentemente, frases, através das quais transmitia as suas histórias e ideais. 

Contudo, os povos primitivos que não desenvolveram a capacidade da escrita 

encontraram outras formas de comunicar. Para exemplificar, os índios utilizavam 

os tambores, os sinais de fumo e imitavam o canto dos pássaros quando queriam 

enviar mensagens entre si. Todos estes processos, porém, eram ineficazes 

quando se tratava de enviar mensagens para lugares distantes e para colmatar 

esta lacuna foram-se desenvolvendo ao longo dos séculos algumas tecnologias 

que ajudaram nesse sentido, como a imprensa, o telégrafo, a rádio, o telefone, a 

televisão, o fax, o telemóvel e a internet. Todas estas tecnologias, com a ajuda 

dos satélites, retransmitem as comunicações por todo o planeta. Mas, afinal, o 

que significa comunicar? 
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2.1.2 Conceito do termo comunicação 

 

O termo comunicação tem sido utilizado de variadíssimas formas e nem 

sempre a sua definição é uma tarefa fácil. De modo a clarificar da melhor forma o 

termo, darei como exemplo a opinião dalguns escritores que se debruçaram sobre 

o assunto. Myron W. Lustig e Jolene Koester (2003:10) definem a comunicação 

como um processo simbólico, interpretativo, transaccional e contextual com o qual 

as pessoas criam significados partilhados. McLuhan (s.a., blogue Head Marketing, 

2006, consultado online a 06/02/2008) faz uma explanação mais pormenorizada 

sobre o termo, afirmando que a comunicação é o processo que envolve a troca de 

informações, ao utilizar os sistemas simbólicos como suporte para esse fim. O 

escritor identificou ainda algumas maneiras de comunicar: duas pessoas podem 

comunicar através da fala, da escrita, dos gestos com as mãos, das mensagens 

enviadas através do telefone, da internet e doutros meios de telecomunicações 

que permitem interagir entre as pessoas e efectuar trocas informacionais. Duma 

forma mais clara, a comunicação não exige necessariamente o uso da linguagem 

falada. As pessoas com deficiências auditivas comunicam através de gestos, os 

bebés revelam as suas necessidades pelo choro e o próprio corpo emite sinais 

quando este se encontra em estado de anormalidade. Muitos autores, contudo, 

deixam de mencionar a existência da comunicação nos animais, mas a verdade é 

que estes comunicam entre si e com os seres humanos. Todos nós conseguimos 

identificar com clareza quando um gato ou um cão suplica por alimento, carinho e 

atenção. E será que as plantas comunicam? Será que os sinais de secura ou 

degradação podem ser tidos em conta como aviso ou será somente o curso 

natural dos seres vivos? Para muitas pessoas isso é comunicar, uma vez que 

esses indícios permitem cuidar e resolver o problema antecipadamente, 

devolvendo assim a vida às plantas. Para um entendimento mais fácil irei 

proceder à explicitação do processo comunicacional. 
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2.1.3 Processo de comunicação 

 

A comunicação pode ser encarada como um processo que ocorre quando o 

emissor (ou codificador) emite uma mensagem (ou sinal) ao receptor (ou 

descodificador), através de um canal (ou meio). O receptor interpretará a 

mensagem que pode ter chegado até ele com algum tipo de barreira (ruído, 

bloqueio, filtragem) e, a partir daí, dará o feedback ou resposta, completando o 

processo de comunicação. Além destes elementos comunicativos, também se 

devem considerar outros dois: o código e o contexto. Nenhum acto comunicativo 

seria possível na ausência de qualquer um destes elementos. De forma mais 

clara, é necessária a intervenção de, pelo menos, dois indivíduos, um que emita e 

outro que receba a mensagem. Para que haja ligação é fundamental a existência 

de um canal de comunicação. A informação a ser transmitida deve estar 

“traduzida” num código conhecido, quer pelo emissor quer pelo receptor. Por fim, 

todo o processo comunicativo se realiza num determinado contexto. 

O esquema da comunicação, acima descrito, pode ser representado da 

forma esquematizada na figura 1: 

 

Figura 1 – Esquema do processo de comunicação humana. 

 

 Para se compreender melhor o processo comunicativo é preciso analisar 

mais aprofundadamente a natureza daquilo que, na comunicação, o emissor 

deseja transmitir ao receptor. Comunicar é transmitir ideias, emoções, 

pensamentos e desejos, que são conteúdos mentais, coisas imateriais, sendo por 

isso intransferíveis. O ser humano só tem conhecimento directo daquilo que 

consegue apreender pelos sentidos, ou seja, tudo o que pode ver, ouvir, cheirar, 



 

 

saborear e tactear. Logo, nem o emissor pode transferir para outra pessoa os 

seus conhecimentos mentais, nem o receptor pode conhecer esses conteúdos 

porque são imateriais. Nesse caso, o emissor associa um conteúdo mental, por 

exemplo uma ideia, a um objecto físico, o qual será entendido pelo receptor. Para 

que haja o processo comunicativo é preciso apelar para um sistema de sinais. 

Estes têm em comum uma fa

sentidos (significante) e uma face não material, somente mental, inapreensível 

pelos sentidos (o significado). Os sinais constituídos por um significante e um 

significado são designados de signos. Todos nós uti

muitas vezes em simultâneo, os códigos verbais (linguagem verbal) e os códigos 

não verbais (movimentos faciais e corporais, gestos, olhares, entoação das 

palavras).  

A figura 2 mostra uma representação gráfica, para 

de significado acima mencionados:

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Os elementos de significado de 

 

 Para concluir a análise do processo comunicativo é fundamental falar sobre 

a importância do contexto da mensagem, o qual pode ser situacional, 

institucional, político, cultural e histórico, e do ruído.

 O estatuto social, cultural e profissional dos interlocutores e a relação 

existente entre eles condicionam a comunicação. Por exemplo, a relação 

comunicativa entre um chefe e um subordinad
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saborear e tactear. Logo, nem o emissor pode transferir para outra pessoa os 

seus conhecimentos mentais, nem o receptor pode conhecer esses conteúdos 

e são imateriais. Nesse caso, o emissor associa um conteúdo mental, por 

exemplo uma ideia, a um objecto físico, o qual será entendido pelo receptor. Para 

que haja o processo comunicativo é preciso apelar para um sistema de sinais. 

Estes têm em comum uma face material, passível de ser apreendida pelos 

sentidos (significante) e uma face não material, somente mental, inapreensível 

pelos sentidos (o significado). Os sinais constituídos por um significante e um 

significado são designados de signos. Todos nós utilizamos diversos códigos, 

muitas vezes em simultâneo, os códigos verbais (linguagem verbal) e os códigos 

não verbais (movimentos faciais e corporais, gestos, olhares, entoação das 

A figura 2 mostra uma representação gráfica, para Saussurre

de significado acima mencionados: 

Os elementos de significado de Saussurre. 

Para concluir a análise do processo comunicativo é fundamental falar sobre 

a importância do contexto da mensagem, o qual pode ser situacional, 

institucional, político, cultural e histórico, e do ruído. 

O estatuto social, cultural e profissional dos interlocutores e a relação 

existente entre eles condicionam a comunicação. Por exemplo, a relação 

comunicativa entre um chefe e um subordinado é diferente da estabelecida por 

saborear e tactear. Logo, nem o emissor pode transferir para outra pessoa os 

seus conhecimentos mentais, nem o receptor pode conhecer esses conteúdos 

e são imateriais. Nesse caso, o emissor associa um conteúdo mental, por 

exemplo uma ideia, a um objecto físico, o qual será entendido pelo receptor. Para 

que haja o processo comunicativo é preciso apelar para um sistema de sinais. 

ce material, passível de ser apreendida pelos 

sentidos (significante) e uma face não material, somente mental, inapreensível 

pelos sentidos (o significado). Os sinais constituídos por um significante e um 

lizamos diversos códigos, 

muitas vezes em simultâneo, os códigos verbais (linguagem verbal) e os códigos 

não verbais (movimentos faciais e corporais, gestos, olhares, entoação das 

Saussurre, dos elementos 

Para concluir a análise do processo comunicativo é fundamental falar sobre 

a importância do contexto da mensagem, o qual pode ser situacional, social, 

O estatuto social, cultural e profissional dos interlocutores e a relação 

existente entre eles condicionam a comunicação. Por exemplo, a relação 

o é diferente da estabelecida por 
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dois colegas de trabalho. O espácio-temporal também integra o contexto, pois a 

comunicação pode ser presencial, com os interlocutores no mesmo espaço, ou à 

distância, o que obriga à utilização de canais e linguagens diferentes. Um outro 

factor importante é o conhecimento e as vivências adquiridos por cada pessoa: 

quanto mais sintonia existir entre os interlocutores mais fácil será a comunicação. 

 O ruído designa-se por tudo aquilo que afecta a transmissão de informação 

e pode ter origem em qualquer um dos elementos da comunicação. Exemplos de 

ruído são uma voz excessivamente baixa, uma articulação deficiente, o barulho 

ambiental, manchas de tinta que cobrem algumas palavras, erros ortográficos ou 

uma caligrafia pouco legível. 

 

2.1.4 Barreiras a superar para melhorar a comunicação humana 

 

“As interacções sociais, ao nível das relações face-a-face, estão sujeitas à 

influência de um conjunto de variáveis de carácter manifesto ou latente, que 

lhes determinam, ou pelo menos influenciam, a condução dos processos 

comunicacionais. Os padrões de interacção resultantes das relações entre 

os indivíduos são consequência, por um lado, da aleatoriedade humana e, 

por outro, da previsibilidade que a vida em sociedade possibilita” (Dias, s.d, 

consultado online a 08/02/2008). 

 Um dos factores que podem constituir uma barreira à comunicação é o factor 

pessoal. Este compreende alguns aspectos, como o nível de profundidade de 

conhecimento que o indivíduo possui ou aquele que os outros intervenientes lhe 

atribuem sobre o assunto a tratar. Este aspecto pode conduzir à maior ou menor 

credibilidade a atribuir ao emissor; a aparência também se tem em conta, não 

pelo valor moral, mas pelas sensações e impressões que provoca nas outras 

pessoas, como o estado cuidado ou descuidado, o parecer este ou outro tipo de 

profissional ou o estar ou não enquadrado num ou noutro grupo; a postura e o 

movimento corporal revelam o tipo de sociedade onde se está inserido, pois umas 

pessoas esperam maior rigidez outras maior descontracção, para uns certos 

movimentos corporais podem ser considerados insinuações sexuais, enquanto 

que para outros são indicadores de agilidade e graciosidade; o contacto visual é 
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considerado uma barreira, pois pode obstruir a interacção e provocar momentos 

de embaraço e até de pânico. A interpretação de quem olha pode não ser a 

mesma de quem é olhado, dependendo da cultura onde se está inserido; em 

determinados contextos, uma expressão facial pode ser fatal ou fundamental, 

tanto para confirmar expectativas como para afirmar estados de espírito; um 

último aspecto dos factores pessoais é a fluência da fala e do discurso, bem como 

a articulação, a modulação, o ritmo ou o timbre, que não escapam à observação 

social em determinadas culturas. 

 Dentro dos factores sociais distinguimos os seguintes aspectos: a 

flexibilidade/rigidez do conhecimento; a educação que inculca nos seres humanos 

determinados princípios como sendo certos e antiquados, possibilitando a 

ocorrência de equívocos e de conflitos durante a comunicação; a cultura, as 

crenças e os dogmas religiosos incutem nos indivíduos uma forma de pensar, de 

sentir e agir, a qual provoca, facilmente, conflitos e incompreensões nos membros 

de outras culturas; e as normas sociais que, através do processo de 

sociabilização, dizem aos indivíduos como estar no mundo ao nível orgânico, 

psíquico, social, cultural e simbólico, provocando-lhes receio de virem a ser 

considerados desviantes do sistema onde estão inseridos. 

 Seguidamente vêm os factores de personalidade. A auto-suficiência diz 

respeito aos sujeitos que presumem saber tudo sobre determinado assunto, o que 

não deixa muita margem de argumentação para os interlocutores; as avaliações 

congeladas são uma barreira à comunicação, visto haver a ideia errónea e pré-

concebida de que uma palavra aplicada por diferentes pessoas tem o mesmo 

significado para todas; a confusão criada entre aquilo que é do foro objectivo, a 

realidade concreta dos factos, e o subjectivo, opiniões, pode causar 

incompreensões ou conflitos. A isto tudo pode acrescentar-se, ainda, a tendência 

complicada de algumas pessoas para comunicar ou combater os problemas da 

vida. 

 O efeito lógico pertence aos factores psicológicos. Este problema centra-se 

na tendência de simplificar todos os comportamentos humanos ao fazer juízos de 

valor, não dando espaço para equívocos ou enganos em relação ao outro; os pré-

determinados são os enquadramentos que o sujeito faz aos outros em tipos 
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sociais ou profissionais; a falta de objectividade de algumas relações 

interpessoais e a inclinação ou dificuldade em situar as outras pessoas por 

valores de escalas diversificados têm como designação o efeito de tendência 

central; e o efeito de polarização diz respeito à deturpação da informação no 

processo interaccional. 

 Por fim, descrevem-se os factores de linguagem. O uso constante de 

palavras abstractas por parte de determinados comunicadores é motivo frequente 

de desorientação e equívocos de compreensão entre os indivíduos; a dimensão 

polissémica e o desencontro de sentidos atribuídos às palavras pelos 

interlocutores divergem; também nos factores de linguagem é frequente o uso das 

polarizações, mas neste caso referem-se à utilização sistemática de expressões 

extremas no discurso, a qual pode levar à desacreditação do emissor do discurso; 

falta ainda considerar a falsa identidade baseada nas palavras. Numa situação 

destas, o emissor está crente de que resume numa palavra ou expressão as suas 

crenças, atitudes ou avaliações, mas na realidade, esta forma simplificada pode 

causar confusão e reacções contrárias às desejadas.  

“Desde o local de trabalho à sala de aula, a diversidade, as diferentes 

crenças culturais, os valores e os estilos de comunicação estão aqui para 

ficar. De forma a alcançar a comunicação intercultural efectiva, nós devemos 

aprender a gerir as diferenças flexivelmente e atentamente” (Ting-Toomey, 

1993:3). 

 

2.2 Análise de Cultura 

 

 Com a finalidade de entender mais profundamente o termo comunicação 

intercultural, é importante compreender a relação entre os termos comunicação e 

cultura, pois não é possível pensar sobre a dinâmica humana sem o 

conhecimento da cultura e da sociedade onde se está inserido. 
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2.2.1 Breve história do termo cultura 

 

        Cultura, do latim cultura, significa cultivar e cuidar do solo. No século XVI, 

ainda se mantinha esta definição, mas com o passar do tempo e a influência do 

diversificado conhecimento humano, outros conceitos foram alargados. De 

meados do século XVII até ao seguinte, desenvolveu-se o conceito figurado do 

termo cultura, a cultura de uma faculdade, a cultura das letras, a cultura das artes 

e das ciências. No século das luzes, para além da Filosofia, desenvolveram-se 

novas disciplinas científicas de estudo dedicadas ao Homem, como a 

Antropologia, a Arqueologia, a Psicologia, a Sociologia e a Linguística. Cuche 

(1999:29-31) afirmava que a cultura era a soma dos saberes acumulados e 

transmitidos pela humanidade considerada como totalidade, o processo que 

arranca a humanidade à ignorância e à irracionalidade e a conduz à razão e ao 

conhecimento. Estas ideias estão associadas ao progresso e à educação, ou 

seja, à “cultura” que cada pessoa possui sobre o mundo. A partir do início do 

século XX, a definição de cultura transformou-se numa dimensão mais colectiva, 

ou seja, no conjunto de características próprias de uma sociedade. 

 

2.2.2 Conceito do termo cultura 

 

  A cultura é um termo bastante amplo e de difícil definição. Uma das grandes 

dificuldades em definir o que é exactamente a cultura advém do facto da cultura 

não ser algo palpável, mas sim uma ideia. Não é o que é feito, mas o modo como 

se pensa fazer, ou seja a mentalidade por detrás das acções. A cultura é o 

produto do pensamento do Homem. Visto a explicação do término ser tão vasta, 

irei definir o termo segundo o parecer de alguns estudiosos. 

 Para Clifford Geertz, a cultura é o meio pelo qual as pessoas comunicam, 

perpetuam e desenvolvem os seus conhecimentos sobre as atitudes em relação à 

vida (Aiko, 2001, consultado online a 08/02/2008). 
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 Já Geert Hofstede definiu o termo objectivamente como: “a programação 

colectiva da mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de outro 

e que influencia a reacção do grupo ao ambiente” (Hofstede, 1991:22). 

 Para Moran, a cultura é a ferramenta que cada sociedade utiliza para tomar 

as suas decisões diárias e entender o mundo com que se confronta (Aiko, 2001, 

consultado online a 08/02/2008). 

Os estudiosos Porter e Samovar resumiram cultura como “o depósito de 

conhecimento, experiência, crenças, valores, atitudes, significados, hierarquia, 

religião, noção de tempo, papéis, relações, conceitos de universo e objectos 

materiais e posses adquiridas por um grupo de pessoas” (Porter e Samovar, 

1991:51). 

 Para Schein, a cultura é a forma como um grupo de pessoas resolve os seus 

problemas e a diversidade cultural reside nas diferentes soluções encontradas por 

cada cultura para resolver esses mesmos problemas (Aiko, 2001, consultado 

online a 08/02/2008). 

 Finalmente, Trompenaars estabelece uma analogia entre a cultura e uma 

cebola, afirmando que ambas são constituídas por camadas e a melhor forma de 

as entender é descasca-las. Na camada externa da cebola estão as 

características concretas e observáveis da cultura, tais como a língua, a comida e 

o vestuário. Na camada intermediária encontram-se as regras e os valores 

difundidos pela cultura. Por fim, temos a camada mais interna onde estão as 

características que desaparecem da consciência para se tornarem premissas 

básicas (Aiko, 2001, consultado online a 08/02/2008). 

 Ao longo dos séculos e através do desenvolvimento do Ser Humano 

assimilaram-se conceitos básicos da sociedade onde se está inserido, os quais se 

tornam, com o tempo, nas nossas crenças. Passamos então, por natureza, a 

observar os hábitos e as crenças dos outros como sendo algo estranho (ou 

egocêntrico) somente por serem diferentes dos nossos. 

 Enquanto cada cultura desenvolveu a sua unicidade, alguns elementos 

podem ser encontrados em todas as culturas. Assim, os valores, os pensamentos 
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e os sentimentos como a justiça, a gratidão, a sobrevivência, o amor e o medo 

são intrínsecos a qualquer ser humano e encontram-se na base da pirâmide da 

cultura (figura 3). 

 Por outro lado, a maneira como a pessoa gere e expressa esses valores e 

sentimentos universais é modificada pela cultura. Neste caso, na camada 

intermediária da pirâmide estão os aspectos culturais de cada um. 

 No topo da pirâmide está a personalidade do indivíduo, características 

pessoais e únicas que aquele não partilha com mais nenhum outro ser humano, 

tais como a originalidade, a teimosia e a persuasão (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – O modelo da pirâmide. 

 

  Uma outra forma de explicar a dimensão da cultura é através do célebre 

modelo do iceberg (figura 4). E porquê um iceberg? Porque ele tem dois lados, tal 

como a cultura, o visível e o invisível. Na parte visível, pode encontrar-se 

elementos como a música, o vestuário, a arquitectura, a linguagem, a comida, os 

gestos e os comportamentos. Por outro lado, existem as crenças religiosas, os 

pontos de vista, as motivações, a tolerância à mudança, as atitudes e as diversas 

maneiras de pensar, tudo o que não se vê, ou seja, o lado invisível. 
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Figura 4 – O modelo do iceberg 

 

2.3 Análise da comunicação intercultural 

 

 Trompenaars (1993) defende que é impossível entender completamente as 

outras culturas. Contudo, a consciencialização da existência de diferenças 

culturais, o seu conhecimento básico e a percepção de que elas agitam o mundo 

dos negócios poderá minimizar o efeito de algumas surpresas desagradáveis. 

Desta forma, atenua-se o choque cultural inicial, facilita-se uma introspecção mais 

profunda sobre o que nos rodeia e permite uma interacção mais eficaz entre as 

dissemelhantes nacionalidades. Estas diversidades, quando bem analisadas, 

tornam-se grandes fontes de riqueza e proporcionam benefícios incalculáveis. 

 

2.3.1 Conceito do termo comunicação intercultural  

 

 Segundo Myron W. Lustig e Jolene Koester (2003:44), a comunicação 

intercultural é um processo simbólico através do qual pessoas de diferentes 

culturas criam significados partilhados. Os autores acrescentam ainda que aquela 

ocorre quando as grandes e importantes diferenças culturais gerem 

interpretações e expectativas desiguais sobre a maneira eficiente de comunicar. 

 Karlfried Knapp define a comunicação intercultural como uma interacção 

interpessoal entre os membros de diferentes grupos, os quais diferem entre si no 

que diz respeito ao conhecimento partilhado e às suas formas linguísticas (s.a., 

“What is intercultural communication”, s.d, consultado online a 08/02/2008). 
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 O termo comunicação intercultural pode ser compreendido como uma troca 

de informações entre indivíduos de diferentes culturas, mas com percepções e 

sistemas de símbolos tão distintos que facilmente se distorce o acto comunicativo. 

 Esta troca de informações entre culturas é cada vez mais frequente entre a 

população mundial e a sua causa deve-se ao rápido desenvolvimento das novas 

tecnologias, aos crescentes sistemas de informação, ao crescimento da 

população global e às mudanças da economia mundial. 

 As empresas estão cada vez mais internacionais, tornando-se fundamental 

que estas encontrem a melhor forma de se estruturarem, gerirem os seus 

recursos humanos e comunicar com os seus clientes. A partir do momento em 

que entram num novo mercado internacional, as organizações apercebem-se da 

existência de barreiras e limitações e num primeiro impacto surgem confusões e 

desentendimentos, os quais seriam difíceis de ultrapassar sem a colaboração da 

comunicação intercultural. 

 

2.3.2 Dimensões interculturais segundo Hall, Hofstede e Trompenaars 

 

 Hall desenvolveu o conceito de cultura em elevado e baixo contexto. As 

culturas dentro de um elevado contexto têm um grande senso de tradição e 

história e mudam pouco ao longo do tempo, passando de geração em geração as 

mesmas expectativas e experiências. As culturas num contexto mais baixo têm 

muito pouco como garantido, pois mudam drasticamente de geração em geração. 

Os termos policrónico e monocrónico foram tratados pelo escritor no seu livro “In 

The Silent Language”. Para ele, monocrónico significa fazer uma coisa de cada 

vez, manter a concentração numa só tarefa. Enquanto, que policrónico é a acção 

de fazer tudo ao mesmo tempo, podendo muitas vezes ocorrer distracções. Por 

exemplo, se alguém se atrasar para uma reunião não significa que seja 

desrespeitoso ou preguiçoso, pode simplesmente ser alguém policrónico. Hall 

definiu, também, o conceito, com o qual é mais conhecido, de proxémico, ou seja, 

o estudo do espaço usado pelo Homem. Há pessoas que precisam de mais ou 

menos distância entre elas e as outras e quando esse espaço é invadido, o 

invasor torna-se uma ameaça. Para o antropologista, a percepção do espaço é 
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partilhada por todos e moldada pela cultura e o não entendimento deste espaço 

pode levar a graves falhas comunicacionais.  

Já para Hofstede faz mais sentido dividir a cultura noutras dimensões, como 

a distância de poder, o individualismo/colectivismo, a masculinidade/feminilidade 

e o evitar a incerteza. A primeira dimensão diz respeito à forma como os membros 

de uma organização ou instituição aceitam e lidam com a distribuição desigual do 

poder, ao respeito mostrado pelo aluno para com o seu professor e à 

centralização e descentralização das formas políticas. A segunda dimensão é 

muito fácil de ser entendida, pois refere-se à maneira como o indivíduo se 

encontra na sociedade, se faz parte ou não de um grupo forte e coeso e se olha 

para si próprio como a única pessoa importante. A masculinidade alude aos 

papéis claramente distintos entre homem e mulher na sociedade. Por exemplo, o 

homem é supostamente mais assertivo e mais interessado no sucesso material, 

enquanto a mulher é mais modesta e mais preocupada com a qualidade de vida. 

A feminilidade diz respeito à sobreposição de papéis, pois tanto o homem como a 

mulher devem ser modestos e preocupados com a qualidade de vida. O evitar a 

incerteza refere-se à ameaça que os indivíduos sentem pelas situações 

desconhecidas e incertas. Hofstede introduziu ainda uma 5ª dimensão, a 

orientação do longo e pequeno termo, que surgiu com a cooperação de Michael 

Blond. O longo termo é caracterizado pela persistência, pela observação do status 

das relações e pelo senso de vergonha. O pequeno termo é a estabilidade 

emocional, a própria protecção, o respeito pelas tradições e a retribuição de 

presentes e favores. 

Trompenaars classificou a cultura como uma mistura de comportamentos e 

valores, sendo a pesquisa dele focada nas dimensões culturais dos homens de 

negócio. Para tal, identificou 7 dimensões, o universalismo/particularismo, o 

comunitarismo/individualismo, o neutro/emocional, as culturas difusas/culturas 

específicas, a realização/atribuição, a relação entre o Homem e o tempo e a 

relação entre o Homem e a Natureza. O universalismo/particularismo descreve a 

preferência pelas regras, códigos e valores em vez da confiança nas relações e 

na proximidade. A segunda dimensão é idêntica ao colectivismo/individualismo de 

Hofstede. O neutro/emocional diz respeito à maneira como os sentimentos são 
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abertamente expressados, pois para uns falar dos sentimentos é incorrecto, mas 

para outros é algo necessário. As pessoas de culturas específicas começam 

pelos elementos, os específicos. Primeiro são analisados separadamente, só 

depois se voltam a juntar, ou seja, o todo é a soma das partes. Os indivíduos 

difusos possuem uma grande esfera privada com um público pequeno e os 

recém-chegados não são facilmente aceites, mas quando o são participam em 

todos os papéis da vida do indivíduo. O estado da realização refere-se àquilo que 

o indivíduo faz e realiza e a atribuição refere-se àquilo que a pessoa é e à 

maneira como se relaciona com os outros. Numa sociedade de atribuições, o 

status do indivíduo é definido à nascença, pela idade, sexo e riqueza. A pessoa 

com o status atribuído não tem que fazer nada para o alcançar, pois está na base 

do seu ser. A relação do Homem com o tempo está relacionada com a teoria de 

Hofstede, o monocrónico/policrónico. A relação do Homem com a Natureza 

refere-se à nossa sobrevivência, se estamos a favor ou contra a Natureza. A 

maneira como nos relacionamos com o ambiente está associada à forma como 

controlamos a nossa vida e o nosso destino. 

Moran afirma que, sendo a cultura uma criação humana, ela é sujeita a 

alterações, originárias de novas informações, pessoas, experiências, métodos, 

políticas e tecnologia, o que consequentemente leva à alteração das tradições, 

dos costumes, dos valores, das atitudes e das crenças (Aiko, 2001, consultado 

online a 08/02/2008).  

A melhor maneira de reconhecer as diferenças culturais é assumir que as 

acções e os pensamentos dos outros não são como os nossos. Este 

reconhecimento, contudo, não é, por si só, suficiente para efectuar uma boa 

comunicação e um bom entendimento, é necessário possuir também algumas 

competências interculturais próprias que ajudem ao processo se sociabilização. 

 

2.3.3 Competência intercultural  

 

 A competência intercultural é a habilidade de bem comunicar com pessoas 

de outras culturas. Esta capacidade pode ser inata ao indivíduo ou melhorada 
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com o tempo. Uma pessoa para ser interculturalmente competente deve ser, 

primeiro que tudo, sensível e emotivo, de maneira a captar e entender, em 

interacção com as culturas estrangeiras, os seus modos de pensar, sentir e agir. 

Uma boa competência intercomunicacional, contudo, só se consegue alcançar 

com muito treino, aprendizagem linguística, viagens ao estrangeiro e absorção 

cultural, mas para que isto aconteça é preciso seguir algumas linhas orientadoras. 

 As capacidades de ouvir e de falar andam juntas. O acto de ouvir nem 

sempre é exercitado suficientemente, mas uma escuta mais atenta é essencial 

para ler por entre as linhas e criar empatia com o outro. O acto de falar bem não 

se resume só aos acentos, à gramática e ao vocabulário, mas principalmente ao 

encorajamento, às afirmações, ao reconhecimento, às respostas claras e ao 

expressar opiniões com sensibilidade. 

 Muitos elementos culturais podem ser entendidos pela observação através 

do vestuário, da linguagem corporal, da interacção e do comportamento. Apesar 

das diferenças culturais que se observem, no entanto, não se devem fazer juízos 

de valor, pois todos são importantes à sua maneira. Sempre que a compreensão 

em relação às diferenças seja difícil de alcançar, a paciência, a flexibilidade, a 

adaptabilidade e a mente aberta tornam-se virtudes e a comunicação intercultural 

fica a ganhar. 

 Por fim, é fundamental referir outras duas competências não menos 

importantes para o sucesso da comunicação: o entendimento da própria cultura e 

o evitar etnocentrismos.  

 Para além das competências que se possuam, o processo de sociabilização 

evolui independentemente destas, visto o contacto directo e a convivência entre 

culturas ditarem as suas próprias regras, as quais se dão pelo nome de 

aculturação. 
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2.3.4 Enculturação e aculturação  

 

  Para Cuche (1999), enculturação é, desde os primeiros instantes da vida do 

ser humano, o processo a partir do qual é absorvido pela sua cultura através de 

um sistema de estímulos e de proibições mais ou menos explícitas. Resume-se 

pela ligação directa entre padrão cultural, método de educação e personalidade 

dominante. 

 Após o aumento dos contactos interculturais, surgiu um novo campo de 

estudo, a aculturação. O termo aculturação foi introduzido por Powell, em 1880, o 

qual designava a transformação dos modos de vida e de pensamento dos 

imigrantes em contacto com a sociedade americana.  

Actualmente, a aculturação é um sistema de adaptação e de nivelamento a 

outra cultura diferente da que se adquiriu durante o processo primário de 

sociabilização. A aculturação divide-se em três critérios: aculturação espontânea, 

aculturação organizada, mas forçada, e aculturação planificada. O primeiro critério 

acontece naturalmente, de uma forma livre e controlada durante o jogo do 

contacto. A aculturação organizada, mas forçada, surge em benefício de um 

grupo, como acontecia na escravatura ou na colonização. A aculturação 

permanece só parcial e fragmentada e, neste caso, é mais frequente a 

desculturação sem a aculturação. Num último critério, a aculturação é planificada 

e controlada, ocorrendo sistematicamente a longo prazo. 

 

2.3.5 Choque de culturas 

 

 Entende-se por choque cultural a fase de choque e de tensão no âmbito do 

processo de aculturação, desde a crise até ao nivelamento cultural. 

 Peter Adler (Rodrigues, 2008, consultado online a 09/02/2008) descreve 

choque cultural como um encontro de situações e de condições ligadas à 

comunicação intercultural, em que o indivíduo, como resultado das suas 

experiências, toma consciência destas, do seu crescimento, da sua aprendizagem 

e da sua modificação.  



 

 

 O conceito de choque cultural foi introduzido pelo antropólogo americano 

Kalvero Oberg (Rodrigues

fenómeno em 5 fases que decorrem num percurso em forma de U (figura 5).

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5 – Adaptação

  

A competência cultural diminui entre as fases

alcança um ponto mais baixo e depois volta a aumentar.

designada o entendimento, o indivíduo obtém uma competência 

na primeira fase, mas agora com uma competência cultural também numa cultura 

estrangeira.  

 O choque cultural não precisa necessariamente passar por todas estas 

fases. Um indivíduo com uma estadia curta numa outra cultura pode não 

ultrapassar a fase dois e também é possível uma cristalização na fase três. Os 

conflitos interculturais podem não sair da crise e não encontrar o caminho da 

compreensão. Por outro lado, uma pessoa com imensa experiência intercultural e 
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conceito de choque cultural foi introduzido pelo antropólogo americano 

(Rodrigues, 2008, consultado online a 09/02/2008).

fenómeno em 5 fases que decorrem num percurso em forma de U (figura 5).

Adaptação do gráfico do choque cultural de Kalvero Oberg

A competência cultural diminui entre as fases um e três. Na terceira fase 

alcança um ponto mais baixo e depois volta a aumentar. 

designada o entendimento, o indivíduo obtém uma competência tão elevada como 

na primeira fase, mas agora com uma competência cultural também numa cultura 

O choque cultural não precisa necessariamente passar por todas estas 

fases. Um indivíduo com uma estadia curta numa outra cultura pode não 

sar a fase dois e também é possível uma cristalização na fase três. Os 

conflitos interculturais podem não sair da crise e não encontrar o caminho da 

compreensão. Por outro lado, uma pessoa com imensa experiência intercultural e 

conceito de choque cultural foi introduzido pelo antropólogo americano 

a 09/02/2008). Este divide o 

fenómeno em 5 fases que decorrem num percurso em forma de U (figura 5). 

 

Oberg. 

um e três. Na terceira fase 

 Na quinta fase, 

tão elevada como 

na primeira fase, mas agora com uma competência cultural também numa cultura 

O choque cultural não precisa necessariamente passar por todas estas 

fases. Um indivíduo com uma estadia curta numa outra cultura pode não 

sar a fase dois e também é possível uma cristalização na fase três. Os 

conflitos interculturais podem não sair da crise e não encontrar o caminho da 

compreensão. Por outro lado, uma pessoa com imensa experiência intercultural e 
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contacto com a cultura estrangeira pode não sofrer qualquer tipo de choque 

cultural, o que eliminaria a curva em U. 

Para a maioria das pessoas, o choque cultural é inevitável, embora o grau 

de sofrimento, receio e tensão seja medido de diferentes maneiras para cada um, 

e normalmente ocorre no período de tempo de seis meses a um ano. Segundo as 

autoras Iris Varner e Linda Beamer (2005:16-17) podem ser referidas três etapas 

do choque cultural: na primeira, tudo é maravilhoso; na segunda, tudo é horrível; e 

na terceira, está tudo bem, pois existe um equilíbrio de sentimentos positivos e 

negativos (ver no anexo 4 a lista de alguns possíveis sintomas e estratégias para 

evitar o choque cultural). A partir do momento, em que se compreendem e 

interiorizam as diferentes características culturais que nos rodeiam, está a dar-se 

o primeiro passo para a diminuição do choque cultural. Além disso, esta 

compreensão permite uma maior facilidade de adaptação durante o período de 

aculturação. Segundo Brown (Rodrigues, 2008, consultado online a 09/02/2008), 

este período é uma experiência fundamental que ultrapassa a própria cultura e 

deve ser aproveitada da melhor maneira possível. 

 

2.3.6 Estratégias para melhorar a capacidade intercultural  

 

 A comunicação nem sempre é fácil e a melhor maneira de superar as 

dificuldades e os potenciais problemas é fazer um esforço de consciência para os 

ultrapassar e quando isso não é possível o ajustamento do nosso comportamento 

é a melhor solução. Com essa finalidade, são listadas abaixo algumas estratégias 

que ajudam a melhorar a capacidade intercultural: 

� respeitar a dignidade e a personalidade dos outros; 

� não se deixar influenciar negativamente pela crítica e pelos preconceitos ou 

pelo comportamento dos outros; 

� desacreditar que em toda a parte todos vão gostar de nós; 

� trabalhar a capacidade de adaptação a novas situações; 

� desenvolver a iniciativa própria e correr alguns riscos; 

� observar o que se passa em redor; 

� observar os diferentes papéis da mulher em diferentes culturas; 
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� respeitar as diferentes tradições; 

� aprender a dar e a receber; 

� evitar o uso de idiomas e palavras com um significado denotativo; 

� ouvir com atenção e em caso de desentendimento pedir confirmação; 

� aprender a nova língua; 

� falar devagar; 

� separar as diversas questões; 

� ter cuidado ao usar o humor; 

� manter a etiqueta. 

Nós vivemos num mundo incrivelmente complexo e uma parte dessa 

complexidade é a mistura de diferentes culturas, línguas e crenças. No seio 

organizacional a comunicação intercultural é importante para alcançar o sucesso, 

tanto entre os colegas de trabalho como com os clientes. 

A comunicação é o meio mais poderoso para entender a diversidade cultural 

e tem o papel fundamental de abrir as portas para o desenvolvimento de 

relacionamentos. Quando os indivíduos forem capazes de comunicarem entre si 

eficazmente, esta diversidade será vista como uma fonte inesgotável de 

conhecimento sobre o mundo e não somente uma causa para os conflitos. 
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3. A globalização e a comunicação intercultural 

3.1 A globalização  
 

  A globalização é um conceito muito abstracto (e pouco concreto) e, 

provavelmente, o significado completo e exacto ainda não foi alcançado, pois 

atinge várias áreas contemporâneas. Como refere Guillermo de la Dehesa 

(Martins, 2006, consultado online a 11/02/2008) é um processo dinâmico de 

crescente liberdade e integração mundial dos mercados de trabalho, bens, 

serviços, tecnologia e capitais. Este processo não é novo, vem-se desenvolvendo 

paulatinamente e demorará muito tempo a completar-se. Pode descrever-se a 

globalização como um processo de tendência para a mundialização da economia, 

dos negócios, dos mercados, gostos e hábitos de consumo. Refere-se a algo 

mais do que a internacionalização e caracteriza-se, essencialmente, pela redução 

do tempo e do espaço. Trata-se de um fenómeno planetário que nos coloca novos 

desafios e faz emergir a necessidade de novas competências. 

 Este fenómeno mudou radicalmente a vida de toda a humanidade. Do 

ponto de vista dos direitos humanos, um aspecto positivo é a força da 

comunicação global, mas também é importante referir que a globalização nem 

sempre é sinónimo de progresso social, pois existem muitos países onde se 

vive em opressão constante. A nível cultural a partilha de informação foi 

melhorada, mas caminha-se para uma cultura cada vez mais uniformizada, 

levando à perda de algumas tradições e crenças.  

 O investigador americano John Child (Finuras, s.d, consultado online a 

11/02/2008) realizou diferentes estudos interculturais e chegou a duas 

conclusões. Uma aponta para o crescimento da economia mundial de uma 

forma cada vez mais convergente, assente em práticas de gestão 

semelhantes. A outra mostra que as culturas nacionais mantêm as suas 

características e abordagens únicas e distintivas. O que acontece quando 

olhamos mais de perto para este fenómeno, é que a maioria dos estudos que 

conclui pela convergência das práticas de gestão é macroscópica (estruturas e 
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tecnologia das organizações), enquanto que os estudos que concluem pela 

divergência centram-se em questões microscópicas, tais como os 

comportamentos organizacionais; ou seja, a nível global, as organizações 

tendem a convergir e o comportamento das pessoas tende a divergir. 

 Actualmente, devido ao fenómeno da globalização, as organizações 

estão a ampliar cada vez mais os seus mercados por diversos países, o que 

significa, entre muitas outras consequências, a sua inserção em diferentes 

culturas. Esta correlação, quando tratada de forma estratégica, permite à 

organização alinhar a sua missão tanto interna como externamente, gerando 

mecanismos para o crescimento organizacional. 

 

3.2 Indústria da cerâmica  

 

 Este trabalho, como já foi referido anteriormente, tem como objecto de 

estudo a indústria da cerâmica a nível nacional, a qual será devidamente 

analisada e aprofundada no capítulo seguinte, no que respeita à sua importância 

para a economia portuguesa e ao lugar ocupado nas exportações e importações. 

Neste momento, irei proceder à descrição geral deste mercado para todos 

aqueles que desejem compreender um pouco mais do que é a cerâmica. 

 

3.2.1 Caracterização geral da indústria da cerâmica em Portugal 

 

 O sector cerâmico é amplo e heterogéneo o que induz a dividi-lo em 

segmentos em função de diversos factores, como matérias-primas, propriedades 

e áreas de utilização. A APICER, Associação Portuguesa de Cerâmica, divide a 

indústria da cerâmica em cinco subsectores principais como se segue: cerâmica 

estrutural; cerâmica de pavimentos e revestimentos; cerâmica de louça sanitária; 

cerâmica utilitária e decorativa; e cerâmicas especiais. 

� Cerâmica estrutural: a cerâmica estrutural inclui a produção de telhas, 

tijolos, abobadilhas, produtos de grés para construção e pavimentos rústicos 
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(figura 6). É representada por empresas localizadas em todo o país, mas 

com especial incidência nos distritos de Aveiro, Leiria e Lisboa. Dada a 

natureza dos produtos fabricados, designadamente por efeito do custo que o 

seu transporte representa, o comércio externo assume pouco significado 

neste segmento da cerâmica. Ao nível tecnológico, este subsector vem 

reagindo muito favoravelmente às exigências de modernização, com 

investimentos elevados no sentido da total automatização do processo 

produtivo, maior especialização das empresas e aumento da qualificação da 

mão-de-obra. A evolução deste subsector será determinada essencialmente 

pela taxa de crescimento da actividade da construção civil, designadamente 

a construção de novos edifícios para habitação.                              

 

Figura 6 – Elementos de cerâmica estrutural. 

� Cerâmica de pavimentos e revestimentos (figura 7): a produção nacional 

de pavimentos e revestimentos é obtida em empresas que estão localizadas 

predominantemente nos distritos de Aveiro e Coimbra. Os principais 

mercados de destino destes produtos são a França, a Alemanha, o Reino 

Unido, a Holanda e os Estados Unidos da América. A produção portuguesa 

de pavimentos e revestimentos representa 1,7% da produção mundial e 

4,3% da produção da União Europeia, num contexto em que os principais 

produtores são, a nível mundial, a China e, na União Europeia, a Espanha e 

a Itália. 

 

 

  Figura 7 – Exemplos de cerâmica de pavimentos e revestimentos. 

� Louça sanitária (figura 8): no nosso país existem actualmente nove 

empresas produtoras de louça sanitária, localizadas geograficamente nos 

distritos de Aveiro, Coimbra, Porto, Viseu, Leiria e Lisboa. As unidades 

localizadas nos distritos de Aveiro, Leiria e Porto representam mais de três 
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quartos da produção nacional de sanitários. Do ponto de vista tecnológico, 

as empresas portuguesas de sanitário têm investido nas novas tecnologias e 

o sector encontra-se próximo da média europeia nesta área. A nível de 

concorrência, os nossos maiores concorrentes são Inglaterra, Espanha e 

França. 

 

       

 

 Figura 8 – Louça sanitária. 

� Cerâmica utilitária decorativa: o subsector da cerâmica utilitária e 

decorativa inclui a produção de loiça em porcelana, em faiança, em grés e 

em terracota (figura 9). Este subsector da indústria de cerâmica tem tradição 

secular e é uma grande fonte exportadora. Quanto à estrutura do comércio 

externo, os principais mercados de destino das exportações são a 

Alemanha, os Estados Unidos da América, a França e o Reino Unido. A 

evolução deste subsector, extremamente dependente dos mercados 

externos, é determinada pela capacidade das nossas empresas em competir 

nos mercados internacionais com qualidade, design e uma marca que se 

imponha aos produtos oriundos de países do Extremo Oriente e do Leste 

Europeu, caracterizados pelo seu baixo preço resultante da mão-de-obra 

barata utilizada. Trata-se de um subsector que utiliza mão-de-obra intensiva 

e apresenta elevados consumos de energia e o crescimento da sua 

competitividade passará igualmente pelo aumento do trabalho qualificado e 

pela diminuição dos custos energéticos. 

    

 

 

Figura 9 – Imagens de cerâmica utilitária decorativa. 
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� Cerâmicas especiais: este segmento da cerâmica corresponde à produção 

de refractários, isoladores cerâmicos e outras porcelanas técnicas (figura 

10). 

                                

 

 

Figura 10 – Exemplos de cerâmicas especiais. 

Segundo o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e 

Inovação (GEE), o sector da cerâmica é principalmente constituído por pequenas 

e médias empresas, onde 50% das empresas em 2002 eram compostas por 

menos de 10 trabalhadores. São empresas de tipo familiar, com baixos níveis de 

produtividade e reduzidos volumes de vendas. Nesse mesmo ano, 45% das 

empresas apresentaram uma facturação inferior a 250.000 euros e apenas 1,2% 

das empresas apresentaram um volume de vendas superior a 25 milhões de 

euros. A nível geográfico, a indústria da cerâmica está concentrada 

maioritariamente na zona centro do país, onde nos encontramos. 

 A APICER refere, ainda, que a nível tecnológico, nomeadamente no que 

respeita ao uso de ferramentas de gestão de informação, constata-se que a 

utilização do correio electrónico já chega a cerca de 80% das empresas e começa 

a verificar-se já um interesse significativo por outras ferramentas como sejam, 

sistemas de gestão de clientes, gestão de produção, gestão documental, gestão 

comercial e financeira. 

 Os colaboradores apresentam, em média, uma idade relativamente elevada 

e encontram-se a desempenhar funções no sector há vários anos. Isto permite 

considerar esta mão-de-obra como bastante experiente e com um profundo 

conhecimento táctico, conferindo-lhe um saber fazer de qualidade. 

 O sector caracteriza-se ainda por possuir uma fraca política comercial. Se 

por um lado é difícil encontrar bons profissionais nesta área, por outro, as 

preocupações com a formação profissional neste domínio também ficam aquém 

do que seria expectável. 
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3.2.2 Características gerais de Portugal relevantes para este trabalho 

 

Antes de entrar no capítulo destinado à análise deste estudo é fundamental 

entender primeiro a evolução do mercado nacional e da economia, o crescimento 

dos seus sectores e a evolução das suas exportações e importações. Desta 

forma, estarão criadas as bases para alargar o entendimento em relação à 

importância da comunicação intercultural nas empresas. 

A característica mais importante da estrutura da economia portuguesa, nas 

últimas décadas, foi a do desenvolvimento que se verificou no sector dos 

serviços, à semelhança, aliás, do que tinha ocorrido com alguns dos seus 

parceiros europeus. Nos dados facultados pelo Gabinete de Estratégia e Estudos 

do Ministério da Economia e Inovação, verificamos que a agricultura, a silvicultura 

e a pesca representam 3,6% do valor acrescentado bruto (VAB) e 11,7% do 

emprego, enquanto a indústria, a construção, a energia e a água correspondem a 

25,5% do VAB e a 30,5% do emprego. Quanto aos serviços, predominam com a 

participação de 70,9% do VAB e 57,8% do emprego (gráfico 1).  

Para além de uma maior incidência dos serviços na actividade económica, 

registou-se uma alteração significativa no padrão de especialização da indústria 

transformadora que passou a apresentar características mais modernas, saindo 

da dependência de actividades industriais tradicionais para uma situação em que 

novos sectores, com maior incorporação tecnológica, ganharam peso e dinâmica 

de crescimento, salientando-se o dos automóveis e componentes, o da 

electrónica, o farmacêutico e o das novas tecnologias. Ainda nos serviços, refira-

se a importância da posição geográfica de Portugal, usufruindo dum clima 

mediterrânico, moderado pela influência do Atlântico, bem como o significado da 

imensa costa portuguesa, que apoia uma relevante indústria turística. 
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Gráfico 1 – Distribuição do VAB em 2007. Fonte: INE (Instituto Nacional de 

Estatística), Boletim nº 12, Janeiro a Outubro de 2007. 

 

O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) informou que as contas nacionais 

trimestrais divulgadas pelo INE, em 2007, revelaram um crescimento do Produto 

Interno Bruto de 1,8% em termos homólogos no 3º trimestre do ano. Em geral, o 

perfil de crescimento foi marcado pelo desempenho extremamente positivo do 

sector exportador de bens e serviços. Os valores divulgados pelo Banco de 

Portugal sobre o mês de Outubro de 2007, mostram crescimentos nominais 

homólogos de cerca de 8,8% nas exportações de bens e serviços (8,4% no 3º 

trimestre de 2007) e de cerca de 7,5% nas importações (7,1% no 3º trimestre). 

Nos primeiros 9 meses de 2007, as exportações de bens e serviços aumentaram 

11,3% em termos homólogos e as importações cresceram acima do verificado no 

2º trimestre (4,5% contra 4,0%). Quanto às importações de bens e serviços, o 

ritmo de crescimento das compras ao exterior abrandou no início dos anos 2000, 

em virtude da quebra da procura interna e da redução dos preços de importação, 

para voltar a subir a partir de 2004, devido sobretudo aos elevados preços do 

petróleo. Em 2007, esta componente observou também uma aceleração real de 

4,8%, face ao crescimento real de 4,2% do ano anterior. Esta evolução da procura 

interna reflecte uma melhoria significativa do investimento.  

O consumo privado no 4º trimestre de 2007 obteve um crescimento 

moderado e o investimento teve um período de contracção nos últimos anos, mas 

registou-se o início de uma retoma no ano de 2007 liderada pelo investimento das 
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empresas. Em geral, prevê-se um incremento do PIB de 2,1% em 2008 e de 2,3% 

em 2009. 

O comércio internacional português tem sido um dos principais factores do 

crescimento económico do país, apesar da respectiva balança registar um défice 

em 2006 de 7,8% do PIB e em 2007 abaixo de 3 %, tendo diminuído 27 % em 

relação ao ano anterior. 

De acordo com os dados divulgados pelo INE, nos primeiros 9 meses de 

2007, as saídas de mercadorias continuaram a crescer, em termos homólogos, a 

um ritmo superior ao das entradas (+8,9% contra +4,5%). Os produtos 

energéticos excluem-se destes dados, pois constatou-se que nos últimos 12 

meses as saídas cresceram 10,8%, tendo as entradas aumentado 8,5%. 

Nos últimos 12 meses a terminar em Setembro de 2007, as saídas de 

mercadorias registaram, face ao período homólogo anterior, uma taxa de 

crescimento no valor de 9,8%. Esta taxa é consideravelmente superior à taxa 

média de crescimento anual dos últimos cinco anos (+4,6%). Assinalaram-se 

crescimentos nas saídas dos grupos de produtos (gráfico 2): “Minérios e Metais” 

(+16,9%), “Máquinas” (+15,4%), “Agro-alimentares” (+13,6%), “Produtos 

Acabados Diversos” (+13,0%) onde se encontra a indústria da cerâmica, e 

“Material de Transporte” (+11,0%). As saídas do grupo "Vestuário e Calçado" 

registaram um acréscimo de 1,4%, reflectindo aumentos de 1,7% e de 1,5% 

respectivamente no "Vestuário de malha" e no "Calçado", e alguma recuperação 

no “Vestuário não de malha" (+0,4%). O único grupo de produtos em que se 

verificou um comportamento negativo em 12 meses foi o dos “Energéticos” (-

8,5%). 
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Gráfico 2 – Exportações de Portugal por tipo de produto em 2007. Fonte: Boletim 

Mensal de Comércio Internacional de Janeiro a Outubro de 2007. 

 

No total das saídas de mercadorias, nos primeiros 9 meses de 2007, estão 

os seguintes países comunitários (gráfico 3): Espanha (28,1%), Alemanha 

(13,2%), França (12,7%), Reino Unido (6,1%), Itália (4,1%), Holanda (3,4%) e 

Bélgica (2,6%). Entre os países terceiros, destaque para os Estados Unidos 

(4,8%) e Angola (4,3%). 

                                     

       Gráfico 3 – Exportações de Portugal por país de destino em 2007. Fonte: Boletim 

Mensal de Comércio Internacional de Janeiro a Outubro de 2007. 

Nos últimos 12 meses a terminar em Setembro de 2007, as entradas de 

mercadorias registaram, face ao período homólogo anterior, uma taxa de 

crescimento de 4,8%. Os seguintes grupos de produtos (gráfico 4) cresceram 
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acima da média: “Minérios e Metais” (+14,8%), “Agro-alimentares” (+12,4%), 

“Peles, Madeira, Cortiça e Papel” (+10,3%), “Máquinas” (+7,7%), “Químicos” 

(+6,6%), e “Têxteis, Vestuário e Calçado” (+6,2%). Os grupos “Material de 

Transporte” e “Produtos Acabados Diversos”, onde se situa a cerâmica, 

registaram acréscimos respectivamente de 4,7% e 3,4%, tendo-se verificado uma 

quebra no grupo “Energéticos” (-13,3%). 

      

         Gráfico 4 – Importações de Portugal por tipo de produto em 2007. Fonte: Boletim 

Mensal de Comércio Internacional de Janeiro a Outubro de 2007. 

 

Tal como se observa no gráfico 5, no mesmo período referido anteriormente, 

destacam-se, entre os países comunitários, os aumentos das chegadas de 

mercadorias provenientes da Bélgica (+12,0%) e da Holanda (+9,6%). Seguiram-

se a Espanha (+6,0%), a França (+5,3%) e a Alemanha (+3,4%), tendo 

decrescido os fornecimentos do Reino Unido (-8,1%). No que se refere às 

importações com origem nos países terceiros registaram-se decréscimos 

significativos na Argélia (-46,3%) e aumentos na China (+39,5%). 
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Gráfico 5 – Importações de Portugal por país de origem em 2007. Fonte: Boletim 

Mensal de Comércio Internacional de Janeiro a Outubro de 2007. 

 

  Segundo o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 

Inovação, o investimento directo português no exterior (IDPE), em termos brutos, 

aumentou substancialmente na década de 90, reflectindo o clima económico 

global, resultando esse processo num envolvimento crescente das empresas 

portuguesas nos mercados internacionais. Na presente década, salienta-se o ano 

de 2004, em termos brutos e líquidos. 

No que respeita aos últimos cinco anos, em 2002, os dois primeiros países 

de destino do IDPE foram parceiros comunitários, Espanha e Holanda, 

representando a UE cerca de 81% do IDPE total. O Brasil foi o terceiro destino, 

com um peso de 9%. Entre 2004 e 2006, a posição da União Europeia manteve-

se significativa, com Espanha, Dinamarca (só em 2004) e Holanda, nos lugares 

cimeiros, seguindo-se o Brasil. 

De referir que nos últimos anos tem-se registado uma maior diversificação 

de destinos do investimento português. Para além da opção Brasil, observa-se 

maior relevo dos países da Europa Central e Oriental, particularmente da Polónia, 

reflectindo a capacidade de desenvolver um posicionamento global. Também o 

investimento português nos países africanos de língua portuguesa tem 

acompanhado o crescimento do IDPE, nomeadamente em Angola. 
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Durante décadas, o mercado global, principalmente o europeu, tem 

aumentado a competição internacional, afectando tanto as empresas ligadas à 

exportação como as empresas de carácter mais familiar.  

O desenvolvimento das relações externas tem-se transformado no 

instrumento chave para o processo de internacionalização. A exportação continua 

a ser muito importante, mas, durante a última década, a internacionalização tem-

se tornado numa actividade de negócio muito mais diferenciada e de crucial 

importância para alcançar a competitividade. As parcerias com estrangeiros, os 

investimentos no estrangeiro e a travessia constante de fronteiras representam o 

caminho mais viável para facilitar trocas de conhecimento e de tecnologia e 

fortalecer as estratégias de negócio internacionais.  

Como podemos ver nos gráficos e na informação acima apresentados, o 

comércio e a economia portuguesa têm vindo a aumentar muito devido às 

exportações e importações. Estas transacções de mercadorias levam ao contacto 

inevitável com outras culturas, nomeadamente com a de Espanha, da Alemanha, 

da França, do Reino Unido, da China, da Bélgica e da Holanda e 

consequentemente ao aumento da comunicação intercultural. 

A comunicação intercultural desempenhará nesta fase de troca de produtos 

um papel fundamental para o sucesso das transacções. Este contacto cultural 

imposto pela necessidade comercial conduz ao crescimento da capacidade 

comunicacional das pessoas envolvidas no negócio. 
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4. Estudo de campo: comunicação intercultural como 

factor de sucesso empresarial 

 

  A sociedade está constantemente em evolução e as novas portas para o 

mundo dos negócios internacionais tornaram-se numa prioridade para as 

empresas, principalmente a nível da exportação e do investimento no estrangeiro. 

Desta forma, o contacto com pessoas de outras culturas e as suas maneiras 

distintas de pensar e agir são vitais e incontornáveis. Nos dias que correm, a 

comunicação intercultural está muito em voga e as empresas devem estar 

preparadas para estas mudanças, pois a tomada de consciência da importância 

da comunicação intercultural e o seu correcto aproveitamento serão uma mais-

valia para obter uma excelente comunicação com os clientes e colaboradores e 

alcançar o sucesso ambicionado. É extremamente importante mencionar que a 

ocorrência de falhas durante o processo comunicativo pode significar um bom ou 

um mau negócio, um cliente conquistado ou um desinteressado. 

 Será, contudo, que as organizações têm consciência plena de qual a 

realidade e a relevância da competência intercultural? Será suficiente o tempo 

dispendido por estas empresas para analisar a outra cultura e formar os seus 

colaboradores? Será, ainda, que a ocorrência de falhas durante o processo 

comunicativo pode prejudicar os negócios ou abalar a confiança dos clientes na 

empresa? E qual a melhor estratégia a adoptar para melhorar a competência 

intercultural dos colaboradores? 

 Este estudo de campo tem como objectivos observar as atitudes das 

empresas nacionais de cerâmica no que respeita à comunicação intercultural, 

identificar eventuais falhas, causadas pela competência superficial da 

comunicação intercultural, indicar alguns caminhos a percorrer e revelar possíveis 

soluções para minimizar o problema da ocorrência de falhas. 

 Devido ao sector nacional empresarial ser vasto e à limitação de tempo para 

a realização deste projecto, seis meses, a minha pesquisa incidiu somente na 

indústria da cerâmica. Esta escolha deveu-se a duas razões fundamentais. A 

primeira diz respeito ao facto de eu ter realizado um estágio curricular numa 
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empresa de cerâmica, possibilitando o desenvolvimento do meu conhecimento 

nessa área. A segunda razão deve-se ao lugar ocupado por esta indústria na 

escala nacional dos maiores exportadores mundiais de cerâmica, ou seja o 7º 

lugar, e o 15º lugar dos maiores produtores de cerâmica também a nível mundial. 

 

4.1 Metodologia da investigação 

 

 O estudo de investigação aqui presente realizou-se através de três etapas. 

Numa primeira fase procedeu-se à pesquisa intensa de textos e dados de apoio 

que orientassem e fomentassem todas as análises e conclusões expostas. Assim, 

passou a ser possível uma análise mais rigorosa da indústria da cerâmica em 

Portugal. Na fase seguinte realizou-se um questionário (anexo 2), acompanhado 

pela respectiva carta de apresentação (anexo 1), o qual foi enviado às empresas 

nacionais de cerâmica e, na última etapa, uma entrevista (anexo 3) ao director de 

exportação da empresa Labicer, em Aveiro. 

Inicialmente, a realização de entrevistas directas às empresas também seria 

uma possibilidade a considerar para o estudo. Todavia, o pouco tempo disponível 

das empresas para a colaboração neste tipo de trabalho e o curto prazo para a 

execução desta tese levou ao afastamento desta ideia, optando-se por focar 

somente na produção de questionários e numa única entrevista. 

O questionário e a entrevista focam os seguintes temas principais: 

� importância da estratégia de exportação para os negócios da empresa; 

� capacidade e preparação especial para estabelecer o contacto com os 

clientes estrangeiros; 

� definição de comunicação intercultural segundo a perspectiva do 

questionado; 

� importância da comunicação intercultural para os negócios; 

� razão da ocorrência de falhas; 

� medidas a tomar para minimizar os erros. 
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4.2 Características da amostra 

 

 Foram enviados mais de 30 questionários através de correio electrónico para 

empresas nacionais ligadas à indústria da cerâmica. O público-alvo desta 

pesquisa foi: os directores do departamento comercial de exportação e os 

respectivos colaboradores directos das empresas em questão. 

 A colaboração pretendida não foi a esperada, mas a amostra de 10 

empresas, embora reduzida, revela a opinião e conhecimento das organizações 

em relação à comunicação intercultural, sendo apoiada pela entrevista efectuada. 

A amostra refere-se a PME do centro e norte do país com um número de 

trabalhadores entre 50 e 250 e uma facturação anual entre 10 mil e 50 mil euros. 

Os seus produtos são os pavimentos e revestimentos, a louça sanitária, a 

cerâmica estrutural e a cerâmica utilitária decorativa. 

 

4.3 Análise do sector da cerâmica 

 

 Segundo os dados fornecidos pelo IAPMEI, a actividade portuguesa de 

“produtos cerâmicos e de barro” possuía 1.308 empresas em 2004, 

correspondendo a sua maioria ao subsector de produtos cerâmicos, seguindo-se 

o dos tijolos, telhas, outros produtos de barro para a construção e o dos azulejos, 

ladrilhos, mosaicos e placas cerâmicas. As empresas de “tijolos, telhas, outros 

produtos de barro para construção” do país concentram-se nos distritos de Aveiro, 

Leiria e Lisboa. A localização predominante das empresas de pavimentos e 

revestimentos é nos distritos de Aveiro e Coimbra, tendo cada empresa uma 

dimensão média superior à do sector. 

As empresas portuguesas do segmento de “louça cerâmica” localizam-se na 

sua maior parte nos distritos de Aveiro, Porto e Leiria, sendo a sua dimensão um 

pouco superior à média do subsector de produtos cerâmicos. 

Também, nos distritos de Leiria (grande concentração em Alcobaça e Caldas 

da Rainha) e Aveiro predominam as empresas do segmento de “cerâmica utilitária 

e decorativa”. 



 

 

46 

 

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela APICER, o volume 

de negócios de 2005 da indústria cerâmica portuguesa foi de 1.309 milhões de 

euros, representando 4,8 % do valor global das vendas da UE (gráfico 6). 

Gráfico 6 – Volume de negócios (VN) e exportações da indústria de cerâmica de 

2005. Fonte: IAPMEI. 

 

Mais de 1/3 (37,5%) do VN do subsector dos “produtos cerâmicos” foi em 

2004 absorvido pelo mercado nacional, mais de metade (51%) teve como destino 

a UE e 11,5% os países terceiros. 

Mais de metade (55%) do VN do subsector dos “azulejos, ladrilhos, 

mosaicos e placas de cerâmica” foi em 2004 absorvido pelo mercado nacional, 

mais de 1/3 (35%) teve como destino a UE e 10% os países terceiros. 

Quase a totalidade (98%) do VN do subsector dos “tijolos, telhas, outros 

produtos de barro para a construção” foi em 2004 absorvido pelo mercado 

nacional, 1,6% teve como destino a UE e, somente, 0,4% os países terceiros 

(gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Volume de negócios nos subsectores dos produtos cerâmicos; azulejos, 

ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica; tijolos, telhas, outros produtos de barro para 

construção em 2004. Fonte: IAPMEI. 

 

Em 2005, a produção mundial de cerâmica atingiu 6.955 milhões de m2, 

liderada pelo continente asiático (53,5%) e pelos 23,2% da UE-25, representando 

um crescimento de 5,7% face a 2004 (gráfico 8). 
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  Gráfico 8 – Produção mundial de pavimentos e revestimentos por país. Fonte: 

Ceramic World Review. 

 

Portugal permanece no 15º lugar no escalamento dos maiores produtores de 

cerâmica, representando 1% da produção mundial de 2005, com 72 milhões de 

m2. Na tabela 1, observam-se os maiores produtores internacionais e o seu peso 

na produção mundial de cerâmica. 

Tabela 1 – Maiores produtores de cerâmica. Fonte: Ceramic World Review. 

 

 

 

 

 

 

 

Produção mundial de pavimentos e 
revestimentos por país

China Espanha Itália

Brasil Índia Turquia

México Indonésia Tailândia

Irão Vietname Egipto

Polónia Rússia Portugal

Malásia EAU Alemanha

EUA Taiwan Coreia do Sul

Marrocos Japão Argentina

França África do Sul República Checa

Argélia Colômbia Venezuela

Lugar País 2003 2004 2005 

1º China 32,52% 33,50% 35,9% 

2º Espanha 10,15% 9,70% 9,4% 

3º Itália 9,80% 9,00% 8,2% 

4º Brasil 8,68% 8,60% 8,2% 

5º Índia 3,90% 4,10% 4,3% 

6º Turquia 3,07% 3,30% 3,8% 

7º México 2,78% 2,70% 2,7% 

8º Indonésia 4,23% 4,00% 2,5% 

9º Tailândia 1,87% 2,00% 2,0% 

10º Irão 1,95% 1,90% 1,8% 

15º Portugal 1,14% 1,10% 1,0% 
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Enquanto o consumo mundial cresceu até 6.550 milhões de m2 (94%) e o 

consumo comunitário 80% face a 2004. Todas as áreas geográficas demonstram 

um acréscimo na produção e no consumo (excepto a Oceânia). No entanto, o 

continente Asiático continua a ser a área mais significativa (gráfico 9). 

Gráfico 9 – Consumo mundial de pavimentos e revestimentos. Fonte: Ceramic 

World Review. 

 

  Portugal permanece no 25º lugar no ranking dos maiores consumidores 

internacionais de cerâmica como se vê na tabela 2. 

 Tabela 2 – Maiores consumidores de cerâmica. Fonte: Ceramic World Review. 

Lugar País 2003 2004 2005 

1º China 29,70% 30,10% 30,5% 

2º Brasil 7,35% 7,30% 6,7% 

3º Espanha 5,80% 5,90% 5,8% 

4º EUA 4,63% 4,70% 4,7% 

5º Índia 4,11% 4,40% 4,6% 

6º Itália 3,27% 3,10% 2,9% 

7º Turquia 1,80% 2,00% 2,6% 

8º México 2,55% 2,50% 2,4% 

9º Indonésia 2,27% 2,30% 2,4% 

10º Rússia 1,83% 2,10% 2,0% 

25º Portugal 0,98% 0,90% 0,80% 

 

Consumo mundial de pavimentos e 
revestimentos por país

China Brasil

Espanha EUA

Índia Itália

Turquia México

Indónésia Rússia

França Alemanha

Tailândia Vietname

Polónia Irão

Egipto Coreia do Sul

Arábia Saudita Reino Unido

Taiwan UAE

Japão Malásia

Portugal Grécia

África do Sul Marrocos

Austrália Argentina
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 Quanto ao consumo português verificou-se um decréscimo de 3 milhões de 

m2. O comércio internacional, no período de 1996-2005, de “produtos cerâmicos e 

do barro” evidenciou-se por ser a segunda maior actividade exportadora de outros 

produtos minerais não metálicos (OPMNM) mundial com aproximadamente 30%. 

O subsector dos produtos cerâmicos caracterizou-se, neste período de tempo, por 

estar na primeira linha da estrutura das exportações nacionais OPMNM com 

33,4% do total; por se colocar na segunda posição face ao total mundial com 

2,56% e por possuir 13 famílias de produtos das quais há 6 que pesam quase 

98% no subsector e que são, por ordem decrescente do seu peso relativo, as pias 

e lavatórios, a louça doméstica sem ser de porcelana, as estatuetas, a louça 

doméstica de porcelana, outras obras de cerâmica e isoladores de cerâmica. Os 

países de destino destes produtos eram essencialmente a Itália, a China e a 

Espanha como se observa no gráfico 10. 

      

 Gráfico 10 – Países exportadores de pavimentos e revestimentos. Fonte: Ceramic 

World Review.  

 

  O maior crescimento verificou-se na tabela de exportação na qual Portugal 

assume o 7º lugar com 34 milhões m2. À frente de Portugal encontra-se a Itália 

com um total de vendas em 2005 de 22,74%, revelando uma superioridade de 

vendas de 20,76% ao compararmos com Portugal (tabela 3). 

Exportação de pavimentos e 
revestimentos por país

Itália China

Espanha Brasil

Turquia Mexico

Portugal Indonésia

Tailândia EUA

Alemanha Polónia

Malásia França

República Checa outros
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Tabela 3 – Maiores exportadores internacionais de cerâmica. Fonte: Ceramic World 

Review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita às importações de pavimentos e revestimentos por país 

verificamos que os EUA, a França, a Alemanha e a Arábia Saudita ocupam a 

maior parcela (gráfico 11 e tabela 4). 

 

Gráfico 11 – Importações de pavimentos e revestimentos. Fonte: Ceramic World 

Review. 

 

Importação de pavimentos e 
revestimentos por país 

EUA
França
Alemanha
Arábia Saudita
Reino Unido
Coreia do Sul
Grécia
Rússia
Canadá
Austrália
Israel
EAU
Roménia
Bélgica + Luxemburgo
Itália
Tailândia
Holanda
Índia
Koweit
Taiwan
outros

Lugar País 2003 2004 2005 

1º Itália 27,68% 25,34% 22,74% 

2º China 13,71% 16,56% 22,16% 

3º Espanha 22,25% 20,92% 19,88% 

4º Brasil 6,82% 7,73% 6,65% 

5º Turquia 5,56% 5,77% 5,19% 

6º México 1,92% 1,84% 2,68% 

7º Portugal 1,66% 1,78% 1,98% 

8º Indonésia 3,97% 3,68% 1,81% 

9º Tailândia 1,46% 1,35% 1,46% 

10º EAU 2,32% 2,15% 1,34% 
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Tal como foi referido anteriormente, os maiores importadores internacionais 

são os EUA com um volume de negócios de 14,30% em 2005, a França com 

6,40%, a Alemanha com 4,90% e em 10º lugar a Austrália com 1,90% (tabela 4). 

Tabela 4 – Maiores importadores internacionais de cerâmica. Fonte: Ceramic World 

Review. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Através destes dados podemos concluir que as importações e exportações a 

nível mundial têm crescido, o que forçosamente conduz ao contacto directo com 

outras culturas. Torna-se inevitável o estudo ou a formação em comunicação 

intercultural no seio das organizações, pois trata-se de uma realidade 

incontornável nos dias de hoje. 

 

4.4 Resultados do questionário 

 

 O resultado do estudo mostra que o número de países com que as 

empresas actuam varia entre 5 e 30, sendo a exportação uma direcção de 

negócio importante para todas. Logo, as diferenças culturais existentes são 

vastíssimas e são os directores comerciais de exportação, os gestores e os 

agentes comerciais que estabelecem o contacto directo com os clientes 

estrangeiros. 

Lugar País 2003 2004 2005 

1º EUA 13,71% 14,20% 14,30% 

2º França 6,89% 6,70% 6,40% 

3º Alemanha 7,35% 6,10% 4,90% 

4º Arábia Saudita 3,64% 3,10% 4,50% 

5º Reino Unido 3,44% 3,70% 3,60% 

6º Coreia do Sul 2,78% 2,60% 3,00% 

7º Grécia 2,19% 2,40% 2,40% 

8º Rússia 1,79% 1,80% 2,00% 

9º Canadá 1,52% 1,70% 2,00% 

10º Austrália 1,66% 2,30% 1,90% 



 

 

 Segundo os questionados, os profissionais, para trabalharem com outras 

culturas, devem possuir as seguintes capacidades pessoais: rapidez na resolução 

de problemas; boa argumentação; competênci

cultural e outras, como a capacidade de adaptação cultural. Estas capacidades 

foram enumeradas por aqueles de 1 a 5, da menos à mais importante 

respectivamente, podendo concluir

na resolução de problemas, a boa argumentação e a competência multilingue 

(gráfico 12). 

         

Gráfico 12 – Capacidades pessoais necessárias para ultrapassar barreiras culturais 

segundo os questionados. 

 

  Assim como é fundamental possuir capacidades pesso

superação das barreiras culturais, também a preparação prévia antes do contacto 

directo com o cliente estrangeiro foi mencionado como essencial para estabelecer 

relações de cordialidade. Neste caso concreto, foram apontados os seguintes

pontos que requerem preparação: elaborar estratégias de como agir/falar com o 

cliente; conhecer a cultura do cliente e identificar diferenças culturais entre os dois 

países (gráfico 13). 

 

22%

17%
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Segundo os questionados, os profissionais, para trabalharem com outras 

culturas, devem possuir as seguintes capacidades pessoais: rapidez na resolução 

de problemas; boa argumentação; competência multilingue; bom conhecedor 

cultural e outras, como a capacidade de adaptação cultural. Estas capacidades 

foram enumeradas por aqueles de 1 a 5, da menos à mais importante 

respectivamente, podendo concluir-se que as mais indispensáveis são a rapidez 

esolução de problemas, a boa argumentação e a competência multilingue 

Capacidades pessoais necessárias para ultrapassar barreiras culturais 

 

Assim como é fundamental possuir capacidades pessoais que facilitem a 

superação das barreiras culturais, também a preparação prévia antes do contacto 

directo com o cliente estrangeiro foi mencionado como essencial para estabelecer 

relações de cordialidade. Neste caso concreto, foram apontados os seguintes

pontos que requerem preparação: elaborar estratégias de como agir/falar com o 

cliente; conhecer a cultura do cliente e identificar diferenças culturais entre os dois 
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Bom conhecedor cultural
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Segundo os questionados, os profissionais, para trabalharem com outras 

culturas, devem possuir as seguintes capacidades pessoais: rapidez na resolução 

a multilingue; bom conhecedor 

cultural e outras, como a capacidade de adaptação cultural. Estas capacidades 

foram enumeradas por aqueles de 1 a 5, da menos à mais importante 

se que as mais indispensáveis são a rapidez 

esolução de problemas, a boa argumentação e a competência multilingue 

 

Capacidades pessoais necessárias para ultrapassar barreiras culturais 

ais que facilitem a 

superação das barreiras culturais, também a preparação prévia antes do contacto 

directo com o cliente estrangeiro foi mencionado como essencial para estabelecer 

relações de cordialidade. Neste caso concreto, foram apontados os seguintes 

pontos que requerem preparação: elaborar estratégias de como agir/falar com o 

cliente; conhecer a cultura do cliente e identificar diferenças culturais entre os dois 
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  Gráfico 13 – Pontos que requerem preparação prévia.

 

 Um dos intuitos da realização do questionário era conhecer a realidade da 

comunicação intercultural apreendida pelas pessoas ligadas a outras culturas. Por 

isso, serão expostas as opiniões mais relevantes para o entendimento do tema: 

“são todas as formas de interacção, não apenas as de forma verbal ou escrita, 

entre duas pessoas de culturas diferentes”; “é a comunicação estabelecida quando 

estão a ser abordadas culturas diferentes”; “é a capacidade de criar empatia e 

compreender o interlocutor de forma a

pretende transmitir, ou seja comunicar”; “é a capacidade de comunicar sem “ruído” 

entre duas culturas diferentes”; “toda a comunicação que inclua cultura no ramo do 

negócio em que nos inserimos”; “a forma como a cultura 

entendida/absorvida por indivíduos de diferentes culturas”. A partir de todas estas 

descrições e das informações delineadas no segundo capítulo, podemos concluir 

que os empresários ligados à cerâmica têm ideias gerais em relação ao verdadeiro 

significado de comunicação intercultural. Contudo, e apesar das opiniões vagas, 

verificamos que o sentido do conceito está correcto, ou seja, o básico da 

comunicação é conhecido, mas não é aprofundado. É do parecer geral que a 

comunicação intercultural é útil 

fidelidade e proximidade entre a empresa e o cliente, facilita a comunicação, revela 

interesse pela cultura do outro e consolida parcerias (gráfico 14).
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Pontos que requerem preparação prévia. 

Um dos intuitos da realização do questionário era conhecer a realidade da 

comunicação intercultural apreendida pelas pessoas ligadas a outras culturas. Por 

isso, serão expostas as opiniões mais relevantes para o entendimento do tema: 

s de interacção, não apenas as de forma verbal ou escrita, 

entre duas pessoas de culturas diferentes”; “é a comunicação estabelecida quando 

estão a ser abordadas culturas diferentes”; “é a capacidade de criar empatia e 

compreender o interlocutor de forma a conseguir passar a mensagem que se 

pretende transmitir, ou seja comunicar”; “é a capacidade de comunicar sem “ruído” 

entre duas culturas diferentes”; “toda a comunicação que inclua cultura no ramo do 

negócio em que nos inserimos”; “a forma como a cultura 

entendida/absorvida por indivíduos de diferentes culturas”. A partir de todas estas 

descrições e das informações delineadas no segundo capítulo, podemos concluir 

que os empresários ligados à cerâmica têm ideias gerais em relação ao verdadeiro 

ificado de comunicação intercultural. Contudo, e apesar das opiniões vagas, 

verificamos que o sentido do conceito está correcto, ou seja, o básico da 

comunicação é conhecido, mas não é aprofundado. É do parecer geral que a 

comunicação intercultural é útil para o sucesso dos negócios, pois cria confiança, 

fidelidade e proximidade entre a empresa e o cliente, facilita a comunicação, revela 

interesse pela cultura do outro e consolida parcerias (gráfico 14). 
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Um dos intuitos da realização do questionário era conhecer a realidade da 

comunicação intercultural apreendida pelas pessoas ligadas a outras culturas. Por 

isso, serão expostas as opiniões mais relevantes para o entendimento do tema: 

s de interacção, não apenas as de forma verbal ou escrita, 

entre duas pessoas de culturas diferentes”; “é a comunicação estabelecida quando 

estão a ser abordadas culturas diferentes”; “é a capacidade de criar empatia e 

conseguir passar a mensagem que se 

pretende transmitir, ou seja comunicar”; “é a capacidade de comunicar sem “ruído” 

entre duas culturas diferentes”; “toda a comunicação que inclua cultura no ramo do 

negócio em que nos inserimos”; “a forma como a cultura pode ser 

entendida/absorvida por indivíduos de diferentes culturas”. A partir de todas estas 

descrições e das informações delineadas no segundo capítulo, podemos concluir 

que os empresários ligados à cerâmica têm ideias gerais em relação ao verdadeiro 

ificado de comunicação intercultural. Contudo, e apesar das opiniões vagas, 

verificamos que o sentido do conceito está correcto, ou seja, o básico da 

comunicação é conhecido, mas não é aprofundado. É do parecer geral que a 
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Gráfico 14 – Importância da comunicação intercultural para o sucesso dos negócios.

 

 A segunda causa mais relevante para a realização deste questionário foi a 

tentativa de encontrar possíveis falhas durante o processo comunicativo que 

pudessem prejudicar os acordos. A

acredita que um equívoco na comunicação possa ser a causa principal para o 

cancelamento ou atraso dos negócios, mas admite que é uma das causas que 

leva a esse desfecho. No entanto, acreditam que a ocorrência de err

abalar a confiança do cliente para com a empresa.

 Os questionados referiram prováveis falhas que podem suceder caso não se 

tenha em conta certos pormenores de outras culturas, mas admitiram que não 

apresentavam casos reais na empresa que pudessem 

falha apontada é a desconsideração pela hospitalidade do anfitrião da cultura 

árabe e da cultura europeia

tempo do cliente de uma religião diferente, ou seja, a sua necessidade de 

recolher ou isolar a determinadas horas do dia. Revela

pressionar ou perturbar o cliente durante esse período, para além de ser um Ser 

Humano que tem o direito a ser respeitado; um importuno pode causar 

desconfiança e o afastamento d

existe coincidência linguística entre as duas pesso

perde-se tempo a descodificar a mens
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Importância da comunicação intercultural para o sucesso dos negócios.

A segunda causa mais relevante para a realização deste questionário foi a 

tentativa de encontrar possíveis falhas durante o processo comunicativo que 

pudessem prejudicar os acordos. A grande maioria da amostra utilizada não 

acredita que um equívoco na comunicação possa ser a causa principal para o 

cancelamento ou atraso dos negócios, mas admite que é uma das causas que 

leva a esse desfecho. No entanto, acreditam que a ocorrência de err

abalar a confiança do cliente para com a empresa. 

Os questionados referiram prováveis falhas que podem suceder caso não se 

tenha em conta certos pormenores de outras culturas, mas admitiram que não 

apresentavam casos reais na empresa que pudessem servir de exemplo. Uma 

falha apontada é a desconsideração pela hospitalidade do anfitrião da cultura 

árabe e da cultura europeia-ocidental. Outra falha referida é o desrespeito pelo 

tempo do cliente de uma religião diferente, ou seja, a sua necessidade de 

recolher ou isolar a determinadas horas do dia. Revela-se contraproducente 

pressionar ou perturbar o cliente durante esse período, para além de ser um Ser 

Humano que tem o direito a ser respeitado; um importuno pode causar 

desconfiança e o afastamento do cliente. Mencionou-se ainda que q

existe coincidência linguística entre as duas pessoas envolvidas no processo, 

se tempo a descodificar a mensagem e a encontrar soluções.
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Importância da comunicação intercultural para o sucesso dos negócios. 

A segunda causa mais relevante para a realização deste questionário foi a 

tentativa de encontrar possíveis falhas durante o processo comunicativo que 

grande maioria da amostra utilizada não 

acredita que um equívoco na comunicação possa ser a causa principal para o 

cancelamento ou atraso dos negócios, mas admite que é uma das causas que 

leva a esse desfecho. No entanto, acreditam que a ocorrência de erros pode 

Os questionados referiram prováveis falhas que podem suceder caso não se 

tenha em conta certos pormenores de outras culturas, mas admitiram que não 

servir de exemplo. Uma 

falha apontada é a desconsideração pela hospitalidade do anfitrião da cultura 

ocidental. Outra falha referida é o desrespeito pelo 

tempo do cliente de uma religião diferente, ou seja, a sua necessidade de se 

se contraproducente 

pressionar ou perturbar o cliente durante esse período, para além de ser um Ser 

Humano que tem o direito a ser respeitado; um importuno pode causar 

se ainda que quando não 

as envolvidas no processo, 

agem e a encontrar soluções. 

Importância da comunicação intercultural

Cria confiança e fidelidade

Facilita a comunicação

Revela interesse pela cultura



 

 

56 

 

 Para minimizar a ocorrência de erros, os questionados afirmam que 

desculpar-se perante o cliente, justificar as falhas surgidas e criar novamente a 

confiança e a empatia são as melhores soluções a serem adoptadas. 

 A última parte do questionário refere-se à descrição das sugestões mais 

importantes, segundo os empresários nacionais da área de cerâmica, que 

permitam evitar os equívocos na comunicação intercultural com os clientes. 

De modo a concluir esta apresentação de resultados, serão listadas as 

sugestões mais proveitosas deixadas pela amostra da investigação: 

� apostar na formação do colaborador ou da pessoa envolvida na comunicação 

com clientes de outras culturas; 

� estudo prévio, atento e sem preconceitos da cultura de quem se pretende 

que seja cliente; 

� saber ouvir e observar para conseguir entender o interlocutor e comunicar de 

forma assertiva;  

� dispor de um razoável nível cultural e comunicar de forma honesta e clara, 

sem rodeios, para que possa existir confiança recíproca nos contactos 

estabelecidos; 

� dotar-se de ferramentas que permitam minimizar as barreiras 

comunicacionais internas e externas. Assim, deve haver preocupação por 

parte dos profissionais em contextualizar-se com a realidade das tradições da 

cultura do cliente alvo e os costumes comerciais do país em questão, 

incorporando esse código comunicacional na sua comunicação com o cliente; 

� adaptar os negócios ou produtos aos países onde se deseja trabalhar. 
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4.5 Resultados da entrevista 

 

A entrevista realizada ao Sr. Manuel Reis, director do departamento de 

exportação da Labicer, em Aveiro, esclarece vários pontos da comunicação 

intercultural não abordados através do resultado dos questionários. A experiência 

de mais de 25 anos do Sr. Manuel Reis proporciona uma abordagem ao tema 

bastante mais profunda e reveladora. 

 O início da sua carreira na área da exportação foi de fácil adaptação, pois 

havia um certo apetite para o conhecimento, também para o contacto com outras 

culturas, com outras gentes, o saber como é que os outros países e outros 

mercados funcionavam. Na sua opinião o mais importante a ter em conta para se 

trabalhar com outras culturas é a atitude e a preparação pessoal que se deve ter; 

só depois se entra no campo do conhecimento através do estudo e da 

experimentação. 

 A comunicação intercultural é referida como o facto de se lidar com culturas 

intrinsecamente diferentes, a procura da satisfação da necessidade dos mercados 

e dos clientes inseridos nos circuitos de mercado identificados pelas empresas. 

Primeiro as empresas terão que identificar qual o mercado onde querem inserir o 

seu negócio; depois devem identificar qual é o circuito de mercado mais 

adequado e, a partir daí, identificar quem serão os agentes de negócio, empresas 

ou indivíduos, que serão os intervenientes directos nesse mercado reconhecido. 

De acordo com o seu parecer, existe uma dificuldade muito grande por parte das 

empresas portuguesas no sentido de ajustar o seu negócio ao mercado mais 

adequado. Refere ainda que essa dificuldade está muito relacionada com o facto 

de durante muitos anos as empresas portuguesas, ou grande parte delas, terem 

desenvolvido o seu trabalho duma forma muito incidente no mercado de consumo 

nacional. E são as necessidades actuais que obrigam as empresas portuguesas a 

procurar alternativas noutros mercados, pois a sobrevivência das próprias 

empresas leva-as a moldarem-se a novas necessidades, a novas formas de fazer 

negócio, a novas culturas, a novas formas de comunicar o seu próprio negócio, a 

novas formas de estar nos negócios. Segundo o Sr. Manuel Reis, “existe uma 

grande dificuldade, talvez menos um pouco, mas existe uma grande dificuldade, 



 

 

58 

 

de uma forma geral, das empresas portuguesas em adaptarem a sua 

comunicação e a sua forma de estar nos negócios a novos mercados, a novas 

culturas, talvez haja alguma evolução por necessidade das empresas 

portuguesas, no sentido em que essa é a única forma, de facto, de singrar nos 

negócios, porque nós não podemos ver os mesmos produtos em Portugal que se 

vê na Bélgica ou no Japão, ou na Austrália ou nos Estados Unidos. Portanto, as 

empresas têm que fazer toda uma adaptação das suas formas de estar, das suas 

formas de fazer os próprios produtos, adequar os produtos aos mercados onde 

querem estar inseridos e adequar a sua comunicação aos mercados onde estão 

inseridos. A comunicação não é só o facto de se fazerem catálogos em português 

e passar a fazer esses mesmos catálogos apenas traduzidos para inglês, por 

exemplo, há toda uma série de circunstâncias, desde a informação técnica, desde 

a informação gráfica, desde a comunicação emocional e as ferramentas de 

comunicação que estão ligadas a todo este processo de comunicação que têm 

que ser ajustadas a novas culturas e a novos mercados”. 

 O questionado concorda que a má comunicação pode abalar a confiança do 

cliente para com a empresa; as coisas ditas de uma forma desajustada podem ter 

bastante impacto no relacionamento com as novas culturas. 

 Na sua opinião, no caso da cerâmica é necessário adequar as certificações 

técnicas dos produtos de acordo com o consumo local, porque essas mesmas 

certificações não são válidas no mercado alemão ou americano, por exemplo. Se 

as empresas portuguesas não estiverem preparadas para identificar qual é o seu 

tipo de necessidade ou se não apresentarem soluções às necessidades que os 

mercados têm, isso tem com certeza um impacto negativo na comunicação que 

estamos a transmitir ao mercado. Num aspecto mais cultural podem surgir falhas 

se não existir uma adequação de costumes, na forma de vida das pessoas, o que 

comem, como estão à mesa, como se cumprimentam, o significado que os sinais 

têm no relacionamento entre as pessoas. Contudo, estas falhas não prejudicam o 

negócio, uma vez que existe flexibilidade para entender e ajudar no processo de 

aprendizagem. 

 Segundo este director comercial os empresários nacionais e seus 

colaboradores não estão conscientes da verdadeira importância da comunicação 
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intercultural, pois existe uma certa ligeireza para abordar este assunto. Isso 

verifica-se nas ferramentas de comunicação utilizadas pelas empresas, como por 

exemplo os catálogos, as newsletters ou outras ferramentas como a própria forma 

de fazer negócios. No entanto, existe uma tendência de melhoria e isso está mais 

relacionado com a necessidade do que a proactividade do fazer. 

 As sugestões apresentadas para colmatar as falhas na comunicação são a 

formação mais ou menos constante e a identificação por parte das empresas dos 

seus mercados e das suas culturas. Deve haver também uma maior acção por 

parte da empresa para desenvolver novas formas de fazer negócio, identificar 

quais as melhores estratégias e as melhores ferramentas que vão ao encontro 

das necessidades dos mercados e das culturas, ou seja o tipo de comunicação 

que melhor serve. Ao concluir a entrevista o Sr. Manuel Reis diz ainda que “daqui 

a 10 anos o ambiente empresarial aqui em Portugal é completamente diferente de 

hoje. Mas para isso é preciso que as empresas em Portugal estejam dispostas a 

abrir muito mais as suas próprias capacidades, deixar de olhar tanto para o seu 

próprio umbigo, evidente que também é preciso trabalhar para o próprio umbigo, 

mas olhar também para o relacionamento exterior e o que é necessário fazer para 

ir ao encontro dos mercados”. 

 

4.6 Discussão dos resultados 

 

  Após todos os resultados expostos chegamos à conclusão que o 

conhecimento da comunicação intercultural das empresas é muito superficial. 

Segundo o Sr. Manuel Reis as empresas portuguesas, na sua generalidade, 

estão a desenvolver os seus negócios com outras culturas pela necessidade de 

sobrevivência e isso conduz, obviamente, ao alargamento de conhecimentos 

sobre a comunicação intercultural, mais ou menos forçados. Deste modo, reforça-

se a existência de uma certa superficialidade em abordar esses assuntos. 

Do meu ponto de vista, a partir dos resultados descritos, as empresas 

focam-se neste assunto apenas quando necessário, somente o indispensável 

para alcançar o pretendido. O meio empresarial português de hoje está muito 



 

 

60 

 

estagnado e a sua sobrevivência estará mais assegurada com a expansão dos 

negócios para outros países. Esta necessidade obriga à utilização inevitável da 

comunicação intercultural, mas será que esta é suficiente? Creio que não. Concluí 

que pequenas falhas ou pequenos equívocos na comunicação não são o bastante 

para se cancelar um negócio, mas sucessivos enganos podem abalar a 

credibilidade do cliente para com a empresa e para que isto não aconteça é 

fundamental que as pessoas ligadas ao cliente estrangeiro, sejam elas directores, 

agentes ou comerciais, se munam de todas as estratégias possíveis. 

O conceito de comunicação intercultural é conhecido por todos, embora não 

seja um tema muito aprofundado, e todos concordam que é uma área de extrema 

importância para os negócios nos dias que correm. Contudo, o Sr. Manuel Reis 

afirma que existe uma tendência de melhoria e que daqui a uns 10 anos o 

ambiente empresarial vivido em Portugal será completamente diferente, desde 

que as empresas definam as suas próprias capacidades, olhem para o 

relacionamento exterior e para o que é necessário fazer de modo a ir ao encontro 

dos mercados. 

A maior sugestão que os questionados e o entrevistado fazem para evitar as 

falhas de comunicação ou melhorar a capacidade comunicativa de todos os 

envolvidos no processo comunicativo com outras culturas é a da formação 

permanente sobre este assunto. Assim será possível aprender a identificar 

diferenças culturais, a saber ouvir e a observar os sinais transmitidos pelo emissor 

e a dotar-se de ferramentas que permitam minimizar as barreiras comunicacionais 

internas e externas, ou seja aprender a comunicar. A formação de que todos 

falam é uma lacuna que existe nas empresas, mas nenhuma passa das palavras 

à acção, ou seja, é do reconhecimento geral que a formação na comunicação 

intercultural é crucial, mas a acção de formar os colaboradores passa para 

segundo plano. 

Uma das características mais significativas da indústria da cerâmica é as 

diferentes certificações de produto existentes em cada país. Como refere o Sr. 

Manuel Reis estas certificações devem ser enquadradas e adaptadas ao país 

onde se pretende trabalhar, pois os mesmos produtos não podem ser vendidos de 

igual forma em todos os países, quer seja pela sua cor ou espessura, tamanho ou 
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peso. Todas as empresas de cerâmica devem ter especial cuidado com estas 

especificações e saber adequar os produtos conforme o alvo pretendido. 

Tal como se vê na tabela 1 na pág. 48, a concorrência entre os produtores 

mundiais de cerâmica é muito feroz, estando a China em primeiro lugar no 

ranking e Portugal em 15º lugar. Assim como entre os consumidores de cerâmica 

em que Portugal está no 25º lugar no ranking mundial. Para se fazer face a esta 

concorrência é fundamental trabalhar arduamente e abrir os horizontes criando 

maiores e melhores estratégias, tornando indispensáveis os produtos 

portugueses. 

Para terminar a minha análise sugiro que as empresas se foquem mais na 

sua adaptação aos mercados e que dêem um pouco mais de atenção à 

comunicação intercultural, que examinem os seus processos comunicativos e 

acima de tudo que formem os seus colaboradores, pois, ao contrário do que 

muitos possam pensar, não será uma perda de tempo ou dinheiro, mas um 

investimento no futuro e só assim se enriquece o conhecimento e se alcança o 

êxito e o valor almejado. 
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Conclusão 

Com base na literatura consultada e na pesquisa realizada, pode concluir-se 

que a comunicação intercultural é muito mais que o simples acto de comunicar 

verbalmente ou através da escrita, é a capacidade de transmitir e compreender 

sinais entre as diversas culturas. 

 O aumento das exportações e dos negócios internacionais das empresas, 

nomeadamente as de cerâmica, conduz à crescente necessidade de se 

melhorarem as comunicações, através da formação cultural ou da prévia 

preparação para se estabelecer o contacto directo com o cliente. Deste modo, o 

êxito ambicionado poderá estar assegurado, caso contrário, uma falha na 

comunicação pode afastar o cliente e eventualmente prejudicar os acordos. Os 

questionários efectuados às empresas nacionais de cerâmica revelam o 

conhecimento geral do conceito de comunicação intercultural e a crença na real 

importância daquela para os negócios. É de comum consenso que a preparação e 

a formação cultural são essenciais e que a inexistência destas pode ter como 

consequência a ruptura da confiança e a diminuição da proximidade entre 

empresa e cliente devido à ocorrência de falhas durante o processo comunicativo. 

As soluções apontadas pelos questionados para evitar estes equívocos são 

variadas e demonstram as verdadeiras necessidades no seio das empresas. Nos 

dias de hoje, é inevitável que, ao falar-se ou estudar-se o meio empresarial, se 

analise o seu processo comunicativo e as suas estreitas ligações com as culturas 

estrangeiras, pois estas são estratégias relevantes para a gestão e evolução das 

organizações.  

Desde há muitos anos que são conhecidas as análises das diferenças 

culturais entre os países realizadas pelos escritores entendidos no assunto da 

comunicação intercultural. Com a evolução da sociedade também estas 

diferenças se foram desenvolvendo e atenuando e, como já foi referido 

anteriormente e pelos resultados alcançados e expostos no capítulo 4, essas 

análises não são suficientes para se estabelecer uma boa comunicação. No 

entanto, nunca é demais referir alguns protocolos e etiquetas a ter em conta. 

Descrevo a título de exemplo (anexo 5) alguns protocolos de três dos países para 

onde Portugal mais exporta. 
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Anexos 

Anexo 1 – Carta de apresentação do questionário 

 

“Comunicação Intercultural como factor de sucesso das empresas” 

Chamo-me Tânia Alves e sou aluna do Mestrado de Línguas e Relações Empresariais do 

Departamento de Línguas e Culturas, na Universidade de Aveiro. O trabalho final para a 

conclusão do mestrado é a elaboração de uma dissertação, a qual deverá integrar a 

dimensão linguística-cultural e a dimensão empresarial do curso. Com esse intuito, decidi 

fazer uma investigação sobre a Comunicação Intercultural como factor de sucesso das 

empresas. Nos dias que correm, as empresas estão cada vez mais internacionais e 

consequentemente o contacto com outras culturas torna-se essencial para o futuro dos 

negócios. 

Parte deste estudo consiste na administração de um questionário e recolha de dados 

fornecidos pelas empresas. Deste modo, será possível avaliar a importância da 

Comunicação Intercultural no meio empresarial e comprovar que um conhecimento mais 

aprofundado nesta matéria pode ajudar a alcançar o êxito pretendido. 

Para tal será distribuído um questionário a diversas empresas do sector cerâmico a nível 

nacional. Gostaria de informar que o questionário é anónimo e destina-se unicamente 

para esta investigação. 

Este trabalho de pesquisa é muito importante, não só para a conclusão do meu mestrado, 

como também para ajudar a compreender a verdadeira dimensão da Comunicação 

Intercultural. 

Desde já agradeço o vosso apoio e colaboração. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Tânia Alves 
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Anexo 2 – Questionário sobre a comunicação intercultural como factor 

de sucesso das empresas 

 

1. Em quantos países a empresa opera? 

Até 5 países       Até 10 países       Até 20 países       Até 30 ou mais países 

 

2. A exportação é uma estratégia de negócio importante para a 

empresa? 

Sim       Não       Pouco significante 

 

3. Quem estabelece o contacto directo com os clientes estrangeiros? 

Director Comercial       Gestor Comercial       Agente Comercial       Outro  

Qual? 

 

4. É necessária alguma capacidade ou preparação especial para 

trabalhar com os clientes estrangeiros? 

Sim       Não       Pouco relevante 

 

5. Se a resposta anterior for sim, classifique numa escala de 1 a 5, em 

que 1 corresponde ao menos importante e 5 ao mais importante, as 

capacidades que se devem possuir? 

Boa argumentação       Competência Multilingue    

Rapidez na resolução de problemas       Bom conhecedor cultural 

Outros        Quais? 

    

   

    

 

   

  

  

  



 

 

70 

 

6. Na sua opinião, é necessário uma preparação prévia antes de 

estabelecer contacto com um cliente de cultura diferente? 

Sim       Não       Pouco relevante 

 

7. Se a resposta anterior for sim, classifique numa escala de 1 a 5, em 

que 1 corresponde ao menos importante e 5 ao mais importante, o que 

se deve ter em conta no momento da preparação do 

encontro/contacto com o cliente? 

Conhecer a cultura do cliente     Identificar diferenças culturais entre os dois 

países       Elaborar estratégias de como agir/falar com o cliente       

Outros       Quais? 

 

       Comunicação Intercultural 

 

8. O que entende por Comunicação Intercultural? 

Resposta: 

 

 

 

9. Na sua opinião, a Comunicação Intercultural é um factor importante 

para o sucesso dos negócios? 

Sim       Não       Pouco relevante 
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10. Se a resposta anterior for sim, classifique numa escala de 1 a 5, 

em que 1 corresponde ao menos importante e 5 ao mais importante, 

em que medida é importante. 

Mostra interesse pela cultura       Cria proximidade entre empresa/cliente        

Cria confiança e fidelidade       Facilita a comunicação 

Outros       Quais?  

 

        Falhas na Comunicação Intercultural 

  

11. Na sua opinião, uma falha na Comunicação Intercultural pode 

prejudicar ou atrasar o negócio? 

Sim       Não       Em certa medida 

 

12. Se a resposta anterior for sim, descreva uma situação em que uma 

falha na Comunicação Intercultural prejudicou ou atrasou o negócio. 

Resposta: 

 

 

 

13. Se a resposta for não, indique a razão da ocorrência de falhas. 

Problemas internos       Problemas logísticos       Problemas de produto 

Outros       Quais? 
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14. A ocorrência de falhas durante a Comunicação Intercultural pode 

levar ao cancelamento do negócio? 

Sim       Não 

 

15. A ocorrência de falhas durante a Comunicação Intercultural pode 

abalar a confiança do cliente para com a empresa? 

Sim       Não       Em certa medida 

 

        Resolução do problema 

 

16. Que medidas são tomadas para minimizar a ocorrência de falhas 

na comunicação? 

Desculpar-se perante o cliente       Oferecer algo em troca     

Fazer um desconto       Outros       Quais? 

 

17. Qual a sua sugestão para evitar falhas na Comunicação 

Intercultural? 

Resposta: 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 3 – Transcrição da entrevista com o director de exportação da 

Labicer, Sr. Manuel Reis 

 

Entrevistadora (Tânia) _ Para contextualizar um pouco e para comprovar a 

experiência que tem, gostava de saber há quanto tempo é que trabalha na área 

da exportação? 

Entrevistado (Manuel Reis) _ Olhe, eu estou na exportação : portanto, eu estive 

uns anos na cortiça e estou há 8 anos, mais ou menos, na cerâmica, 8 anos e 

pouco, 8 anos e meio. Eu já trabalho com negócios de exportação acerca de 25 

anos. 

Tânia_ Quando iniciou a sua carreira profissional nesta área de exportação foi 

fácil ou difícil trabalhar com outras culturas diferentes, ou seja, se essa adaptação 

foi fácil? 

Manuel Reis_ Ora bem, se analisarmos essa questão numa perspectiva 

meramente pessoal, creio que não, porque a adaptabilidade às situações é 

sempre uma questão inerente às pessoas e não aos processos. No que a mim diz 

respeito, acho que não, até porque havia um certo apetite para o conhecimento, 

também para o contacto com outras culturas, o contacto com outras gentes, o 

saber como é que os outros países e outros mercados funcionavam. É evidente 

que o querer saber como teve uma influencia muito grande para a fácil adaptação, 

digamos que às outras formas de fazer as coisas. O velho ditado que diz “em 

Roma ser romano” é muito importante e o aceitar esse ditado, como, enfim, um 

facto de desenvolvimento humano é muito importante para haver adequação de 

comportamentos. 

Tânia_ Então por essa perspectiva, acha que nem todas as pessoas têm 

capacidade para trabalhar com outras culturas? 

Manuel Reis_ Ora bom, eu não sei se capacidade será o termo correcto, porque 

se essa capacidade estiver ligada a factores intrínsecos de conhecimento, acho 

que não é tão importante quanto a atitude que se possa ter ou a preparação 

pessoal e mental que se possa ter para, acho que isso é mais importante. É 

evidente que o conhecimento através do estudo e através da experimentação é 
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muito importante, mas primeiro, ter-se-á que ter a predisposição para se entrar 

nesse circuito. 

Tânia_ E de acordo com a sua opinião, o que é que entende por Comunicação 

Intercultural e a importância que acha que tem hoje para o mundo dos negócios? 

Visto que as empresas estão cada vez mais internacionais e os negócios com o 

estrangeiro cada vez são maiores. 

Manuel Reis_ Ora bom, independentemente de se tratar de negócios a nível 

internacional ou não, é evidente que os negócios a nível internacional têm 

crescido, é o factor de estarmos a lidar com culturas intrinsecamente diferentes, a 

procura da satisfação das necessidades dos mercados e/ou dos clientes inseridos 

nos circuitos de mercado identificados pelas empresas, conhecendo os seus 

privilegiados proporcionais ao negócio, que é muito importante. Primeiro as 

empresas terão que identificar qual é o posicionamento de mercado onde devem 

inserir o seu negócio, dentro desse posicionamento identificar qual é o circuito de 

mercado mais adequado para esse posicionamento, e a partir daí identificar quem 

serão os agentes de negócio, fala-se de empresas ou indivíduos, que serão os 

intervenientes directos nesse posicionamento e trabalho no circuito de mercado 

identificado. Eu diria que, pelo conhecimento que tenho, existe uma dificuldade 

muito grande por parte das empresas portuguesas no sentido de adequar o seu 

negócio ao posicionamento de negócio nos mercados que são identificados como 

os mercados privilegiados para posicionar o seu negócio. E essa dificuldade está 

muito relacionada ao facto de durante muitos anos as empresas portuguesas, ou 

grande parte das empresas portuguesas, terem desenvolvido o seu trabalho 

duma forma muito incidente no mercado de consumo, o mercado nacional. É 

evidente que as necessidades actuais obrigam as empresas portuguesas a 

procurar alternativas noutros mercados, que é uma questão de sobrevivência das 

próprias empresas, obriga as empresas a moldarem-se a novas necessidades, a 

novas formas de fazer negócio, a novas culturas, a novas formas de comunicar o 

seu próprio negócio, a novas formas de estar nos negócios. Portanto, tudo estará 

relacionado, de uma forma ou de outra, como uma adaptação de comunicar o seu 

negócio de acordo com os seus intervenientes. Acho que existe uma grande 

dificuldade, talvez menos um pouco, mas existe uma grande dificuldade, de uma 
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forma geral, das empresas portuguesas em adaptar a sua comunicação e a sua 

forma de estar nos negócios a novos mercados, a novas culturas, talvez haja 

alguma evolução por necessidade das empresas portuguesas, no sentido em que 

essa é a única forma, de facto, de singrar nos negócios, porque nós não podemos 

ver os mesmos produtos em Portugal que se vê na Bélgica ou no Japão, ou na 

Austrália ou nos Estados Unidos. Portanto, as empresas têm que fazer toda uma 

adaptação das suas formas de estar, das suas formas de fazer os próprios 

produtos, adequar os produtos aos mercados onde querem estar inseridos e 

adequar a sua comunicação aos mercados onde estão inseridos. A comunicação 

não é só o facto de se fazerem catálogos em português e passar a fazer esses 

mesmos catálogos apenas traduzidos para inglês, por exemplo, há toda uma série 

de circunstâncias, desde a informação técnica, desde a informação gráfica, desde 

a comunicação emocional e as ferramentas de comunicação que estão ligadas a 

todo este processo de comunicação que têm que ser ajustadas a novas culturas e 

a novos mercados. 

Tânia_ E no meio desse processo acha que a má comunicação que pode surgir 

pode abalar a confiança do cliente para com a empresa? 

Manuel Reis_ Acho que sim, pois tem uma repercussão bastante grande. Mais 

uma vez refiro um velho ditado português que diz “que pela boca morre o peixe”, 

que no fundo quer dizer que as coisas ditas de uma forma desadequada têm, com 

certeza, impacto no relacionamento com essas novas culturas, com esses novos 

mercados. Portanto, acho que antes de se fazer a própria comunicação é 

importante identificar qual a melhor forma de comunicar com esses mercados, 

com essas novas culturas, com os próprios intervenientes do negócio, para que a 

comunicação quando libertada, surta o efeito que se pretende. 

Tânia_ Que tipo de problemas é que poderiam surgir quando ocorrem essas 

falhas de comunicação ou, se preferir, citar alguma situação real de uma má 

comunicação que conheça? 

Manuel Reis_ Ora bom, se nós pegarmos no exemplo da cerâmica, cada mercado 

tem a sua certificação técnica de acordo com o consumo local. É evidente que se 

nós passarmos as informações técnicas inerentes ao consumo do mercado 
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português não serão válidas, com certeza, no mercado americano ou alemão, por 

exemplo. Ou seja, se as empresas portuguesas, de uma forma geral, se nós não 

estivermos preparados, digamos para identificar qual é esse tipo de necessidade 

ou se não apresentarmos essas soluções às necessidades que os mercados têm, 

nomeadamente apresentar as certificações de produto, que é uma forma de 

comunicação, se não apresentarmos essas certificações de acordo com o 

mercado que está a ser trabalhado, isso tem com certeza um impacto negativo na 

comunicação que estamos a transmitir ao mercado. No aspecto de cultura de 

cada mercado, mas numa vertente relacional, é evidente que a relação nos 

negócios é um factor extremamente importante, pois cada vez mais o factor 

relacional e emotivo têm uma importância muito grande. Contudo, diria que é mais 

uma adequação de costumes, da forma de vida das pessoas, o que comem, 

como estão à mesa, como se cumprimentam, o significado que os sinais têm no 

relacionamento entre as pessoas, é evidente que é muito importante. Nós temos 

um mercado muito particular nesse aspecto, que é por exemplo o mercado 

japonês, em que os factores da relação com os japoneses têm significados muito 

importantes. Toda a simbologia que existe no cumprimento das pessoas, na 

época apropriada para mandar lembranças ou presentes, na forma como as 

pessoas estão dispostas numa mesa de reunião de trabalho, por exemplo, é toda 

uma civilização que está carregada de símbolos muito fortes e que tem a ver com, 

também, uma identificação de melhor adequação de comunicação no 

relacionamento de negócio. Eu diria que o Japão é talvez o mercado no mundo 

onde isso é mais visível. 

Tânia_ Neste caso, neste aspecto mais cultural, este tipo de pequenas falhas, 

digamos assim, pode prejudicar alguma coisa os negócios? 

Manuel Reis_ Ora bom, poderá e não. Se for, por exemplo, uma empresa que 

identifique, enfim, uma empresa com quem se está a trabalhar, até não conhece 

muito, mas não faz aquilo por mal, enfim há todo um processo de aprendizagem e 

as pessoas têm flexibilidade suficiente para entender e até para ajudar, digamos, 

nesse próprio processo de aprendizagem. Mas muitas vezes existe também uma 

certa tendência para exercer algum tipo de imonia nesse tipo de relacionamento e 

se essa imonia for visível então as coisas podem-se complicar muito, porque os 
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orientais de uma forma geral levam muito a sério, é o local do mundo que eu 

conheço, que leva mais a sério a vivência nos negócios, de uma forma muito 

clara, desde a relação pessoal, à prestação pessoal e a todo o factor de negócio. 

Tânia_ De acordo com a sua experiência, acha que os empresários nacionais e 

os seus colaboradores estão conscientes da verdadeira importância da 

Comunicação Intercultural? 

Manuel Reis_ Acho que não. De uma forma geral, existe uma certa ligeireza em 

abordar essas coisas. Aliás, pode-se ver, de uma forma geral, nas empresas as 

ferramentas de comunicação, por exemplo, quando se fala em instrumentos de 

comunicação, fala-se em catálogos, newsletters ou outras ferramentas como a 

própria forma de fazer negócios. Acho que não existe uma preocupação, de forma 

geral, ou o tipo de preocupação que deveria haver. 

Tânia_ Acha que apesar da pouca comunicação que possa existir, se faz uma 

boa utilização dela com os clientes estrangeiros? 

Manuel Reis_ Existe uma certa tendência de melhoria. E isso está mais 

relacionado com a necessidade, muito mais que a proactividade do fazer. 

Tânia_ E agora para terminar, qual é a sugestão que pode dar para que não 

existam estas falhas de comunicação ou mesmo para melhorar a capacidade 

comunicativa dos próprios colaboradores ou das pessoas que trabalham 

directamente com os clientes estrangeiros? 

Manuel Reis_ Acho que a formação, mais ou menos incidente, é muito 

importante. Como também é importante por parte da empresa identificar quais 

são os seus mercados e as suas culturas mais prioritárias no desenvolvimento do 

negócio e identificar dentro desses mercados, as suas culturas, os aspectos mais 

importantes no relacionamento largo de negócios entre a empresa e esses 

próprios mercados. Acho que deveria haver uma maior proactividade por parte 

das empresas, no sentido de formar, de uma forma mais ou menos contínua, e 

quando se fala em formação fala-se também num maior movimento por parte da 

empresa, de uma forma geral, para essas mesmas novas formas de fazer 

negócio, novas culturas onde estão inseridos os negócios numa contínua 
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identificação de quais são os melhores factores e as melhores ferramentas que 

vão ao encontro do que esses mercados e essas culturas precisam, o tipo de 

comunicação que melhor serve. Deve ser uma pesquisa contínua, não deve ser 

feito uma só vez e sentar-se à frente da bananeira depois do trabalho feito, é um 

investimento contínuo. E quando se fala em investimento, muitas vezes nem é 

preciso gastar muito dinheiro, basta sim ter uma atitude aberta no sentido de 

considerar a comunicação, a cultura, a identificação dos mercados onde se 

trabalha como um aspecto, hoje em dia, fundamental para o bom funcionamento 

dos negócios. 

Tânia_ Então daqui a uns anos podemos ter empresas muito mais competitivas 

no estrangeiro? 

Manuel Reis_ Acho que daqui a 10 anos o ambiente empresarial aqui em Portugal 

é completamente diferente de hoje. Mas para isso é preciso que as empresas em 

Portugal estejam dispostas a abrir muito mais as suas próprias capacidades, 

deixar de olhar tanto para o seu próprio umbigo, evidente que também é preciso 

trabalhar para o próprio umbigo, mas olhar também para o relacionamento 

exterior e o que é necessário fazer para ir ao encontro dos mercados. 
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Anexo 4 – Lista de sintomas e estratégias para superar o choque 

cultural 

 

A título de curiosidade está mencionada abaixo uma lista de diversos 

sintomas que podem surgir devido ao efeito do choque cultural: 

� possuir uma preocupação excessiva pela própria saúde; 

� possuir sentimentos de desespero e de rejeição pelos outros; 

� sentir irritações, medo de ser enganado e magoado; 

� sentir uma necessidade forte de ir ou estar em casa ou com amigos; 

� ter reacções físicas de stress, tais como suores e taquicardias; 

� ter receios e frustrações; 

� sentir solidão; 

� utilizar uma comunicação defensiva. 

 

  Seguidamente, são listadas algumas estratégias que poderão ajudar a 

superar o choque cultural: 

� ser paciente e não ficar frustrado; 

� estabelecer novas relações; 

� experimentar coisas novas, como roupa e comida; 

� conceder-se períodos de descontracção, reflexão e descanso; 

� estimular os sentimentos positivos e sublimar os negativos; 

� escrever um diário onde se possa descarregar as tristezas; 

� observar a linguagem cultural das outras pessoas; 

� aprender a língua. 
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Anexo 5 – Exemplos de protocolos e etiquetas a ter em conta no acto 

de negociar com alguns países 

 

2.4.1 Espanha 

 

� preferência pelo contacto cara-a-cara em vez da escrita ou o telefone; 

� cautela no momento da própria apresentação, pois é apreciada a modéstia; 

� evitar o confronto, uma vez que os espanhóis não gostam de admitir os erros 

e desejam ser bem vistos aos olhos dos outros; 

� relações pessoais e de confiança são a base para uma negociação de êxito; 

� a hierarquia é importante, os espanhóis preferem fazer negócio com alguém 

do mesmo escalão hierárquico; 

� as decisões são sempre tomadas pelo topo da hierarquia; 

� os espanhóis têm o hábito de interromper a fala do outro, não é um insulto, 

mas uma demonstração de interesse; 

� usar linguagem corporal durante a fala, os empresários raramente admitem 

não entender algo, mas adoram rever todos os detalhes com precisão; 

� não chegar atrasado às reuniões; 

� normalmente, não se efectuam negócios num primeiro encontro, este serve 

para as duas partes se conhecerem melhor; 

� a maioria dos espanhóis não dá a sua opinião e, neste caso, é necessário 

reparar na sua comunicação não verbal; 

� apresentar o cartão-de-visita à secretária e ter o cuidado de traduzir um dos 

lados em espanhol; 

� vestir-se como no resto da Europa. 
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2.4.2 Alemanha 

 

 

� os alemães não precisam de estabelecer relações pessoais; 

� importância pelo grau académico e anos de existência da empresa; 

� as pessoas não trabalham de porta aberta, por isso é necessário bater e 

esperar até ser convidado a entrar; 

� os alemães vão directo ao ponto de interesse sem rodeios ou meias 

palavras; 

� as cartas devem ser endereçadas à pessoa do topo da hierarquia, com o 

respectivo nome e título; 

� a pontualidade é extremamente importante, em caso de atraso telefonar e 

explicar; 

� o primeiro encontro é para que ambas as partes se conheçam; 

� manter o contacto directo do olhar enquanto se fala; 

� não se sentar sem ser convidado e sem que lhe digam onde; 

� os alemães são muito burocráticos e os contractos são estritamente 

seguidos; 

� antes de se tomar qualquer decisão, os alemães precisam entender todos os 

detalhes do negócio; 

� evitar fazer pressões e confrontos; 

� a decisão final é tomada pelo topo da hierarquia e é traduzida em pontos 

rigorosos que devem ser seguidos à risca; 

� o vestuário deve ser escuro e conservador sem jóias de ostentação. 

 

 

2.4.3 Reino Unido 

 

� um firme aperto de mão antes e depois da reunião é norma; 

� manter o contacto directo do olhar somente durante a troca de cartões; 

� é usual os títulos de cortesia; 

� os cartões são trocados no início da reunião sem formalidades; 
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� os britânicos são formais, directos e modestos; 

� a pontualidade é muito importante e por 5 minutos de atraso é necessário 

telefonar a avisar. 

� pessoas do mesmo nível numa reunião têm livre direito para expressar 

ideias e opiniões. Os seniores lideram a maior parte da reunião; 

� antes de iniciar a reunião haverá uma pequena conversa social; 

� numa apresentação evitar exageros e manter o profissionalismo; 

� depois da reunião, enviar uma carta resumida com todas as decisões 

tomadas e as próximas medidas a seguir. 
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