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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), a atuação no mercado sueco deve ter por 
base um bom conhecimento técnico. Por isso, recomenda-se iniciar a abordagem de mercado, 
participando nas ações organizadas pelo Turismo de Portugal ou recorrendo ao apoio da equipa 
do Turismo de Portugal. 

Segundo a Estratégia Turismo 2027, Turismo de Portugal, I.P., referencial estratégico para o 
turismo em Portugal até 2027, o mercado da Escandinávia é considerado um mercado 
estratégico, referindo-se, explicitamente: “… Mercados onde importa contrariar a quebra 
verificada nos últimos anos. Há que atuar ao nível da adequação da oferta nacional às exigências 
da procura do mercado, na consolidação da acessibilidade aérea e da distribuição, aproveitando 
a contribuição para a redução da sazonalidade da procura e a elevada despesa média...”  

Ambiente de negócios: 

 Competitividade: 2º em 64 países 
 Facilidade: 10º em 189 países 
 Transparência: 4º em 180 países 
 Ranking Global: 13º em 82 países (AICEP, 2022) 

A importância dos países nórdicos, e da Suécia em particular, vai muito para lá do número de 
hóspedes em termos brutos. A sua importância reside essencialmente na sazonalidade e na 
estadia média. Com efeito, verifica-se que a sazonalidade da procura nórdica pelo nosso país é 
quase inversa à da procura global e que a estadia média é igualmente superior. Apesar do 
aumento da procura registado nos últimos anos, o potencial deste mercado está longe de ser 
totalmente explorado, sendo possível tirar mais partido das diferenças entre os dois países e 
que justificam, em parte, a procura e interesse pelo nosso país. Nessas diferenças, incluem-se 
as conhecidas condições climatéricas que estão na origem do sucesso em diversos segmentos, 
como o golfe e o turismo sénior. A Suécia é também um dos principais mercados emissores para 
Portugal em termos de Turismo residencial e, de acordo com a Prime Location, Portugal é um 
dos destinos mundiais mais procurados para compra de casa no estrangeiro. Muito por força da 
entrada em vigor da legislação que permite um regime especial aos residentes não habituais, 
assistimos a um significativo aumento da procura e interesse pelo nosso destino. 

Fonte: Internacionalizar + Algarve 

Cultura de Negócios: 

 Democrática 
 Elevado sentido de igualdade 
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 Organizações horizontais 
 Informalidade 
 Produtos e Serviços orientados para a qualidade 
 Cultura inovadora e criativa 
 Pontualidade 
 Planeamento 
 Honestidade 
 Baixa corrupção 
 Importância de pausa para café 
 Pautada pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal 
 Saída ao início da tarde de sexta-feira 
 Feriados longos e com “pontes” 

 

DO’S   Falar inglês 
 Ser honesto 
 Fazer apresentações concisas informativas 
 Oferecer uma boa relação preço/qualidade 
 Contactar de forma atempada 
 Optar por materiais sustentáveis 
 Visitar Feiras 
 Estar pronto para o compromisso 

   

DON’TS   Em caso de necessidade, contratar um intérprete 
 Fazer apresentações pouco esclarecedoras 
 Planear visita para o verão ou época de Natal 
 Chegar atrasado e não informar 
 Ser demasiado emocional 

 

 

IV.2. 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; 
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 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; 

 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. 

  


