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resumo 
 
 

Dado que o setor da Pedra Natural e as empresas envolventes 
constituem um tema com pouca informação na atualidade, verifica-se 
um atraso na prática do marketing e da comunicação das empresas 
quando estes se pretendem internacionalizar. Neste sentido, foi 
realizado um estudo de caso na empresa Invest NaturalStone relativo 
às possibilidades de exportação para o mercado da Alemanha e Suíça. 
Para além de relatar as diversas tarefas desenvolvidas na empresa, o 
presente Projeto dá um especial enfoque à tentativa de angariar 
clientes num mercado novo. O enfoque incide sobre a comunicação e 
os aspetos culturais. 
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abstract 

 
Nowadays the Natural Stone sector and its surrounding companies is a 
topic that contains little information. It was noticed a delay in the practice 
of marketing and communication of companies when they want to 
internationalize. A case study was conducted at Invest NaturalStone for 
the German and Swiss market. In addition to reporting on the various 
tasks performed in the company, this project also focus on the attempt 
of attracting customers to a new market. The focus is to draw attention 
to comunication and cutural aspects. 
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1. Introdução 
 

 

A área central de estudo deste projeto é o Setor da Pedra em Portugal e a exportação 

para mercados estrangeiros com culturas distintas. O objeto do estudo a realizar no 

âmbito do Projeto são as estratégias de marketing e de comunicação praticadas na 

internacionalização do Setor da Pedra. Plano estratégico de marketing e de 

comunicação para os mercados alemão e suíço. O plano passa por promover a marca 

e produtos integrados numa empresa.  

 

Para me inserir melhor num setor que me era completamente desconhecido, estive 

presente numa empresa chamada Invest NaturalStone em Vagos durante 3 meses, 

como se tratasse de um trabalho profissional. A empresa é especialista em 

transformação da pedra nas pedras calcárias e mármore. O objetivo da empresa com 

a minha entrada era fazer um estudo de mercado dos países Alemanha e Suíça e 

poder introduzir a empresa nesses mercados usando as estratégias de marketing e 

comunicação. 

 

O projeto inicia-se com um capítulo sobre o Setor da Pedra Natural, onde é realizado 

um enquadramento do Setor da Pedra em Portugal. Este passa inicialmente por 

identificar as pedras existentes e comercializadas no território nacional. De seguida 

será feito um levantamento das empresas que trabalham neste Setor e quais os tipos 

de pedras mais trabalhadas nas diversas regiões em Portugal. As exportações e 

importações também serão um tema significativo neste primeiro capítulo, pois é a 

partir deste tema que todo o trabalho se desenvolverá.  

 

No seguinte capítulo está concentrada a principal área de investigação do projeto, isto 

é a estratégia de marketing e de comunicação. Os temas abordados neste capítulo 

passam pela importância a dar ao cliente. E pelo tipo de clientes que a empresa pode 

alcançar. A imagem das empresas é um tema relevante neste Setor, por ser uma área 

pouco desenvolvida. Pegando neste subtema, as práticas e as estratégias de 

marketing e de comunicação praticadas nas empresas portuguesas são relevantes 

para uma boa venda. Serão igualmente abordados os métodos usados pelas 

empresas nacionais no mercado alemão e no suíço.  
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O quarto capítulo refere a Internacionalização, qual o objetivo de uma empresa querer 

internacionalizar-se e quais os fatores importantes ou ter em consideração ao 

internacionalizar-se. 

 

No quinto capítulo estão presentes duas dimensões diferentes, a dimensão de 

Hofstede e de Hall. As duas dimensões estão baseadas em exemplos reais. Também 

são abordados os aspetos culturais da Alemanha e da Suíça relativamente aos 

negócios. Os subtemas abordados serão a referência à cultura pelos alemães e os 

estudos de mercados desenvolvidos nos países referidos anteriormente.  

 

O sexto capítulo contém a parte prática do trabalho e apresenta exemplos de 

implementação de um caso de estudo. Há exemplos reais de tarefas praticadas numa 

empresa portuguesa de Vagos no Setor da Pedra. A parte prática está dividida em 

quatro partes: vias de contacto, traduções, pesquisa sobre o mercado da Pedra 

Natural na Alemanha e Suíça e, por fim, marketing digital. A realização destas partes 

teve o objetivo de atrair futuros clientes.  

 

No sétimo capítulo encontram-se os resultados da parte prática desenvolvida durante 

a realização do trabalho durante os três meses. Os resultados correspondem às 

tarefas realizadas no capítulo anterior: resultados através do contacto via email, 

Instagram e Linkedin. Por fim, o projeto encerra com as considerações finais, onde 

consta a área estudada e a aplicação da parte prática.  
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2. O Setor da Pedra Natural  
 

De uma forma sucinta, apresenta-se o enquadramento das Pedras Naturais/Rochas 

Ornamentais, começando pela divisão das mesmas nos três grandes grupos 

comerciais. O Setor da Pedra Natural possui uma cadeia de valor que se estende 

desde a extração à manutenção e assistência técnica, num processo que atravessa 

diversas fases de transformação e se concretiza na aplicação e utilização da pedra 

natural em diversas formas, produtos e serviços. O Setor da Pedra Natural está em 

forte transformação, mantendo um crescimento assinalável à escala mundial.  

 
 

 2.1 Enquadramento do Setor da Pedra em Portugal 
 

Em tempos passados, a função das rochas era essencialmente a de servir de 

estrutura aos edifícios (por exemplo palácios ou habitações pré-históricas) ou de 

peças de arte. Atualmente a pedra perdeu essa função para o ferro, cerâmica e para 

outros produtos de substituição. Por norma, as rochas usam-se unicamente em função 

das potencialidades decorativas, por isso são classificadas como rochas ornamentais. 

As Rochas Ornamentais, de acordo com o LNEG (Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia), definem-se como “Matéria-prima de origem mineral que se utiliza como 

material de construção com funções essencialmente decorativas.” (Carvalho, 2012). 

Os principais tipos de Rochas Ornamentais em Portugal são os calcários, os 

mármores e os granitos. 

 

O Setor da Pedra Natural passa pela extração e transformação da pedra, e pode ser 

dividida em dois subsetores: rochas ornamentais e rochas industriais. De acordo com 

o Instituto Nacional de Engenheira e Tecnologia Industrial (INETI), o setor das rochas 

ornamentais dedica-se mais à extração ou a transformação das rochas calcárias, 

granitos e outras rochas siliciosas e xistos para fins decorativos. Estas rochas são 

destinadas a pavimentos, revestimentos, à arte funerária, escultura e guias de 

passeios. O sector das rochas industriais também é extrativo e transformador de 

calcários e granitos, cuja produção se destina à construção, aos setores químicos e 

agroalimentar.  

 

Relativamente às empresas deste setor, Figueiredo et al. (2001) caracterizam-nas do 

seguinte modo:  

Este setor é composto por três tipos de empresas. Empresas que se dedicam 
unicamente à extração de pedra e neste caso encontram-se especialmente empresas 
do subsetor das rochas ornamentais. Empresas que se dedicam exclusivamente à 
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transformação da pedra e também neste caso a maioria das empresas pertencem ao 
subsetor das rochas ornamentais. Empresas que se dedicam à extração e 
transformação de pedra, que são principalmente as empresas do setor das rochas 
industriais havendo ainda algumas empresas de rochas ornamentais com esta 
tipologia. 

 

As rochas ornamentais dividem-se em três tipos de rochas diferentes: magmáticas, 

rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são 

caracterizadas por “rocha resultante da consolidação dos magmas. Ao solidificar, 

dependendo das condições principalmente da pressão e da temperatura, um magma 

pode originar uma grande variedade de rochas, que se divide em grandes grupos: 

plutónicas, vulcânicas e, segundo alguns autores, filonianas” (Infopédia, informação 

acedida a 30-3-2017). As rochas magmáticas possuem famílias, entre as quais existe 

toda uma série de rochas intermédias, a família do granito, sienito, diorito, gabro e 

peridotitos. As rochas sedimentares têm como definição “Rocha constituída pela 

estratificação de sedimentos com origens diversas. As rochas sedimentares formam-

se, na superfície terrestre ou a pequenas profundidades, por um conjunto de 

processos geológicos que incluem duas etapas fundamentais: a sedimento génese, 

em que ocorre a formação dos materiais que vão constituir as rochas sedimentares - 

sedimentos ou detritos, e a diagénese ou litificação, onde os sedimentos evoluem até 

formarem as rochas” (Infopédia, informação acedida a 30-3-2017). Por fim, as rochas 

metamórficas constituem “Rocha alterada por temperaturas e/ou pressões mais 

elevadas do que as verificadas aquando da sua génese. As rochas metamórficas 

podem, assim, derivar de rochas sedimentares, magmáticas ou das próprias rochas 

metamórficas” (Infopédia, informação acedida a 30-3-2017). A partir das rochas 

metamórficas forma-se rochas a partir de rochas pré-existentes, tais como xistos 

argilosos, micaxistos e gneisse. De acordo com os dados do INETI há 51 tipos de 

rochas magmáticas, 60 tipos de rochas sedimentares e 38 tipos de rochas 

metamórficas diferentes (“Rochas Ornamentais Portuguesas,” informação acedida a 

30-03-2017). As pedras mais requisitadas pelos clientes nesta área, a partir dos três 

tipos rochas são o granito da rocha magmática, calcário, argilosas e siclosas da rocha 

sedimentar e o mármore e a ardósia da rocha metamórfica.  

 

 

2.1.1 Processo do tratamento da pedra 
 

A maior parte das explorações corresponde a pedreiras de pequenas dimensões. As 

operações principais para a extração de blocos são a furação, corte, derrube, 

esquartejamento, extração e acabamento. A extração é feita a céu aberto, depois de 

ser feito um estudo da existência da pedra no local, a sua quantidade e a viabilidade 
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económica do processo. A extração passa por separar a rocha da superfície e dividi-la 

em blocos.  

 

Há duas formas de iniciar a extração do bloco. Se a superfície for horizontal, é feita 

uma primeira cavidade para a inserção do serrote, o que permite assim a extração de 

blocos de pedra maiores. Caso a superfície seja vertical, corta-se “a rocha na vertical e 

depois pela sua base. A talhada é então tombada e, já na horizontal, dividida em 

partes mais pequenas (blocos), num procedimento que se denomina de talhar o bloco” 

(Tradition, 2017). Os dois processos de extração do bloco referidos anteriormente 

dependem da orientação da superfície. A talha dá origem a cerca de 25 blocos, que 

serão classificados com o tipo de pedra que é. Os blocos serão armazenados na 

pedreira e só mais tarde, conforme a necessidade, serão transportados para a fábrica 

e será iniciado o processo transformação. O comprador tem a opção de ir diretamente 

à pedreira e escolher a talhada ou então, após alguns anos de confiança com a 

pedreira, basta fazer o pedido sem verificar a pedra.  

 

O processo transformação é aplicado nos Engenhos (são um conjunto de 

equipamentos específicos) para transformar a pedra no produto que o cliente desejar. 

“Estes equipamentos laminam os blocos à espessura necessária, resultando daí várias 

chapas de pedra, num procedimento que pode demorar entre oito a dez horas. O 

sentido em que o bloco é laminado vai definir a orientação dos veios e, 

consequentemente, o aspeto da pedra.” (T.Tradition, 2017) As chapas são 

introduzidas na Polidora, de onde saem com os acabamentos pretendidos pelos 

clientes. No fim do processo de transformação, as chapas têm de ser verificadas e 

classificadas para poderem ser aprovadas e passarem ao processo do corte. 

 

Dependendo do pedido do cliente, a chapa pode passar por cortes retos ou cortes 

mais complexos. A chapa é digitalizada para que o operador possa identificar os 

defeitos da pedra. Caso exista, por exemplo, uma pequena abertura de 1 a 3 mm no 

meio da pedra, esta pode ser preenchida por uma cola específica. São usadas colas 

especiais e técnicas que garantem um acabamento preciso e resistente, que servirá 

de base para as etapas seguintes. Caso a abertura tenha uma maior dimensão, a 

chapa terá de ser posta de parte, perdendo assim o seu valor. Se o cliente pretender 

apenas chapa, então o processo da transformação da pedra em chapa encontra-se 

concluído. Mas, caso o cliente necessite de uma peça mais trabalhada e 

personificada, a chapa tem de passar pelo processo da modelagem.  

Peças mais complexas são trabalhadas em CNC (Computer Numerical Control), são  
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peças trabalhadas em 2 ou 3D. Por fim, as peças são protegidas e embaladas para 

serem enviadas ao cliente. A tabela seguinte representa os quatro processos da 

extração à modelagem. 

 

 2.2 Pedreiras e empresas em Portugal 
 

Tabela 1 - Resumo do processo da extração e transformação da pedra 
Fonte: Tabela elaborado pela autora 

 

De acordo com o Setor da Pedra existem três tipos de empresas: as que pertencem 

ao subsetor das rochas ornamentais e se dedicam unicamente à extração da pedra; 

ou exclusivamente à transformação; e as que pertencem ao Setor das rochas 

industriais e são empresas que se dedicam à extração e a transformação.  

 

A região do Alentejo constitui o maior centro produtor de Rochas Ornamentais, onde 

estão localizadas as principais zonas de Mármore e Granito Ornamental de Portugal. 

Em Portugal é possível distinguir três grandes unidades geológicas, o Maciço Antigo, 

as Orlas Meso-Cenozóicas e as Bacias do Tejo e do Sado. 

 

A indústria das rochas ornamentais (extração e transformação) é uma das mais 

antigas atividades económicas nacionais. Os dados referentes às pedreiras em 

Portugal são dados de 1998. Até aos dias de hoje não há dados tão específicos como 

os seguintes dados apresentados.  
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Regiões 

Pedreiras 

Nº Efetivos 

Norte 258 1 324 

Centro 274 1 682 

LV Tejo 264 1 789 

Alentejo 263 3 184 

Algarve 41 296 

Continente 1 100 8 275 

 
Tabela 2 – Caracterização das Pedreiras em 1998 

 Fonte: (T. LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; Leão, 2010) 

 

A região Norte foi caracterizada da seguinte forma:  

Na Região Norte, o subsetor de pedreiras atingiu cerca de 26 171 milhares de contos 
em 1998, representando 26% do valor da produção do País e correspondendo a 66% 
do total da indústria extrativa desta Região. A produção da Região Norte é proveniente 
de 258 pedreiras ativas, que representam cerca de 24% do total do País. Destas, 14% 
produzem rochas ornamentais e 86% rochas industriais. (T. Leão, 2010, informação 
acedida a 04-04-2017) 

 

Na região Centro, as pedreiras contribuem com 13% do valor global da produção. Os 

restantes 14% correspondem a produção de argilas, areias, caulino, gesso, marga, 

quartzito, saibro e xisto. De acordo com Leão “é nesta Região que se localiza o maior 

número de pedreiras ativas do País, 274, das quais 37% produzem rochas 

ornamentais e 63% rochas industriais.” (T. Leão, 2010, informação acedida a 04-04-

2017). 

 

Em Lisboa e Vale do Tejo o subsetor de pedreiras desta Região representa 28% do 

valor global de produção de pedreiras do País, correspondendo a 92% do total da 

indústria extrativa desta Região. 

Das 264 pedreiras em atividade nesta Região, em 1998, 48% correspondem a rochas 
ornamentais e 52% a rochas industriais. Este subsetor emprega na Região 1789 
trabalhadores, que representam 22% do total de efetivos de pedreiras do País, 
pertencendo 38% à indústria extrativa de rochas ornamentais e 62% à indústria 
extrativa de rochas industriais.” (T. Leão, 2010, informação acedida a 04-04-2017) 

 

No Alentejo, o subsetor de pedreiras apresenta maior valor de produção, com cerca de 

14 1474 milhares de euros em 1998, correspondendo a 28% do valor global de 

produção de pedreiras do País, e a 54% do total da indústria extrativa desta Região. 

Nesta Região a produção de rochas ornamentais “representa 39% e 61%, 

respetivamente do volume e valor globais, das rochas ornamentais produzidas no 

país. A produção é proveniente de 263 pedreiras, correspondendo 89% a rochas 

ornamentais e 11% a rochas industriais.” (T. Leão, 2010, informação acedida a 04-04-

2017). 
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Por fim, no Algarve o subsetor de pedreiras representa 5% do valor de produção de 

pedreiras, correspondendo a 4 612 milhares de contos em 1998, os quais representam 

89% do total da indústria extrativa desta Região. “Localizam-se nesta Região 3,7% do 

total de pedreiras ativas do País, correspondendo 46,3% a rochas ornamentais e 

53,7% a rochas industriais.” (T. Leão, 2010, informação acedida a 04-04-2017). 

As rochas ornamentais ascenderam na fileira extrativa e transformadora em 2012, a 

623 40 milhões euros de produção; 140.20 milhões euros de produção comercial de 

pedreiras em rochas ornamentais e 483.20 milhões euros de volume de negócios das 

empresas transformadoras de rochas ornamentais. De igual forma, tem-se registado 

uma diminuição quer das pedreiras em exploração (em 4 anos registou-se uma 

redução de 138 pedreiras), quer das empresas do setor que viram o seu número ser 

reduzido em 427. Em 2013, as exportações tiveram um crescimento médio entre 2005 

e 2013 de 6,3%, de acordo com o estudo publicado em 2014 pelo grupo Espírito Santo 

Research. O número de Pedreiras em comparação com os dados referidos 

anteriormente, tem vindo a diminuir, por esta razão, foram registadas cerca de 338 

Pedreiras ativas em Portugal. 

 

Cerca de 472 pequenas e médias empresas dedicam-se à indústria de extração de 

Rochas Ornamentais. Na Figura 1, destacam-se os tipos de rochas às quais as 

empresas mais se dedicam.  

 

Figura 1 - Percentagem de rochas ornamentais consumidas pelas empresas em Portugal 
Fonte: Esquema elaborado pela autora 
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De acordo com o estudo de investigação da Aicep em 2011, “em 2008 operavam em 

Portugal, 3 067 empresas no setor das rochas ornamentais (867 na extração e 2 197 

na serragem, corte e acabamento) que empregavam 20 904 trabalhadores (7 307 na 

extração de 13 597 na transformação).” O número médio de trabalhadores por 

Empresa é na ordem dos 12 trabalhadores por empresa e é bastante acima da média 

Nacional.  

 

Através do estudo publicado pelo Espirito Santo Research em 2014, o número de 

empresas registadas a trabalhar neste Setor foram cerca de 1 858 empresas em 2011. 

Em comparação com o estudo anterior da Aicep em 2011, observa-se uma quebra 

grande de empresas, em relação ao ano de 2008. A conclusão que pude retirar desta 

comparação foi que num espaço de 4 anos, o número de empresas diminui quase 

metade do valor em 2008. A instabilidade económica nacional e a profunda crise que 

se instalou neste Setor, conduziram a um abrandamento da atividade e até das 

empresas existentes. O setor da extração e transformação das rochas tem vindo a 

perder empregos ano após ano. São empregos que exigem algum conhecimento 

sobre o Setor e também são empregos, nos quais as pedras são muito frias e a 

transformação das mesmas é feito com equipamento que funciona constantemente 

com água. Trabalhar com água diariamente exige que o empregado obtenha uma boa 

farda para não sentir a água no corpo. Esta redução, a par da do número de 

empregadores, mostra um setor em transformação, onde sobrevivem as empresas 

capazes de se adaptar às novas circunstâncias do mercado, procurando novos 

mercados e equipando-se tecnologicamente da forma mais avançada possível. Consta 

que a extração de mármore e a sua transformação são os dois maiores 

empregadores. Na figura 2 está representado do lado esquerdo o número de 

empresas extrativas das rochas ornamentais e no lado direito as empresas da 

transformação. No espaço de três anos, tanto na extração como na transformação, 

observa-se uma diminuição de empresas. 

 

Figura 2 - Diminuição da percentagem das empresas entre 2009 -2011 
Fonte: (BES, 2014) 
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 2.3 Exportações / Importações 
 
A Indústria Extrativa em Portugal, onde se integram as Rochas Ornamentais e as 

Rochas Industriais, tem observado um agravamento de crescimento de acordo com o 

estudo de caso da Assimagra (A Assimagra é a Associação que representa os 

Recursos Minerais de Portugal) em parceria com a World Business Partners (empresa 

de Consultadoria de Gestão Empresarial). Contudo, verifica-se uma procura de 

valorização interna dos produtos comercializados, através da melhoria doa padrões de 

qualidade e de maior agressividade nos mercados externos. Ultimamente tem-se 

verificado que a diversificação de mercados e os mercados emergentes se tornaram 

determinantes para o sucesso das empresas portuguesas. 

 

Nos anos 90, a Itália era líder na extração de Pedra Natural e na importação de 

matérias-primas a nível mundial. Compravam grandes quantidades de pedra natural 

no mundo inteiro, a fim de incorporar mais-valia, transformando-as e reexportando-as. 

O ranking das exportações resulta da dinâmica de vendas de cada um dos principais 

tipos de produto nos vários mercados. Na competitividade dos Mercados Emergentes, 

a Itália foi ultrapassada, de acordo com os dados do INE de 2010 e 2011 e, com o 

quadro adaptado representado na tabela 3, a China, França, Espanha e Arábia 

Saudita destacam-se pelas exportações. Os dez países apresentados consomem 

cerca de 80% da produção comercializada no exterior pelas empresas portuguesas.  

 

Países Exportações (Euros) Peso (%) 

China 50.452.426 17,4 

França 39.799.923 16,7 

Arábia Saudita 30.010.598 13,2 

Alemanha 15.648.863 10,0 

Reino Unido 12.035.656 5,2 

Estados Unidos 10.887.999 4,0 

Angola 10.472.601 3,6 

Países Baixos 9.284.668 3,5 

Itália 8.406.166 3,1 

Outros Países 61.939.742 2,8 

Total das exportações 301.465.236 100,0 

Tabela 3 - Principais países de exportações 
Fonte: Dados do INE 

 

Cerca de 80% 
de pedra 
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A entrada neste setor dos países como a China, a Arábia Saudita, entre outros, teve 

como consequência uma queda nos preços dos produtos transformados, que se vem 

arrastando nos últimos anos, criando um ambiente competitivo mais exigente e uma 

urgente necessidade de as empresas nacionais efetuarem um reposicionamento 

estratégico.  Conforme a investigação da Aicep em 2011  

(…) as saídas de mármores, travertinos, granitos e outros calcários em blocos 

ou placas aumentaram 31,4% (produtos com representatividade crescente nas 

saídas do Setor: de 15,4% em 2006 para 20,5% em 2010), as de granito, 

pórfiro e basalto em blocos ou placas cresceram 57,9% e as de ardósia 

trabalhada expandiram-se 33,4%. Pelo contrário, baixaram as saídas do 

produto mais exportado - pedras de cantaria ou construção (-6,4%), - de pedras 

para calcetar e lajes para pavimentação (-2,1%) e de ardósia em blocos ou 

placas (-10,8%). 

 

As importações são dominadas pela Espanha, o que estará relacionado não só com a 

aquisição de matéria-prima proveniente deste país entre 2010 e 2011. As importações 

têm vindo a decrescer de forma diretamente proporcional à subida da Itália e aos 

novos países como a China, a Índia e o Brasil. Em 2015, as importações provêm dos 

países fora da União Europeia (68%). O volume das importações tem vindo a 

decrescer ao longo dos últimos anos, coincidindo com uma diminuição de atividade do 

Setor da Pedra Natural e, principalmente, do Setor da construção.  

 

 
Figura 3 - Principais Produtos.  
Fonte INE, valores relativos a 2010 

 

No anexo 1 encontra-se uma tabela com os 15 principais exportadores em 2009 de 

rochas ornamentais. Produtores tradicionais como a Espanha, Portugal ou Grécia 
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estão a perder terreno para estes novos produtores. Através do estudo da Direção 

Geral de Energia e Geologia conclui-se que em 2015, “[a] exportação de rochas 

ornamentais continua a registar tendência crescimento, mostrando uma taxa de 

crescimento médio anual de 4%. Perfazendo o valor de 378 milhões de euros em 

2015”. Na figura 4, assiste-se ao aumento gradual da evolução das exportações das 

rochas ornamentais. A comparação dos dados varia entre 1997 e 2015, ao mesmo 

tempo, temos acesso ao valor das exportações.  

 

 

Figura 4- Evolução da saída de Rochas Ornamentais 

 

A evolução é relevante e bem demonstrativa da capacidade das empresas e 

empresários em contornarem as dificuldades da exiguidade do mercado interno e, 

valorizando a produção nacional da forma certa a direcionar para os mercados de 

exportação, maduros ou novos, as suas produções. A entrada dos novos países para 

o ranking possui elevadas reservas de matéria-prima, com apoios específicos para a 

exploração das pedreiras, com mercados internos grandes e em crescimento e com 

vantagens competitivas a todos os níveis (custos laborais, custos energéticos, acesso 

ao financiamento). Estimula os custos de produção e desvirtua a capacidade 

concorrencial das empresas portuguesas num contexto internacional de concorrência 

acentuada.  
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3. Estratégias de Marketing e de Comunicação 
  

 3.1 Cliente 
 

No Setor da Pedra a empresa não tem uma relação direta com o consumidor final, 

mas sim com fornecedores ou empresas de transformação e por fim o consumidor 

final. A Pedra Natural é vista pelo consumidor final como um produto luxuoso, a que 

gostaria de ter acesso. A falta de contacto com o cliente condiciona a escolha dos 

materiais a um grupo mais restrito e seletivo (arquitetos, os donos das obras e outros) 

inviabilizando, igualmente uma intervenção sobre os critérios de seleção dos clientes. 

A criação de produtos com soluções originais e criativas é importante para o 

escoamento de materiais de segunda e de desperdícios, que permite diversificar 

preços e clientes, para além do mercado de luxo.  

 

As empresas portuguesas por serem conservadores no domínio de comercialização e 

distância face ao utilizador final, facto que reduz o grau de fidelização dos clientes. A 

competitividade nacional não vai passar seguramente pelo preço em Mercado, já que 

nessa vertente não somos concorrenciais, conforme e de acordo com os motivos 

referenciados. O Setor tem que encontrar outros posicionamentos que viabilizem esta 

matéria-prima. Assim, a competitividade passa, entre outras medidas, pela promoção 

dos produtos, mediante campanhas de divulgação, de forma a dar a conhecer as 

características e as vantagens da Rocha portuguesa e da sua intrínseca qualidade, 

junto dos clientes finais.  

 

O mercado internacional das Rochas Ornamentais é marcado pela participação de 

grandes grupos compradores, os quais controlam o fluxo de material oriundo de 

países do Terceiro Mundo, em relação aos países industrializados da Europa. A 

internacionalização adota uma multiplicidade de formas, o comércio intraempresas 

(típico das empresas multinacionais), os investimentos cruzados entre empresas de 

diversos países e diferentes modelos de acordos de cooperação industrial e/ou 

comercial, em que cooperam entidades de distintas dimensões, tais como empresas 

financeiras, governos, instituições supranacionais versus empresas normais. Os 

processos de Internacionalização para grande parte das empresas neste Setor 

apresentam vários constrangimentos: A falta de experiência na gestão de atividades 

internacionais; a falta de informação para desenvolver estratégias de sucesso nos 

mercados; a escassa formação dos quadros das Empresas na área do negócio 

internacional e a dificuldade em encontrar clientes ou parceiros no exterior.  
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De acordo com um estudo realizado na Universidade do Porto por um Mestrando, “[a]s 

necessidades dos clientes encontram-se em permanente evolução. Esta evolução 

poderá ultrapassar um produto ou um serviço relativamente recente. A capacidade de 

avaliar o modo como os seus produtos respondem, em cada instante, as necessidades 

e as expectativas dos clientes é um fator que pode condicionar em cada instante às 

necessidades e às expectativas dos clientes é um fator que pode condicionar de fora 

decisiva o sucesso de uma organização” (Ferreira, 2008). As pessoas, por hábito, 

gostam de seguir a moda e assim funciona com os clientes, que seguem a moda. O 

ciclo de vida dos produtos é agora tendencialmente mais curto e com novas 

exigências dos produtores e dos clientes finais. A qualidade dos produtos é um dos 

melhores meios de garantir a fidelidade dos clientes e um elemento diferenciador que 

pode proteger a empresa da concorrência no preço.  

 

 3.2 Imagem das Empresas 
 

As empresas de Pedra Natural confrontam-se atualmente com uma severa 

concorrência e com a necessidade de consolidar e aumentar o grau de penetração 

nos mercados internos e principalmente nos externos. O primeiro elemento importante 

na imagem da empresa é a identificação das empresas: o nome e o objeto social, que 

a empresa visa desenvolver. Muitas vezes a empresa é uma empresa familiar, cujo 

nome foi escolhido ao acaso ou pelo nome da família ou o seu fundador. O segundo 

elemento faz-se através da criação do seu logo. O logo é a imagem gráfica, que 

representada o nome da empresa que desenvolve. O elemento cor também é um 

definidor constituinte da identidade da empresa, pois que lhe vai estar temporalmente 

associado. Apesar desta preocupação com o logo, poucas empresas têm uma sólida 

identidade e imagem corporativa e discursiva, ou seja, não existe uma coerência entre 

todos as componentes que a constituem e no seu conjunto, a distinguem das outras 

empresas. Outro aspeto importante para uma empresa é a criação de marcas e/ou 

linhas de produtos próprias, através das quais, concretizam a sua identidade 

empresarial. Apesar dos avanços na área de marketing e de comunicação, um número 

reduzido de empresas decidiu investir neste campo, o que lhes permite uma maior 

distinção dos concorrentes. Até há relativamente pouco tempo nesta área, apenas os 

arquitetos ou os construtores civis procuravam as empresas do Setor da Pedra. 

Justificava-se assim a não necessidade de um departamento de marketing ou de 

comunicação.  
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 3.3 Práticas de Marketing e de Comunicação 
 

Os principais instrumentos de comunicação neste Setor utilizados pelas empresas 

para fazer chegar aos clientes a informação sobre os seus produtos são as brochuras 

e os sites na Internet. Estas técnicas são as mais utilizadas pelas empresas, incluindo 

as caixas de envio de amostras e até a própria embalagem dos produtos. A 

participação ativa em feiras do Setor continua também a ser um meio de promoção 

bastante valorizado, bem como, as visitas à empresa. Alguns erros comuns nas 

empresas relativos à deficiente utilização da comunicação com o cliente são, por 

exemplo, um portfólio de obras, que não é usado para uso comercial; a falta de 

qualidade das imagens do produto: sites generalizados e com uma imagem bastante 

antiga e em desuso. Os nomes das pedras são um problema que persiste nas 

empresas ainda hoje. As mesmas pedras têm em diferentes pedreiras/empresas 

nomes distintos, como estratégia de procurar vender uma pedra diferente aos seus 

concorrentes, como fator de diferenciação. A utilização dessa técnica cria problemas 

de transparência de aquisição no mercado internacional.  

 

A participação em feiras internacionais é um meio eficaz de comunicação referido pela 

generalidade das empresas. No entanto, as empresas não têm noção dos resultados 

da presença nas feiras, especialmente no que diz respeito às vendas e também devido 

a não encontrarem os agentes. Alguns empresários recomendam a presença em 

feiras internacionais de arquitetura, design e decoração.  

 

De acordo com a CEVALOR (Centro Tecnológico para o Aproveitamento e 

Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais): 

Um conjunto relativamente escasso de empresas, recorre a anúncios em revistas 
internacionais de arquitetura e interiores, em particular nos mercados e nos momentos 
em que se desenvolvem feiras nesses países. A generalidade das empresas não 
participa em feiras nacionais – do setor, de design ou de arquitetura de interiores – no 
primeiro caso por serem muito caras e, no seguinte, por falta de perceção da sua 
utilidade. (G. Neves, 2011) 
 

 As empresas não devem dar menos importância, nas suas atividades comerciais, aos 

orçamentos e à impressão de catálogos, não havendo em geral grande estudo ao 

alcance daquilo que se efetua a este nível. Num Setor como este “(…) a venda 

algumas vezes assume um risco considerável, visto que normalmente há dificuldades 

de dispor a qualquer altura de matéria-prima, não sendo esta um tipo de matéria-prima 

“fabricável”.” (Ferreira, 2008). Acontece que, nas empresas, muitas vezes não há stock 

de blocos ou chapas, que permita responder a um pedido para uma grande obra ou 

trabalhos de grande volume. Verifica-se a importância de uma gestão equilibrada da 
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capacidade de produção da empresa e dos stocks guardados. Há também um outro 

cuidado a ter, que são as evoluções do mercado. Uma grande quantidade de stock 

guardado pode representar perda de dinheiro para a empresa.  

 

Para um melhor entendimento de quais as estratégias, tanto positivas como negativas 

aplicadas ao Setor da Pedra é importante traçar uma análise SWOT. O IAPMEI 

(Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento) define a 

análise SWOT como, “uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas para 

o diagnóstico estratégico. O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras 

Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças)” (Iapmei, n.d.). A ferramenta subdivide-se em 

duas análises complementares, análise externa e análise interna. A análise externa 

corresponde à evolução do mercado, os fatores provêm do mercado e do meio 

envolvente. A análise interna adequa-se aos aspetos que diferenciam a 

empresa/produtos dos seus concorrentes. Esta análise SWOT serve para preparar 

opções estratégicas, que permitem ver quais os riscos a ter em conta e quais os 

problemas a resolver, assim como as vantagens e as oportunidades a potenciar e a 

explorar. Com alguma investigação neste Setor, sistematizei de forma sintética a 

comunicação e o marketing realizado pelas empresas no Setor da Pedra, através de 

uma análise SWOT na tabela 4. 
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Capacidade de inovação no fabrico de 

equipamentos industriais e ferramentas; 

Surgimento de novos países compradores: China, 

Angola, Índia, entre outros); 

detenção de um know-how português no trabalho 

da pedra; 

existência de algumas rochas exclusivas do 

território nacional. 

Aprofundamento da entrada da produção 

nacional dos mercados já clientes (Espanha, 

Alemanha, Arábia Saudita, entre outros); 

Surgimento de novos segmentos de prestígio, 

por exemplo uma importância crescente dos 

trabalhos especiais respeitantes 

particularmente à arquitetura de interiores; 

Novos financiamentos disponíveis para o 

apoio financeiro; 

Avanços no campo da I&DT e da tecnologia, 

permitindo a otimização da produtividade e o 

surgimento de aplicações mais inovadoras 

para a pedra natural; 

aumento da formação dos recursos humanos; 

Fraquezas Ameaças 

Gestão pouco profissionalizada, sem grande 

preocupação com estratégias de crescimento 

sustentado; 

pequena dimensão das empresas com reduzidos 

níveis de cooperação empresarial; 

envelhecimento e falta de mão de obra; 

má promoção dos produtos; 

falta de visão estratégica; 

forte dependência da construção civil e obras 

públicas face às recessões e ciclos económicos. 

Abrandamento do crescimento económico 

mundial com limitada capacidade de resposta 

das economias mais desenvolvidas (Estados 

Unidos da América, Europa e Japão); 

crescente participação nos mercados dos 

países concorrentes com vantagens 

competitivas a nível da extração e a nível 

tecnológico; 

concorrência acrescida dos novos países 

exportadores com novas aplicações de baixo 

custo; 

Preço e capacidade de penetração no 

mercado de pavimentos e revestimentos dos 

produtos alternativos, como a cerâmica; 

aumento das exigências ambientais restritivas 

da atividade de extração e transformação. 

Tabela 4 - Análise SWOT do Setor da Pedra 
Fonte: Esquema elaborado pela autora com base em vários estudos. 
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 3.4 Estratégias de Marketing e de Comunicação 
 

Em 2011 foi realizado um inquérito às empresas pelo Gabinete Oliveira das Neves 

sobre a área de comunicação e marketing. Uma das conclusões desde início retiradas 

dos resultados dos inquéritos foi a seguinte: na maioria das empresas, em assuntos 

relacionados com a comunicação e marketing, a responsabilidade de decisão reside 

sempre na Administração/Gerência. A responsabilidade recai sobre o departamento 

comercial, em menos de metade das empresas inquiridas. De todas as empresas 

inquiridas, nenhuma empresa possui um departamento de marketing.  

De acordo com a CEVALOR, 

O Plano de Comunicação e Marketing constitui uma importante ferramenta de 
orientação e operacionalização da estratégia da empresa, definindo antecipadamente 
as ações necessárias para atingir os objetivos, ao mesmo tempo que confere coerência 
e integração às políticas da empresa/produto. Não obstante a sua relevância, 
particularmente em empresas com elevado grau de internacionalização, a maior parte 
das empresas não estrutura qualquer plano de Marketing, o que obriga, muitas vezes a 
tomar decisões de aplicação imediata, numa ótica de curto prazo, e intuitiva face às 
várias opções que se deparam. (G.Neves, 2011).  

 

Dado o facto de se tratar de uma área pouco popularizada e investigada, há falta de 

profissionais na indústria têxtil ou automóvel, como por exemplo há de especialistas 

em comunicação e marketing, designers de comunicação e web designers. 

 

As empresas de Pedras destinam as suas exportações para diferentes países, numa 

procura constante de diversificação de mercados. Existe um grau de adaptação que se 

tem de levar a cabo, quando se vendem produtos em países diferentes, ainda que o 

produto seja o mesmo. Há que ter em conta aspetos como:  

 Cultura própria de cada país ou região; 

 Expectativas e preferências dos consumidores; 

 Oferta da concorrência local e de outros exportadores; 

 Leis e regulamentos; 

 Estado de desenvolvimento do país; 

 Barreiras tarifárias; 

 Clima; 

 Tradução de instruções de embalagem; 

 Conversão de medidas para as usadas no próprio país. 

 

Quando um produto como o mármore está há tanto tempo no mercado, é preciso 

saber trabalhá-lo de forma a torná-lo interessante para o cliente. A pedra é um produto 

que pode ser transformado, por isso, importa que as atividades de extração e 
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transformação assentem em empresas que transmitam uma imagem de eficácia e de 

qualidade. Imagem essa que deverá ser “trabalhada” através de novos designs e 

ações de marketing oportunas e bem direcionadas, que proporcionem uma posição de 

destaque nos diferentes mercados. O desenvolvimento de capacidades e 

conhecimento em marketing e design pressupõe o recrutamento de técnicos 

qualificados para a melhoria da comercialização e promoção de uma marca de origem, 

de forma a poder competir mais de perto com os produtos concorrentes. Seria 

fundamental a comercialização dos produtos de maior valor acrescentado (obra) em 

lojas especializadas em artigos de decoração e grandes superfícies (no ramo da 

bricolage e decoração).  

 

O grande desafio neste Setor das rochas ornamentais passa por grandes desafios 

como os grandes países emergentes, a China e a Índia, mas também com outros 

ramos produtivos, como a cerâmica e o vidro. Uma das estratégias para combater a 

concorrência seria a melhoria dos espaços comerciais de atendimento ao público, 

abertura de novos pontos de venda e até mesmo uma renovação da imagem da 

empresa. Para ter um caminho claro e específico a seguir, torna-se importante 

conhecer a concorrência e estabelecer uma cooperação entre as empresas, 

permitindo-lhe atingir com maiores facilidades alguns dos seus objetivos. A 

cooperação visa o crescimento mais acelerado da empresa e o desenvolvimento de 

inovações a nível de produto e de tecnologia. Para isso requer uma visão estratégica e 

recursos humanos qualificados e competentes. Uma das preocupações dos 

departamentos comerciais não se foca só na obtenção dos preços mais baratos do 

mercado, mas também em conhecer novos produtos que surgem no mercado, 

explorando as potencialidades e avaliando quais as vantagens que podem trazer para 

a empresa. 

 

 3.5 Métodos usados na Alemanha e na Suíça 

Os exemplos seguidamente apresentados são resultado de uma pesquisa de 

empresas alemães e suíças. Os sites das empresas de Pedras Naturais têm por 

norma um aspeto antigo. O facto de isto ainda acontecer, deve-se a um mercado 

pouco desenvolvido. Por norma, as empresas que ainda tem um site antiquado são 

empresas pertencentes a famílias. Estas empresas familiares já têm os seus clientes 

habituais e nunca sentiram a necessidade de apostar no marketing nem renovar a sua 

imagem. Por norma, o site é a apresentação da empresa e a explicação dos produtos 
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que fazem. Por isso, trata-se de sites bastantes simples. Mas também há empresas 

que não possuem site e apenas o contacto telefónico. 

As poucas empresas que apresentam uma imagem e site moderno são empresas 

recentes. Assim como também são as empresas que apresentam catálogos 

modernos, que apostam mais nas redes sociais. Um facto curioso é que algumas 

empresas possuem um portal, onde os clientes podem fazer o registo e ter acesso a 

mais informação ou ter mais requisitos. Os catálogos não possuem texto, apenas 

imagens, o nome da pedra, os tamanhos, as espessuras e processos adicionais.  

A Suíça é um país que aposta muito na inovação, pretende estar sempre mais à frente 

no mercado do que os outros países. Por essa razão, aposta sempre na inovação, 

mas mantém o tradicional suíço. Ao contrário da Alemanha, praticamente todos os 

sites foram completamente renovados. O que quer dizer que também há empresas 

que ainda não renovaram a sua imagem, mas essa quantidade de empresas é 

mínima. No anexo 2 é possível visualizar um exemplo do que é habitual aparecer nos 

catálogos alemães. 

Para um melhor entendimento dos métodos usados nos mercados alemães é 

importante analisar tanto a Comunicação Interna como a Comunicação Externa. A 

Comunicação Interna caracteriza-se pela comunicação de uma empresa ao dirigir-se 

aos seus colaboradores. O objetivo é informar, motivar, sensibilizar, de modo a 

contribuir para um bom desempenho da empresa. A Comunicação Externa é a 

informação transmitida pela empresa para o exterior (público-alvo). A comunicação é 

fundamental para a construção e a divulgação da imagem das empresas.  

A Comunicação Interna praticada nas empresas germânicas não permite acesso à 

informação interna dentro das empresas, pois essa informação não é apresentada nos 

sites ou em qualquer Rede Social. A maior parte das empresas suíças possui a ficha 

técnica de cada trabalhador da empresa no próprio site.  

A Comunicação Externa nas empresas alemães está exposta através das redes 

sociais mais usadas, isto é, Twitter, Facebook, Instagram e o YouTube. O YouTube 

revelou-se uma ferramenta essencial para algumas das empresas, onde apresentam 

vídeos promocionais da empresa, dos produtos, da pedreira e principalmente para 

mostrar como é que o produto final é feito e finalizado. Ao fazer esses vídeos 

promocionais são mostradas quais as máquinas com que a pedra é trabalhada e o 

design. Mas mesmo assim são muito poucas as empresas que estão presentes nas 
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redes sociais ou apostam nelas. A abordagem Linkedin é provavelmente a forma mais 

eficaz de identificar e estabelecer um primeiro contacto com um executivo suíço. Para 

isso, convém deixar claro que o seu pedido de contacto deve ser acompanhado de 

uma mensagem curta e cirúrgica, que desperte atenção sobre a sua proposta.  

Alguns dos sites possuem artigos sobre os produtos e até dicas de decoração. Esses 

artigos são produzidos pela empresa. A maior parte das empresas modernas 

disponibiliza um documento em formato pdf com alguns dos produtos que possui, do 

qual o utilizador pode fazer download.  

Para o processo ser mais rápido, algumas das empresas têm uma secção com 

perguntas e dúvidas, onde constam normalmente as respostas às perguntas mais 

frequentes dos clientes. Desta forma, o cliente pode resolver logo o seu problema ou 

então entrar em contacto com a empresa. 

Em todos os sites é possível encontrar um separador chamado produtos, onde é feita 

a divulgação dos produtos com que a empresa trabalha. E também têm um separador 

onde apresentam os serviços que a empresa faz. Praticamente não se vê um site com 

preços anexados, nem a dizer que está com promoções. Neste Setor da Pedra 

Natural, os alemães não fazem promoções aos seus produtos. Os suíços estão cada 

vez mais a apostar nas compras online, é um método que tem vindo a crescer. 

Na Alemanha é hábito as empresas frequentarem feiras que decorrem ao longo do 

ano, que sejam da área de interesse. Esta é uma das melhores formas de ganhar 

clientes e apresentar os seus produtos, contudo as feiras são frequentadas por 

pessoas de todo o mundo.  

A única causa com que este Setor se importa ou se preocupa é o ambiente. Por 

norma, todas as empresas possuem uma certificação ambiental que consta nos sites 

das empresas.  
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4. Internacionalização 
 

O tema internacionalização é um tema que já sofreu muitos estudos ao longo destes 

anos. Um dos principais interesses neste tema foi a curiosidade das empresas em 

querer mudar a sua estratégia ou melhorá-la. Por infelicidade das empresas não há 

uma fórmula que se aplique em todas as empresas e resolva o desejado. Apenas há 

modelos recentes que tentam ver as várias perspetivas, os quais tentam transmitir 

uma eficácia melhor.  

 

Se as empresas querem internacionalizar-se é porque possuem alguns motivos para 

sentir essa vontade de expansão. Um dos motivos apresentados é a procura de 

mercado, assegurar quota do mercado e o crescimento das vendas nos mercados 

internacionais. Essa vontade pode resultar da análise dos mercados internacionais, de 

anteriores operações de exportação ou saturação do mercado nacional. Outro motivo 

apresentado é a procura de eficiência, tentativa de obter eficiência através estrutura de 

recursos, mercados, culturas e políticas. Há a necessidade de manterem as relações 

com grandes clientes e a estabilidade das relações de cooperação com parceiros, por 

exemplo, do mesmo setor. Muitas vezes a tentativa de obter recursos nas melhores 

condições, nomeadamente, ao nível dos custos e possibilidade de explorar os 

diferentes salários entre países é um outro motivo. Restam mais dois motivos: a 

resposta aos concorrentes é importante quando a concentração do mercado é 

elevada. E por fim, o recurso a competências, onde a internacionalização é 

determinada pela preocupação de aprendizagem e de reconfiguração das 

competências distintivas da empresa.  

 

Quando as empresas querem internacionalizar-se, o objetivo difere de umas para as 

outras. Normalmente as empresas sofrem dois tipos de pressões que conflituam entre 

si: pressão para reduzir custos e pressão para ter uma resposta local. Enquanto 

algumas empresas zelam por aquilo que a marca produz, outras visam alcançar o 

maior número possível de consumidores, com custos cada vez mais baixos. O tipo de 

estratégia escolhida terá um impacto na seleção e implementação das estratégias de 

negócios.  

 

Antes de lançar a empresa num mercado estrangeiro ou até mesmo tentar vender o 

quer que seja lá fora, é necessário tomar algumas medidas como precaução. Por 

norma, as empresas deviam determinar a ordem de entrada nos diferentes países e 

estabelecer as taxas de disponibilização dos recursos entre os países. Muitas das 
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empresas apresentam falta de recursos, de modo a usufruir de todas as oportunidades 

internacionais. Para se diversificar dos outros mercados, a empresa deve analisar a 

taxa de crescimento e a estabilidade das vendas em cada mercado; medir o grau de 

necessidade de um produto e o marketing localizado para vários países; examinar as 

necessidades de diversificação versus concentração em operações estrangeiras. A 

empresa deve ter uma seleção de entrada e um modo de entrada. No modo de 

entrada deve ter em conta subsidiarias, joint-ventures, franchising, licença, exportação 

direta ou indireta e contratos de gestão/produção e deve avaliar os benefícios, custos 

e riscos de cada modo de entrada. Por norma, as empresas são atraídas pelos países 

que estão bem localizados, têm a mesma língua e têm condições semelhantes ao seu 

país. As empresas fazem propostas para países que oferecem tamanho em 

tecnologia, e outros fatores familiares e pessoais da empresa e permitem lucro 

suficiente para ser facilmente remetido. Antes de tomar decisões finais sobre o país, o 

gestor deve fazer visitas ao local, calcular os gastos de custos e de despesas, decidir 

se a empresa deve investir sozinha ou com uma parceria, analisar as informações 

financeiras e por fim, calcular o tempo para tudo o que necessita fazer. 

 

Segundo um estudo realizado para a Universidade Católica do Porto, Gomes (2013, 

p.15), afirma que 

nas últimas décadas, a importância das relações e negociações a nível internacional 
aumentou exponencialmente devido à globalização e também devido à facilidade de 
comunicação e transporte que existe hoje em dia, o que faz com que uma empresa 
atual sinta necessidade de se expandir para os mercados internacionais, a fim de 
crescer. No entanto, partir para mercados estrangeiros não é algo imediato, simples e 
fácil. Muito pelo contrário, é algo extremamente complexo e desafiante.  

 

Tendo em conta o que foi anteriormente citado, o contexto internacional é composto 

por várias fases. Os quatro exemplos seguintes são apresentados com base na leitura 

de alguns capítulos sobre internacionalização, fatores de negócio, fator ambiente, 

fatores estratégicos e fatores culturais. 

 

 Fatores de negócio – as fases são influenciadas pelos objetivos da negociação, 

o local das negociações, e os seus intervenientes diretos e indiretos;  

 

 Fator ambiente – se a negociação decorre num ambiente de conflito ou de 

cooperação, de relação de poder ou de dependência entre as partes, e 

atendendo também às expectativas sobre o futuro da negociação;  
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 Fatores estratégicos – o conhecimento sobre a formalidade ou informalidade, a 

estratégia de negociação da outra parte, o processo de negociação em si. 

 

 Fatores culturais – de cultura para cultura difere, por exemplo, a valorização do 

tempo, se a cultura é individualista ou coletivista, ou o padrão de comunicação. 

 

Neste seguimento, e tendo em conta que os fatores culturais são sem dúvida, um dos 

grandes influenciadores do processo de negociação em termos internacionais, o 

capítulo seguinte retrata alguns aspetos culturais como duas dimensões diferentes. 
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5. Aspetos culturais  
  

As empresas que pretendem operar em vários mercados internacionais têm que tomar 

em linha de conta a cultura dos países onde querem atuar. O desconhecimento da 

cultura pode tornar os negócios em oportunidades perdidas. No ato da negociação 

com outro país, para além do seu próprio país, a cultura deve ser analisada antes das 

vendas começarem. Há aspetos culturais que permitem distinguir as empresas umas 

das outras através da sua história, dos seus valores, do seu modo de funcionamento, 

da sua mentalidade, entre outros aspetos. A revista Cultura da Empresa e Parcerias 

de Negócio, elaborada por Francisco Dias afirma que  

Hoje já ninguém tem dúvidas de que as vantagens competitivas de uma empresa 
dependem em grande medida do que se passa na mente dos seus funcionários. Pois 
tudo aquilo em que os funcionários acreditam e o modo como eles atuam influencia 
necessariamente o sucesso da empresa. É por esta razão que a cultura organizacional 
pode ser considerada o ADN da empresa (Dias, 2008) 

Conclui-se que a cultura organizacional desempenha um papel decisivo na criação das 

vantagens competitivas, pelo facto de determinar os comportamentos que são 

aceitáveis numa empresa. Conforme a revista anteriormente mencionada, “a gestão 

cultural baseia-se em dois princípios gerais: Integração / socialização: a gestão pela 

cultura visa a integração das pessoas na empresa; Diferenciação: a gestão pela 

cultura permite diferenciar uma empresa de todas as outras (cada organização passa 

a assumir uma personalidade peculiar)” (Dias, 2008).Os aspetos culturais serão 

comparados entre Portugal, Alemanha e Suíça. 

Ao longo destes anos, a palavra “cultura” foi ganhando várias definições atribuídas por 

grandes escritores, filosóficos, antropólogos, entre outros. A cultura é um tema que 

vem a ser estudado desde os tempos antigos. Inicia-se na família, na escola, nos 

grupos de amigos, no local de trabalho e na comunidade. A cultura pode seguir vários 

ramos, pegando no tema anteriormente debatido, seguindo pelas diferenças culturais 

praticadas no marketing e na comunicação. Há modelos de estudo que caracterizam e 

justificam bem as diferenças culturais nos negócios. Os dois modelos que vão ser 

utilizados serão o de Geert Hofstede, que se destaca através da teoria da dimensão 

cultural, e o de Edward T. Hall, com culturas de alto versus baixo contexto. Todos os 

exemplos apresentados e comparados com as dimensões de Hofstede e Hall são 
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exemplos reais vivenciados durante a minha experiência na empresa Invest 

NaturalStone durante três meses. 

As dimensões culturais de Hofstede, aplicadas entre 1967- 1969 e 1971-1973, a 116 

000 colaboradores da IBM espalhados por todo o mundo, podem ser aplicadas no 

desenvolvimento da comunicação e do conteúdo intercultural. Este estudo foi 

conduzido em 72 países, traduzido em 20 línguas distintas e foi realizado um 

questionário com aproximadamente 30 questões relativas a diversos tópicos 

organizacionais. Espalhado por vários países variou entre 37 e 4691 respostas. Em 

1980 a informação divulgada apenas considerava 50 países e 3 novas regiões 

geográficas. Da análise estatística dos questionários resultaram quatro fatores 

isolados originando quatro dimensões culturais: Distância ao Poder; Individualismo 

versus Coletivismo; Masculinidade versus Feminilidade e Controlo da Incerteza. A 

tabela 4 mostra uma síntese das quatro amostras concluídas por Hofstede no seu 

estudo aos países.  

 

 Síntese 

Distância do 
poder 

Nos países em que a distância do poder é elevada, a 

disparidade de rendimentos é tomada como um fator natural e 

socialmente aceite. O formalismo no tratamento dos superiores 

hierárquicos tende a ser maior. 

Individualismo 
versus 
Coletivismo 

Nos países individualistas, predominam a liberdade individual, a 

competição, a busca de objetivos pessoais. Nas culturas 

coletivistas, atribui-se maior importância à coesão grupal, ao 

consenso e à harmonia intergrupal.  

Masculinidade 
versus 
feminilidade 

Nas sociedades ditas masculinas atribui-se maior importância à 

orientação para os resultados, ao sucesso e à competição. Nas 

culturas femininas as pessoas valorizam sobretudo o bem-estar 

e a qualidade do relacionamento interpessoal.  

Evitamento 
da incerteza 

Nas culturas que denotam pouca tolerância à incerteza, as 

pessoas tendem a preferir situações mais estruturadas e regras 

mais explícitas.  

 

Tabela 5 – Quadro Síntese das quatro dimensões diferenciadoras das culturas nacionais de Hofstede. 

(Adaptado da Revista Cultura da Empresa e Parcerias de Negócio, 2008). 
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Foram escolhidas quatro dimensões das seis dimensões, de modo a integrarem-se no 

grande tema do projeto. Compreender as diferenças culturais e a implementação de 

necessidades culturais locais é essencial para o sucesso. A gestão tem de ser 

praticada de forma diferente nos diversos países, porque a diferença provém da 

cultura dos empregados. Estas quatro dimensões foram escolhidas por se 

enquadrarem mais com o tema abordado ao longo do trabalho. 

 

 

  

Figura 5 - Comparação da Alemanha com Portugal (https://www.hofstede-insights.com/country-
comparison/germany,portugal/) 

 

De todos as conclusões retiradas do estudo de Hofstede em comparação com o 

resultado da experiência de trabalhar neste ramo, consegue-se verificar se cada tópico 

defendido por Hofstede é aplicável ao ramo da Pedra Natural. Alguns tópicos aplicam-

se a este ramo, outros não são aplicáveis. 

 

5.1 Descrição das quatro dimensões de Hofstede 
 

5.1.1 Distância do poder 
 

Portugal apresenta um grau de hierarquia elevado. Os resultados revelam uma 

sociedade muito presa a leis e procedimentos que “institucionalizam” as pessoas a 

verdades absolutas desenvolvidas pela religião ou política. No âmbito profissional, a 

tomada de risco ou a opção por situações desconhecidas são combatidas de forma a 

conferir uma sensação de segurança. 

 

Legenda: 

 Alemanha 

 Portugal 
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Na Invest NaturalStone a adesão a novas oportunidades era incentivada por parte da 

chefia, como apostar mais na própria marca e a fazer publicidade através de outros 

recursos. Essa iniciativa era dada inicialmente pela chefia, mas após apresentação de 

novas sugestões, estas não eram aplicadas. O que se concluía era que após todo o 

trabalho realizado, verificava-se que o trabalho concluído era em vão, porque a 

decisão ou as escolhas pessoais da chefia prevaleciam.  

Conclui-se que os trabalhadores não têm qualquer poder de decisão ou de poder 

exercer alguma função responsável dentro da empresa. É importante referir que a 

empresa é uma microempresa, está numa fase inicial, onde toda ajuda, ideias e 

opiniões deviam ser bem-vindas. 

 

5.1.2 Individualismo versus Coletivismo 
 

Numa cultura coletivista a lealdade é primordial e supera a maioria das outras regras e 

regulamentos sociais. A sociedade promove relacionamentos fortes, onde todos 

assumem a responsabilidade por colegas de seu grupo. 

 

A sociedade alemã é individualista, centra-se em pequenas famílias com foco na 

relação pai-filho, em vez de tias e tios. A lealdade baseia-se em preferências pessoais 

para as pessoas, bem como para um senso de dever e responsabilidade. Isto é 

definido pelo contrato entre o empregador e o empregado. A comunicação está entre 

as mais diretas do mundo, seguindo o ideal para ser "honesto, mesmo que doa". Esta 

caracterização alemã verifica-se bastante nas brochuras, textos publicitários e emails. 

Os tipos de texto usados para um público-alvo português tornam-se muito mais 

extensos e volumosos, do que para o público-alvo alemão, que prefere textos 

reduzidos, claros e objetivos. O erro de empresas num percurso iniciante é a falta de 

estudo da cultura. Estas dão, por vezes, importância a pormenores que mais tarde vão 

ter resultados negativos. 

 

Numa cultura coletivista como Portugal a lealdade é primordial e supera a maioria das 

outras regras e regulamentos sociais. A sociedade promove relacionamentos fortes 

onde todos assumem a responsabilidade por colegas de seu grupo. Nas sociedades 

coletivistas, a ofensa leva à vergonha. 

 

5.1.3 Masculinidade versus Feminilidade 
 

Portugal revela uma sociedade mais feminina onde a condescendência e 

permissividade estão presentes no lado mais emocional e menos racional. Esta 
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característica afeta a procura da diferenciação, dificultando a retoma de produtividade 

no emprego e nos negócios.  

 

Dado tratar-se de um ramo (Pedra Natural) com anos de história ou um dos trabalhos 

mais antigos, este é um trabalho liderado por homens. Normalmente as mulheres 

associadas a este ramo são as mulheres de família. Este ramo é caracterizado por ser 

um negócio de família, por isso, as mulheres associadas são por norma mulheres das 

chefias. Na Alemanha, este exemplo verifica-se bastante no sector da pedra natural. 

Este ramo ainda não abraçou as novas tecnologias do marketing e da comunicação 

social. Em Portugal, a situação é a oposta, isto significa que as empresas não estão 

presas ao passado e estão atualizadas através das novas tecnologias. Muitas vezes, 

este pode ser um fator de desconfiança por parte das empresas alemãs por exemplo. 

Estas veem esses novos cargos como uma falta de conhecimento em relação ao 

sector, porque estão dedicadas às novas tecnologias. Também se vê cada vez mais 

mulheres inseridas neste ramo e a apostarem neste tipo de negócio.  

 

Através da minha experiência, verifiquei que na parte de tratamento da pedra, apenas 

os homens trabalhavam, mas a parte administrativa (marketing, financeira, 

comunicação digital) era liderada por mulheres, por opção do patrão.  

 

5.1.4 Evitamento da incerteza 
 

Através da minha experiência de três meses na empresa, verifiquei que as empresas 

portuguesas apostam bastante na comunicação social para apelar à confiança dos 

compradores e que também somos um país com facilidade de adaptação aos novos 

meios de comunicação. Mas neste caso, no setor da pedra natural, o meio não é tão 

desenvolvido, logo notam-se algumas discrepâncias na maneira de ganhar a 

confiança. Já a Alemanha aposta em outras vias de ganhar a confiança, prefere um 

encontro pessoal (reunião) e pretende que os assuntos sejam abordados 

objetivamente e sem ocorrência de falhas. Gostam de se sentirem únicos e não 

gostam de detetar insegurança da parte do cliente/comprador, pois é um objetivo 

fundamental na compra de um produto. De modo geral o povo português é 

caracterizado pelos estrangeiros como um país acolhedor e como negociantes um 

povo inseguro e com medo de apostar nos seus pontos fortes. Ao contrário dos 

alemães que apresentam segurança na maneira de apresentar as suas ideias ou os 

seus interesses.  
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5.2 As duas dimensões de Hall 

Em Beyond Culture de 1976, Hall investigou dois tipos de dimensões de contexto, o 

alto versus o baixo contexto. A diferença essencial entre os dois é a importância que 

cada cultura dá ao contexto versus a própria mensagem. O significado da mensagem 

não é diretamente transmitido, mas infere-se baseado em interpretações e contextos 

culturais comuns. Culturas de alto contexto atribuem uma importância primordial ao 

contexto em torno de uma mensagem. Os países como Brasil, China, França, Grécia, 

Hungria, Índia, Japão, Coreia, América Latina, Rússia, Sul dos Estados Unidos da 

América, Espanha e Eslováquia não dão importância ao que é dito, mas sim a quem o 

disse ou à maneira como foi expresso. Os padrões culturais estão enraizados e 

demoram a mudar. Portugal é considerado um país de alto contexto. Estes tipos de 

sociedades dão ênfase à construção e manutenção de relações humanas e à 

interação social, que se sobrepõem aos horários e ao cumprimento de prazos. A 

mensagem que é transmitida não é muitas vezes clara e é preciso saber ler nas 

entrelinhas. Os povos do alto contexto sentem necessidade em partilhar o espaço 

pessoal com os outros e muitas vezes acolhem desconhecidos.  

Culturas de baixo contexto colocam maior ênfase na escrita. Em países como a 

Austrália, Holanda, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Israel, Suécia e os Estados 

Unidos da América, a palavra é sinónimo de ligação. O poder que sentem é territorial, 

devido a terem necessidade de delinear o espaço pessoal entre eles e os outros. 

Possuem objetivos individuais e fazem uma separação entre o trabalho e a vida 

pessoal, têm pouco envolvimento pessoal com terceiros, também possuem relações 

interpessoais curtas. A mensagem escrita é direta, explícita e precisa. A maior parte 

da informação tem que estar contida no corpo da mensagem para compensar a falta 

de contexto. Para Hall, a comunicação é baseada em relações interpessoais, 

confiança mútua e reputação pessoal. Conclui-se que o estatuto social e o grau de 

conhecimento de um individuo estão diretamente relacionados com o grau de contexto 

com que exercem processos de comunicação. Os estrangeiros são facilmente aceites 

e adaptam-se melhor às divergências, pois estão habituados a padrões culturais 

diferentes, por conseguinte, os padrões culturais mudam muito rapidamente.  

5.2.1 Alto contexto 

Portugal é considerado um país de alto contexto. A importância para os portugueses 

está em “quem” disse e não no que é dito. Os portugueses seguem muito os 

conhecidos que admiram ou com os quais sentem alguma empatia. Por mais que a 
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mensagem não seja a mais correta ou seja importuna, as pessoas que seguem as 

suas pessoas “ideais” irão sempre segui-las e apoiarão sempre as suas ideias. Isto 

acontece sempre na política dos diversos partidos, no desporto, em vários clubes e 

com os famosos, por exemplo. No mundo dos negócios, Portugal não é um país 

exigente nas negociações. Preferem-se escolher alternativas ou vias menos exigentes, 

os portugueses estão mais habituados ao comodismo. Muitas vezes essas vias não 

transmitem credibilidade, o que vai prejudicar futuros negócios ou ganhar confiança 

em futuros parceiros. No setor da Pedra Natural verifica-se claramente que Portugal é 

um país do alto contexto. Em questões profissionais, Portugal dedica-se muito mais a 

questões sociais em vez de ser mais objetivo. Muitas vezes a separação entre a 

família e o trabalho não existe. Por vezes surgem problemas familiares ou pessoais 

que são levados para o trabalho e que vão ter consequências no trabalho.  

5.2.2. Baixo contexto 

Os alemães dão mais valor à mensagem e são mais objetivos, não misturam as 

relações pessoais com o trabalho. A qualidade é um fator bastante importante na 

altura das negociações e é um ponto de classificação de um futuro negócio. Portugal 

representa uma percentagem mínima de baixo contexto. Por vezes o entendimento 

entre estes países torna-se difícil, por apresentarem características tão diferentes. 

Algumas teorias e conclusões de Hall vão ao encontro dos resultados de Hofstede. Há 

resultados que ambos partilham. Conclui-se que Portugal, em questões de 

personalidade, viver a vida e questões profissionais, difere bastante da Alemanha. 

Sendo assim, cada vez que uma empresa portuguesa pretende exportar um produto 

para a Alemanha ou vice-versa, uma das primeiras questões a pensar antes da 

exportação é pensar em estudar a cultura e saber entendê-la e depois adaptar o 

produto à cultura para a qual se pretende exportar. E não se pode pensar só no 

produto, mas também na divulgação, como é que a concorrência se refere ao produto 

e como o vende. Todas estas questões podem fazer o sucesso de uma microempresa.  

 5.3 Estudo de Mercado da Alemanha e da Suíça e as suas culturas 

Com base nos dois modelos estudados anteriormente, através de Hall, consideramos 

que a Alemanha e a Suíça são países de baixo contexto. Com base neste estatuto 

definido, prosseguimos com os estudos de mercado dos dois países ao caracterizá-los 

e distinguir as suas culturas. Os estudos de mercado são uma análise dos países que 

permite antecipar padrões de comportamento, tendências de mercado e compreender 

o público-alvo.  
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A Alemanha é um país que faz fronteira com nove países diferentes: a Dinamarca, a 

Polónia, a República Checa, a Áustria, a Suíça, os Países Baixos, a França, o 

Luxemburgo e a Bélgica. A sua superfície territorial é a quarta mais extensa da Europa 

Ocidental. A história da Alemanha é caracterizada pelas duas Guerras Mundiais. A 

língua oficial é o alemão, mas há vários dialetos que são falados nos diversos estados 

federais. De acordo com a Ficha Técnica do estudo da Aicep em 2016, “a Alemanha é, 

em termos do Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes, a maior economia da 

Europa e a 4ª a nível mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão, cenário que não 

deverá sofrer qualquer alteração até 2019”. A Alemanha destaca-se nas relações 

internacionais, possuindo um Setor de exportação tradicionalmente forte. Em 2015 

registou-se um crescimento nas exportações de 6,4%, principalmente no comércio de 

mercadorias. Na Figura 6 verifica-se um aumento contínuo de exportações de 2010 a 

2014. Ao contrário das importações tem havido uma mudança ao longo dos quatro 

anos. Nos quatro anos, a Alemanha destacou-se sempre em 3º lugar no ranking 

mundial, tanto a nível das exportações como nas importações. 

 

 

 

 

 

 

Os principais clientes da Alemanha são os EUA, Reino Unido, China e Países Baixos, 

quanto aos fornecedores, os países que se destacam mais são a China, a França e a 

Itália. Um dos papéis fundamentais na economia do país é a indústria química 

existente no país, tornando-o assim líder europeu em termos de produção. Também a 

industria elétrica alemã e de plásticos é uma força fundamental na condução do 

progresso tecnológico do país.  

Para a economia portuguesa o mercado alemão surge em terceiro lugar como cliente 

e ocupando o segundo lugar como fornecedor de Portugal em 2014.  

Figura 6 - Evolução da Balança Comercial da Alemanha 
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De acordo com os dados do INE, o número de empresas que tem vindo a exportar 

produtos para a Alemanha aumentou de 2010 para 2014. Isto refletiu-se num grande 

interesse económico pelo mercado alemão. Na figura 7 pode-se verificar os dados e 

os maiores produtos a serem exportados para o mercado alemão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Alemanha é um país com grandes oportunidades para as empresas portuguesas, 

pois é um mercado importante que exige tempo e dinheiro e uma boa preparação. É 

um mercado dotado de todos os canais de distribuição, onde cada vez mais as vendas 

online funcionam como lojas para grandes grupos de consumidores. A Alemanha é 

também a principal plataforma de negócios do mundo, para quem quer mostrar e 

divulgar os seus produtos. 

A Suíça faz fronteira com a França ao oeste com a Alemanha ao norte, com a Áustria 

e o Principado de Liechtenstein ao leste e com a Itália ao sul. A Suíça está repartida 

por 32 cantões em elevada delegação de poderes, com 4 idiomas oficiais, alemão, 

francês, italiano e reto-romano. Os cidadãos portugueses não têm qualquer dificuldade 

em entrar no país. Apesar de ser um país que não faz parte da União Europeia, a 

Suíça faz parte do Espaço Schengen.  

De acordo com uma Ficha de Mercado realizada num estudo da Aicep em 2016, na 

altura, a Suíça tinha 8,2 milhões de habitantes, dos quais cerca de 24% correspondem 

Figura 7 - Exportações de Portugal para Alemanha 
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a residentes estrangeiros (sobretudo italianos, alemães e portugueses). Ainda de 

acordo com o mesmo estudo, a Suíça era a “19ª economia a nível mundial” e possuía 

“um dos mais elevados PIB (produto interno bruto) per capita - 82 204 USD em 2015 

(…)” (Aicep Portugal Global, 2016a). A Suíça destaca-se pela sua capacidade de 

inovação e sofisticada cultura empresarial, sendo assim considerada, pelo oitavo ano 

consecutivo, o primeiro lugar no índice Geral de Competitividade. Assim como a sua 

economia é considerada uma das mais modernas e competitivas do mundo, 

caracterizada por um setor terciário bem desenvolvido e por um setor industrial 

inovado. É um país com uma cultura empresarial exigente e uma mão de obra 

altamente qualificada, pois não se baseia só na produção de grandes quantidades, 

mas sim em produtos de valor acrescentado e de recursos humanos bem qualificados.  

Pegando no estudo da Aicep referido anteriormente, destaca-se que a “economia 

suíça apresenta uma grande dependência do comércio externo (exportações e 

importações de bens), o qual representou cerca de 81% do produto interno bruto em 

2015. Para este facto contribui, nomeadamente, a localização do país, a sua reduzida 

dimensão, o elevado grau de desenvolvimento económico e a escassez de recursos 

naturais (exceto hídricos e bosques).” (Aicep Portugal Global, 2016a). Segundo a 

Organização Mundial de Comércio, a Suíça posicionava-se em 2015 no 16º lugar do 

ranking dos exportadores e no 17º enquanto importador. Pela figura 8, verifica-se que 

o país tem vindo a reforçar o seu posicionamento no contexto mundial do comércio 

mundial.  

A Alemanha ocupa o primeiro lugar como cliente e fornecedor da Suíça, seguindo-se, 

os EUA, Hong Kong, Índia e China como os cinco principais clientes, e Portugal em 

39º lugar. Quanto aos fornecedores, como já referido anteriormente, a Alemanha 

destaca-se em primeiro lugar. Seguem-se Reino Unido, EUA, Itália, França e Portugal 

em 38º lugar. Entre os principais produtos exportados, conforme a figura 8, destacam-

se as pérolas, pedras e metais preciosos, produtos farmacêuticos, as máquinas, a 

relojoaria e os produtos químicos orgânicos. Estas cinco categorias representaram 

73,1% das exportações helvéticas em 2015. Nos produtos importadores, as três 

primeiras categorias mantêm-se, apenas os dois últimos produtos mudam, isto é, os 

veículos automóveis e máquinas e aparelhos elétricos. Em relação a Portugal e 

segundo os dados do Banco de Portugal, a Suíça foi em 2015, o 10º cliente de 

Portugal e o 16º fornecedor. A Suíça tem vindo a aumentar o seu lugar como cliente, 

mas tem tido uma descida de lugares enquanto fornecedor.  
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Em 2016, as exportações recaíram em três grupos de produtos: veículos e outro 

material de transporte, produtos alimentares e máquinas e aparelhos. Minerais e 

minérios destaca-se em 14º lugar nas exportações de Portugal para a Suíça, no 

interesse do tema deste Projeto. De 2011 a 2015 regista-se um aumento de produtos 

das empresas portuguesas para a Suíça.  

5.3.1 Regimes de Importações  

Segunda a Aicep, a Alemanha faz parte da União Aduaneira, caracterizada por uma 

zona de comércio livre, onde circulam livremente todas as mercadorias. As 

mercadorias podem ou não ser fabricadas na EU ou importadas de países terceiros. 

Para as pessoas, os bens, os serviços e os capitais poderem circular livremente como 

se tratasse de um único país foi criado o Mercado Único europeu, que por vezes 

também pode ser chamado “Mercado Interno”. Portanto as mercadorias provenientes 

de Estado terceiros precisam de pagar os direitos aduaneiros. Todas as mercadorias 

são classificadas com um código pautal, que contém informação sobre taxas e direitos 

à importação e à exportação; medidas de proteção aplicáveis (antidumping, exemplo); 

estatísticas do comércio externo; formalidades de importação e de exportação e outros 

requisitos não pautais. O sistema da EU é composto por 3 componentes integrados: O 

SH (Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias); O NC 

(Nomenclatura Combinada) fornece estatísticas relativas ao comércio no interior da 

Figura 9 - Principais Produtos Exportados e Importados 

Figura 8 – Evolução da Balança Comercial da Suíça 
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UE e no resto do mundo; A TARIC (Pauta Aduaneira Integrada) fornece informações 

sobre a política comercial e as medidas pautais aplicáveis a produtos da UE. Para 

além destes encargos é preciso ter em consideração o pagamento do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado – IVA e os Impostos Especiais de Consumo (taxas variáveis, que 

incidem sobre a produção, detenção, circulação e introdução no consumo, por 

exemplo sobre o tabaco e café).  

As exportações para a Suíça são efetuadas livremente através de um acordo 
estabelecido com a EU em 1972. Les Accords Bilatéraux Suisse da EU permitem às 
empresas suíças a libertação do mercado interno, ainda que existam alguns entraves 
em relação a produtos agrícolas e bens alimentares. A restrição torna-se maior dado 
que a Suíça não faz parte do espaço Económico Europeu, onde há livre circulação de 
serviços, capital e pessoas. Mas para haver a livre circulação de mercadorias 
exportadas para a Suíça, a origem comunitária deve ser comprovada mediante a 
apresentação do certificado de mercadorias emitido pelas alfândegas do país de 
origem. Em 2016, a Aicep emitiu uma Ficha de Mercado da Suíça, na qual consta que 
“quanto a regras a observar pelos produtos importados, na Suíça vigora 
regulamentação técnica transposta do acervo da UE, com quem concluiu Acordos de 
Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Agreements – MRAs) para uma grande 
variedade de produtos (ex.: máquinas; equipamento de proteção pessoal; brinquedos; 
equipamentos de telecomunicação; produtos eletrónicos; medicamentos; materiais de 
construção; instrumentos de medição; veículos a motor; boas práticas laboratoriais)” 
(Aicep Portugal Global, 2016a) 

A Pauta Aduaneira Suíça baseia-se no SH. Para além dos direitos aduaneiros, as 

importações encontram-se sujeitas ao pagamento do IVA. 

5.3.2 Informações culturais diferentes 

A Alemanha tem sempre mais uma hora do que Portugal. Um dia típico de trabalho 

começa bem mais cedo do que nos outros países, assim como termina também mais 

cedo. Depois das 16h é difícil contactar alguém ou querer tratar de algum assunto a 

essa hora, pois já estão a preparar-se para sair do trabalho. Sexta-feira à tarde 

também é complicado, porque em muitas empresas já não se encontra ninguém.  

A Alemanha é um dos maiores mercados do mundo, o primeiro parceiro comercial 

para muitos países e o mercado mais importante dentro da UE. A Alemanha tem a 

fama de ser um país onde é difícil implementar um novo negócio, a julgar pelas 

experiências malsucedidas. Trata-se de um mercado muito específico e exige um 

verdadeiro empenho. No Guia Prático constituído pela Aicep em 2011, indica-se  

Acima de tudo evite vender produtos desenvolvidos recentemente e que não tenham 
sido devidamente testados. Evite os manuais de instruções escritos em inglês ou num 
alemão fraco. Muitos alemães apenas dominam a sua língua natal, e embora seja 
possível “desenrascar-se” com o inglês, ao entrar no mercado com brochuras, manuais 
e ofertas em inglês vai colocar-se numa situação desvantajosa relativamente a 
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empresas que abordam o mercado com um domínio da língua alemã. E não pense que 
são assim tão poucas! É vulgar. (Aicep Portugal Global, 2011)  

Todos os documentos realizados para o mercado alemão devem estar escritos em 

alemão e sem erros, deve-se recorrer a tradutores especializados. Os conteúdos dos 

documentos devem ser claros, sistemáticos e detalhados. Os alemães não gostam de 

ler conteúdo que não faz parte do tema em questão, por isso, valorizam bastante a 

honestidade e a objetividade. “Minucioso” é uma palavra que caracteriza as pessoas 

que lidam diariamente com negócios. Analisam todos os detalhes antes de tomar 

qualquer decisão. Demoram mais a tomar decisões, pois são mais exigentes, mas 

uma vez tomada a decisão, eles mantêm-se firmes e inalteráveis. Depois da confiança 

depositada, pode ser problemático mudar planos à última da hora.  

Uma das vias mais simples para entrar na Alemanha é a participação em feiras. As 

principais feiras realizadas são plataformas mundiais que possibilitam o contacto com 

compradores de vários países do mundo. Uma segunda possibilidade é a angariação 

de um agente ou de um distribuidor na Alemanha. Por vezes, a dificuldade reside em 

encontrar a pessoa certa. Nas feiras é possível a procura de agentes especializados. 

Recomenda-se que, antes de prosseguir qualquer uma destas vias, todo o material 

escrito deva ser apresentado na língua do destino. O modo de pagamento mais 

frequente é a transferência bancária, a abertura de uma conta alemã é aconselhável.  

As empresas portuguesas têm algumas dificuldades no relacionamento com o 

mercado alemão. Algumas empresas, produtos e serviços têm dificuldade em ter 

notoriedade na Alemanha. São vistos como baixa notoriedade, baixo grau de 

conhecimento sobre os produtos a serem vendidos, fraca presença nos pontos de 

venda, apostas nas marcas reduzidas e fracas, pequena dimensão das empresas. 

Estas são algumas razões atribuídas aos negócios portugueses. O problema consiste 

muitas vezes em que uma empresa portuguesa quer ingressar no mercado alemão 

com objetivo de aumentar a sua produção e, muitas vezes a dimensão da empresa. 

Mas para atingir esse objetivo é preciso um grande investimento para estar ao nível 

das empresas. Muitas empresas optam por querer investir mais reduzidamente e 

ingressar no mercado alemão mais devagar, mas continuando a deslocalização da 

produção barata para a Ásia ou Países do Leste. A Alemanha, antes de fazer um 

acordo com uma empresa, gosta sempre de saber quais os países de parceria, este 

fator pode ser um ponto fulcral na decisão final de um acordo ou contrato. 

Na Suíça, o horário de trabalho nos Serviços Público na Suíça é das 08h – 17h com 

duas horas de almoço. Em relação aos feriados, apresentam um calendário muito 
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semelhante ao de Portugal. O sistema de Saúde na Suíça é considerado um dos 

melhores sistemas de saúde do mundo e o mais claro. 

A pontualidade e a organização fazem a Suíça ter sucesso. Quatro por cento da 

população da Suíça é portuguesa. Os portugueses são vistos como excelentes 

trabalhadores e trabalham nas mais variadas tarefas. Quando se tenta entrar em 

contacto com alguém, é preciso estar disposto a receber quatro tipos de respostas 

diferentes, o Guia Prático da Aicep publicado em 2016, menciona: 

Resposta Tipo 1 – “sem resposta”, 75% de probabilidade; Resposta Tipo 2 – 
“agradecemos mas não estamos interessados”, 10% de probabilidade; Resposta Tipo 3 
– “agradecemos, mas não temos tempo”, 10% de probabilidade; Resposta Tipo 4 – 
“reunimos daqui por 3 meses”, 3% de probabilidade (Aicep Portugal Global, 2016b) 

Um negociador não perde um minuto do seu tempo com gestos de cortesia e 

dificilmente responde a um email não-solicitado, muito menos se a mensagem não for 

clara, muito diferenciadora e lhe chegar de quem lhe merece consideração. Têm por 

hábito excluir os emails que não lhes interessam. É tempo perdido enviar emails para 

endereços começados info@, geral@, sales@, porque seguramente não irá obter-se 

resposta. O Suíço é marcadamente o oposto do latino: não tolera o improviso, não é 

curioso e tende a ser bastante preconceituoso. Em contrapartida, o decisor suíço 

valoriza muito a recomendação feita por parceiros externos. O decisor é avesso ao 

risco e para isso compra sempre seguro, não tem por hábito apostar em produtos ou 

serviços ainda não explorados. Se tem dois ou três parceiros históricos que nunca lhe 

falharam, não vê necessidade em substituí-los por uma questão de poupança marginal 

de custo. Ninguém lhe perdoará uma falha no processo/fornecimento, e para isso gere 

orçamentos avultados e estáveis. Apesar de ser um país que mantém a inovação cima 

de tudo, tem preferências simplistas, como a preferência de receber uma carta, 

brochuras por exemplo, e depois sim um telefonema.  

 

Na Suíça, nas negociações usa-se o aperto-de-mão como regra, e o cumprimento com 

as outras pessoas deve ser procedido pelo apelido o não o nome próprio. Sendo a 

Suíça um país pequeno e com uma divisão linguística e cantonal, este facto torna o 

mercado ainda mais fragmentado. Como um mercado regulado, os standards da EU, 

privilegia a qualidade e menor risco à alternativa do menor preço e entre estes outros 

fatores em conta. 
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6. Exemplos de Implementação / Parte prática 
  
Para colocar toda a investigação realizada anteriormente em prática, foi realizado um 

pequeno estudo de caso na empresa Invest NaturalStone em Vagos. Foi acordado 

com a empresa, que iria trabalhar durante três meses, entre janeiro e março de 2017. 

Esta iniciativa surgiu da minha parte com o intuito de conhecer melhor o setor Pedra 

Natural. O objetivo da empresa em seleção a mim passou por promover a marca e 

produtos integrados da empresa para a conquista e reforço de mercados 

internacionais. A área central de estudo para este projeto foi o marketing e a 

comunicação para a Alemanha e para a Suíça.  

 

O primeiro mês foi dedicado a conhecer o funcionamento do setor, a empresa, saber 

distinguir os mármores, calcários e granitos e a transformação da pedra até ao produto 

final. Foi analisado os estudos de casos dos EUA, França e Inglaterra para servir 

como exemplo ao realizar os estudos de mercado da Alemanha e da Suíça. No tempo 

restante as tarefas realizadas na empresa foram as seguintes:  

 

6.1 Vias de contactar 
 

Com a minha entrada na empresa foi criado um email da empresa: 

valentina.cristovao@stonity.com (fig. 10), para que ao apresentar-me às outras 

entidades pudesse apresentar a imagem da empresa. Este contacto apenas durou 

cerca de um mês, após esse tempo, a conta pessoal foi eliminada devido a questões 

burocráticas da empresa. Foi então decidido que passava a motorizar o email 

info@stonity.com e sempre que fosse preciso contactar com alguma entidade, poderia 

fazê-lo através do novo email, colocando o rodapé da empresa no fim da mensagem 

(fig.11). Após a realização do estudo de mercado dos dois países, foi concluído que 

numa fase inicial iria enviar emails ao público-alvo e ao mesmo tempo contactá-los por 

Instagram e Linkedin. Caso não obtivesse resposta dos contactos, prosseguia-se 

então às chamadas telefónicas e ao envio de cartas. Devido ao escasso tempo, não 

foi possível efetuar os dois últimos processos referidos.  
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6.2 Traduções 
 

Todos os textos realizados na empresa para catálogos, redes sociais, etiquetas e site 

são sempre feitos em inglês, em primeiro lugar, e só depois são traduzidos para outras 

línguas. Foi me proposto que traduzisse o catálogo de apresentação, de produtos, 

fichas técnicas e a lista de preços para alemão. O objetivo desta tarefa serviu para 

facilitar o contacto e ganhar confiança com o mercado alemão e suíço. Com o estudo 

de mercado feito sobre o contacto com o mercado alemão e suíço, constatou-se que 

os próprios gostam de receber toda a informação e contacto na própria língua. Esta foi 

a razão pela qual se traduzem os seguintes pontos: 

 

 6.2.1 Catálogo de Apresentação 
 

O Catálogo de Apresentação foi elaborado para um primeiro contacto com um futuro 

cliente, via correio eletrónico ou via plataforma online com capacidade de suportar o 

peso do ficheiro e de fácil acesso para um possível cliente. O objetivo do catálogo é 

apresentar a empresa para no futuro se estabelecerem negócios com os clientes ou 

empresas. Este foi traduzido do inglês para o alemão através de uma ferramenta de 

tradução conhecida por MemoQ. Esta ferramenta é uma ajuda para os tradutores, pois 

com ela não será preciso traduzir os mesmos termos técnicos e frases outra vez. 

 

O Catálogo de Apresentação começa por uma breve explicação sobre a empresa e 

como esta é conhecida, como corresponde aos pedidos dos clientes e manuseia a 

pedra. Dado tratar-se de um catálogo de apresentação, descreve quais as pedras com 

que a empresa trabalha, os acabamentos e as medidas. O catálogo também contém 

uma explicação sobre a tecnologia que a fábrica possui para produzir peças únicas e 

Figura 10- Contacto pessoal da empresa 

Figura 11 - Identificação da empresa 
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apresenta dois tipos de proteção da pedra, através das quais a empresa pretende 

distinguir-se da concorrência. Encerra com o transporte das matérias e os cuidados a 

ter com o transporte das pedras.  

 

 6.2.2 Catálogo de Produtos 
 

O Catálogo de Produtos é um novo catálogo nunca antes feito, só foi criado durante a 

minha presença na empresa. Este catálogo foi constituído por o catálogo anterior se 

encontrar em desuso e conter trabalhos e produtos que a empresa já não fabrica. A 

segunda razão de um novo catálogo foi também o interesse pela organização em 

capítulos/temas. Foi feito de modo a que o vendedor ou o próprio cliente possa ver o 

catálogo por inteiro ou só por capítulos, dependendo da sua área de interesse. O facto 

de provocar uma visualização mais fácil, também permite que o vendedor possa 

imprimir por capítulos, pois o catálogo foi feito de forma a que cada capítulo possa ser 

um catálogo. Por esta razão, o catálogo contém um número significativo de páginas e 

engloba as várias coleções, padrões diferentes feitos com pedra e a informação 

técnica. Foi decidido colocar os três capítulos apresentados, devido ao interesse 

mostrado pelos clientes e pelos catálogos já existentes da concorrência.  

 

Quando o catálogo foi entregue em PDF, ainda não estava acabado pois ainda 

continha alguns textos em inglês, português e em francês, que foram traduzidos para 

alemão. O catálogo contém o mesmo texto em inglês, que é a língua base da empresa 

e também numa outra língua. Ao mesmo tempo que o catálogo estava a ser traduzido 

para alemão, também estava a ser escrito em português por outra pessoa. Este 

catálogo já está em português, alemão e está prestes a ser concluído em francês. O 

catálogo foi traduzido diretamente no documento e quando se tratava de grande texto 

era colocado em forma de comentário. A tradução foi feita dessa maneira, porque 

encontrava-se ainda em construção a nível estético. Após a tradução, o catálogo foi 

devidamente arranjado pelo designer e finalizado para ser apresentado.  

 

 6.2.3 Fichas Técnicas  
 

O site da empresa contém as fichas técnicas da empresa separadas pelas coleções 

das pedras, para que o utilizador ou o cliente possa ter acesso sempre que precisar. 

As fichas a traduzir foram da coleção Lusitana e Intense, que já se encontravam em 

português, inglês, francês e espanhol. As fichas técnicas contêm a aparência, o 

produto, as propriedades fisco-mecânicas, medidas, espessuras e acabamentos.  
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O documento foi traduzido diretamente no PDF, dado que todas as fichas são iguais, 

apenas o texto da aparência é diferente. Cada ficha técnica possui duas páginas; 

sendo assim, bastou traduzir uma ficha técnica por completo e fazer a alteração do 

texto nas outras fichas. Ao todo foram traduzidas 14 fichas da coleção Lusitana e uma 

ficha da coleção Intense para alemão.  

 

6.2.4 Tabela de Preços 
 

Após uma pesquisa de catálogos da concorrência germânica, foi verificado o tipo de 

medidas e espessuras mais utilizadas. Dado que a lista de preços se encontra em 

euros, apenas foram traduzidos os títulos e passadas as medidas de “mm” para “cm”. 

No caso da Suíça, a tabela de preços teve de ser convertida de euros para francos 

suíços. A tabela de preços encontra-se dividida por tipos de pedra, chapas e ladrilho. 

De todas as vezes que foi pedida, a tabela foi enviado através do correio eletrónico.  

 

6.3 Pesquisa sobre o mercado da Pedra Natural na Alemanha e Suíça 
  

6.3.1 Tendências 
 

As opiniões, as tendências e os pedidos das pessoas que habitualmente ou às vezes 

usam ou trabalham neste Setor é bastante importante no estudo de mercado. A 

pesquisa é essencial para definir os gostos do mercado que se pretende atingir. 

Através desta pesquisa através do site “houzz” e “Natursteinonline”, a forma de 

apresentar os produtos ao cliente é diferente de apresentar a informação a um outro 

cliente de um outro país.  

 

Do estudo realizado observou-se que as tendências Vintage já estão fora de moda 

hoje em dia no mercado alemão. Há preferência pela modernização, mas com a 

condição da pedra mostrar a sua natureza. Ou seja, os compradores pretendem que 

as pedras mostrem por si só a sua natureza, mas ao mesmo tempo alguma inovação. 

As últimas tendências têm sido no estilo mediterrânico. A preferência por Pedra 

Natural é devido ao facto de terem uma grande condutividade térmica.  

 

Algumas das cores mais escolhidas desde antigamente foram as cores: vermelha ou 

dourado-amarelo pelo tom violeta da pedra. A tendência de cores no ano de 2015 

foram as cores da terra: bege, cor de areia e creme. A justificação destas cores deve-

se ao facto de se conseguirem combinar umas com as outras e darem o ar de 

naturalidade. A cor preta, branca e cinza são cores que continuam a ser utilizadas, 
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pois são cores que demonstram a modernização. Também são cores muito utilizadas 

por designers de interiores.  

 

Na escolha do ladrilho há preferência por ladrilho desigual tanto na textura como nas 

cores. Nos ladrilhos, a maior preocupação são os acabamentos dos cantos. Os cantos 

dos ladrilhos são tão importantes como os acabamentos superficiais, por vezes, até 

são mais importantes.  

 

Antigamente usavam-se os blocos de pedra para construir muros de jardins e até 

paredes. Esses eram os objetivos da Pedra Natural. Posteriormente a esta tendência 

começou-se a investir no chão, em colocar ladrilho no chão com uma espessura larga, 

até se reduzir até aos 2cm nos espaços exteriores. 

 

Relativamente há pouco tempo começou-se a revestir as paredes e as bancas das 

cozinhas com pedra. O certo é que na Alemanha e na Suíça há muito o hábito de 

combinar a madeira com Pedras Naturais. Normalmente, as casas no interior têm a 

parede branca ou então são revestidas a madeira. Só relativamente há pouco tempo é 

que começou a usar a pedra para revestir paredes. 

 

O granito sempre foi umas das Pedras Naturais, mais eleitas pelos clientes, por tratar-

se de uma pedra que não parte facilmente e, deste modo, também se começou a usar 

em parapeitos. Os granitos mais usados são o Nero Assoluto e o Klavierlack. Depois 

do granito começou a usar-se com mais frequência o calcário. É bastante usado nas 

paredes de casa de banho e também na banca das cozinhas. Por esta razão, é mais 

usado para interiores. Para exteriores, a pedra mais utilizada é a Pedra Azul. A cor do 

calcário mais usado são os tons de branco. O calcário português mais conhecido é o 

Mocca Creme. Foi a partir de 2014 que se começou a comprar mais mármore. Os 

mármores portugueses mais conhecidos são o Rosa Portogallo e o Estremoz Marmor. 

 

Neste mercado, quem conhece pouco o mundo das pedras, ou quem nunca trabalhou 

com elas, tem alguma dificuldade em avaliar o material. E antes de investir nas pedras 

surgem sempre algumas questões mais frequentes: 

 Se as pedras naturais têm alguma proteção contra a gordura (óleo, azeite…) e 

se é fácil de remover? 

 Se é preciso renovar a proteção? 

 Se há Pedras Naturais que são específicas para certas divisões da casa? 

 Se podem ver as pedras antes de comprar? 
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 Se podem receber catálogos em casa? 

 Quais são as garantias da pedra? 

 Quando cai água, fica lá a marca? 

 Quais são os acabamentos mais aconselhados para interiores? 

 

6.3.2 Catálogos 
 

Como apresentação da empresa e dos produtos trabalhados e vendidos ao cliente, a 

empresa possui 3 catálogos ao todo. O número de catálogos mantidos não é certo, 

dado que a empresa pretende estar sempre à frente na inovação, e os catálogos 

também estão sempre em constante mudança. Para um primeiro contacto com o 

cliente, a empresa apresenta o catálogo de apresentação da empresa. No início do 

ano, o catálogo de apresentação e o geral foram renovados, foi necessário atualizar as 

pedras trabalhadas na fábrica, inserir novos padrões e mudar texto. De seguida, 

quando o cliente está interessado nos produtos e nas suas características, é lhe 

apresentado o catálogo geral dos produtos ou o catálogo LUSITANA E INTENSE.  

No site da empresa, o cliente pode ter acesso gratuitamente aos dois catálogos das 

duas coleções da pedra, o catálogo LUISITANA e o catálogo INTENSE. O cliente tem 

a oportunidade de transferir os catálogos para o seu computador ou visualizá-los 

online. Estes dois catálogos apresentam toda a informação das mais variadas pedras, 

as suas características e até dicas de decoração da pedra.  

6.3.3 Feiras 
 

O objetivo desta pesquisa serviu para a empresa ter noção das datas das feiras. 

Mesmo que não seja para participar no ano 2017 (ver anexo n.º 3), pode servir de 

exemplo para o ano 2018, porque normalmente as datas pouco diferem de uns anos 

para os outros. A pesquisa também serve para o vendedor exterior frequentar as 

feiras. Na Alemanha é hábito as empresas frequentarem feiras que decorrem durante 

o ano, que seja da área de interesse. Está técnica é uma das melhores formas de 

ganhar clientes e apresentar os seus produtos, contudo as feiras são frequentadas por 

pessoas de todo o mundo. Dado que a procura foi iniciada em janeiro, a pesquisa só 

foi feita a partir de fevereiro. 

 

A segunda maneira em ganhar confiança é contactar os agentes ou distribuidores 

alemães nas feiras, mas já com brochuras e lista de preços devidamente preparadas. 

O recomendável é um mínimo de 5 agentes para cobrir o país todo, no entanto deve-

se concentrar a atividade inicial nas zonas com maior densidade populacional e poder 
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de compra. A Alemanha possui um site que diz respeito a procura de agentes: 

Associação dos Agentes Alemães CDH - Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (http://www.cdh.de/).  

 

6.3.4 Revistas 
 

Para publicitar a empresa e dar a conhecer a marca, a empresa está integrada com a 

sua marca em revistas americanas “The Natural Stone Institute, Membership Directory 

2016/2017” e “Building Stone Magazine”. A publicação da empresa nessas revistas 

teve também o objetivo de estabelecer contactos com outras empresas. Mas o 

resultado da publicação não trouxe qualquer vantagem para a empresa, deixando 

assim de publicitar a marca. 

Havendo já publicidade em revistas internacionais, a curiosidade da existência de 

revistas no Setor da Pedra nos países germânicos foi um motivo para ter realizado 

uma pesquisa. No anexo n.º4 observa-se uma tabela com todas as revistas 

encontradas. Para cada revista há uma caracterização, preço e datas das publicações. 

Através desta pesquisa a empresa pode futuramente querer publicar algum artigo ou 

publicitar a sua marca. 

6.3.5 Comunicação Institucional 
 

A investigação foi feita devido ao interesse da Invest NaturalStone pela comunicação 

institucional das empresas concorrentes de origens germânicas. A pesquisa foi 

realizada por contactos na Alemanha e na Suíça, foi feita uma base de dados onde 

todos os contactos continham o site. Através dessa lista de base de dados de 

contactos foi mais fácil efetuar a pesquisa e também através das redes sociais das 

empresas. Após a investigação conclui-se que os sites das empresas de Pedras 

Naturais em Portugal por norma têm um aspeto de antiquado. O facto de isto 

acontecer, deve-se ainda a um mercado pouco desenvolvido. Por norma, as empresas 

que ainda tem um site pouco desenvolvido são empresas familiares. Estas empresas 

já têm os seus clientes habituais e nunca sentiram necessidade de apostar no 

marketing nem renovar a sua imagem. O site é a apresentação da empresa e a 

explicação dos produtos que fazem. Por isso, trata-se de páginas bastantes simples 

de usar.  

A Suíça é um país que aposta muito na inovação, pretende estar sempre mais à frente 

no mercado do que os outros países. Tendem sempre a apostar na inovação, mas 

manter o tradicional suíço. Ao contrário da Alemanha, praticamente todos os sites 

http://www.cdh.de/
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foram completamente renovados. Também há empresas que ainda não renovaram a 

sua imagem, mas essa quantidade de empresas é mínima.  

6.4 Marketing Digital 
 

Numa estratégia de marketing, a empresa usa o Google Analytics para fazer uma 

análise detalhada do seu site. Através da ferramenta online, a empresa consegue 

controlar o número de visitantes até às páginas mais visitadas do seu site. A própria 

ferramenta identifica o melhor do site e é otimizada para uma melhor experiência dos 

utilizadores. Esta ferramenta apresentada consegue ter várias funcionalidades, a 

pessoa na empresa consegue motorizar as pesquisas feitas no Google para serem 

direcionadas diretamente para o site da empresa. Portanto, através da ferramenta é 

possível inserir um conjunto de palavras-chaves, neste caso em alemão, porque é o 

mercado que se pretende atingir na Alemanha ou na Suíça. Ao pesquisar pelas 

palavras-chaves inseridas, a referência da empresa aparece na primeira página de 

pesquisas do Google.  

 

Para criar uma lista de palavras-chaves mais usadas no motor de pesquisa do Google, 

foi feito um levantamento de palavras mais pesquisadas no motor de pesquisa por 

Pedras Naturais. A ferramenta Keywords Tool oferece a opção de escrever a palavra 

que nos interessa e verificar a percentagem de vezes que foi pesquisada no 

Google.de/ch e da Amazon. Na figura 12, observa-se que a palavra “Naturstein” 

(Pedra Natural) foi introduzida como palavra base e que surgiu outras palavras como 

mais pesquisadas. 

 

Figura 12 - Ferramenta "Keyword Tool" 
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Para verificar se esta pesquisa poderia ser confiável, a ferramenta Übersuggest tem a 

mesma funcionalidade da ferramenta anterior mencionada. Na figura 13 é possível ver 

essa verificação. 

 

Figura 13 - Ferramenta “übersuggest” 

A pesquisa foi dividida em três categorias: Palavras-Chaves relacionadas com as 

Pedras Naturais; Palavras-Chaves ao acaso e Palavras-chaves negativas. Estas três 

categorias diferentes foram colocadas em três tabelas diferentes de acordo com o 

anexo. Primeiro foi realizada uma lista de palavras mais genéricas, ao testar as 

palavras foi então feita uma recolha mais restrita. Essa recolha foi separada numa 

grelha e selecionado as palavras que interessavam. No fim de preencher as tabelas, 

testaram-se todas as palavras consideradas como palavras-chaves.  

 

 

6.4.1 Instagram  
 

O Instagram não serve só para publicar fotos, seguir pessoas e fazer gravações do 

que se está a fazer no momento. A rede social também pode ser aproveitada para 

outros fins. Cada vez mais as empresas usam esta rede social para conhecer melhor o 

cliente, para procurar novos contactos, para chegar de maneira mais rápida até ele e 

para divulgar os seus produtos ou serviços. Posta esta inovação de as empresas 

possuírem um Instagram, a Invest NaturalStone tentou apostar também nessa via. 

 

Ao pegar num conjunto de imagens foram criadas frases inspiradoras ou frases 

baseadas no produto para serem publicadas juntamente com as imagens dos produtos 

da empresa. Juntamente com as imagens e as frases foram colocados hastags 
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(palavras-chaves associadas a uma informação/frase) das palavras-chaves 

anteriormente pesquisadas às imagens. Na figura 14, observa-se a publicação e a 

quantidade de gostos que obteve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarefa teve como objetivo, após a publicação e aos gostos colocados na foto, 

verificar quem é que colocou um gosto. Ao verificar, observa-se que há empresas da 

mesma área interessadas e pessoas que trabalham nesta área. Após a recolha desta 

informação foi criada uma base de dados de contactos do Instagram para serem 

contactados. Foi apresentada a empresa e o catálogo de apresentação com estes 

contactos, a empresa apenas obteve um contacto interessado, que mais tarde se 

perdeu devido a falta de interesse.  

 

6.4.2 Linkedin 
 

O Linkedin também é considerado uma rede social, mas com uma finalidade diferente. 

A rede social foi criada para as empresas se apresentarem, anunciarem as vagas de 

emprego e procurarem por possíveis colaboradores. A outra vertente do Linkedin 

baseia-se num perfil pessoal onde estão todas as características pessoais e 

profissionais da pessoa, habilitações e interesses pessoais. O perfil serve para 

candidatar-se a uma vaga de emprego ou pesquisar por empresas ou pessoas. Se o 

objetivo da empresa no Instagram era angariar contactos nesta rede social, o objetivo 

para o Linkedin foi o mesmo só que de maneira diferente.  

 

 A conquista de novos contactos foi feita através do motor de pesquisa do Linkedin. No 

motor de pesquisa podia ser selecionada a pesquisa por grupos, pessoas, empresas, 

Figura 14 - Publicação do Instagram 
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localidade ou todas as opções. Por exemplo, foi inserida a palavra ladrilho em alemão 

e apareciam todos os contactos que tinham a palavra ladrilho no perfil. Mas como o 

interesse era encontrar pessoas e empresas, foram essas as opções escolhidas. 

Através da pesquisa foi criada uma base de dados de contactos. Ao conectar essa 

identidade, era enviada automaticamente uma mensagem a apresentar a empresa, o 

que a empresa fazia, e o visualizador podia obter e visualizar através de um link no 

email o catálogo de apresentação online. O resultado deste trabalho foi positivo, pelo 

facto da maior parte dos contactos adquiridos responder à mensagem enviada. O 

primeiro documento a ser mostrado foi o catálogo de apresentação. Após este 

fornecimento, os pedidos seguiam para a tabela de preços e por vezes algumas 

questões. Mas, mais uma vez, após esse contacto, a ligação era quebrada sem se 

saber a causa. 
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7. Resultados 
 

Como já foi anteriormente mencionado, as ações realizadas não produziram efeitos 

práticos e significativos que permitem uma correta avaliação dos seus resultados. Era 

necessário prolongar a experiência na empresa para verificar os resultados após 

aplicação dos vários métodos de contactar futuros clientes. Apesar deste facto, alguns 

resultados foram surgindo, sendo possível avaliar e descrever a pesquisa. De acordo 

com alguns subcapítulos do capítulo anterior, os resultados prosseguem das ações 

realizadas nesses mesmos subcapítulos.  

 

A pesquisa realizada para encontrar futuros clientes foi feita uma a uma, ou seja, 

empresa a empresa. A página das empresas foi avaliada, assim como os projetos já 

realizados ou se trabalhavam com as Pedras Naturais e se tinham um contacto. A 

empresa pretendia que o registo dos contactos das empresas fosse feito num ficheiro 

Excel para uma melhor visualização e rápido acesso. Serão apresentadas 5 tabelas de 

listas de contactos diferentes, todas elas classificadas de maneiras diferentes. Todo 

este processo de pesquisa de futuros clientes e registo das empresas durou cerca de 

um mês.  

 

Em relação aos emails enviados para as empresas, só obtive o interesse de uma 

empresa pelo catálogo de apresentação da empresa e pela tabela de preços. Após 

esse contacto, o possível cliente não voltou a contactar. Em relação aos contactos 

através das redes sociais, no Instagram não tive qualquer sucesso. No Linkedin dos 

contactos estabelecidos, obtive interesse de várias pessoas no catálogo e na tabela de 

preços. Após ao fornecimento dos documentos pedidos, houve quebra de ligação 

entre a Invest NaturalStone e as empresas interessadas. Para uma melhor 

compreensão, este processo serviu para avaliar as suas consequências. Os pontos 

seguintes descrevem este processo.  

 

7.1 Contacto via email 
 

Como referido anteriormente, a forma de encontrar empresas que podem ser 

consideradas público-alvo, foi feita através de uma pesquisa através do Google.de. Foi 

realizada uma pesquisa por Bausektor, Architektur und Design e Export und Import 

Naturstein Unternehmen. Estas pesquisas pelas três categorias diferentes 

direcionaram-se para páginas dessas próprias categorias. Muitas dessas páginas 

continham listas de empresas, pelo que foi realizada uma pesquisa às 122 empresas 
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da Alemanha. A pesquisa consistiu em ver a fiabilidade das empresas, quais os 

projetos realizados por elas e se trabalhavam com Pedras Naturais. O contacto foi 

feito sempre na língua alemã, pois é a língua oficial do país. Esta tarefa demorou 

cerca de dois a três dias de trabalho. Foram diferenciadas 18 empresas da 

construção, 93 de Design e de Arquitetura e 11 empresas de Importação e 

Exportação. Estes dados foram registados numa folha de Excel, que contêm as 

informações como a morada, contactos e contactos das redes sociais, também contêm 

espaço para o registo das empresas responderem ao email da empresa. Na tabela 6, 

verifica-se nas colunas azuis o número de empresas contactadas. Nas colunas 

cinzentas verifica-se o número de respostas que a empresa obteve do envio de um 

primeiro email.  

 

 

 

Tabela 6 - Lista das empresas da Alemanha 

 

Consequente à tabela 6, a tabela 7 indica qual foi o tipo de interesse à resposta ao 

email. A resposta ao email surgiu dois dias depois, após ter sido enviada a lista de 

preços. O cliente não mostrou ter mais interesse, pois não enviou mais nenhum email. 

Um aspeto positivo registado foi através do Adwords o crescimento de visitas ao site. 

No mês de fevereiro, a empresa obteve um crescimento de 225 visitas ao site em 

relação ao mês de janeiro de 2017. Estes dados obtidos foram fornecidos por outro 

colaborador na empresa com acesso a informação. Os dados de março não foram 

possíveis obter, devido a já não me encontrar na empresa. Também é possível 

verificar de onde provém as visualizações, de que países provieram, mas não obtive 

acesso a essa informação. 
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Nº de 

respostas Construção Desgin e Arquitetura Importação e Exportação 

1 Lista de preços   

0    

0    

Tabela 7 - Quais os interesses das respostas do 1º Contacto 

 

A forma de pesquisar empresas na Suíça ocorreu da mesma forma como na 

Alemanha, só que em Google.ch. A tarefa de procurar empresas na Suíça tornou-se 

mais difícil do que o esperado. Ao todo, apenas foram encontradas 49 empresas com 

as mesmas categorias referidas anteriormente. Foram encontradas 5 empresas da 

construção, 13 de Design e Arquitetura e por fim, 31 de Importação e Exportação. 

Como resposta ao email enviado, a empresa não obteve nenhuma resposta por parte 

dos Suíços. Na tabela 8, encontra-se a demonstração do referido anteriormente. Os 

emails foram todos enviados em língua alemã, apesar do país conter zonas onde a 

língua alemã não é a língua dominante, todos possuem alguns conhecimentos em 

alemão.  

 

5

1
3

3
1

1

0 0

C O N S T R U ÇÃ O D E S I G N  E  A R Q U IT E TU RA I M P O R T A ÇÃ O E  E X P O RT A ÇÃ O

Empresas Contactadas Resposta ao 1º Contacto

 

Tabela 8- Lista das empresas da Suíça 
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Na minha chegada à empresa, foi-me passada uma pasta da Alemanha criada por 

uma antiga colega de trabalho. A pasta continha um documento Excel com uma base 

de dados com mais de 200 empresas de Arquitetos. Esta apenas tinha feito uma 

pesquisa muito geral sobre o assunto, sem ter verificado se as empresas trabalhavam 

com Pedras Naturais. Fiz uma avaliação da base de dados e retirei algumas 

empresas, apenas 185 empresas mostraram ter interesse para a empresa contactar. A 

resposta aos emails enviados foi nula, nenhuma empresa mostrou ter interesse. Tanto 

eu, como a outra pessoa responsável pelos clientes, não sabia se a antiga 

colaboradora tinha tentado contactar as mesmas empresas e em que língua poderia 

ter usado para a comunicação. Mesmo não sabendo essa informação, optei por enviar 

email para todas as empresas. 

 

 

 Tabela 9 - Lista de Arquitetos 

 

7.2 Contacto via Instagram 
 

As fotos já anteriormente publicadas mais a foto que eu pessoalmente publiquei, 

mereceram uma maior atenção por parte de 15 pessoas. Ao analisar as 15 pessoas, 

cheguei à conclusão que 6 pessoas pertenciam à categoria Design e Arquitetura, 9 a 

empresas de construção e 4 eram decoradores. O registo destes contactos foi posto 

num ficheiro Excel e entregue ao dono da empresa, não se sabendo se posteriormente 

as pessoas foram contactadas ou não. A tabela 10 demonstra o que anteriormente foi 

divulgado sobre o resultado dos interesses para a empresa. Numa foto houve um 

comentário de uma pessoa alemã dizendo que gostaria de manter contacto com as 

pessoas responsáveis. Através da conta pessoal da mesma pessoa foi enviado uma 
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mensagem com os contactos da empresa e a pedir um email para poder entrar em 

contacto e mandar o catálogo de apresentação. A empresa nunca obteve resposta da 

pessoa interessada na altura. 

 

 

         Tabela 10 - Países interessados via Instagram 

 

7.3 Contacto via Linkedin 
 

A investigação no Linkedin demorou cerca de uma semana, durante a investigação 

houve momentos em que tive de fazer pequenas tarefas de tradução. Por esta razão a 

procura na Rede Social foi mais longa. Dado o facto de existirem vários contactos dos 

mais variados países, foi criada uma base de dados no Excel com um separador para 

cada país ou continente. Na tabela 10, registam-se 41 empresas contactadas, 9 da 

Suíça, 19 do Reino unido, 29 da América, 23 da Austrália e 9 de outros países. As 

empresas contactadas demonstram ser das três categorias atribuídas anteriormente. 

No ficheiro, cada empresa está atribuída a uma categoria. Os emails enviados foram 

sempre em inglês, apenas para Alemanha e para a Suíça foram escritos em alemão.  
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Tabela 11 - Países interessados via Linkedin 

 

A Rede Social Linkedin demonstrou ser a via mais positiva de obter resultados, pois foi 

a via com mais resultados às respostas de um primeiro contacto. Na tabela 11, 

verifica-se quantas respostas a empresa obteve por país ou continente e o tipo de 

interesse que houve das empresas. De todas as pessoas associadas às empresas 

que mostraram interesse, o primeiro pedido dessas pessoas foi sempre o do catálogo 

de apresentação. Afirma-se que das 12 empresas interessadas todas elas pretendiam 

consultar o catálogo da empresa. Apenas as empresas alemãs e suíças solicitaram a 

lista de preços. Julga-se que o pedido da lista de preços se deveu ao facto de 

quererem comparar preços com os preços praticados nas empresas em que 

trabalham. Confirma-se também a falta de interesse dos mesmos contactos após 

serem transmitidas as informações exigida por eles.  
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Nº de 

respostas Alemanha Suíça 

Reino 

Unido América Austrália 

Vários 

Países (Grécia, 

Holanda, Arábia, 

Turquia, Índia, Malta, 

Bélgica) 

4 Catálogo de 

Apresentação 

+ Site + Lista 

de preços 

     

2  Catálogo de 

Apresentação 

e Lista de 

Preços 

    

2   Catálogo de 

Apresentação 

   

2    Catálogo de 

Apresentação 

  

1     Catálogo de 

Apresentação 

 

1      Catálogo de 

Apresentação 

Tabela 12 - Quais os interesses das respostas do 1º Contacto 

 

No mês de fevereiro verifica-se um pequeno aumento das visitas das páginas da 

empresa no Instagram e no Linkedin em relação ao mês de janeiro. Este aumento 

justifica a procura de novos clientes e o contacto com os novos e futuros clientes. 

Esses mesmos clientes verificaram a página antes de responder às mensagens. Este 

resultado obteve-se através do Adwords. 
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8. Considerações finais 
 

 

Ao longo dos três meses foi desenvolvido na Invest NaturalStone um conjunto de 

atividades muito diversificado, interessante e útil. Foi tomada a consciência da 

importância da formação adquirida ao longo do Mestrado. Houve oportunidade de 

utilizar os conhecimentos conseguidos ao longo do curso. Esta oportunidade serviu 

também para tomar conhecimento do mundo profissional e das suas características. 

Durante a presença na empresa, algumas limitações foram experimentadas, aludindo 

a algumas recomendações que poderão tornar-se úteis e pertinentes. É importante 

referir a falta de tempo para a execução de algumas tarefas ou para identificação dos 

resultados de uma forma mais sustentada ao longo do tempo, ou limitações derivadas 

da dificuldade dos processos.  

 

O conteúdo desenvolvido neste trabalho pretendeu incidir sobre as condições que será 

necessário existirem ou serem criadas na empresa. Desde logo, o facto de o setor da 

Pedra Natural necessitar evidenciar e expor as especificidades que este setor 

apresenta comparativamente com muitos outros. O Setor caracteriza-se como sendo 

um Setor tradicionalmente conservador, por oposição a muitos outros Setores e 

empresas em que a preocupação com a inovação é fator essencial. Possui um 

passado histórico enorme e com grande expressão e tradição em Portugal. Este setor 

apresenta um mercado dominado por alguns grandes grupos de empresas, pelos 

países de maior expressão como a Espanha, a Itália e a China, sendo de realçar o 

rápido crescimento das indústrias chinesa e indiana que fazem estar em perigo e 

repensar o tipo de trabalho de muitas indústrias de outros países como Portugal. As 

empresas deste Setor vêem-se incapazes de medir forças com as empresas de 

grande escala destes países, principalmente ao nível dos preços e da capacidade de 

produção de produto final. 

 

Para Portugal se manter um país competitivo, tem que se reestruturar fortemente, 

tendendo à criação de parcerias que lhe acrescentam grandes valências, 

complementares e subsidiarias, que lhes crie uma base financeira e incorpore mais-

valia ao produto final, o marcar da diferença pela qualidade, não pelo preço/custo. 

Durante o primeiro mês de estudo da empresa e do setor da Pedra Natural, reparei 

que a empresa não se encontra associada a nenhuma associação do setor para ter 

acesso a mais-valia e ser ajudada no seu crescimento. Numa pequena investigação e 

estudo sobre o setor deparei-me com as associações “Assimagra”, “StonePT” e 
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“Aniet”, que servem para ajudar as empresas que estão em desenvolvimento neste 

setor e que se pretendem internacionalizar. 

 

Uma das chaves do sucesso das empresas reside na sua Internacionalização, 

devendo ser ajudadas por entidades especialistas e suportar-se na procura de acordos 

de cooperação ou no desenvolvimento de relações contratuais com outras Entidades 

ou empresas, que lhes permitam uma sustentabilidade financeira e um incremento de 

know-how. Outro problema verificado dentro da empresa foi a inexistência de 

departamentos internos. Em relação à comunicação e ao marketing esta lacuna 

poderia ser colmatada com rigor e eficácia por uma relação duradoura com gabinetes 

externos de especialidade, que trabalhariam com a respetiva gerência e departamento 

comercial. Esta escolha justifica-se pelo facto de se tratar de empresas pequenas e 

não terem capacidade de sustentar mais dois ou três colaboradores, para possuírem 

um departamento de comunicação, marketing e de recursos humanos. Uma alternativa 

usada hoje em dia para as pequenas e médias empresas é a contratação de gabinetes 

externos. O custo para a empresa é mais reduzido e alivia os gastos no final do mês, 

enquanto se tratar de uma pequena empresa. À medida que a empresa crescer, terá 

de começar a formar a sua própria equipa. 

 

As inovações necessárias para este Setor e as sugestões estratégicas a curto e longo 

prazo são facilitar e clarificar o rumo que a empresa pretende seguir. Melhorar a sua 

competitividade resulta de um cruzamento dos principais pontos fortes e fracos das 

empresas, com as principais oportunidades identificadas no meio envolvente. As 

seguintes medidas são sugestões para que as empresas possam implementar: 

melhorar a gestão das tecnologias e garantir maior formação dos recursos humanos; 

desenvolver capacidades e conhecimento em fatores como design e marketing; 

melhorar a comercialização e promover a marca de origem; dar maior atenção à 

importação e estabelecer ligações ou criar parcerias, fusões e associar-se.  

 

Numa aproximação ao cliente, a prestação pré e pós-venda, deve ser considerada 

imprescindível, na medida em que os consumidores solicitam cada vez mais 

informação sobre os produtos, para escolher um dado artigo em detrimento de outro. 

Daí a importância da imagem/marca da empresa, e de esta estar adaptada a um 

mercado estrangeiro. O primeiro nome, ou imagem a chegar ao cliente da empresa é 

fundamental. O impacto inicial é muitas vezes ou quase sempre o fator decisivo para 

captar a confiança do cliente. 
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Na análise dos resultados de algumas tarefas realizadas, consideradas importantes no 

objetivo do caso de estudo deste projeto, verifica-se a falta de dados e a necessidade 

da melhoria da investigação. Um dos grandes problemas identificados nos resultados 

foi a forma como as atividades foram realizadas. Tendo em consideração, o que foi 

escrito anteriormente em relação à cultura e aos estudos dos mercados dos países 

alemães, verifica-se que o método de realização das tarefas não foi o mais adequado. 

Não foi por falta de iniciativa ou de estratégias apresentadas que as tarefas não foram 

realizadas da forma mais correta. Mais uma vez, verifica-se a incerteza na aceitação 

de novas medidas e inovações neste setor pela parte da administração. Todas as 

atividades foram cumpridas de acordo com a vontade da administração da empresa. 

Também o pouco tempo na empresa não ajudou na obtenção dos resultados. Caso a 

estadia fosse mais longa, poderia ter obtido mais resposta. 

 

Pode dizer-se que os aspetos culturais em relação aos mercados alemães não foram 

seguidos. Não se consegue ter uma conclusão concreta, porque não se pode apontar 

uma causa específica para o problema. Uma das causas poderia ser o desrespeito 

pela cultura e querer seguir a mesma via de contacto que a empresa cria para todos 

os mercados. Com base no estudo feito neste Projeto, esta seria uma explicação. 

 

Em suma, fiquei a conhecer um setor do qual não tinha conhecimento algum. 

Apercebi-me que este é um setor pouco desenvolvido a nível de informação sobre 

dados. Já que Portugal possui Pedras Naturais únicas e podia resultar num forte 

investimento para as empresas e para o próprio país, a sociedade ou o governo não 

deviam esquecer a existência deste sector. Arrisco dizer que poderemos ter uma 

grande oportunidade de crescer neste setor, de forma a sermos reconhecidos, mas 

para tal são precisas ajudas e apoio. O tempo dedicado a este estudo foi relativamente 

curto. Este tema podia resultar num estudo de caso para mais um ano, acrescentando 

mais subtemas a este projeto. Com a realização do Projeto, cresci profissionalmente e 

mudei a minha forma de ver e dar importância a assuntos completamente esquecidos 

do dia a dia. As diferenças culturais são muito importantes no mundo profissional. A 

vantagem de ter sido possível observar a diferença cultural no mundo profissional é 

uma vantagem que levo para a minha futura carreira. 
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10. Anexos 
 

Anexo n.º 1 – Os 15 principais exportadores em 2009 

 

 

Airemármores – Extração de 
Mármores, Lda. 

www.airemarmores
.pt 

 

Dimpomar – Rochas Portguesas, 
Lda 

www.dimpomar.com 

 

ETMA – Empresa Transformadora 
de Mármores do Alentejo,SA 

www.etma.eu 

 

Ezequiel Francisco Alves, Lda www.efa-marmoresrosa.com 

 

Feilong, Lda www.feilong.pt 

 

Grantax – Fornecedores de 
Granito, Lda 

www.grantax.com 

 

Joaquim Duarte Urmal & Filhos, 
Lda 

www.urmal.com 

 
 

Magratex – Mármores e Granitos 
para Exportação, Lda 

www.magratex.pt 

 

Mármores Galrão – Eduardo Galrão 
Jorge & Filhos, SA 

www.galrao.com 

 P&L, Lda 
http://www.linkb2b.pt/empresas/ind

ustria-fabricantes/marmore/p-l 
504454390.php 

 Pavestone, Unipessoal, Lda 
www.infoempresas.com.pt/Empres

a_PAVESTONE.html 

 

R&G Rogranit Gralpe - Granitos, 
Lda 

www.gralpe.pt 

http://www.infoempresas.com.pt/Empresa_PAVESTONE.html
http://www.infoempresas.com.pt/Empresa_PAVESTONE.html


 

70 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solancis – Sociedade Exploradora 
de Pedreiras, SA 

www.solancis.com 

 

Stonecub – Comércio de Granitos, 
SA 

www.stonecub.com 

 

Telmo Duarte – Comércio de 
Pedras Naturais, Sociedade 

Unipessoal, Lda 

www.linkb2b.pt/empresas/industria-
fabricantes/marmore/telmo-

duartecomercio 
507073363.php 

http://www.stonecub.com/
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Anexo n.º 2 – Exemplo de uma página de um catalogo alemão 
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Anexo n.º 3 – Feiras em 2017/18 na Alemanha e na Suíça  

- Na Alemanha 
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- Na Suíça 
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Anexo n.º 4 - Revistas sobre Pedra Natural alemães 
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Anexo n.º 5 - Palavras-chaves 
 

 Palavras-Chaves relacionados com Pedras Naturais 

Português Alemão 

Mármore Marmor 

Calcário Kalkstein 

Acabamentos Oberflächenbearbeitung 

Comprar pedra natural Naturstein kaufen 

Comprar mármore/calcário português Portugiese marmor/kalkstein kaufen 

PN de Limestone  Limestone Naturstein 

Pedras Naturais a 3D Naturstein 3D 

Variedades de Pedras Naturais Natursteinsorte  

Sistema de Aquecimento nas pedras 
naturais  

Natursteinheizung 

Especialistas em pedras naturais Naturstein spezialisiert 

Pedra artificial Kunststeine 

Pavimento ou revestimento de pedras 
naturais 

Natursteinfliesen 

Ladrilho Natursteinplatten 

Lavatórios Naturstein waschbecken 

Parede de pedra Natursteinwand 

Calçada Natursteinpflaster 

Bancada de cozinha de PN (por 
exemplo) 

Naturstein arbeitsplatten 

Chão de PN Naturstein boden 

Exposição da PN Naturstein ausstellung 

PN da Suíça Natursteine schweiz 

Fachada de PN Natursteinfassade 

Encomendar o catálogo das PN Naturstein katalog bestellen 

Catalogo das PN pdf Naturstein katalog pdf  

Preços das PN Naturstein preise 

Pedreira  Steinbruch 

 
 Palavras-Chaves ao acaso 

 

Português Alemão 

Marca Marken 

Preços baixos Günstig/ niedrige preise 

Superfícies Oberflächen 

Composição Komposition 

Restaurar Restaurierung 

Prestação de serviços Dienstleistungen 

Remodelar a casa Hausumbauen 

Venda online Online verkauf 

Jardim Garten 

Piscina Schwimmbad 

Quartos Zimmer 

Cozinha Küche 

Orçamento Kostenvoranschlag 

Importação Import 

Exportação Export 
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Arquiteto Architekt 

Arquitetura Architektur 

Design Design 

Designer Designer 

Construtor Bauer 

Construção Der Bau 

Catalogo Katalog 

Edifício Gebäude 

Galeria Galerie  

Controlo de qualidade  Qualitätskontrolle 

 
 
 

 Palavras-chaves negativas 
 

Português Alemão 

Cerâmica Keramik 

Madeira Holz 

Caro  Teuer 
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Anexo n.º 6 - Linkedin  da empresa 
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Anexo nº 7 - Instagram  da empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


