










 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
língua, cultura, comunicação, comunicação intercultural, barreiras culturais, 
negócios internacionais. 
 

resumo 
 

 

Tomando em consideração que, numa era de crescente globalização, 
conhecer diferentes línguas e culturas pode ser determinante para o sucesso 
das negociações e das empresas, o presente trabalho tem como objectivo 
identificar barreiras linguísticas e culturais na comunicação entre empresas em 
diferentes países europeus.  
A dissertação é composta por quatro partes: na primeira parte é feita a 
apresentação de conceitos ligados à temática em apreciação; seguindo-se 
uma revisão da literatura sobre o tema: comunicação intercultural; na terça 
parte encontramos a apresentação um estudo de campo baseado na análise 
de duas empresas ligadas ao sector automóvel e no levantamento de 
informação através de questionários; e finalmente, apresenta-se um 
levantamento e apreciação de várias soluções encontradas para ultrapassar as 
barreiras culturais nas relações empresariais além fronteira. 
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abstract 

 
The aim of this dissertation is to shed light on the role and importance of 
cultural barriers in international business relations.  
The dissertation comprises four main parts: first, an overview of the main 
concepts and processes related to the main theme of the study; second, a 
review of the theoretical principles underlying the field of intercultural relations; 
third, a presentation  of field work carried out in two companies in the 
automobile sector which contributed with their knowledge and experiences to 
this project; and finally, a section which brings together some important aspects 
to be taken into account in dealings with companies from other countries.   
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Introdução 

 

O presente estudo insere-se no Mestrado de Línguas e Relações Empresariais que a 

Universidade de Aveiro implantou, no início do ano lectivo de 2007/08 e visa analisar as 

barreiras culturais que lesam ao bom sucesso de negócio entre duas empresas 

culturalmente diferentes e, a partir desta análise, reflectir sobre novas medidas a 

implementar nas empresas para superar tais dificuldades. 

 

Num mundo cada vez mais globalizado, existe um contacto cada vez maior entre 

indivíduos e empresas de países com diferentes culturas. A esse fenómeno dá-se o nome de 

globalização. Friedman argumenta que “ a globalização envolve a inexorável integração de 

mercados, estados-nação e tecnologias para um nível já mais testemunhado antes.” (Jandt, 

2003: 426) Por isso, no mundo dos negócios internacionais torna-se urgente saber lidar 

com culturas diversas. Estar preparado para as diferenças culturais e saber como 

ultrapassá-las permite às empresas tornarem-se mais competitivas. Também permite 

fomentar relações de confiança e de longa duração entre clientes e fornecedores de países 

diferentes. 

 

As motivações que levaram ao ponto de partida desta dissertação foram, por um 

lado, a tomada de consciência da investigadora sobre as barreiras culturais no seu ambiente 

de trabalho. Enquanto importadora de automóveis dos quatro cantos da Europa, por 

diversas vezes, não foi possível a compra de um novo automóvel, pelo simples motivo de 

não falar a mesma língua que o seu fornecedor. Um outro exemplo disso foi o facto de não 

concluir diversos negócios por haver grandes desigualdades entre os dois mercados de 

procura automóvel no que diz respeito às marcas, modelos e cores. Esta divergência 

remete-nos à diferença cultural entre povos, quanto à maneira de pensar, agir, seus 

costumes e hábitos, à maneira de estar na vida e na sociedade.  

 

Por outro lado, o ano de 2008 foi escolhido, pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho da UE, como Ano Europeu do Diálogo Intercultural (AEDI). Esta iniciativa 

serviu de inspiração para este trabalho uma vez que desde cedo que a investigadora sempre 

se fascinou pelas diferenças culturais, achando que é possível aprender e enriquecer cada 
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cultura com a cultura dos outros. Tendo já viajado pela Europa, e portanto conhecido novas 

culturas, ela acredita que se enriqueceu mais como ser humano - pessoal e 

profissionalmente - assimilando novas crenças e costumes, maneiras de pensar e agir, 

conhecendo arquitecturas, experimentando gastronomia de cada país e cada região por 

onde passou. Todo este saber pode e deve servir como uma vantagem na hora de 

comunicar com pessoas e/ou parceiros de negócios culturalmente diferentes de nós. 

 

“A Europa está a tornar-se mais diversificada culturalmente. O alargamento da 

União Europeia, a desregulamentação das leis do emprego e a globalização, aumentaram o 

carácter multicultural de muitos países, bem como o número de línguas, religiões, etnias e 

culturas no continente. Como tal, o diálogo intercultural desempenha um papel cada vez 

mais importante para a identidade e cidadania europeias.” 

(http://www.interculturaldialogue2008.eu) 

 

Esta dissertação serve para participar activamente nesta iniciativa. Assim, ela 

responde ao convite feito pelo Parlamento Europeu em “nos consciencializarmos, racional 

e emocionalmente, que o diálogo intercultural é uma forma de apaziguarmos os nossos 

receios face ao desconhecido e de tecermos redes para nos aproximarmos no respeito e na 

aceitação mútua.” (http://www.aedi2008.pt/) 

 

Na Europa estão retratadas todas as nossas diferenças e semelhanças enquanto 

cidadãos de um espaço comum, com histórias partilhadas e identidades dinâmicas em 

constante mudança, enriquecidas pelo diálogo entre as pessoas de diferentes países. O 

AEDI reconhece a grande diversidade cultural da Europa como um benefício excepcional e 

estimula todos os cidadãos europeus a explorar as vantagens do património cultural e a 

oportunidade de aprendizagem para um melhor conhecimento das diferentes tradições 

culturais. (http://www.aedi2008.pt/) 

 

Descritas as razões que suportam a importância atribuída à temática em apreciação, 

necessário se torna enumerar os objectivos específicos do estudo realizado, assim como 

explicitar em termos gerais a metodologia adoptada. Os objectivos específicos são: 

explorar a importância dos factores língua, comunicação e cultura na comunicação 
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intercultural; identificar barreiras linguísticas e culturais na comunicação entre empresas 

em diferentes países europeus; e identificar medidas para ultrapassar tais barreiras. A 

metodologia adoptada para a análise desta temática foi primeiramente fazer uma 

apresentação e elaboração de uma revisão de leitura sobre os conceitos ligados à temática 

em apreciação. Seguindo-se de um estudo de campo baseado na análise de duas empresas 

ligadas ao sector automóvel e no levantamento de informação através de questionários. E 

finalmente, fazer um levantamento e apreciação de várias soluções encontradas para 

ultrapassar as barreiras culturais nas relações empresariais além fronteira. Com base nestes 

elementos procedeu-se à elaboração do presente trabalho.  

 

 

1. Linguagem  

 

“O conceito de língua na perspectiva saussuriana remete para um sistema 

homogéneo que estrutura a fala, sendo esta a actualização da própria língua. A perspectiva 

a considerar aqui, assentando em critérios sociolinguísticos, define língua como sendo um 

conjunto de subsistemas e variantes linguísticas com certas especificidades. A este 

conceito de "língua-única" sucede um outro: "língua-variedades". Nele estão incluídos as 

variantes, os lectos - dialectos, sociolectos, cronolectos - e os registos - elaborado, corrente, 

familiar, etc.” (Ançã, 1991:59).  

 

O uso da linguagem é crucial na comunicação intercultural, pois se os 

intervenientes não falarem a mesma língua, não é possível estabelecer uma comunicação. 

A cultura exerce uma enorme influência na maneira como falamos e como agimos, por isso 

ela é um factor determinante na comunicação intercultural. Vejamos nos próximos 

parágrafos a complexidade dos conceitos chave da presente tese e o modo como estão 

interligados entre si. 

 

Na Enciclopédia “Linguagem – Enunciação” de EINAUDI, editada em 1984, lê-se 

que a análise da linguagem é algo complexa, pois é um organismo cujo comportamento é 

determinado pela interacção de numerosos sistemas internos, operando sobre condições 

variadas e complexas. A linguagem tem uma definição abstracta. Devemos imaginar uma 
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comunidade linguística comum a todos os membros de um grupo. O conhecimento que 

esta comunidade tem da língua está representado identicamente na mente cognitiva dos 

seus membros. A representação do conhecimento destes falantes-ouvintes é a gramática da 

língua. 

 

Embora a língua gerada seja infinita, a gramática em si é finita, representada numa 

mente finita. O uso da língua é adequado às situações, contudo não é controlado por 

estímulos. Logo, a língua serve como instrumento para a expressão livre do pensamento. 

Não é controlada por estímulos, contudo é adequada a cada situação. Ela é tangível a todos, 

ou seja está disponível para ser usada por qualquer pessoa em qualquer lugar. Este aspecto 

criativo da utilização da língua é uma característica inerente ao ser humano. O indivíduo 

que conhece a língua tem consciência das condições em que é apropriado usar determinada 

frase, sabe o que pode alcançar e quais as vias a seguir mediante a utilização adequada de 

uma frase em determinadas situações sociais, pessoais e profissionais. Daí que, no decorrer 

de negociações no meio empresarial, o indivíduo deve saber qual a melhor frase a ser 

aplicada e quais as frases que o ajudarão a obter os resultados pretendidos. Pois uma frase 

mal escolhida pode arruinar horas, dias, semanas e/ou até meses de trabalho. Além de que 

o objectivo principal de uma empresa é a obtenção de lucros. Logo, se não aplicarmos bem 

o uso de determinadas frases a nosso favor, podemos estar a perder não só uma excelente 

oportunidade de negócio, como também a possibilidade de fazer muito dinheiro.  

 

 

2. Comunicação 

 

Na Enciclopédia “Comunicação – Cognição” de EINAUDI, editada em 1984, lê-se 

que a comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os 

sistemas simbólicos como suporte para este fim. Neste processo, estão envolvidos uma 

infinidade de maneiras de comunicar que permitem a interacção entre pessoas e efectuar 

algum tipo de troca informacional. Por exemplo: a fala, a escrita, duas pessoas tendo uma 

conversa quer face-a-face, quer gestual, mensagens enviadas utilizando a internet, etc. 
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Para que a comunicação ocorra, é imprescindível haver um emissor (aquele que 

codifica e emite o sinal) e um receptor (aquele que descodifica e recebe a mensagem). 

Podemos dizer que a comunicação é a relação que existe entre ambos. A comunicação, 

para ser bem sucedida, exige um código comum compartilhado pelos participantes; mais 

ainda, são necessários meios comuns de processar e interpretar informações, das quais a 

cultura faz parte. Na análise da comunicação entre culturas diferentes devemos ter em 

conta as diferenças culturais entre os interlocutores, porque os conflitos e mal-entendidos 

são frequentemente frutos da incompatibilidade entre os povos.  

 

 

2.1. Comunicação interpessoal   

 

Na enciclopédia referida anteriormente diz-se que o processo de comunicação é 

essencial para qualquer organização, sendo a comunicação o processo básico para todas as 

outras funções. Explica que a comunicação principia numa fonte, que codifica um 

significado intencional numa mensagem, a qual envia por um canal. O receptor descodifica 

a mensagem no significado percebido e transmite, ou não, um feedback à fonte. Por vezes 

existe, o chamado ruído, isto é, perturbações neste processo, as quais distorcem e 

interferem com a transmissão e/ou a recepção das mensagens.  

  

A fonte de informação é a pessoa que tenta comunicar com outra pessoa. Esta fonte 

tem a intenção de dar uma informação ou de codificar comportamento e as atitudes da 

pessoa a quem dirige a sua mensagem. Esta intenção é por si transformada num conjunto 

de símbolos com significado – codificação – resultando numa mensagem. A mensagem 

transmitida pela fonte pode ser verbal (escrita ou falada) e não verbal. 

 

Não existe comunicação se a mensagem foi apenas enviada e não recebida. 

Podemos dizer que o processo de comunicação só é concluído se a mensagem é recebida 

pela pessoa à qual foi dirigida. A mensagem recebida é interpretada pelo receptor através 

da descodificação, isto é, a pessoa atribui um significado a essa mensagem. Esta 

interpretação pode fazer com que o significado dado a esta mensagem pelo receptor não 

coincida com o sentido que o emissor tinha intenção de transmitir. 
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No processo de comunicação é possível ao emissor dar-se conta da discordância 

entre a mensagem interpretada pelo receptor e a que tinha intenção de transmitir, através 

do mecanismo de feedback. É através deste que o receptor comunica ao emissor uma nova 

mensagem. Este processo permite melhorar a comunicação pois aumenta a certeza e 

compreensão das mensagens transmitidas e a confiança dos emissores e dos receptores no 

processo de comunicação. A ausência de feedback faz aumentar as dúvidas sobre a 

informação transmitida e recebida e pode ocasionar hostilidade nos receptores em relação 

aos emissores, pondo em questão a continuidade do processo de comunicação.  

 
Figura 1 – O processo de comunicação interpessoal 

 

 

2.2. Percepção do outro  

 

Podemos dizer que um processo de comunicação só é eficaz quando existe 

coincidência entre a mensagem que o emissor tinha intenção de transmitir e a mensagem 

interpretada pelo receptor. Existem diferentes factores de ruído que podem prejudicar o 

bom funcionamento deste processo. Por exemplo, se o emissor selecciona palavras 

complexas, de difícil significado ou uma língua estrangeira desconhecida pelo receptor a 

mensagem que o emissor tinha intenção de transmitir não coincide com a do receptor, ou 

simplesmente não consegue descodificá-la. Veremos na Parte III que esta situação 

acontece frequentemente nas relações internacionais, pois os interlocutores nem sempre 

falam a mesma língua, o que origina perdas de negócios e consequentemente perdas de 

dinheiro. Logo, podemos dizer que esta condição é importante quando a comunicação 

ocorre entre interlocutores de culturas diferentes, porque existe maior dificuldade no 

conhecimento mútuo dos códigos verbais e não verbais. Se existem diferenças culturais 

entre os emissores de etnias diferentes, de regiões diferentes ou de países diferentes, o 

significado das mensagens pode ser diferente para ambas.  
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A forma como percebemos o outro é relevante para a forma como transmitimos, 

recebemos e interpretamos a informação. Cada indivíduo transporta as suas experiências 

passadas e personalidade para a forma como vê o mundo. De modo geral, existem outras 

distorções que podem influenciar a maneira como vemos os outros. O receptor tenderá a 

interpretar a mensagem em função da maneira como percepciona o emissor. Por exemplo, 

um executivo português que veja o seu parceiro de negócio alemão como sendo rude, 

tenderá a interpretar a mensagem “tenha cuidado” como uma ameaça e não como um 

aviso. Esta situação já ocorreu ao fundador da empresa Auto Correia - empresa referida na 

Parte III do presente trabalho - quando numa das suas viagens ao estrangeiro para 

aquisição de novos veículos, ele foi burlado em relação ao mês e ano da viatura que 

acabara de comprar. Comprou uma carrinha do ano 2001, quando na verdade era de 

Dezembro de 2000. Na tentativa de defrontar o fornecedor alemão sobre esta condição 

fraudulenta a que foi sujeito, este disse ao empresário português para “ter cuidado”, este 

último entendeu imediatamente como uma ameaça e não como um aviso. 

 

Do mesmo modo, o emissor irá escolher o meio, o formato, o tom e o grau de 

complexidade de uma mensagem em função da maneira como ele percepciona o receptor. 

Por exemplo, os estereótipos influenciam esta percepção. Um estereótipo ocorre quando 

um indivíduo é identificado com um grupo ou categoria e os atributos associados com esse 

grupo ou categoria são considerados como fazendo parte do sujeito em questão. As falhas 

na interpretação das mensagens podem também ser originadas por dificuldades 

interpretativas do receptor, pois ele tem o seu próprio sistema pessoal de opiniões, de 

crenças e ideias, criando um quadro de referência que baseia a avaliação de cada 

mensagem que lhe é transmitida, distorcendo assim o sentido. As experiências passadas do 

receptor, o tipo de relação que tem com o emissor e o seu grau de credibilidade são 

variáveis cruciais para uma recepção eficaz de uma mensagem. 

 

 

3. Cultura 

 

Segundo a definição apresentada por Edward Burnett Tylor em 1871, a cultura é 

um: “complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras 



17 

 

aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. A cultura consiste 

na forma de como cada grupo ou povo se organiza, ou seja é definida por um conjunto de 

comportamentos padronizados, ideias e crenças, partilhados por todos os membros de 

determinado grupo ou povo. Este conjunto dita o que é aceitável ou não no seio da própria 

cultura.  

 

Cultura consiste nos valores de um dado grupo de pessoas, nas normas que seguem 

e nos bens materiais que criam. Os valores são ideias abstractas, enquanto as normas são 

princípios definidos ou regras que se espera que o povo cumpra. As normas representam o 

permitido e o interdito da sociedade. Não devemos confundir cultura com nacionalidade. A 

cultura não é inata, ou seja é-nos ensinada ou imposta. Os valores e as crenças são 

passados de geração em geração, no entanto a cultura não é genérica. É um modus operanti 

de um grupo, não define comportamentos individuais, pelo contrário define o modo de 

estar de um grupo da mesma cultura. É um mecanismo de controlo subconsciente que 

muitas vezes só é-nos confrontado quando expostos a uma cultura diferente; é programada 

e subjectiva para cada indivíduo.  

 

 

3.1. Interculturalidade 

  

Interculturalidade é o quando um fenómeno passa de uma cultura para outra. Diz 

respeito aos contactos e às misturas de culturas diferentes. É um processo no qual se dá 

sempre qualquer coisa em troca do que se recebe, ou seja, ambas as partes ficam 

modificadas. Um processo a partir do qual nasce uma nova, complexa e independente 

realidade. 

 

É um fenómeno que está presente no multiculturalismo, sendo este entendido como 

a presença de diferenças culturais numa determinada sociedade. Esta circunstância faz-se 

sentir pela existência de afirmações de identidades religiosas, étnicas, nacionais, raciais, 

entre outras. 
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3.2. Etnocentrismo vs relativismo cultural 

 

Cada indivíduo encara os seus padrões culturais como sendo os mais justos e os 

mais correctos, não pensando que poderia ser de outra forma. E quando se questiona que 

poderia ser de outra forma é porque teve contacto com outra cultura. Na primeira 

abordagem, o mais natura que pode acontecer é de rejeitar primeiramente a outra cultura, 

considerando-a de inferior. A este fenómeno chamamos de etnocentrismo. Este caracteriza-

se por uma barreira que prejudica o entendimento e relação com outras culturas. O 

etnocentrismo permite ao indivíduo/grupo preservar a sua identidade (cultural) face à 

possível suposição de outras culturas o considerarem inferior por sua vez.  

 

A cultura simboliza tudo o que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um 

determinado grupo e que confere uma identidade dentro do seu grupo de pertença. Não 

existem culturas melhores ou piores, pois a cultura é relativa, a este fenómeno chamamos 

de relativismo cultural. O relativismo cultural aparece para defrontar o etnocentrismo. Ou 

seja, o permitido e o interdito, o bem e o mal, são relativos a cada cultura, mas isto não 

quer dizer que uma esteja errada e a outra bem. Cada cultura é igual em valor, não sendo 

possível sobrevalorizar uma em função de outra pois ambas têm a sua própria riqueza.  
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Parte I 

 

1. Visão antropológica  

 

O tema desta dissertação tem raízes na ciência da Antropologia1. Embora a grande 

maioria dos autores concorde que a antropologia tenha-se definido enquanto disciplina só 

depois da revolução Iluminista (designada por uma época da história intelectual ocidental), 

a partir de um debate mais claro acerca de objecto e método, as origens do saber 

antropológico remontam à Antiguidade Clássica (a qual teve início no século VIII a.C.), 

atravessando séculos. Enquanto o ser humano reflectiu sobre si mesmo e sobre a sua 

relação com "o outro", pensou antropologicamente. Vários foram os antropólogos que 

apresentaram suas teorias ao longo dos séculos. Todavia, foram nas últimas décadas que 

particularmente emergiram visões marcantes.  

 

Em 1938, Franz Boas apresentou a teoria de que a comunicação constitui o 

fundamento da cultura e, mais do que isso, da própria vida. Apontava que cada cultura é 

uma unidade integrada, fruto de um desenvolvimento histórico peculiar. Enfatizou a 

independência dos fenómenos culturais em relação às condições geográficas e aos 

determinantes biológicos, afirmando que a dinâmica da cultura está na interacção entre os 

indivíduos e a sociedade. Edward T. Hall partilha a mesma opinião que veremos mais a 

frente.  

 

Boas juntamente com Edward Sapir e Leonard Bloomfield confrontaram-se ao 

longo das suas investigações com as línguas completamente diferente dos índios da 

América e dos esquimós. A diferença fundamental que opunha as duas línguas provocou 

uma revolução na teoria da linguagem. Boas e os seus seguidores verificaram que cada 

família linguística comporta as suas próprias leis e constitui um sistema fechado cujas 

estruturas devem ser descobertas e descritas pelo linguista. Por conseguinte, ele deveria 

evitar cuidadosamente projectar as regras implícitas da sua própria língua na língua 

estudada ou falada. 

                                                 

1 Ciência que estuda o factor humano e as suas relações 
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Benjamin Lee Whorf vai mais além, dizendo que a linguagem é muito mais do que 

um mero meio de expressão do pensamento; constitui de facto “um elemento maior na 

formação do pensamento”. A “hipótese de Sapir- Whorf” argumenta que sem as palavras e 

sem os conceitos que elas trazem não seria possível pensar. Edward Sapir e o seu estudante 

Worf deixaram-nos um legado muito importante: “o mundo é percepcionado de forma 

diferente por membros de diferentes comunidades linguísticas – esta percepção é 

transmitida e sustentada pela linguagem – a linguagem que falamos influencia a nossa 

experiência da realidade e num certo sentido é um meio de criação dessa mesma 

realidade.” (Farinha 2007:9)  

 

 

1.1 Antropólogo primordial: Edward T. Hall 

 

Na sequência destas teorias, Edward T. Hall pressupõe que os princípios 

estabelecidos pelos três antropólogos referidos no capítulo anterior sobre a linguagem são 

válidos não só para os restantes comportamentos humanos, como também para todos os 

fenómenos da cultura. Os resultados das investigações deste antropólogo demonstraram 

que os indivíduos que pertencem a culturas diferentes, não só falam línguas diferentes, 

como também “habitam mundos sensoriais diferentes”. (Hall, 1986:13) Ou seja, a selecção 

dos dados sensoriais consiste em aceitar certos elementos enquanto outros são eliminados 

ao mesmo tempo. Logo, a experiência será percepcionada de maneira diferente de acordo 

com o quadro de referências de cada cultura. O meio ambiental em que vive o indivíduo 

reflecte este processo de filtragem cultural. “De facto, estes ambientes criados pelo homem 

permitem-nos descobrir como é que os diferentes povos usam os seus sentidos.” (Hall, 

1986:13) 

 

No seu livro “The Silent Language” identifica oito distâncias nos indivíduos 

resultantes das modificações sensoriais. Contudo através de várias observações sobre 

indivíduos colocados num contexto social permitiram concluir que essas oito distâncias 

seriam demasiadas complicadas. Por isso no seu livro “A dimensão oculta”, Hall reduz 

para quatro distâncias, são elas: íntima, pessoal, social e pública. Cada uma remete-nos 
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para um high-context ou low-context. Estas duas dimensões culturais permitem classificar 

as culturas pela maneira como comunicam. Nas culturas que pertencem ao high-context a 

maioria da informação é implícita. Inversamente, nas culturas low-context quase toda a 

informação é explícita.  

 

Por fim, classifica as culturas em relação ao tempo. Pois este factor influencia 

deveras a cultura de cada país. Comparando as culturas perante os tempos policrónico e 

monocrónico. Nas culturas monocrónicas cada tarefa é executada uma de cada vez. Já nas 

culturas policrónicas várias tarefas são realizadas ao mesmo tempo. Simplificando, aqui as 

pessoas tendem a ser mais flexíveis, enquanto no conceito de tempo monocrónico as 

pessoas são menos flexíveis. Na página 27 estas noções estão minuciosamente 

apresentadas. 

 

 

1.2 Antropologia pós-moderna 

 

O período da antropologia pós-moderna, também chamado de “crítica”, teve início 

na década de 80. A sua principal característica é a preocupação com os recursos retóricos 

presentes no modelo textual das etnografias clássicas e contemporâneas. Também se 

caracteriza pela politização da relação observador-observado na pesquisa antropológica e 

pela crítica dos paradigmas teóricos e da “autoridade etnográfica” do antropólogo. (Silva, 

1999) 

 

Um dos seus representantes é Stella Ting-Toomey que no seu livro 

“Communicating Across Cultures” diz que “actualmente, diferentes crenças culturais, 

valores e estilos de comunicação estão para ficar (…). A fim de alcançar comunicação 

intercultural efectiva, precisamos aprender como gerir diferenças de flexibilidade e 

mentalidade”. (Ting-Toomey, 1999:3) A comunicação intercultural é definida como o 

processo de troca simbólico entre indivíduos de duas (ou mais) comunidades culturais 

diferentes que ajustem significados compartilhados numa situação interactiva e ocorre 

quando os factores culturais do nosso grupo social afectarem o nosso processo de 

comunicação. (Ting-Toomey, 1999:16/17) 
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A professora Ting-Toomey sugere na sua pesquisa recente que antes de 

negociarmos com povos de culturas diferentes, é necessário aprender sobre suas suposições 

culturais e suas atitudes sobre o processo de comunicação. Pois a comunicação tanto pode 

fomentar um relacionamento; como pode funcionar como uma barreira.  

 

A cultura também é comparada a uma cebola e a um iceberg por alguns 

antropólogos. A metáfora da cebola tem vários defensores. Por um lado, Geert Hofstede 

diz que há vestígios visíveis (símbolos e heróis) e invisíveis (rituais e valores) de como 

uma cultura se manifesta numa organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A cultura como cebola 

 

Por outro lado, Spencer-Oatey defende que existem várias camadas, são elas de fora 

para o centro: artefactos e produtos (alimentos, vestuário, edifícios, obras de arte, 

língua…), rituais e comportamentos (gestos, modos de saudação, cerimónias, dança…), 

sistemas e instituições (educação, governo, leis, vida familiar), atitudes, crenças e 

convenções (crenças religiosas e morais, atitudes para com outros grupos, conceitos de 

cortesia), assumpções básicas e valores (aceitação de diferenças de poder entre membros 

Valores 

Rituais 

Heróis 

Símbolos 

Práticas 
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de grupos, importância do respeito pela tradição, importância da conformidade com 

normas, o direito de seguir os próprios interesses e o próprio prazer). 

 

 

Figura 3 – A Metáfora da Cebola 

 

Na metáfora do iceberg, está implícito que na base da cultura está a natureza 

humana e as suas necessidades inerentes, só a partir deste nível são absorvidos outras 

componentes que influenciam a cultura. Como podemos verificar no esquema abaixo 

representado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – O iceberg da cultura 
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Em 1980, Geert Hofstede desenvolveu um modelo que permite medir, descrever e 

analisar as diferenças culturais. Hofstede diz que a cultura é um conjunto de padrões 

partilhados de pensamento, emoção e acção, conjunto esse chamado de “programas 

mentais” ou “mental programs“ ou ainda “software of the mind“ (Hofstede, 1994, p.5). 

Logo, podem ser descritos e comparados. Por um lado, estes programas podem variar de 

indivíduo para indivíduo. Ou por outro lado, estes programas podem possuir elementos 

comuns a um grupo, sendo então partilhados e colectivos. Estes programas culturais 

resultam em atitudes padronizadas pelos indivíduos da mesma cultura. Estas atitudes 

também estão ligadas à comunicação. Cada grupo possui uma maneira muito própria de 

comunicar. 

 

O modelo de Hofstede é baseado nas respostas a um questionário realizado entre 

1967 e 1973. O público-alvo foi os funcionários de uma multinacional presente em 53 

culturas diferentes. Obteve 117.000 respostas. O conceito de Hofstede baseia-se em cinco 

dimensões comparáveis (disponível em http://a.icep.pt/Gestao_Intercultural.pdf): 

 

• Distância Hierárquica: Traduz o grau de estratificação e a forma de gerir as 

desigualdades e as relações de dependência. 

• Individualismo/Colectivismo: O individualismo caracteriza as sociedades nas quais 

os laços entre os indivíduos são pouco firmes. O colectivismo figura as sociedades 

nas quais as pessoas são integradas em grupos coesos. 

• Controlo da Incerteza: Mede o nível de inquietude dos habitantes face a situações 

desconhecidas. 

• Feminilidade/ Masculinidade: Enquanto nas sociedades masculinas, os papeis 

sociais são nitidamente diferenciados: o homem tende a ser assertivo, forte e 

interessado no sucesso empresarial; e a mulher, mais terna e preocupada com a 

qualidade de vida; já nas sociedades femininas, os papéis sociais dos sexos 

sobrepõem-se e as formas de decisão exigem negociação e consenso. 

• Dinamismo Confuciano: É a orientação a longo prazo – caracterizada pela 

persistência, pela hierarquização das relações pelos estatutos – versus a orientação a 

curto prazo – caracterizada pela constante estabilidade pessoal, protecção da “cara”, 

respeito pela tradição e recíproca troca de prendas e favores. 
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As principais críticas tecidas ao trabalho de Hofstede são que a cultura não quer 

dizer o mesmo que país, uma vez que num país podem coexistir várias culturas. Por 

exemplo em Portugal existe a cultura transmontana, alentejana, entre outras. Ou seja, a 

cultura portuguesa difere de região para região. Os resultados da investigação que este 

antropólogo fez não se podem aplicar a qualquer cultura, uma vez que existem grandes 

desigualdades entre países, uns são mais desenvolvidos do que outros, logo é natural que 

um profissional de uma empresa de um país muito desenvolvido tenha muito mais 

conhecimentos do que um profissional de uma empresa de um país subdesenvolvido. Além 

do que é difícil encontrar uma teoria universal, uma vez que as culturas e as sociedades 

estão em constante mutação devido à globalização que se faz sentir. As sociedades já não 

são estáveis como eram no passado, e os padrões de comportamento e valores espalham-se 

a nível mundial com maior rapidez, afectando as culturas locais. (Hanke, 2003) 

Segundo Fons Trompenaars, a cultura é segmentada em várias camadas (layers). 

Para melhor compreender a cultura é necessário tirar camada por camada:  

• Camada exterior: artefactos e produtos (cultura explícita) 

• Camada média: normas e valores 

• Camada interior: assumpções básicas (cultura implícita)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Camadas da cultura 

 

Na camada exterior a cultura é explícita, na medida em que os produtos são 

objectos visíveis. Nesta camada estão incluídos tudo o que é visível, desde a língua, a 
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gastronomia, a arquitectura, etc. Também fazem parte desta camada os preconceitos, uma 

vez que eles são bem visíveis. Notamos a rejeição a tudo o que é diferente, bizarro, dando-

lhes uma conotação negativa. 

 

Na camada média estão as normas e valores. Esta camada remete-nos para a 

camada exterior, uma vez que as normas e regras são bem visíveis. As normas podem ser 

definidas quer pela lei, quer pelos próprios indivíduos no seio de determinada cultura. Os 

valores determinam a ideia do bem e do mal, por isso estão mais directamente ligados aos 

ideais partilhados pelo grupo. Se as normas e os valores não forem aceites e aplicados por 

todos os indivíduos existem tensões, pois o grupo espera que cada indivíduo pense e actue 

de acordo com a cultura do seu grupo de pertença.  

 

Na camada interior (núcleo) encontramos as assumpções implícitas sobre a 

existência do Homem. A sobrevivência do ser humano é a base da própria vida. Cada 

cultura organiza-se com vista a satisfazer esta necessidade, lidando por isso da melhor 

maneira com os recursos que detém no meio ambiente em que vive.  

 

A cultura é um mecanismo dinâmico que envolve o contacto entre indivíduos, o 

tempo e o meio ambiente. Ao contrário de Hofstede, Trompenaars não considera que as 

dimensões de cultura tenham que ser implicadas individualmente, acredita que dentro de 

uma cultura podem transpor de uma dimensão para outra oposta consecutivamente. Vai 

mais além dizendo que as culturas que admitem valores opostos têm maior possibilidade 

de ser economicamente bem sucedidas do que as culturas em que tal não se verifique a 

aglutinação de dimensões opostas.  

 

 

2. Tempo: factor cultural 

 

No mundo dos negócios estrangeiros deparamo-nos com muitas barreiras culturais, 

dentro das quais encontramos o factor tempo. O tempo exerce uma enorme influência no 

contacto entre duas pessoas culturalmente diferentes na medida em que cada indivíduo e 

cada cultura percepcionam o tempo de maneira diferente. Se não conhecermos bem o 
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nosso interlocutor do ponto de vista da maneira como ele manipula o seu tempo, torna-se 

difícil a nossa aproximação e compreensão. 

 

Existem duas ferramentas bastantes úteis no mundo dos negócios internacionais 

uma vez que permitem comparar as culturas no que diz respeito à maneira como os 

indivíduos de cada cultura percepcionam o tempo. Estas assentam em dois conceitos 

opostos: monocrónico e policrónico. Por um lado, temos as culturas policrónicas que se 

caracterizam pela diversidade e pela simultaneamente das actividades, isto é fazer várias 

tarefas ao mesmo tempo. Os indivíduos policrónicos rejeitam qualquer programa pré-

estabelecido, enfatizando a tarefa em si. Por outro lado, temos as culturas monocrónicas 

que nos remetem para a ideia de que uma única tarefa é feita de cada vez. Nestas culturas 

os programas são rigorosamente respeitados. Os indivíduos monocrónicos não gostam que 

os interrompem no momento da execução da sua tarefa.  

 

Quando duas culturas “temporalmente” diferentes se relacionam gere probabilidade 

de ocorrer uma colisão cultural devido ao abismo que as separa. Para amenizar esta 

situação conflituosa devemos procurar compreender a cultura do outro em relação a como 

ele encara o tempo, o grau de importância que lhe confere na execução da sua actividade.  

 

No livro “Guide du comportement dans les affaires internationales” da autoria de 

Edward T. Hall e de Mildred Reed Hall encontramos uma comparação muito útil que nos 

ajuda a melhor perceber estes dois conceitos e assim diminuir a percentagem de colisão 

aquando do contacto com outra empresa culturalmente e temporalmente diferente.  

 

Cultura policrónica Cultura monocrónica 

� Várias tarefas ao mesmo tempo  � Uma coisa de cada vez 

� Interrupções admitidas e mudança de 

actividade  

� Consagração total e exclusiva à execução 

da tarefa 

� Referência de contexto na comunicação � Rara e/ou ausente referência de contexto 

na comunicação 

� Relação pessoal valorizada em detrito de 

atingir o objectivo pré-definido  

� Ênfase na execução do projecto/tarefa do 

que nas relações entre indivíduos 
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� Programas e projectos frequentemente e 

facilmente mudados 

 

� Execução rigorosa dos programas 

estabelecidos 

� As trocas e os empréstimos de objectos 

pessoais são frequentes e bem aceites  

� A prioridade é bem definida. A troca ou 

o empréstimo só ocorrem quando 

contrariado e forçado  

� Prioridade sobre os próximos � Esforço de não incomodar ninguém. 

Reserva e distância são a regra 

� A perfeição é relativa   � A perfeição é extrema  

� As relações são mais intensas e 

duradouras  

� As relações são mais superficiais e 

efémeras  

� Os indivíduos não têm paciência e 

tendem a passar directamente à acção 

�  Os indivíduos são lentos, mais 

metódicos e menos empenhados  

� Compromissos mais receosos tocam às 

pessoas 

� Compromissos mais receosos tocam ao 

tempo, às datas, aos prazos 

(Hall, 1990:49) 
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Parte II 

 

1. Barreiras culturais nas relações empresariais além fronteira 

 

As nossas experiências pessoais e profissionais permitem-nos tomar consciência de 

que os conhecimentos culturais e as competências linguísticas são indispensáveis face às 

novas exigências de um mercado cada vez global.  

 

O cargo empresarial desempenhado pela investigadora permite-lhe assistir a 

colisões culturais, em que nem sempre o negócio se concretiza devido às grandes 

diferenças culturais. Por exemplo, por diversas vezes que ela foi contactada por 

fornecedores na tentativa de a persuadir a adquirir novos produtos para a sua empresa, mas 

o negócio não é concretizado, pois o que um pensa ser acerca das necessidades do mercado 

actual, não é forçosamente a opinião do outro, pois ambos têm percepções diferentes do 

mercado da procura, onde a cultura influencia bastante. Por exemplo, as tendências em 

relação a marcas, modelos, versões e cores diferem entre Portugal e França. Denotamos 

que em Portugal existe uma procura cada vez maior de carrinhas (Peugeot 407 SW, Audi 

A4 Break, etc). Preferencialmente de cor cinzento, azul ou preto. Em contrapartida o 

branco, o vermelho e o verde não tem muita saída no mercado automóvel português. Mais 

ainda, sente que no decorrer da comunicação entre cliente e fornecedor nem sempre é fácil 

fazer-se compreender ou de entender o outro.  

 

Tal como vimos na página 13, uma língua estrangeira constitui um factor de ruído 

que pode prejudicar o processo de comunicação entre interlocutores de países diferentes. 

Como existem diferenças culturais entre os falantes de uma mesma língua, o significado 

das mensagens pode ser diferente para ambos. Poderíamos dizer que está aqui presente 

etnocentrismo, pois cada cultura tenta preservar a sua identidade face à possível difusão de 

preceitos de outras culturas. O indivíduo que tenta impingir determinado produto numa 

outra cultura e cujo produto não se adequa às necessidades dos seus habitantes, é um 

indivíduo que se considera superior àqueles que ele julga, e também tem um conhecimento 

muito limitado dos outros, mesmo que viva na sua proximidade.  
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2. Negócios internacionais 

 

Com a grande velocidade e facilidade com que a informação e tecnologia chegam 

ao mundo inteiro, as práticas empresariais tendem a semelhar-se. Todavia, a maneira como 

cada indivíduo pensa e actua difere de cultura para cultura. Estas diferenças culturais 

influenciam o funcionamento dos negócios internacionais. 

 

No mundo dos negócios internacionais, as empresas deparam-se com enormes 

dificuldades culturais. Enfrentando diferenças quanto à educação dos indivíduos, à cultura 

não só do país mas também da região (tal como dito na página 24, dentro de um país pode 

coexistir várias culturas), à oferta e procura dos mercados locais, e principalmente à língua 

falada pelos indivíduos. Para ultrapassar tais barreiras é necessário acima de tudo tomar 

consciência que estas barreiras existem, depois então cada parte deve procurar ser flexível, 

tentando compreender o outro, tendo em conta a língua que fala, o modo como ele pensa e 

actua, a educação que teve, etc. Depois de saber o que espera e como lidar com essas 

diferenças culturais é que será então possível alcançar uma comunicação efectiva. Quando 

tal acontece, o negócio entre duas empresas culturalmente distintos decorre eficazmente.  

 

Cada cultura tem a sua maneira de negociar e de relacionar com os parceiros de 

negócio. O que é bem aceite numa cultura pode ser muito mal interpretado por outra 

empresa por esta ser culturalmente diferente. Cada cultura, cada empresa, cada indivíduo 

tem a sua própria noção daquilo que é socialmente aceitável ou não. Quando se negoceia 

fora do nosso meio cultural nem sempre é fácil decidir qual o comportamento mais 

adequado às circunstâncias. Por isso, devemos estar preparados para trabalhar fora do 

nosso meio cultural, ajustando o nosso comportamento conforme a cultura de o país com a 

qual lidamos. Existem diversas ferramentas que permitem esta preparação. Por exemplo, 

podemo-nos basear no conceito de Hofstede (ver página 27). Como segundo ele a cultura 

consiste num conjunto de programas mentais que podem ser descritos e comparados, é 

possível medir as diferenças culturais. O modelo que ele apresenta é bastante útil para a 

preparação dos profissionais antes de sair fora do seu meio cultural e assim melhor ajustar 

o seu comportamento no exterior. 
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2.1. Ruído na comunicação internacional 

 

O ruído é tudo aquilo que interfere na transmissão ou recepção das mensagens e 

constitui uma das principais fontes de erro nas comunicações. O livro “Comunicação nas 

Organizações” de Arménio Rego foca essencialmente as diferenças interculturais como 

fonte de ruído nas comunicações. A diversidade cultural pode também ser traçada por 

outros níveis, tais como: racial, sexual, étnico, socioeconómico, profissional ocupacional, 

religioso e internacional. Este último aspecto assume uma importância crescente, pois as 

organizações recebem, cada vez mais, a colaboração de pessoas de diferentes países. Além 

de que a globalização e a inserção na famosa “aldeia global” tornam os contactos 

internacionais das empresas cada vez mais intensos e numerosos. (Rego, 1999: 61/63) 

 

É necessário estar preparado para compreender as diferenças culturais, pois caso 

contrário podemos interpretar mal as palavras e comportamentos dos nossos interlocutores; 

e de nós próprios sermos mal interpretados. Por exemplo, a maior parte dos americanos, 

quando fala, olha directamente para os olhos do seu interlocutor. Já os asiáticos tendem a 

olhar para baixo ou em redor. Os afro-americanos e hispânicos olham para nós quando 

estão a falar, mas em redor quando nos ouvem. Outro exemplo disso é os russos que têm 

dificuldade em entender algumas palavras, tais como: “eficiência” ou “mercado livre”, 

uma vez que não têm tradução directa na sua língua. (Rego, 1999:63) 

 

As diferenças culturais são vastas e complexas. No já referido livro, estão 

enunciados alguns exemplos de casos em que a ausência de conhecimento das diferenças 

de cultura pode arruinar a eficácia da comunicação entre países diferentes.  

 

• Na China, as gorjetas são um insulto nalguns sítios, e proibidas noutros. Mas nos 

Estados Unidos, elas são um dever, existindo tabelas para o devido efeito, neste 

país a ausência de gorjeta pode originar um insulto.  

• Se chegarmos meia hora atrasados num encontro com um norte-americano, 

poderemos estar a comunicar pouca consideração por ele. Todavia, o mesmo não 

acontecerá se a eventualidade se concretizar na América Latina. Na Inglaterra, 

chegar atrasado um quarto de hora num almoço para o qual fomos convidado pode 
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ser normal. Não obstante na Alemanha, a pontualidade é vital. Na Índia um atraso 

pode ocorrer até mais do que 30 minutos. 

• Na maior parte do mundo, acenar a cabeça para a frente e para trás, significa 

concordância, para obter efeito oposto, basta acenar lateralmente. Contudo, 

nalgumas regiões localizadas na Índia, a interpretação é a inversa. 

• Poderá haver equívocos entre pessoas culturalmente diferentes, se cada uma 

perfilhar pressupostos de confiança diferentes: basta que provenha de uma cultura 

onde se confia nas pessoas até haver razões para desconfiar (ex: americanos), e a 

outra seja oriunda de uma cultura onde se desconfia até haver razões para confiar 

(ex: alemães).  

• A compatibilidade/incompatibilidade de estilos verbais entre os interlocutores 

também pode influenciar na comunicação intercultural. Por exemplo, os japoneses 

usam um estilo indirecto e escondem as verdadeiras intenções negociais. Os árabes 

usam uma linguagem mais expressiva e elaborada. Os norte-americanos tendem a 

ser directos e sucintos. (Rego, 1999:63/65) 

 

 

3. Países culturalmente distintos   

 

Cada país tem a sua própria cultura, as suas próprias crenças e valores, a sua 

personalidade (grau de flexibilidade), a sua confiança (se deve ou não demonstrar, por 

exemplo, os chineses dificilmente dizem “não”), a sua maneira de percepcionar o tempo 

(podendo ser monocrónica ou policrónica tal como referido anteriormente na página 27), a 

importância que dá à hierarquia (por exemplo, numa empresa chinesa as decisões são 

tomadas no topo que geralmente é sempre a pessoa mais velha do grupo), o improviso 

(nalgumas culturas o improviso é tolerável, noutras é completamente inadmissível, ou seja 

tudo deve acontecer exactamente como pré-definido, não dando espaço a surpresas).  

 

Em cada país é possível coexistir culturas diferentes, por exemplo a língua falada 

em cada país pode sofrer alterações em cada região. No mundo dos negócios internacionais 

é preciso estar sensível a estas diferenças, por exemplo: um profissional que tenha 

estudado mandarim e que mantenha relações comerciais com Taiwan, irá se deparar com 
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diferenças linguísticas, uma vez que nesta ilha se fala o chinês tradicional. Um outro 

exemplo é as etnias ou as subculturas, ou seja em cada país se pode encontrar grupos de 

pessoas que partilham ideais diferentes, ou o mesmo modo de falar a mesma língua, por 

exemplo, em Portugal existe a cultura portuguesa, mas também se pode encontrar a cultura 

transmontana, algarvia, entre outras. Cada subcultura tem a sua própria gastronomia, a sua 

pronúncia, etc. 

 

É importante estar ciente destas diferenças culturais entre países, pois isto irá 

permitir um melhor entendimento entre as empresas, e consecutivamente irá aumentar o 

volume de negócios entre ambas. Numa relação de cliente e fornecedor, devemos procurar 

demonstrar ao parceiro de negócios que sabemos alguma coisa do seu país e da sua cultura. 

Se falarmos a sua língua melhor ainda. Na parte III procuraremos desenvolver mais sobre a 

questão da relação entre clientes e fornecedores, procurando identificar os factores 

favoráveis e desfavoráveis que se podem encontrar neste tipo de relação numa esfera 

internacional.  

 

 

4. Cultura Portuguesa 

 

Embora tenhamos conseguido grandes feitos no passado, devido à frágil e instável 

economia e política que se faz sentir em Portugal, a nossa projecção no mundo estrangeiro 

atenuou. A presença de Portugal nas feiras internacionais baixou nos últimos anos. Este 

desinvestimento deve-se sobretudo aos cortes orçamentais. (Carmo, 2004) 

 

 Segundo Maria Manuel Baptista (2006) os portugueses partilham um sentimento de 

não-visibilidade, ou seja eles sentem que são invisíveis ao olhar estrangeiro. Este 

sentimento negativo é partilhado pela maioria dos portugueses. Segundo a autora do livro 

“Estudos Eduardo Lourenço” os portugueses deveriam ser capazes de superar tal 

sentimento nefasto de inveja e ressentimento, resultante de um complexo de inferioridade. 

Paralelamente a esta situação, existem portugueses que lutam pelo reconhecimento 

internacional, acreditam em si e têm pensamento positivo em relação à aceitação do 

produto português no mercado global, logo na valorização da cultura portuguesa no e pelo 
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estrangeiro. Por exemplo, no ano de 2007 um jovem empreendedor português ganhou um 

prémio em Milão de melhor Designer do Ano no sector calçado. Esta situação vem 

reforçar o desejo de os empresários portugueses aspirarem o reconhecimento internacional, 

à semelhança do que aconteceu com a Sonae, ou ainda com o Magalhães.  

 

A Maria Manuel Baptista culpabiliza a falta de visibilidade no estrangeiro ao 

estrangeiro. Ela atribui esta culpa aos portugueses, pois ele vivem “atormentadamente o 

seu presente tendo os pés bem afincados algures num passado glorioso, e com a mente 

projectada num futuro ao qual apenas teremos acesso se decidirmos colocar o dedo na 

nossa ferida cultural, assumindo-a como parte integrante do nosso espírito.” (Baptista, 

2006:49) Denuncia ainda que vivemos numa constante oscilação entre exaltação e 

desencorajamento cultural. Apesar de sabermos que vivemos com um pensamento 

demasiado negativo, continuamos a sofrer desnecessariamente pelo facto do estrangeiro 

não nos dar o devido valor. Tal atitude reflecte a contradição efectiva da nossa existência 

cultural. (Baptista, 2006:50) 

 

Podemos constatar que em Portugal existe um fascínio excessivo pelo estrangeiro, 

pelas suas práticas, produtos, o que leva a tornar os seus próprios produtos invisíveis sobre 

o olhar exterior. Se os próprios portugueses preferem os produtos internacionais, quem 

gostará dos seus produtos nacionais? Eles deveriam ser os primeiros a valorizarem a sua 

cultura, a orgulharem-se incondicionalmente dos seus produtos e artefactos. Por isso, o 

sentimento de injustiça e a culpabilidade aplicada ao estrangeiro não faz sentido. 

 

Os portugueses nunca deveriam esquecer que são possuidores de uma cultura muito 

rica em vários domínios. Tem uma gastronomia única e variada em doces, salgados, vinhos 

e queijos (o vinho do porto é mundialmente conhecido e apreciado). Existe em Portugal 

pessoas talentosas que divulgam o cinema, a música, a literatura e a arquitectura 

portuguesa no estrangeiro de forma singular. Falamos particularmente de José Saramago 

que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1998, dos Madredeus que já amealharam 

vários prémios internacionais, de Siza Vieira que igualmente foi distinguindo por vários 

prémios importantes internacionais, de Manoel de Oliveira que ninguém mais do que ele 

divulga o cinema português no estrangeiro. 
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Parte III 

 

1. Estudo de campo 

 

Com a finalidade de identificar e observar o funcionamento de alguns destes 

processos no mundo real de uma empresa, elaborou-se e efectuou-se um estudo de campo. 

Trata-se de um estudo feito no interior da empresa Auto Correia e paralelamente a uma 

empresa belga sua parceira de negócios, especificamente a Auto’s Willems. Acreditamos 

que este estudo revelará que a cultura pode constituir de facto uma barreira nas relações de 

negócios com países culturalmente diferentes. Através da observação das relações entre a 

Auto Correia e os seus fornecedores, assim como das relações entre a Auto’s Willems e os 

seus clientes, podemos identificar vários factores que interferem na comunicação 

intercultural e ainda formular possíveis soluções para ultrapassar as barreiras culturais no 

mercado internacional.   

 

 

2. Caso 1 – Auto Correia 

 

2.1 Apresentação da empresa 

A empresa Auto Correia é uma pequena média empresa (PME) que se dedica ao 

comércio e importação de automóveis novos e usados de gama média e alta das mais 

diversas marcas (Audi, Mercedes, BMW, Renault, Peugeot, Volvo, Jeep, …).  

Foi fundada em 1997 na zona norte de Portugal, mais especificamente em Vila 

Nova de Famalicão, pelo Sr. Jorge Correia. A empresa cresceu de forma gradual, 

conseguindo vincar-se no comércio regional e nacional. Actualmente, a sua sede situa-se 

em Ílhavo, perto do Museu da Vista Alegre. Tem uma filial em Matosinhos e várias 

parcerias com outras empresas geograficamente dispersas no centro do país. O fundador 

ambiciona abrir uma filial em Cabo Verde num futuro próximo. 
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Conta com uma equipa de cinco colaboradores que se distribuem nas seguintes 

áreas: Direcção, Departamento de Vendas, Departamento Comercial e Departamento de 

Marketing. A direcção é chefiada pelo seu fundador que actua no universo automóvel 

desde tenra idade. Foi chefe de oficina na marca Renault e lançou-se no mercado de 

importação automóvel um ano depois que os serviços aduaneiros abriram portas à 

importação, mais exactamente em 1996. Não teve oportunidade de estudar línguas 

estrangeiras. O departamento de vendas tem dois vendedores. O departamento comercial e 

de marketing está a cargo da investigadora, pois possui habilitações superiores na área das 

línguas e relações empresariais.  

A empresa dedica-se exclusivamente à importação e comercialização de 

automóveis, portanto não exporta para o estrangeiro. O contacto com os fornecedores 

estrangeiros decorre on-line, executado por telefone ou via e-mail, ou presencial nas 

instalações dos mesmos. 

 

 

2.2. O factor linguístico na Auto Correia 

 

No mundo das relações empresariais internacionais é fundamental o conhecimento 

de línguas estrangeiras, pois cada país tem a sua própria cultura e a sua própria língua. Para 

alcançar uma comunicação intercultural efectiva é necessário que ambas as partes falem a 

mesma língua, caso contrário é impossível estabelecer comunicação. Visto isto, é aqui 

necessário analisar o factor linguístico na Auto Correia, para perceber se ela está ou não 

preparada para comunicar com empresas de países estrangeiros, melhor ainda se está 

suficientemente preparada para actuar no mundo cada vez mais global. 

 

Tal como já vimos ao longo dos capítulos as línguas são uma mais-valia a longo 

prazo no mundo dos negócios internacionais, promovendo uma melhor comunicação e 

incentivando uma maior compreensão cultural. A componente linguística é um factor 

crucial para o bom sucesso da empresa, visto que existe um contacto diário com empresas 

estrangeiras. A Auto Correia relaciona-se com empresas europeias situadas em Espanha, 

França, Bélgica, Itália e Alemanha. As línguas regularmente utilizadas são inglês e francês. 
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Esta última é fundamental para o bom funcionamento da empresa, uma vez que existe um 

contacto diário com o fornecedor principal que é uma empresa multinacional de leilões de 

automóveis, situada em França. A língua inglesa só é falada nas negociações concretizadas 

com fornecedores e transportadores alemães, italianos ou belgas (residentes no nordeste da 

Bélgica).  

  

A grande desvantagem desta empresa no que diz respeito à estratégia linguista, cuja 

pode torná-la menos competitiva no mercado internacional, é que ela apenas conta com 

uma única pessoa que fala línguas estrangeiras. Embora ela possui competências técnicas, 

práticas de negócios e fale cinco línguas, se ela não puder trabalhar por razões pessoais ou 

de saúde, durante o período de tempo que estiver afastada das suas tarefas dentro da 

empresa não existe ninguém com conhecimentos linguísticos que possam negociar e 

concluir negócios. Logo, nesse período de tempo (curto ou longo) a empresa fica 

impossibilitada de comunicar com os seus parceiros de negócios estrangeiros, e 

consecutivamente corre o risco de perder oportunidades de aumentar o seu capital. 

 

 

3. Caso 2 – Auto’s Willems  

 

3.1. Apresentação da empresa 

A empresa Auto’s Willems é uma PME que se destina há mais de vinte anos ao 

comércio e exportação de automóveis usados de um vasto leque de marcas, tais como: 

Audi, BMW, Mercedes, Volkeswagen, Opel, Renault, Peugeot, Ford, entre outras. Situa-se 

em Boortmeerbeek, próximo de Bruxelas.  

Conta com uma equipa de quatro colaboradores que se distribuem nas seguintes 

áreas: Direcção, Administração e Departamento Comercial. A direcção é dirigida pelo 

fundador da empresa, cujo fala unicamente neerlandês, pois à semelhança do fundador da 

Auto Correia, também não teve oportunidade de aprender línguas estrangeiras. Para 

conseguir importar e exportar os seus produtos conta com colaboradores multilingues. Na 

área administrativa encontra-se uma funcionária bilingue, na sua formação académica 
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aprendeu inglês e francês. O departamento comercial tem dois vendedores, ambos são 

multilingues. Um deles é filho do proprietário que fala inglês, francês e russo e outro é 

nativo de Espanha que fala alemão, francês e espanhol.  

São especialistas na exportação de automóveis para a Europa, designadamente para 

França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Rússia, Polónia, Espanha, Portugal, Roménia, 

Jugoslávia e Eslovénia.  

 

 

3.2. O factor linguístico na Auto’s Willems 

 

Podemos verificar que esta empresa possui uma estratégia de língua, esta é definida 

como “a adopção de planeamento de uma escala de técnicas para facilitar a comunicação 

eficaz no exterior com os clientes e os fornecedores”. (Department for Education and 

Skills, 2002: 4/5) Segundo um estudo intitulado de “Línguas para todos: línguas para a 

vida” levado a cabo pelo Departamento de Educação e Conhecimentos de Nottigham, a 

técnica de recrutar falantes nativos com habilidades de língua é usada para melhorar a 

competitividade no seio das empresas.  

 

Todos os subordinados da Auto’s Willems sabem falar duas ou mais línguas 

estrangeiras, daí o sucesso além fronteira, pois este factor estimula as suas relações com os 

seus fornecedores e clientes estrangeiros para relações de longo prazo. Como a empresa 

mantém contacto diário com o exterior, quer com potenciais clientes, clientes já fidedignos 

(como o caso da Auto Correia), quer com fornecedores novos ou antigos, o seu volume de 

transacções intracomunitárias é elevado. A empresa relaciona-se com a Rússia, Polónia, 

Espanha, Portugal, Roménia, Jugoslávia e Eslovénia, daí a necessidade de recrutar falantes 

que dominam várias línguas estrangeiras e que detenham algumas noções da cultura dos 

seus parceiros de negócios, assim como dos seus clientes. 
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4. Relações entre clientes e fornecedores 

  

Devido à globalização, a concorrência é cada vez mais cerrada, num cenário 

competitivo sem fronteiras. Com a abertura da economia mundial, o mundo empresarial 

sofreu profundas mudanças. Outrora, os fornecedores eram considerados adversários. 

Hoje, existe uma preocupação crescente por parte das empresas em estreitar os laços de 

parceria entre cliente fornecedor. A mesma importância que se dá ao cliente, também é 

agora dada na consolidação do relacionamento com fornecedores.  

 

Inicialmente, as grandes organizações desenvolveram processos de parceria através 

do “Contrato de Fornecimento”, no qual o fornecedor passava por um longo processo de 

avaliação e qualificação que o habilitava para o fornecimento, através de um contrato 

formalmente estabelecido com o intuito da busca da qualidade assegurada. Uma série de 

responsabilidades e compromissos eram impostos aos fornecedores, que nem sempre 

apresentavam os resultados esperados, em consequência de conflitos de interesses que 

ocorriam ao longo da operacionalização dos mesmos. Na maioria das vezes, estes 

procedimentos eram aplicados a toda a cadeia de abastecimento, sem levar em conta 

características de cada fornecedor, como a sua língua e cultura, capacidade instalada, 

logística disponível, complexidade do produto fornecido e outros indicadores importantes, 

porém nem sempre visíveis. (Alvarez & Queiroz 2003, 1:2) 

 

Tanto a empresa Auto Correia, como a Auto’s Willems, atentas a estas questões, 

aperfeiçoaram os seus procedimentos para obterem um melhor relacionamento com seus 

fornecedores. Criaram processos de integração e parcerias tornando-as mais flexíveis e 

menos burocráticas, de forma a considerar as necessidades e expectativas de ambas as 

partes envolvidas no negócio, onde procuram evitar benefícios unilaterais e estimular a 

obtenção de benefícios mútuos.  

 

O principal ponto a ser considerado entre a relação cliente e fornecedor é a 

confiança, ou seja, estabelecer um relacionamento baseado na confiança mútua é 

fundamental para relações de longevidade. Esta confiança deve ser conquistada e leva 

algum tempo para ser estabelecida. Este processo torna-se complicado quando os seus 
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intervenientes são culturalmente diferentes, pois podem ocorrer estereótipos, isto é o 

individuo é identificado com um grupo ou categoria e os atributos associados com esse 

grupo ou categoria são considerados como fazendo parte do sujeito em questão, tal como 

vimos na página 17. Também torna-se difícil ganhar credibilidade, porque cada indivíduo 

tem o seu sistema pessoal de opiniões, de crenças e ideais. Estes aspectos, juntamente com 

experiências anteriores, influenciam este processo, podendo ajudar ou prejudicar nas 

relações entre cliente e fornecedor.   

 

Uma comunicação aberta e plena é fundamental entre cliente e fornecedor, de modo 

que ambas as partes entendam o problema uma da outra, e possam trabalhar juntas na 

solução que beneficiará a ambas. Ora alcançar uma comunicação aberta e plena é difícil 

quando os seus interlocutores são de países diferentes e falam línguas diferentes. Tal como 

vimos na página 3, o indivíduo que conhece a língua tem consciência das condições em 

que é apropriado usar determinada frase, sabe o que pode alcançar e quais as vias a seguir 

mediante a utilização adequada de uma frase em determinadas situações. Este é um 

exemplo de situação que tal pode acontecer, o cliente e/ou fornecedor por não saber ou por 

não dominar a língua do seu interlocutor pode não alcançar uma comunicação aberta e 

plena, tal como foi aqui sugerido. Também o contrário pode acontecer, ou seja, o indivíduo 

que conhece bem a cultura do seu parceiro e domina a língua estrangeira, pode e deve 

aplicar determinadas frases que permitem uma comunicação efectiva.  

 

 

5. Análise às empresas 

 

Com a facilidade dos meios de comunicação, transporte e fluxo financeiro o mundo 

torna-se mais pequeno. Inicialmente, tanto a Auto Correia e a Auto’s Willems, destinavam-

se simplesmente à venda de automóveis aos consumidores locais e/ou regionais. Mas com 

a consolidação da Europa e o aparecimento do euro, importar e exportar dentro da Europa 

é agora mais fácil. Tendo em conta todos estes aspectos, ambas as empresas reformaram o 

seu modelo de negócio. Este consiste numa “ferramenta conceptual que contém um 

conjunto de objectos, conceitos e respectivas relações, com o objectivo de expressar a 

lógica de negócio de uma empresa em particular. Assim, deve-se considerar os conceitos e 
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relações que permitem ter uma descrição e uma representação simplificado do valor que é 

fornecido ao cliente, da forma como isso é feito e do consequente impacto financeiro.” 

(Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005) Antigamente, elas não tinham nenhuma estratégia 

bem definida, nem qualquer competência distintiva. Agora, têm um bom modelo de 

negócio, pois escolheram estrategicamente, onde aplicar o modelo de negócio, quais os 

mercados geográficos, segmentos, produtos, clientes e fornecedores. 

 

A situação geográfica em que se encontra cada empresa aqui analisada, assim como 

o seu estatuto de PME, condicionam o seu volume de negócios. Inicialmente detentores de 

um capital social de cinco mil euros e dispondo de recursos humanos escassos, vêem hoje 

o seu volume de negócios multiplicado. Este crescimento deve-se principalmente com a 

entrada das empresas no mercado internacional. Apesar da entrada no mercado global 

requerer um esforço maior para as micro, pequenas e médias empresas, do que para as 

macro empresas cujas usufruem de grandes recursos financeiros, humanos e técnicos; as 

duas empresas europeias viram as suas importações/exportações ganharem outra dinâmica, 

com a contratação de trabalhadores com competências linguísticas e técnicas de vendas. 

 

Uma das maiores diferenças entre estas duas empresas é que o proprietário da Auto 

Correia é um jovem empreendedor português que se dedica ao retalho automóvel há uma 

dezena de anos, enquanto o proprietário da Auto’s Willems é um empresário belga que 

presta os seus serviços há mais de vinte anos. Uma outra diferença de grande importância é 

a situação geográfica que as distingue. Portugal é um país situado no sudoeste da Europa e 

é a nação mais ocidental do continente europeu. Por estar num extremo da Europa, as 

transacções intracomunitárias das empresas portuguesas sãos mais caras e complexas. As 

deslocações às instalações dos seus parceiros são igualmente mais caras e difíceis. Sendo o 

tempo e o preço do transporte das mercadorias mais elevados.  

 

Fazendo uma comparação, a Bélgica é um país ocidental europeu localizado mais 

próximo do centro da Europa do que Portugal, logo é mais fácil e barato para a Auto’s 

Willems relacionar-se com diversos países europeus do que Portugal. Esta situação permite 

à empresa belga uma óptima estratégia geográfica, na medida em que consegue facilmente 

e rapidamente chegar os seus produtos (veículos usados) ao resto da Europa. A Auto 
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Correia está localizada num extremo da Europa, esta circunstância geográfica causa uma 

tendência de importar veículos a partir de países mais próximos. A Espanha por ser o único 

país fronteiriço de Portugal é o maior fornecedor da empresa, seguindo-se da França, 

Bélgica, Itália e Alemanha. O baixo custo e a rapidez de transporte está na origem dos 

grandes fluxos de transacções intracomunitárias entre Portugal e Espanha. A cultura tem 

igualmente um peso importante nesta preferência, uma vez que existe maiores afinidades 

culturais entre estes dois países do que, por exemplo, entre Portugal e Alemanha. 

 

 

5.1. Aproximação das duas empresas ao resto do mundo   

 

A principal ferramenta usada pelas empresas Auto Correia e Auto’s Willems na 

aproximação ao resto do mundo é sem dúvida a Internet. A Internet ultrapassou muitas das 

barreiras geográficas que travavam o acesso das empresas a mercados distantes, como no 

caso destas duas PME.  

 

Não devemos confundir esta ferramenta para solução encontrada no combate às 

barreiras culturais, pois ela apenas elimina os problemas quanto à distância física, ainda é 

preciso vencer desafios culturais, linguísticos, tecnológicos, concorrenciais e não só. Estes 

desafios são facilmente ultrapassados através da construção de um bom site, tendo em 

conta as diferentes particularidades de cada país, disponibilizando a informação da 

empresa e dos seus serviços em várias línguas estrangeiras. 

 

Ambas as empresas Auto Correia e Auto’s Willems têm site na Internet, para tal 

estudaram o mercado alvo, seguindo os tópicos apresentados na Parte IV do presente 

trabalho. Tendo em conta as especificidades próprias que acarreta construir um site 

ambicionado para entrar no mercado internacional, todos os detalhes foram considerados, 

desde as cores utilizadas; tamanho de letra e quantidade de texto, até ao leque de línguas 

disponibilizado. Com a ajuda da Internet, estas duas empresas, como milhares de outras, 

ultrapassaram muitas das barreiras geográficas que impediam o acesso das empresas a 

mercados nacionais e/ou internacionais tão longínquos como uma outra região do seu 

próprio país, ou até como um continente do outro lado do planeta. 
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Não obstante, ela apenas reduziu a distância física que impedia a Auto Correia de 

comprar novos veículos na Europa, e que impedia a Auto’s Willems de prestar seus 

serviços a nível internacional, pois tal como já referimos na página 39, para entrar no 

mercado internacional elas precisam de vencer desafios culturais, linguísticos, tecnológicos 

e concorrenciais. Já pensando nisso, a Auto’s Willems por vender para um grande número 

de países europeus, dispõe o site em várias línguas, são elas: alemão, inglês, francês, 

espanhol e neerlandês. A Auto Correia irá apresentar muito brevemente a informação da 

sua empresa e produtos não só em português, como também em francês e inglês. Já a 

pensar nos possíveis utilizadores estrangeiros, ambos os sites foram construídos em tons de 

cinza por ser uma cor neutra e disponibilizam a informação sobre a empresa e seus 

serviços e/ou produtos de forma simples e sucinta para tornar uma leitura mais fácil ao seu 

potencial parceiro estrangeiro. 

 

Podemos dizer que a Internet veio não só aproximar estas empresas, assim como 

tantas outras no mercado global, como veio facilitar as relações entre cliente e fornecedor, 

pois a comunicação é agora feita de forma mais rápida e barata. Vender e comprar torna-se 

numa tarefa muito mais simplificada e confortável. Várias ferramentas permitem esta 

melhoria, desde propostas feitas por e-mail a participação em leilões on-line. Sem sair do 

escritório é possível concluir grandes negócios, poupando na deslocação feitas ao exterior, 

reduzindo o risco de ser assaltado ou de sofrer um acidente.  

 

 

6. Metodologia e Observação 

 

No intuito de enriquecer e fundamentar a nossa hipótese quanto à cultura e língua 

constituírem de facto um obstáculo nas relações empresariais, procedeu-se à elaboração de 

um guião de entrevista (ver anexo 1), o qual serviu de base para entrevistar o fundador da 

empresa. Da entrevista pode-se tirar várias conclusões sobre o mercado internacional 

através da sua experiência pessoal, como veremos mais à frente. “A entrevista é um 

método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de 

grupos, com várias pessoas seleccionadas cuidadosamente ou cujo grau de pertinência, 

validade e fiabilidade é analisado na perspectiva dos objectivos de recolha de 
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informações.” (Ketele, 1999:18) Assim, foi realizada uma entrevista ao fundador da 

empresa onde actua a autora para através de um questionário oral ou de uma conversa, 

obter informações sobre os seus actos e as suas ideias. Para isso foi elaborado um guião de 

entrevista, pois este serve é um instrumento de recolha de informações na forma de texto 

que serve de base à realização de uma entrevista propriamente dita. O guião anexado a esta 

dissertação é constituído por um conjunto de questões abertas semi-abertas. 

 

“Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações 

baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em 

estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de interesse para 

os investigadores, não havendo interacção directa entre estes e os inquiridos.” (Muñoz, 

2003:2) Tendo em vista identificar as dificuldades ressentidas no decorrer do dia-a-dia das 

empresas em se relacionar com países diferentes, elaborou-se um pequeno questionário em 

português e francês (ver anexo 2 e 3). Este questionário destina-se a todo o tipo de 

profissionais de qualquer sector e de qualquer país. Neste questionário procurou-se 

também compreender as similaridades e/ou diferenças existentes entre empresas de países 

diferentes. O público-alvo foi escolhido aleatoriamente, discriminando habilitações 

literárias, sexo, idade, etnia de maneira a obter respostas o mais diversificadas quanto 

possível para melhor reflectir sobre as questões. Foi enviado para aproximadamente trinta 

pessoas de diversas empresas de países diferentes. Sete foram o número de profissionais 

que aceitaram este desafio, respondendo então ao questionário.  

 

 

6.1. Apresentação e discussão dos resultados da entrevista 

  

Para se relacionar com empresas de países diferentes é essencial que as empresas 

contem com indivíduos que saibam falar línguas estrangeiras e que tenham consciência das 

diferenças culturais. Estas foram algumas das constatações que a entrevistadora concluiu 

no decorrer da entrevista. Tais aspectos vêm ao encontro do que ela própria também já 

havia constatado.   
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A principal dificuldade que o entrevistado sente nas suas viagens ao exterior é a 

língua. Visto que o entrevistado tem apenas a 4ª classe, não aprendeu nenhuma língua 

estrangeira. De acordo com ele “se não falarmos a mesma língua, não há comunicação 

possível.” Conta-nos que a maior dificuldade que sentiu “foi encontrar-se sozinho e 

precisar qualquer coisa e não conseguir comunicar com as pessoas.” Isto acontece pois na 

Europa quase ninguém sabe falar português. Mais uma vez, vimos que a língua é um factor 

crucial nas relações internacionais entre empresas. Se ambos os interlocutores não falam a 

mesma língua, é impossível estabelecer uma comunicação. Tal como exposto da página 16, 

só existe comunicação se as palavras seleccionadas pelo emissor puderem ser interpretadas 

pelo receptor. Isto não acontece, se por exemplo o emissor selecciona uma língua 

estrangeira desconhecida pelo receptor.  

 

Quanto à cultura dos parceiros de negócios, o empresário admite “conhecer 

relativamente bem, mas não muito bem. Pela experiência que tem, pelos negócios que fez”. 

A partir da sua resposta, podemos dizer que as experiências pessoais e profissionais 

permitem assimilar conhecimentos quanto à cultura dos outros. Logo, é essencial estar 

muito bem preparado antes de começar a negociar com empresas de países estrangeiros. 

No mercado internacional é necessário estar preparado para todo o tipo de situações, é 

preciso buscar conhecimento sobre o país com o qual se pretende estabelecer uma parceria. 

Também a entrevistadora partilha este sentimento, pois também ela aprendeu através das 

suas experiências profissionais que se deve estar muito bem preparado antes de começar a 

negociar com empresas de países estrangeiros. Caso contrário, pode-se perder óptimos 

negócios e consecutivamente grandes oportunidades de realizar elevados vultos de lucro. 

Mais ainda, todo o tempo investido é desperdiçado.   

 

O entrevistado diz-nos que os seus parceiros de negócios “conhecem pouco a 

cultura portuguesa, até porque eles nos propõem sempre carros de caixa automática e é o 

tipo de viatura que aqui ainda não tem muita saída”. Este pensamento deixa-nos um 

sentimento de negativismo. À semelhança do que Maria Manuel Baptista havia dito na 

página 41, a cultura portuguesa não tem visibilidade no estrangeiro. Os parceiros de 

negócio têm uma ideia muito errada do que é a cultura portuguesa, isto está muito presente 

na maneira como lidam com este empresário.  
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Uma outra conclusão a que chegamos através da entrevista é que no mercado 

internacional é necessário estar preparado para todo o tipo de situações. Por exemplo, uma 

das soluções encontradas pelo empresário para ultrapassar a maior dificuldade (“fazer 

compreender-se”) é “ligar o telefone em alta voz” e utilizar uma interprete multilingue. 

Então, pode-se concluir que se um empresário não detém conhecimentos suficientes que 

lhe permitem uma comunicação intercultural, ele deve poder contar com uma equipa de 

colaboradores cujos sejam multilingues ou ainda nativos dos países onde a língua mais 

falada no decorrer dos negócios estabelecidos com o exterior é oficial. Esta estratégia é 

chamada de estratégia de língua, como vimos na página 40.  

 

 

6.2. Apresentação dos resultados do questionário 

 

Na aldeia global em que vivemos hoje em dia, as diferenças culturais fazem-se 

sentir cada vez mais. Nos negócios internacionais é possível deparar-se com barreiras 

culturais. É neste âmbito de investigação que se insere o presente questionário, cujo 

objectivo principal é de demonstrar como a cultura e a língua podem constituir um 

obstáculo nas relações empresariais. Os dados obtidos nos questionários estão abaixo 

apresentados, sendo as suas respostas totalmente confidenciais e anónimas.  

 

 

6.2.1. Análise dos questionários 

 

À pergunta que línguas estrangeiras aprenderam ou melhoraram no decorrer da 

formação/educação, quatro dos inqueridos responderam que estudaram inglês, dois dos 

entrevistados responderam espanhol, igualmente dois deles francês e escassamente um 

aprendeu alemão.  

 

Um dos objectivos do questionário foi procurar saber que outras línguas 

estrangeiras aprenderam ou melhoraram fora da formação profissional. Descobriu-se que, 

somando as respostas dos diversos inqueridos, o inglês, espanhol e japonês são as línguas 

mais procuradas pelos entrevistados.  
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A próxima pergunta foi “No seu local de trabalho relaciona-se com países 

estrangeiros? Se sim, quais?”. À qual todos os inqueridos admitiram que se relacionam 

com países estrangeiros no seu local de trabalho. E disseram que se mantêm relações 

empresariais com a Itália, Roménia, Alemanha, Portugal, Bélgica, França e Espanha. 

 

Procuramos também saber se o inquerido sentiu ou sente necessidade em pesquisar 

informações sobre a cultura do seu parceiro de negócio. “Sim” foi a resposta 

maioritariamente dada, contra um único “não”. Houve, extraordinariamente, um 

entrevistado que especificou a informação pesquisada: as taxas de importação dos países 

estrangeiros de contacto, assim como a sua percentagem do IVA em vigor.   

 

Ainda desejamos saber se o entrevistado tinha assistido a alguma colisão cultural 

em que os interesses da empresa para a qual trabalha tivessem sido prejudicados. 

Unanimemente, responderam de forma negativa a esta pergunta. O que leva a uma 

profunda reflexão abordada no capítulo seguinte. 

 

Pedimos juntamente que os inqueridos apontassem os aspectos que consideram 

importantes no contacto com um país estrangeiro. “A língua” foi uma resposta maioritária. 

Alguns fizeram referência à cultura e ao factor socioeconómico. 

 

De seguida, ambicionamos saber opostamente quais foram os aspectos ignorados, 

ou não abordados, no decorrer da formação profissional, aspectos esses viriam a prevenir 

futuros mal-entendidos oriundos do contacto com o estrangeiro. Vários foram os 

entrevistados que lamentaram que não abordaram vocabulário técnico aquando da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Ainda alistaram a inexistência de informação 

acerca da cultura, das técnicas de negociação, da logística e das taxas financeiras de cada 

país. Enfim, expressaram que a formação era demasiado generalista.  

 

 

6.2.2. Discussão dos resultados 

 

Através das respostas dadas às duas primeiras perguntas “Que línguas estrangeiras 

aprendeu ou melhorou no decorrer da sua formação/educação?” e “Que línguas 
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estrangeiras aprendeu ou melhorou fora da sua formação profissional?” podemos verificar 

que a língua portuguesa não é, ou não foi, língua estrangeira estudada por nenhum dos 

inqueridos. Desta forma, é imprescindível que os profissionais portugueses aprendam 

línguas estrangeiras para conseguirem vincar no mercado internacional, uma vez que a 

língua portuguesa não é cadeira opcional em todas as escolas europeias nem no mundo. O 

facto de os parceiros de negócios falarem a mesma língua permite uma comunicação 

efectiva entre eles. É igualmente importante que ambas as partes possuem conhecimentos 

sobre a cultura do seu interlocutor, estes conhecimentos facilitam o decorrer do negócio, 

permitindo estabelecer uma mais rápida e melhor relação de confiança.  

 

De seguida procuramos saber quais os países com os quais mantinham uma relação 

de negócios. Curiosamente, todos os países apontados (Itália, Roménia, Alemanha, 

Portugal, Bélgica, França e Espanha) pertencem à União Europeia. Vários são os factores 

que determinam esta situação. Os principais são: o tamanho da empresa e o sector a que se 

dedica. Por exemplo, uma PME terá mais dificuldade em exportar os seus produtos para a 

China, uma vez que ela é um grande país produtor e abastecedor de vários mercados 

mundiais. E se o sector de actividade da empresa for a indústria automóvel, por exemplo, 

por razões de transporte, e não só, é mais fácil e barato transaccionar dentro da Europa.  

 

Posteriormente, quisemos saber se o inquerido sente necessidade em procurar 

informações sobre a cultura do seu parceiro de negócio para tentar perceber se existe nos 

profissionais um real desejo de perceber o “outro”. De forma geral, pode-se dizer que os 

inquiridos sentem essa forte vontade de conhecer o seu parceiro de negócio que se traduz 

numa vontade de vencer no mercado internacional. Mais ainda, com uma simples resposta 

de um inquerido (pesquisa acerca de taxas de importação dos países estrangeiros de 

contacto e da percentagem do IVA em vigor), verifica-se algo de extraordinário: os países 

têm fortes diferenças a nível socioeconómico, político, arquitectónico, linguístico, de 

costumes, crenças, religião, etc. A cultura faz parte de todos estes aspectos, logo é 

importante que os profissionais conheçam a cultura dos países com os quais mantêm 

relações internacionais. 
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Um outro aspecto a ser observado são as respostas à pergunta “Já assistiu a uma 

colisão cultural em que os interesses da sua empresa saíssem prejudicados? Se sim, em que 

circunstância?” Curiosamente todos os inqueridos responderam unanimemente que não. 

Pela experiência pessoal e profissional que a autora vivenciou ao longo do tempo em que 

se relaciona com empresas de países externos leva-a a acreditar que as respostas dadas 

demonstram a falta de consciencialização por parte dos inqueridos em determinado 

negócio não se ter concretizado devido às diferenças culturais que existe entre os países e 

as empresas. É então necessário sensibilizar os profissionais de hoje para esta temática. 

Actualmente, é necessário que todos nós nos consciencializemos que existem colisões 

culturais que impendem a concretização de negócios. É portanto urgente que os 

profissionais compreendam que se determinado negócio não se concretizou com tal país, 

pode não ter sido alcançado por falta de uma boa argumentação ou pelo mau 

manuseamento de técnicas de vendas, poderá ter sido a cultura que pesou na tomada de decisão.  

 

A próxima pergunta foi: “Tendo em conta a sua experiência profissional, quais os 

aspectos que considera importantes no contacto com um país estrangeiro?”. Pelas respostas 

mencionadas podemos concluir que a língua é um factor crucial. Em segundo lugar estão 

os aspectos culturais e socioeconómicos. Isto demonstra que no mundo dos negócios 

internacionais é essencial alcançar uma comunicação efectiva com o seu interlocutor 

estrangeiro. Para tal é necessário que ambos falem a mesma língua, caso contrário o 

negócio não será concluído. Segundo os inqueridos, os aspectos culturais e 

socioeconómicos devem também ser considerados no contacto com países estrangeiros. 

Tal pensamento pode-se traduzir na consciencialização dos profissionais de hoje sobre o 

enigma do multiculturalismo. É do conhecimento geral que as diferenças socioeconómicas 

são determinantes no mercado internacional, principalmente se tais diferenças têm 

proporções gigantescas, por exemplo uma empresa que se dedique à venda de 

computadores e que ambiciona implementar uma filial na Serra Leoa2, deve estar 

preparado para a extrema pobreza que assombra esse país e pela elevada taxa de iliteracia 

informática dos seus habitantes. 

 

                                                 
2 País mais pobre do mundo (ONU Report 2008: 5) 
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Os inqueridos admitem, nas respostas dadas quanto aos aspectos ignorados, ou não 

abordados, no decorrer da formação profissional, aspectos que viriam a prevenir futuros 

mal-entendidos oriundos do contacto com o estrangeiro, a existência de lacunas na 

formação académica e/ou a falta de formação que a entidade patronal deveria ter oferecido 

para o exercício das suas funções, na medida em que vários foram os inqueridos que 

lamentaram não terem abordado vocabulário técnico aquando da aprendizagem de uma 

língua estrangeira, apontaram para a inexistência de informação acerca da cultura, das 

técnicas de negociação, da logística e das taxas financeiras de cada país. Estas respostas 

demonstram que já assistiram a colisões culturais dentro das empresas, senão não teriam 

sentido tais abismos no decorrer das suas funções. Então podemos concluir convictamente 

que os profissionais ainda não tinham pensado nas colisões culturais como origem no 

insucesso dos negócios (não) realizados com empresas de países diferentes através das 

respostas àquela pergunta. Podemos então dizer que os profissionais ainda não tinham 

reflectido sobre as dificuldades sentidas no decorrer dos negócios realizados com empresas 

de países diferentes. 

 

Concluímos que ainda existe um longo caminho a percorrer para alcançar uma 

comunicação intercultural efectiva entre empresas, que permita uma interacção simples e 

pacífica entre empresas de países de todo o mundo. Esta mudança depende essencialmente 

num maior investimento dos estados na formação académica dos seus estudantes, e 

também depende das empresas investirem na formação dos seus funcionários para que 

aprendam e/ou melhoram línguas estrangeiras e a cultura dos seus parceiros de negócios. 
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Parte IV 

 

1. É possível ultrapassar as barreiras culturais? 

 

Após uma profunda análise sobre as barreiras culturais nas relações empresariais 

além fronteira, é natural que uma pergunta se formule: é possível ultrapassar as barreiras 

culturais? A resposta a esta pergunta é positiva. Aliás, como já temos vindo a comprovar 

ao longo desta dissertação.  

 

Nesta última parte pretende-se apontar algumas soluções para ultrapassar tais 

barreiras culturais que se levantam nas negociações internacionais. Está organizada por 

uma breve referência ao facto do conhecimento da língua e cultura constituírem factores 

determinantes para o sucesso das negociações e das empresas, apontando sugestões de 

leitura, e por uma apresentação de várias propostas de alguns autores quanto às atitudes e 

às condições locais a ter em conta. Destina-se a todo o indivíduo que actua ou está a pensar 

em se relacionar com empresas de países diferentes, tanto se é estudante, empresário ou 

empregado.  

 

 

1.1. Conhecer a cultura do outro 

 

Existem vários guias de apoio que ajudam a conhecer a cultura do outro. Existem 

igualmente vários estudos e comparações sobre as diferenças culturais. Aqui ficam 

algumas sugestões: “Intercultural Skills: a guide to working with other cultures” de 

Gabriela Dorn – enfâse no conhecimento linguístico e cultural do outro na aproximação 

intercultural - e “Guide du comportement dans les affaires internationales – Allemagne, 

États-Unis, France” de Edward Hall. Este livro lembra-nos que a base de todo o negócio 

efectuado com o estrangeiro é, em primeiro lugar, o encontro entre os dois indivíduos ou 

dois grupos de indivíduos que utilizam meios de comunicação dissimilados. E tudo o que 

prejudica a comunicação prejudica os negócios.  
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No mundo dos negócios internacionais, o sucesso das empresas depende das 

práticas de negociação dos seus participantes, da maneira como pensam e agem, do seu 

poder de persuasão, da maneira como expõem as suas ideias. Para saber com o que contar e 

para saber como lidar com as situações devemos procurar conhecer a cultura do parceiro de 

negócio para, não só, não ter surpresas, como também para não cometer nenhum 

comportamento interdito ou menos aceitável. Esta preparação permite aumentar as 

probabilidades de o negócio ser concluído e de ambos os interesses serem considerados. 

Para compreender a cultura do parceiro de negócio, o profissional deve ser bastante 

flexível e deve ter acima de tudo uma mente aberta.  

  

Numa implementação de uma filial no estrangeiro é essencial avaliar o nível de 

competitividade dos dois países e possibilidade de aperfeiçoamento. Tudo depende da 

proximidade ou afastamento das culturas desses dois países. Quanto maior for a distância 

cultural entre os dois países, mais difícil e delicado será o processo de implementação. As 

especificidades e características culturais influenciam o consumo e hábitos de compra, por 

isso devemos ter em conta a religião dos países. Por exemplo, não devemos querer vender 

carne de porco a um judeu. Também devemos ter em conta a sazonalidade dos produtos 

nos outros países. Por exemplo, na vizinha Espanha a troca de prendas natalícia é feita no 

Dia de Reis. 

 

 

1.2. Conhecer a língua do outro 

 

Os profissionais devem deter competência linguística, que permita ao indivíduo de 

trabalhar confortavelmente em situações diferentes e complexas. Falar diversas línguas 

estrangeiras é actualmente uma mais-valia. Num mundo cada vez mais global, os 

profissionais devem saber outras línguas e precisam dominar várias culturas de sociedades 

distintas para serem bem sucedidos nos negócios realizados com diversos países, tal como 

referido no capítulo anterior.  

 

É necessário desenvolver estratégias linguísticas, ou seja recrutar colaboradores 

multilingues ou nativos falantes das línguas estrangeiras. Não descurar as variações 



53 

 

linguísticas. Tal como existem diferenças entre o português falado em Portugal e no Brasil, 

também as existem entre o inglês norte-americano e britânico, ou entre o espanhol de 

Espanha e da América Latina. Uma solução seria contratar um tradutor oriundo do país que 

se pretende relacionar e não de um país que também fale a mesma língua. 

 

As empresas devem oferecer aos seus funcionários a possibilidade de aprender 

línguas estrangeiras. Pois se a empresa conta com um bom profissional que seja um craque 

no seu sector, mas não sabe falar outra língua senão a sua língua materna, a empresa pode 

estar a perder uma óptima oportunidade de aumentar a sua capacidade de competir no 

mercado internacional, por consequência perde a possibilidade de multiplicar o seu lucro. 

  

 

1.3. Ter em conta as atitudes  

 

Actualmente, o profissional deve ter técnicas excelentes de negociação e que saiba 

enfrentar todas as barreiras para chegar a uma solução internacional positiva para ambos os 

lados. Tem de conhecer o seu mercado e procurar a perfeição no seu negócio em termos 

globais. É preciso ter habilidades de interagir bem com os outros, mesmo que muito 

diferentes. E é fundamental saber construir relações pessoais e comerciais. O que não pode 

ser é etnocêntrico e com uma perspectiva estreita do mundo. O bom profissional tem de ter 

dados e informações de múltiplas fontes.  

 

Uma das soluções encontradas é a atitude dos gestores ou parceiros. Se os gestores 

tiverem a atitude correcta em relação ao outro, gerem uma harmonia entre as duas 

empresas. Mais ainda, se o factor humano possui um papel importante nas actividades da 

empresa, a atitude dos gestores é fundamental para o sucesso das relações internacionais. 

 

Não nos podemos esquecer que a comunicação humana vai mais além da 

comunicação verbal. Então as diferenças culturais podem figurar desde os gestos no início 

de uma reunião, a maneira de demonstrar interesse ao receber o cartão de visitas do 

interlocutor, à maneira como nos dirigimos ao mesmo, passando pelas palavras utilizadas. 

Estes factores são essenciais na conclusão de um negócio bem sucedido, e necessitam ser 
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muito bem conhecidos pelos executivos, antes de iniciar as reuniões ou as visitas 

internacionais. Recordemos o caso do Sr. Correia, quando numa das suas visitas às 

instalações de um dos seus fornecedores belgas, suscitou um ambiente austero pela 

maneira como se dirigiu, assim como as palavras que utilizou. 

 

 

1.4. Tomar em consideração as condições locais  

 

Com os negócios e mercados cada vez mais globais, emergem as empresas digitais. 

Estas aspiram gerir e controlar num mercado global, isto é competir em mercados 

mundiais. Onde a procura é imprevisível e muito variável, a concorrência baseada no 

tempo e onde reina um ambiente de complexidade, instabilidade e incerteza. 

 

Verifica-se uma transformação das economias industriais, economias baseadas cada 

vez mais pela informação e conhecimento. Economias orientadas para o cliente, novos 

bens e serviços emergem, e são caracterizadas pela elevada personalização que originam 

grande diversidade e complexidade, produção em massa, customização em massa, 

originando um paradigma da produção unitária. O conhecimento torna-se um recurso 

estratégico e produto central, contudo a base de conhecimento dos colaboradores é 

limitada. Tal como exposto no capítulo anterior, é portanto essencial recrutar profissionais 

com competências técnicas e linguísticas.  

 

As empresas transformam-se em empresas descentralizadas, flexíveis, 

independentes quanto à localização, os custos de transacção e de coordenação diminuem. 

Com a emergência de empresas digitais, as relações com consumidores, fornecedores e 

empregados são facilitadas. Os processos chave são realizados através de redes digitais. O 

que leva a uma rápida detecção e resposta face a mudanças ambientais.  

 

Vender on-line noutros mercados não se consegue apenas com um site e uma boa 

rede de distribuição e logística. É preciso, antes de mais, estudar o mercado, tal como 

faríamos no mercado tradicional. Na construção de um site dirigido a um país estranho é 
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necessário estar sensível às especificidades próprias, tendo em conta todos os detalhes, 

desde a quantidade de informação em cada página até às cores.  

 

É igualmente importante consultar a previsão meteorológica. Devemos conhecer o 

clima dos países para onde se pretende internacionalizar, pois não são só os produtos de 

vestuário e protecção do sol e da chuva que são influenciados pelo clima, também o são: a 

alimentação, os revestimentos das casas e dos carros, etc. 

 

É preciso ter em atenção os factores económicos e demográficos. É preciso ter em 

conta o nível de vida e o poder de compra do país de destino. Por exemplo uma empresa 

que venda serviços de Internet não deve oferecer os seus préstimos a quem não tem 

computadores. Para além disso, o empresário deve procurar saber quantos são realmente os 

seus potenciais clientes, aqueles que têm necessidade do seu produto e poder de compra. 

Depois de analisar o número de potenciais clientes do país, ele deve estudar também em 

que regiões se encontram para analisar a sua rendibilidade.  

 

O empreendedor não deve esquecer da concorrência local, como ela actua em 

relação à entrada de um novo concorrente no mercado local. Além de que o preço em cada 

país deve ser adaptado às condições concorrenciais existentes e aos factores económicos e 

demográficos.  

 

Para um mesmo produto, existem especificações técnicas que variam de país para 

país, mesmo em países de culturas e línguas semelhantes. Esta barreira é facilmente 

superável através das devidas adaptações. As alterações necessárias mais comuns têm a ver 

com artigos eléctricos, para os quais existem variações na potência, na legislação, nos 

dispositivos, etc. Nesta área, a despadronização vai desde a voltagem, que atinge os 220 

volts na Europa e os 110 no norte da América, até às diferentes tomadas existentes, 

passando pelas variadas resoluções utilizadas nos ecrãs televisivos. 

 

Por fim é essencial ter em conta a legislação local e comunitária. Embora algumas 

categorias de produtos primem pela falta de legislação nalguns países, noutros têm-na de 

forma muito diferenciada. Nalguns produtos ela é mais evidente, como por exemplo no 
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tabaco, álcool, medicamentos, armas de fogo e produtos que envolvam crianças. Após o 

estudo das regulamentações do país de destino, há que analisar as alterações necessárias e 

averiguar a sua viabilidade em termos financeiros.  
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Conclusão 

 

As nossas experiências pessoais e profissionais permitem-nos tomar consciência de 

que os conhecimentos e as competências profissionais são indispensáveis face às novas 

exigências dos sectores de actividade e do mercado de trabalho num mundo cada vez mais 

globalizado. O cargo empresarial desempenhado pela investigadora permite-lhe assistir a 

colisões culturais, em que nem sempre o negócio não se concretiza devido às diferenças 

culturais. Pensamento que a levou a dedicar-se ao tema “Barreiras Culturais nas Relações 

Empresariais”. Através da análise profunda sobre este tema e com a ajuda de um estudo de 

campo feito junto da empresa onde actua, assim como numa empresa parceira, pode-se 

chegar a várias conclusões. 

 

Tendo em vista os aspectos observados é imprescindível que todos nós tomemos 

consciência de que existem barreiras culturais que lesam ao bom sucesso de negócio entre 

duas empresas culturalmente diferentes. Para ultrapassar esses obstáculos é necessário 

estar preparados para compreender as diferenças culturais, pois caso contrário podemos 

interpretar mal as palavras e comportamentos dos nossos interlocutores; e de nós próprios 

sermos mal interpretados. É necessário ter informações sobre algumas particularidades 

culturais do nosso interlocutor, tanto se somos estudantes de um novo idioma, se somos 

professores de uma segunda língua, ou ainda profissionais, e precisamos de interagir com 

pessoas de outra língua.  

 

Concluímos que ainda existe um longo caminho a percorrer para alcançar uma 

comunicação intercultural efectiva, que permita uma interacção simples e pacífica entre 

países de todo o mundo. Esta mudança depende essencialmente num maior investimento 

dos estados na formação académica dos seus estudantes, e depende também de as empresas 

investirem na formação dos seus funcionários para que aprendam e/ou melhoram línguas 

estrangeiras e a cultura dos seus parceiros de negócios. 
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Guião da entrevista 

 
 

Tópicos da entrevista: 

 

• Aprendeu línguas estrangeiras dentro ou fora da sua formação 

• Qual o contributo de saber a língua do interlocutor aquando de um negociação  

• Conhece bem a cultura do seu parceiro estrangeiro 

• Sente que é compreendido pelo seu parceiro estrangeiro 

• Quais as maiores dificuldades que sente, ou já sentiu, numa viagem de negócios no 

exterior 

• O que faz, ou já fez, para superar essas dificuldades 
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QUESTIONÁRIO 
 

As respostas a este questionário são confidenciais e destinam-se exclusivamente a 

auxiliar o desenvolvimento de um projecto de Mestrado, intitulado “Barreiras Culturais 

nas Relações Empresariais além fronteira". O objectivo principal deste estudo é de 

demonstrar como a cultura e a língua podem constituir um obstáculo nas relações 

empresariais. 

 

O sucesso desta iniciativa depende da sua colaboração. Agradeço desde já pela sua 

disponibilidade.  

 

Nacionalidade: _________________ 

Idade: _________ 

Estatuto: ___________________________ 

Sexo masculino: ___ feminino: ___ 

Escolaridade: _______________________ 

Actividade a que se dedica: ______________________ 

 

Que línguas estrangeiras aprendeu ou melhorou no decorrer da sua formação/educação? 

 

 

 

Que línguas estrangeiras aprendeu ou melhorou fora da sua formação profissional?  

 

 

 

No seu local de trabalho relaciona-se com países estrangeiros? Se sim, quais? 
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Já sentiu, ou sente necessidade em pesquisar informações sobre a cultura do seu 

parceiro de negócio? 

 

 

 

Já assistiu a uma colisão cultural em que os interesses da sua empresa saíssem 

prejudicados? Se sim, em que circunstância?   

 

 

 

Tendo em conta a sua experiência profissional, quais os aspectos que considera 

importantes no contacto com um país estrangeiro? 

 

 

 

E quais os aspectos ignorados (ou não abordados) no decorrer da formação profissional 

da sua actividade? 
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QUESTIONNAIRE 
 

Les réponses à ce questionnaire sont confidentielles et restent exclusivement à soutenir 

le projet de mon Doctorat, intitulé "Les Barrières Culturelles dans les Relations 

d'Affaires entre pays". L'objectif principal de cette étude est de démontrer comment la 

culture et la langue peuvent constituer un obstacle dans les relations d'entreprises. 

 

Le succès de cette étude dépend de votre collaboration. Je vous remercie à l’ avance 

pour votre disponibilité. 

 

Nationalité: _________________ 

Age: _________ 

Statut: ___________________________ 

Sexe masculin: ___ féminin: ___ 

Niveau d’étude : _______________________ 

Langue étudiée et maîtrisée : ____________________ 

Activité professionnelle: _______________________ 

 

Quelles langues étrangères avez-vous apprises ou améliorées pendant votre formation/ 

scolarité?  

 

 

 

Quelles langues étrangères avez-vous apprises ou améliorées en dehors de votre 

formation professionnelle?  

 

 

 

Dans votre cadre professionnel, avez-vous des contacts avec des pays étrangers ? Si oui, 

lesquels? 
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Avez-vous déjà ressenti la nécessité d’effectuer des recherches d’information au niveau 

de la culture de votre partenaire d'affaire?  

 

 

 

Avez-vous déjà assisté à un conflit ou un désaccord culturel qui a impacté la bonne 

marche  de votre société? Si oui, dans quelle circonstance? 

 

 

 

D’après votre expérience professionnelle, quels sont les aspects que vous considérez  

comme les plus importants pendant l’approche  avec un autre pays ?  

 

 

 

Quels sont les  aspects ignorés (ou pas abordés) pendant votre activité au niveau de 

votre formation? 

 

 


