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As qualidades que fazem um gestor ter sucesso

na sua cultura podem ser a razão para o seu fracasso

noutras culturas.

Quatro lições para o sucesso

Espanto dos espantos... Hoje, para variar, o telejornal abriu com 
uma notícia positiva! 
Tratava-se de uma cooperativa agrícola de Sendim que está a 
vender vinho para o Nepal. O gestor desta cooperativa de Trás-
-os-Montes mostrava-se muito orgulhoso e satisfeito com o 
negócio. Explicou que o vinho que produzem e exportam está 
a ser muito apreciado nesse país distante porque tem um gosto 

Formar profi ssionais para 
o comércio internacional 
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adaptado ao paladar dos nepaleses e uma boa relação qualida-
de-preço. Curioso ainda foi termos também fi cado a saber que 
foi uma jovem lituana, que se encontra a estagiar nesta coopera-
tiva, quem teve a iniciativa de explorar novos mercados através 
da Internet, tendo conseguido chegar até aos potenciais inte-
ressados no Nepal, com os quais a empresa veio a concretizar 
o negócio. A jovem dizia-se curiosa por vinho, interessada por o 
conhecer e dar a conhecer. Mostrava-se descontraída, deixando 
a sensação de que, ao contrário da maioria das histórias que 
ouvimos sobre exportação e negócios internacionais, esta não 
representou uma aventura arriscada e difícil para a cooperativa 
de Sendim. Ainda bem!
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Pois é, «fazer-se ao mundo» é hoje uma necessidade premente 
das empresas. Abrir-se além-fronteiras, explorar novos merca-
dos e encontrar novos clientes, além de necessário é também 
um desafi o aliciante que exige novas atitudes, novas compe-
tências e novos comportamentos. Acredito que se questionar-
mos os responsáveis da cooperativa de Sendim eles nos dirão o 
quanto já aprenderam de novo por conta da exportação do vinho 
para o Nepal. Certamente terão hoje um novo ânimo e novas 
competências, que poderão capitalizar para outras iniciativas 
de comércio internacional.
Acredito que a aprendizagem on-job é muito poderosa e alta-
mente proveitosa quando a experiência e os conhecimentos ad-
quiridos na prática são sistematizados, constituindo-se como 
um quadro de referência para novas situações. Esta minha cren-
ça fundamenta-se nos muitos Retail Safaris© dirigidos a empre-
sários e decisores de topo que organizo e dinamizo um pouco 
por todo o Mundo. Além de extremamente animadas (condição 
sempre fundamental para uma boa aprendizagem), estas via-
gens profi ssionais revelam-se muito efi cazes pela quantidade e 
solidez de aprendizagens que se conseguem obter num curto 
espaço de tempo.
Num desses Retail Safaris© que organizámos à China, um em-
presário português que convidámos para conversar com o nos-
so grupo de empresários em Xangai dizia-nos: «Meus amigos 
não julguem que para se fazer negócios com a China basta ter os 
MBA e cursos de Comércio Internacional! Longe disso... antes de 
se ter sucesso aqui é preciso vir cá muitas vezes. É preciso chei-
rar, tocar, degustar, experimentar, interagir, comunicar, sentir...»

1.ª lição sobre formação de profi ssionais para 

o comércio internacional:

Para enfrentar os desafi os do comércio internacional a forma-
ção tradicional em sala já não é sufi ciente para desenvolver as 
capacidades e competências que líderes, gestores e profi ssio-
nais precisam de deter para obterem sucesso no desafi o da in-
ternacionalização e da multiculturalidade. Estar, viver, praticar 

e arriscar no terreno é essencial!

A vida não é justa.

Há uma natural tendência humana para comparar. 

Existem sempre hipóteses em não concordar com os pontos

de vista dos outros. Reagimos de forma diferenciada

às mesmas coisas. 

Somos naturalmente diferentes...

 
Devido às diferenças culturais, o comércio internacional e, con-
sequentemente, as negociações que lhe são inerentes têm o 
potencial de se tornarem mais complexas, confusas e frustran-
tes do que as negociações intraculturais. 

CONTEXTO

VALORES

EMOÇÕESCOMUNICAÇÃO

NECESSIDADES
E

DESEJOS
DO

INTERLOCUTOR
HISTÓRICO

Quando algo não está de acordo com as nossas expetativas 
pode surgir o confl ito.

A negociação é um processo de persuasão e, para tal, é preci-

so conhecer exatamente as necessidades e desejos da outra 

parte.

A negociação é um conjunto de comportamentos que inclui co-
municação, venda, marketing, psicologia, sociologia e gestão de 
confl itos. Quanto mais um negociador conseguir aprender so-

bre os estilos de negociação e estrutura de crenças de outras 

culturas, mais efetivas e efi cientes serão as negociações com 
negociadores delas provenientes.
As negociações comerciais internacionais, no contexto globali-

zado, tornam-se estratégias competitivas efetivas. A crescen-
te importância dos negócios internacionais cria uma procura 
acrescida por negociadores globais, sofi sticados e especialis-

tas em relações pessoais internacionais. 

As mudanças na economia mundial ocorridas nas últimas déca-
das, a abertura comercial e o aumento do fl uxo de capital estran-
geiro exigem, por parte das empresas, estratégias diferenciadas 
e mais agressivas no tocante ao comércio exterior e à forma de 
atuação neste mercado. 

Dos profi ssionais que atuam em áreas fortemente

afetadas pela globalização 

o mercado exige maior preparação e informação.

Evitar gafes culturais:

As gafes culturais nos negócios internacionais atualmente são 
pouco aceitáveis. Ignorar os aspetos culturais numa interação 

negocial sai muito caro, seja a curto ou a longo prazo, podendo 
causar o fracasso das transações comerciais e até o rompimento 
das relações, às vezes de forma irreversível. O profi ssional que 
quer ter uma atividade de comércio internacional não se pode 
enclausurar culturalmente. Além de conhecer a sua cultura e va-
lores pessoais, deve aprender a conhecer e respeitar a cultura e 
os valores pessoais do outro. O bom negociador deve adquirir, 

além das tradicionais competências de gestão e liderança, 

sensibilidade e competência multicultural.

Formar profi ssionais para o comércio internacional 
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Conhecer os aspetos culturais (por exemplo, crenças, valores 

e atitudes) pode não só viabilizar uma melhor compreensão 

do comportamento humano em negociações comerciais inter-

nacionais, mas também propiciar diferentes perceções acerca 
da realidade num mundo que procura a integração sob forma de 
acordos, alianças e parcerias para vencer desafi os futuros.

2.ª lição sobre formação de profi ssionais para 

o comércio internacional:

Conhecer a história, cultura, crenças, valores e atitudes dos 
países e dos interlocutores é fundamental para um comércio 
internacional bem-sucedido. Aprender a aprender sobre novas 

culturas deve ser um objetivo pedagógico prioritário na forma-
ção de profi ssionais para o comércio internacional.

Quatro fatores que mais afetam as negociações internacionais:

 Uso do tempo: o uso do tempo varia segundo as culturas. 
Algumas culturas são normalmente muito exigentes e exa-
tas na gestão do tempo. As vidas profi ssionais e pessoais 
costumam estar bem ajustadas. As funções da máquina, 
as inter-relações e outras questões combinam-se para fa-
zer do tempo um fator essencial.
 Individualismo versus orientação para o coletivo: o indi-
vidualismo existe quando as pessoas se consideram, em 
primeiro plano, a si mesmas como indivíduos e, em se-
gundo plano, como membros de um grupo. O coletivismo 
é justamente o contrário. Estas duas orientações opostas 
também variam de cultura para cultura e é fundamental 
identifi cá-las.
 Estabilidade de funções e conformidade: algumas cultu-
ras caracterizam-se pela forte necessidade de estabilidade 
e conformidade nas funções, ou seja, a forma como as coi-
sas são feitas tem uma importância fundamental. Conhe-
cer a outra pessoa ajuda a estabilidade e a previsibilidade 
do processo de negociação.
 Padrões de comunicação: o efeito das diferenças de comu-
nicação entre o emissor e o recetor de uma mensagem é 
muito comum nas negociações internacionais e requer mui-
ta sensibilidade e esforço de ambos os interlocutores para 
assegurar clareza na comunicação. Em negociações inter-
nacionais é fundamental ter em conta o ambiente e a cultura 
do país com o qual está a negociar. Isto pode signifi car não 
apenas uma adaptação de perspetiva a realidades diferen-
tes, mas até mesmo uma adaptação completa às mesmas.

Um dos maiores erros que se pode cometer em relação às variá-
veis culturais é confi ar mais em estereótipos do que em dados 
extraídos diretamente da fonte que a intuição nos fornece.

a.

b.

c.

d.

3.ª lição sobre formação de profi ssionais para 

o comércio internacional:

Aprender a sincronizar e a comunicar com pessoas de culturas 
diferentes, sem se fi car refém de estereótipos, é fundamental 
para negociações internacionais bem-sucedidas.
Existem ainda outros fatores que não estão presentes nas 

negociações comerciais domésticas e que afetam as nego-

ciações internacionais, transformando-se em obstáculos a 

superar. São eles o ambiente, o lugar, a burocracia de organi-

zações estrangeiras, as leis e os governos estrangeiros. 

Numa negociação comercial internacional, as seguintes carac-

terísticas variam de acordo com a cultura do negociador:

Natureza da estrutura de controlo e do processo da tomada 
de decisão.
Razão para confi ar ou desconfi ar do comportamento da ou-
tra parte.
Tolerância da ambiguidade durante o processo de nego-
ciação.
Necessidades emocionais do negociador, por exemplo esti-
mulação do ego ou anulação do ego.

Competências operacionais de comércio internacional

A formação de profi ssionais para o comércio internacional deve 
fomentar o conhecimento das regras que podem viabilizar e oti-

mizar o processo de negociação:

 A concorrência: identifi car os concorrentes e analisar os 
seus pontos fortes e fracos, as suas estratégias de negó-
cios, podem trazer vantagens competitivas à negociação.
 A logística: a logística é crucial nas transações interna-
cionais. Cumprir prazos de entrega e transportar de forma 
ágil, segura e económica são aspetos da transação que 
requerem conhecimentos sobre condições específi cas do 
produto, sobre modalidades de transportes disponíveis e 
sobre portos, aeroportos e zonas de fronteiras que possibi-
litam a entrega da mercadoria de acordo com a negociação 
efetuada.
 O produto: conhecer o produto que está a negociar pode 
tornar-se um diferencial na negociação. A adaptação do 
produto de acordo com a cultura do país, às suas crenças 
e costumes, principalmente no que se refere a cores, em-
balagem, símbolos, sabores, torna-se um diferencial a ser 
oferecido na negociação.
 A localização: o local onde decorre a negociação deve fa-
zer parte da estratégia do negociador. A negociação deverá 
acontecer no país do interlocutor, no seu país ou num país 
neutro?
 A burocracia das organizações estrangeiras: por detrás 
de qualquer negociação internacional estão empresas, es-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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critórios governamentais e instituições do Estado  cujos 
interesses se discutem na mesa de negociação. Os nego-
ciadores que participam representam-nas, mobilizando-
-se para que cheguem a um acordo. Um negociador tem 
que se preocupar não somente com as pessoas que se 
sentam à sua frente, mas também com as organizações 
e as burocracias.
 As leis e os governos estrangeiros: ao efetuar negocia-
ções internacionais, o negociador fi ca exposto às leis, nem 
sempre bem conhecidas, dos países com os quais está a 
negociar.

4.ª lição sobre formação de profi ssionais para 

o comércio internacional:

Aprender a acautelar as questões que se prendem com: leis lo-
cais, impostos, condições de pagamento, especifi cação do que 
está ou não incluído, condições de transporte, datas de entrega 
ou data de fecho, quantidades, defi nição de quem faz o quê para 
quem, avaliação dos vários tipos de risco, tipo de contrato que 
regula a negociação.
Em suma, quem quiser dedicar-se ao comércio internacional 

com sucesso, tanto enquanto formador como enquanto em-

preendedor, deve apostar:

•

Vá ao terreno, viaje, observe, fale com quem teve sucesso 

e com quem teve difi culdades, sinta, cheire, toque, degus-

te in loco, investigue. Não pense que a Internet e os cursos 
tradicionais são sufi cientes para obter o conhecimento que 
precisa. Esteja atento às notícias diárias. O mercado está a 
mudar todos os dias.
Aprenda a aprender sobre novas culturas, crenças, va-

lores e atitudes dos países e dos seus interlocutores. 
Liberte-se de ideias feitas e de estereótipos. Questione, crie 
cenários de ação com várias alternativas. Ofereça-lhes pro-
dutos adaptados ao seu gosto, necessidades e aspirações. 
Adeque o seu produto e serviços ao mercado. 
Aprenda a sincronizar e a comunicar com pessoas de cul-

turas, hábitos e línguas diferentes. Domine a comunica-
ção verbal e não verbal dos outros povos. Descubra o poder 
e as estratégias de networking nessas sociedades.
(In)forme-se sobre tudo o que tem a ver com questões 

legais, impostos, contratos, condições de transporte, 

fornecimento, pagamento e tudo o mais que possa con-

dicionar aquilo que é a sua missão principal: Vender Mais 

e Melhor!

Bons negócios!

1.

2.

3.

4.

Formar profi ssionais para o comércio internacional 


