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Como fazer negócios nos mercados Nórdicos 

Elaboramos esta pequena descrição do perfil psicológico/cultural dos consumidores nórdicos. É sempre importante 

ter em consideração que a região nórdica é homogénea em muitos aspetos, mas, ainda assim, são 4 povos diferentes 

com algumas diferenças: 

 

Os suecos: 

 São politicamente muito corretos e há coisas que podem ou devem ser ditas abertamente (não gostam de 

conflitos) 

 Gostam de discutir e chegar a um entendimento comum antes de tomar decisões 

 Gostam de ver a Suécia como país pioneiro em muitos aspetos (sustentabilidade, por exemplo) 

 Os suécos respeitam as normas da sociedade. Se for geralmente aceito que se respeite os limites de 

velocidade na estradas, muitos suecos assim farão. 

 

Os dinamarqueses: 

 São mais diretos (confrontativos) em debates políticos ou em negociações. Podem até, por vezes, ofender 

outros povos (por exemplo, os suecos)  

 Não são tão politicamente corretos como os suecos 

 Gostam de decisões rápidas  

 Os latinos da Escandinávia – único país em que se pode comprar álcool sem restrições  

 

Os noruegueses: 

 Têm um amor ilimitado pelo seu país  

 Dão-se bem tanto com os suecos como os dinamarqueses 

 Têm muito petróleo e grandes orçamentos 

 

Os finlandeses: 

 São muito diretos – “small talk” não existe na Finlândia (nunca iniciar uma conversa com “how are you?”) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2

 Distância social nunca foi um problema (os finlandeses gostam de manter uma certa distância) 

 São muito honestos 

 

Anedota ilustrativa:  

O mundo pede à Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega para contribuírem para um livro sobre elefantes. A Suécia 

cria uma comissão para definir o assunto. A Dinamarca decide rapidamente escrever um livro de culinária 

chamado “Elefante em 100 maneiras”, a Noruega faz uma contribuição chamada “Noruega e os noruegueses” e a 

Finlândia nunca responde porque não há elefantes na Finlândia. 

 

Todos os nórdicos  

 Gostam de transparência e estão habituados a ter acesso a informação quase ilimitada. Para eles, acesso 

a informação é essencial – falta de informação é uma fonte de irritação. 

 Estão habituados a pagar preços muito altos na restauração, em particular, por bebidas, cafés, etc. Por 

esta razão, Portugal é um paraíso neste aspeto. Mas, apesar de um nórdico aceita pagar, por exemplo, 12 

euros por uma cerveja num café em Oslo, nunca o fará no sul da Europa. É uma das motivações para 

viajar. 

 Na Suécia, Finlândia e Noruega (mas não na Dinamarca), o álcool (incluindo vinho e cerveja) é vendido 

exclusivamente em lojas especializadas que pertencem ao estado e que têm horas de funcionamento 

limitadas. Por essa razão, bebem relativamente mais vinho/álcool enquanto estão de férias 

 Cada vez mais sustentabilidade é uma área essencial para muitos nórdicos, até pode ser um fator de 

escolha de destino. 

 Muitos nórdicos, mas não todos, preferem comida saudável, produtos ecológicos, etc. 

 Gostam de férias ativas e preferem andar a pé, até em distâncias longas. 

 Detestam não receber respostas (ou respostas muito atrasadas). Se, por exemplo, não for possível 

responder a um pedido de informação, é essencial informar “que não é possível fornecer a informação 

neste momento, mas em X dias pode contar com uma resposta”. 

 Pode ser quase impossível estabelecer novos contactos no ramo de operação turística nestes países. Os 

operadores/agentes não costumam receber visitas para se mostrarem simpáticos/educados. Na maioria 

dos casos, nem respondem aos convites/emails. Só se eles por coincidência estiverem à procura do 

produto oferecido pelo fornecedor (hotel, agente, campo de golfe, etc.) é que poderá haver uma reação. 

Por outro lado, quem já for conhecido e parceiros existentes são normalmente bem-vindos. 

 Por causa da pandemia, os consumidores tendem a centrar-se mais em qualidade, sustentabilidade e 

segurança – e menos no nível dos preços (mas mais na relação qualidade/preço). 
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 Gostam de ter o pequeno almoço incluído no alojamento. Deve ser delicioso e servido duma forma 

delicada, mas não precisa de haver ovos servidos em 10 maneiras diferentes. 

 Nos países nórdicos, o almoço normalmente é rápido e simples. Não é necessariamente assim durante as 

férias no sul da Europa, mas algumas pessoas procuram refeições leves e rápidas.  

 Estão habituados a tomar refeições muito cedo. Na Finlândia, muitas pessoas almoçam às 11h30 e jantar 

às 18h00 é normal em todos os países. 

 Valorizam muito a flexibilidade em relação às reservas, cancelamentos, etc. 

 Gostam de ter relações amigáveis com os locais. É importante servir os nórdicos com um sorriso 

(felizmente um dos pontos muito fortes dos portugueses). 

 Muitos hoteleiros estrangeiros convidam agentes de viagens e operadores turístidos nórdicos para 

estadias gratuitas sem uma avaliação profunda do potencial negócio. Trata-se, muitas vezes, apenas de 

uma frase de cortesia. Mas tenham cuidado, eles interpretam o convite literalmente. Assim, a nossa 

recomendação é de trabalhar com “industry rates” – Ou seja, preços muitos baixos, mas não totalmente 

grátis. 

 Para os nórdicos, tudo, à partida, é possível (em particular se não for no país deles, mas no estrangeiro, 

porque em casa já estão habituados à rutinas que para eles sejam normais). Por essa razão, detestam 

situações em que a “outra parte” não mostra flexibilidade e responde logo com “not possible” sem 

explicar, duma forma agradável, porque não é possível. 

 Individualização é o normal nos países nórdicos – normalmente há soluções e ofertas para todos. 

 Saúde, natureza/ar puro e tranquilidade está na moda e cada vez mais procurados. 

 Digitalização e automatização já são fenómenos introduzidos em todos os países nórdicos – estão 

tecnologicamente avançados e habituados a trabalhar online, com aplicações, telemóvel, etc.  

 Os fatos, e não as emoções, influenciam as decisões. Tentar influenciar decisões e fechar acordos, apelando 

às emoções, pode gerar simpatia, mas também ser contra produtivo. Em negócios, as decisões são tomadas 

com base em fatos, números e deduções lógicas. 

 O inglês é amplamente aceite como língua de negócios, mas recomenda-se que campanhas de marketing 

sejam realizadas no idioma do país de destino. 

 Seja direto na comunicação. A cultura empresarial nórdica é caracterizada por transparência e eficiência. 

Os nórdico preferem que se vá direto ao assunto para que os projetos possam avançar de uma forma 

expedita. A maior parte das reuniões começam praticamente sem conversa informal, com “estamos aqui 

para discutir….”. Ser excessivamente educado na forma como expressa as suas opiniões ou muito indireto 

na maneira como apresenta possíveis soluções pode causar confusão e é visto como uma perda de tempo 

precioso. Mantenha o seu discurso simples, claro e direto. 
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 Para a maioria dos nórdicos, o “work/life balance” é quase uma religião. Ao contrário de algumas outras 

culturas, há, na cultura empresarial nórdica, uma separação muito clara entre as vidas pessoal e 

profissional. Apesar de as pessoas serem, de uma maneira geral, dedicadas ao seu trabalho, fora do horário 

de trabalho, dedicam-se à sua vida pessoal e não respondem necessariamente a e-mails, telefonemas, etc. 

profissionais (a não ser que se trate de assuntos muito urgentes). 

 A pontualidade é muito importante para os nórdicos. O respeito é um valor muito importante na cultura 

nórdica e, em particular, o respeito pelos direitos dos outros. O tempo é considerado um bem precioso e, 

como tal, fazer alguém esperar por algo é quase desrespeitoso.  

 De uma forma geral, a oferta de presentes não faz parte da cultura empresarial nos países nórdicos. Em 

alguns casos, não é mesmo permitido aceitar presentes, por causa da política das empresas, podendo 

colocar as pessoas em situações desconfortáveis. Em situações em que as pessoas têm uma relação prévia 

e já se conhecem bem, pode ser aceitável. 

 O “dress code” pode parecer descontraído, casual e informal, comparativamente com muitos países no sul 

da Europa, mas é importante aparecer bem cuidado e vestido. 

 A opinião de todos é considerada importante. É importante tentar chegar a um entendimento com todas 

as partes envolvidas e não apenas com o chefe. Muitas vezes a opinião do “homem no chão” (the man on 

the floor) é considerada importante. 

 Luz, sol e céu azul é importantíssimo para a grande maioria dos nórdicos, enquanto de férias. Por 

conseguinte, imagens utilizadas na promoção devem, de preferência, ter céu azul e cores muito claras. Os 

nórdicos estão habituados a períodos longos de chuva (ou neve) e frio e as férias no sul representam uma 

pausa. Assim, para muitos deles um dia de chuva, durante as férias, é um dia perdido. Não podemos evitar 

chuva em Portugal, mas na comunicação com o consumidor e na promoção é importante não associar o 

país/a região a chuva. Esta situação aplica-se principalmente a viagens de sol e mar e turismo ativo, e, em 

menor grau, a, por exemplo, em city breaks. 

 _______________________________________ 

 

 

 


