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IV.  GESTÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

IV.1. Ambiente e cultura de negócios 

De acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2022), o mercado espanhol tem que ser abordado 
com grande profissionalismo, empatia, sentido prático e, de preferência, em castelhano.  

Sendo persistente e dando rápido seguimento aos resultados alcançados nos primeiros 
contactos com os interlocutores.  

O espanhol tem uma simpatia especial por Portugal, mas gosta de “ver para crer”, é 
especialmente sensível ao “brilho” das apresentações e à vertente social. 

Para além desta análise com carácter generalista, disponibiliza-se um conjunto de elementos 
fundamentais para uma abordagem bem-sucedida a este mercado: 

 A língua oficial em todo o Estado é o castelhano. Existem, ainda, línguas cooficiais nas 
respetivas Comunidades Autónomas: o catalão na Catalunha, o valenciano na 
Comunidade Valenciana, o basco (euskera) no País Basco e o galego na Galiza.  

 Os portugueses compreendem bem o espanhol; no entanto, os espanhóis podem ter 
alguma dificuldade em entender o português; contudo, habitualmente não existem 
grandes problemas de comunicação. Uma parte significativa dos empresários espanhóis 
não tem bons conhecimentos de inglês, sendo muito aconselhável traduzir a 
documentação de apresentação da empresa (brochuras, sites, etc.) para castelhano.  

 Espanha é um país seguro, em termos gerais, devendo adotar-se medidas de prevenção 
normais em países europeus. Designadamente, nas grandes cidades deve ser prestada 
atenção aos bens e valores pessoais nas zonas de grande afluência turística como os 
centros das cidades.  

 A jornada laboral começa às 8h00 - 9h00 da manhã e termina às 18h00 ou 19h00, regra 
geral. O período de almoço decorre normalmente entre as 14h00 e as 16h00 e o jantar 
entre as 21h00 e as 23h00.  

 Desde 2012 as áreas comerciais com menos de 300 metros quadrados passaram a ter 
liberdade horária, e as cidades mais turísticas passaram a poder liberalizar totalmente 
os horários comerciais nas zonas com maior afluência de visitantes, nomeadamente a 
Comunidade de Madrid e Barcelona.  

 Em Espanha não é utilizado o tratamento de Doutor (com exceção dos médicos) ou de 
Engenheiro e é bastante habitual o tratamento por “tu”. O sucesso dos negócios passa 
pela criação de um clima de confiança. Assim, muitos empresários preferem estabelecer 
uma relação com uma empresa constituída no território espanhol. 

 Os empresários e profissionais espanhóis são pontuais nas reuniões, sendo aconselhável 
a marcação das mesmas com uma antecedência razoável – a pontualidade é sinal de 
profissionalismo. 
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 As reuniões presenciais são muito importantes, as visitas regulares são apreciadas e 
onde um tratamento cordial e amigável, preferindo a comunicação oral à comunicação 
escrita. 

 Os espanhóis preferem falar primeiro. As negociações podem ser longas porque, assim, 
podem avaliar e encontrar solução para todos os problemas. O negócio está 
oficialmente fechado, com um contrato. Suspeitam de problemas de última hora e 
repetições desnecessárias. 

 Considerar a existência de 17 Comunidades Autónomas no território espanhol, com 
características muito diferentes a nível económico, gostos e hábitos de consumo 
diferentes. Enquanto a Comunidade de Madrid apresenta um PIB per capita acima da 
média nacional, a Extremadura atinge menos de 70%. As regiões com um PIB per capita 
mais elevado são Madrid, o País Basco, Navarra, Catalunha, Aragão, La Rioja e as Ilhas 
Baleares. 

 Torna-se importante visitar as principais feiras sectoriais para analisar a concorrência, 
as tendências e os preços e adaptar a oferta portuguesa aos requisitos de cada uma 
destas regiões.  

 No comércio, restaurantes, postos de abastecimento, autoestradas ou supermercados 
é habitual o pagamento com cartões de crédito. Os mais utilizados são o VISA e o Master 
Card e um pouco menos o American Express. Para pagamentos entre empresas são 
utilizadas as formas de pagamento admitidas pelas entidades financeiras; uma das 
utilizadas em Espanha é o “pagaré” (similar ao cheque pré-datado), promessa unilateral 
de pagamento de determinado montante em determinada data, em que o emitente 
assume as mesmas obrigações que o aceitante de uma Letra de Câmbio.  

 

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 As reuniões presenciais são muito importantes e as visitas regulares são apreciadas; 
 Pontualidade é sinal de profissionalismo; 
 Tratamento cordial e amigável, preferindo a comunicação oral à escrita; 
 Os espanhóis preferem falar primeiro; 
 As negociações podem ser longas e, por isso, podem avaliar e resolver todos os problemas; 
 O negócio está oficialmente fechado, com um contrato; 
 Suspeitam de problemas de última hora e repetições desnecessárias; 
 As reuniões devem ser agendadas com antecedência; 
 Informe-se sobre a empresa e elogie-a; 
 Normalmente, só o líder tem autoridade para tomar decisões; 
 Seja amigável e educado; 
 Numa refeição, o ambiente torna-se mais descontraído e mais amigável; porém, o espanhol 

ainda está em negociação; 



 

 

50 

 O site deve ter acesso em espanhol; 
 Brochuras de produtos/serviços em espanhol; 
 É desejável participar em feiras; 
 Apresentar um marketing diferenciado. 

 

IV.2. Do’s e don’ts 

 

DO’S   Abordar o mercado espanhol como um alargamento natural do 
mercado interno 

 Apresentar uma combinação imagem - preço competitivo e 
equilibrada 

 Manter um contacto frequente e direto com os clientes, sem grande 
cerimónia 

 Cumprir o contratado em todas as suas condições 
   

DON’TS   Ignorar que Espanha não é um mercado centralizado, único e 
homogéneo 

 Pensar que as oportunidades estão sempre em Madrid 
 Assumir que os segmentos mais elevados pagam mais por uma maior 

qualidade, sem analisar a concorrência 
 Deixar o cliente apenas “nas mãos” dos agentes 

 

IV.3. Como preparar uma feira (AICEP, 2022) 

 Proceda à inscrição atempada numa feira da qual espera obter um retorno significativo; 
 Defina os produtos/serviços e novidades que pretende apresentar; 
 Designe equipas para trabalhar os vários aspetos da feira (logística, online, marketing e 

comunicação); 
 Leia atentamente o manual do expositor e o regulamento técnico; 
 Consulte as checklists fornecidas pela feira e respeite os deadlines; 
 Dê especial atenção ao catálogo online. É aqui que começa o perfil digital. Faça upload de 

toda a informação que lhe é pedida e não se esqueça do logótipo; 
 Analise os serviços de marketing que o organizador coloca ao seu dispor. Aproveite todos os 

serviços gratuitos e reserve algum orçamento para ações de marketing adicionais; 
 Aproveite as plataformas online para afirmar a presença da sua empresa em todas as frentes 

e chegar a novos clientes. Agende reuniões presenciais para dar a conhecer o seu produto; 
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 Participe em sessões de live streaming a partir do seu stand físico e esteja disponível para ser 
contactado via chat a qualquer hora. Prepare os seus colaboradores para darem uma rápida 
resposta a clientes de todo o mundo, 24 horas por dia; 

 Cada vez mais, as feiras tradicionais são acompanhadas por uma edição virtual, uma espécie 
de gémeo digital do evento físico. Ao recorrerem à inteligência artificial e ao processamento 
de dados, as feiras virtuais dão uma nova e inesperada visibilidade aos expositores. O 
software analisa os perfis dos participantes e sugere potenciais parceiros de negócios de uma 
forma muito mais rigorosa e eficaz do que de forma tradicional; 

 Muitas feiras virtuais são organizadas em parceria com plataformas digitais pré-existentes 
com uma base de dados de contactos própria. Ao participar numa feira virtual está também 
a alargar o leque de potenciais clientes. Para além de que tem a possibilidade de conhecer 
sempre o perfil de quem visitou o seu stand virtual. 

 Depois de estabelecidos os contactos através das plataformas digitais ou feiras virtuais, 
prepare-se para receber os clientes no seu stand. Não os dececione. Porque é aqui que eles 
vão conhecer realmente quem é e o que tem para oferecer. 

 

  


