
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comunicação 

Intercultural nas 

Organizações – Exemplos 

Dinamarqueses 

Tânia Filipa Quintão José Fernandes 

Orientação: Professora Doutora Sónia Sebastião 

 

 

 

 

 

Dissertação para obtenção de grau de Mestre 

em Comunicação Social 

 

 

 



 

 

2 

 

Índice  

 

Índice .................................................................................................................................... 2 

Índice das figuras ................................................................................................................. 4 

Índice dos gráficos ............................................................................................................... 5 

Agradecimentos .................................................................................................................... 7 

Resumo ................................................................................................................................. 8 

Abstract ................................................................................................................................ 9 

Introdução .......................................................................................................................... 10 

I-METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO...................................................................... 13 

1. Caracterização das técnicas de pesquisa ....................................................................... 15 

II- CULTURA E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: QUADRO TEÓRICO ..... 19 

1.  Cultura .......................................................................................................................... 20 

1.2 Cultura Organizacional ............................................................................................... 26 

2.   Comunicação ................................................................................................................ 29 

2.1 Comunicação Organizacional ...................................................................................... 32 

2.2 Comunicação Interna ................................................................................................... 34 

2.3 Comunicação Intercultural .......................................................................................... 37 

III- AS ORGANIZAÇÕES INTERCULTURAIS IO INTERACTIVE E 

LICENGINEERING ........................................................................................................... 44 

1. Contextualização da cultura nacional e organizacional dinamarquesa ....................... 44 

2. Caracterização das empresas dinamarquesas – Io Interactive e LICengineering ........ 46 

IV- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS ............................................... 51 

1. Apresentação dos resultados das entrevistas à Io Interactive e LICengineering .......... 55 

2. A opinião dos trabalhadores estrangeiros da Io Interactive e LICengineering ............ 59 

3. Discussão dos resultados ................................................................................................ 71 

Conclusões .......................................................................................................................... 78 



 

 

3 

 

Bibliografia ......................................................................................................................... 81 

Webgrafia ........................................................................................................................... 83 

Apêndices ........................................................................................................................... 84 

Apêndice 1. Apresentação da tese às empresas em estudo ............................................... 84 

Apêndice 2. Entrevista Recursos Humanos da Io Interactive ........................................... 86 

Apêndice 3. Entrevista Recursos Humanos da LICengineering ....................................... 93 

Apêndice 4. Inquérito por questionário aos funcionários estrangeiros da Io Interactive 96 

Apêndice 5. Inquérito por questionário aos funcionários estrangeiros da LICengineering

 .......................................................................................................................................... 101 

Apêndice 6. Resultados inquérito por questionário na Io Interactive ............................ 106 

Apêndice 7. Resultados inquérito por questionário na LICengineering ........................ 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Índice das figuras 

 

Figura 1: Os diferentes níveis de manifestação de uma cultura ............................................. 21 

Figura 2: Diferenças Culturais .............................................................................................. 23 

Figura 3: Curva da Aculturação ............................................................................................ 25 

Figura 4: A natureza das diferenças culturais: o nível nacional, ocupacional e organizacional

 ............................................................................................................................................ 27 

Figura 5: Modelo Comunicativo de Lasswell ....................................................................... 29 

Figura 6: Comunicação organizacional................................................................................. 33 

Figura 7: Componentes da identidade cultural ...................................................................... 41 

Figura 8: Organograma Io Interactive ................................................................................... 48 

Figura 9: Organograma LICengineering ............................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Índice dos gráficos 

 

Gráfico 1: Idades dos inquiridos na Io Interactive................................................................. 59 

Gráfico 2: Idades dos inquiridos na LICengineering ............................................................. 60 

Gráfico 3: Trabalhadores que falam Dinamarquês na Io interactive ...................................... 61 

Gráfico 4: Trabalhadores que falam Dinamarquês na LICengineering .................................. 62 

Gráfico 5: Importância da língua comum para a integração na Io Interactive ........................ 62 

Gráfico 6: Importância da língua comum para a integração na LICengineering .................... 63 

Gráfico 7: Importância do processo de acolhimento na adaptação ao meio organizacional na 

Io Interactive ........................................................................................................................ 64 

Gráfico 8: Importância do processo de acolhimento na adaptação ao meio organizacional na 

LICengineering .................................................................................................................... 65 

Gráfico 9: Importância das acções de comunicação da Io Interactive (processo de acolhimento 

aos novos funcionários, eventos sociais, newsboards) para que o colaborador estrangeiro se 

sinta integrado na empresa. .................................................................................................. 65 

Gráfico 10: Importância das acções de comunicação da Io Interactive (processo de 

acolhimento aos novos funcionários, eventos sociais, newsboards) para que o colaborador 

estrangeiro se sinta integrado na empresa. ............................................................................ 66 

Gráfico 11: Actividades específicas da Io Interactive que auxiliam na integração do 

trabalhador estrangeiro na empresa. ..................................................................................... 67 

Gráfico 12: Actividades específicas da LICengineering que auxiliam na integração do 

trabalhador estrangeiro na empresa ...................................................................................... 67 

Gráfico 13: Diversidade cultural da LICengineering enquanto factor relevante para o 

candidato se juntar à empresa ............................................................................................... 68 

Gráfico 14: Diversidade cultural da Io Interactive enquanto factor relevante para o candidato 

se juntar à empresa ............................................................................................................... 69 

Gráfico 15: Qualidade da comunicação entre a administração da Io Interactive e os 

colaboradores estrangeiros ................................................................................................... 70 

Gráfico 16: Qualidade da comunicação entre a administração da LICengineering e os 

colaboradores estrangeiros ................................................................................................... 70 

Gráfico 17: Género dos inquiridos na Io Interactive ........................................................... 106 

Gráfico 18: O tempo a que os inquiridos trabalham na Io Interactive .................................. 107 

Gráfico 19: Departamento onde os inquiridos trabalham .................................................... 107 



 

 

6 

 

Gráfico 20: Comunicação escrita e verbal na língua oficial (Inglês) da Io Interactive ......... 108 

Gráfico 21: Compreensão da apresentação da informação independentemente da língua 

materna .............................................................................................................................. 108 

Gráfico 22: Participação nos eventos sociais da Io Interactive ............................................ 109 

Gráfico 23: Integração na empresa ..................................................................................... 109 

Gráfico 24: Participação nas actividades durante os eventos sociais ................................... 110 

Gráfico 25: Sentimento de exclusão se houver utilização de outra língua que não o inglês 

durante os eventos. ............................................................................................................. 110 

Gráfico 26: Esforços realizados pela Io interactive para que os seus trabalhadores estrangeiros 

se sintam como parte integrante da empresa ....................................................................... 111 

Gráfico 27: Sensibilidade da Io interactive em relação às diferenças culturais .................... 111 

Gráfico 28: Género dos inquiridos na LICengineering ........................................................ 112 

Gráfico 29: O tempo a que os inquiridos trabalham na LICengineerig ................................ 112 

Gráfico 30: Departamento onde os inquiridos trabalham .................................................... 113 

Gráfico 31: Comunicação escrita e verbal na língua oficial (Inglês) da LICengineering ..... 113 

Gráfico 32: Compreensão da apresentação da informação independentemente da língua 

materna .............................................................................................................................. 114 

Gráfico 33: Participação nos eventos sociais da LICengineering ........................................ 114 

Gráfico 34: Participação nas actividades durante os eventos sociais ................................... 115 

Gráfico 35: Integração na empresa ..................................................................................... 115 

Gráfico 36: Sentimento de exclusão se houver utilização de outra língua que não o inglês 

durante os eventos. ............................................................................................................. 116 

Gráfico 37: Esforços realizados pela LICengineering para que os seus trabalhadores 

estrangeiros se sintam como parte integrante da empresa. .................................................. 116 

Gráfico 38: Sensibilidade da LICengineering em relação às diferenças culturais ................ 117 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

Agradecimentos 

 

 Gostaria de começar por agradecer a todos aqueles que me auxiliaram na realização do 

presente trabalho. Agradeço em primeiro lugar à Professora Doutora Sónia Sebastião, pelo 

tempo dispensado e pela orientação preciosa que me prestou. Agradeço também à Sys Vecht 

pelas indicações e ajuda dada para obter contactos nas empresas para que o estudo empírico se 

pudesse realizar. Um agradecimento muito especial ao António Fernandes, que além de me 

motivar a fazer o trabalho me auxiliou a obter a permissão para o estudo na LICengineering. 

 Agradeço ainda à Pia Bugge da Io Interactive, e à Susanne Berg e Morten Lindt da 

LICengineering, como também a todos os colaboradores estrangeiros, de ambas as empresas, 

que participaram no inquérito por questionário. 

 Por último, dedico este trabalho, à força impulsionadora na minha vida, a Madalena. Por 

ela, sonho com um mundo melhor. Um mundo onde haja mais compreensão e fraternidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Resumo 

 

 Vivemos numa aldeia global onde a comunicação entre culturas desempenha actualmente 

um papel central, estando sujeita a desafios. Esta é uma realidade que as organizações que 

transcendem as suas fronteiras ou contratam trabalhadores estrangeiros também enfrentam. O 

presente trabalho tem como tema principal a comunicação intercultural nas organizações e 

pretendemos compreender se a comunicação intercultural é factor relevante para uma 

comunicação interna dirigida a trabalhadores estrangeiros. Analisamos, por isso, a comunicação 

interna que usa comunicação intercultural direccionada a estes colaboradores no sentido 

descendente (administração – trabalhadores estrangeiros) em duas organizações dinamarquesas 

com ambiente intercultural. 

 Através da entrevista semidirectiva em profundidade às responsáveis de recursos 

humanos da Io Interactive e LICengineering, e ainda o inquérito por questionário aos seus 

empregados estrangeiros, observamos que, de acordo com as respostas dos funcionários, ambas 

as empresas têm uma comunicação interna que os satisfaz e integra, apesar de uma das 

organizações utilizar ferramentas específicas de comunicação intercultural e a outra não. 

Concluímos, que numa organização internacional, a comunicação interna, em geral, apresenta 

elementos de comunicação intercultural, seja pelos princípios universais nos quais assenta a 

comunicação, como pelo uso de uma língua comum, ou ainda pela utilização de ferramentas 

diferenciadas, visando a integração dos seus colaboradores com o objectivo de atingir metas 

organizacionais. 

 

Palavras-chave: cultura organizacional; comunicação organizacional; comunicação 

intercultural; Dinamarca; estudo qualitativo e quantitativo 
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Abstract              

  We live in a global village where communication between cultures is playing a central 

role and is subject to challenges. This is a reality that organizations that transcend their borders 

or hire foreign workers also face. This work main theme is intercultural communication in 

organizations. We intend to understand if intercultural communication is a relevant factor to an 

internal communication directed to foreign workers. Therefore, we analyze the downward 

(from administration to foreign workers) internal communication that uses intercultural 

communication in two Danish organizations with intercultural environment.  

        Through in-depth interview to Io Interactive and LICengineering human resources 

managers and questionnaire survey to their foreign employees, we learnt that, although one 

company uses specific intercultural communication tools and the other doesn´t, in both cases 

the employees answered that the internal communication is satisfactory and helps to integrate 

them. We conclude that the internal communication at an international organization has, in 

general, elements of intercultural communication, whether by using universal principles 

underlying the communication, or the use of a common language, or the use of different tools, 

aiming to integrate their employees in order to achieve their organizational goals.  

 

Keywords: organizational culture; organizational communication; intercultural 

communication; Denmark; qualitative and quantitative study 
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Introdução 

 

 A globalização é a intensificação das relações sociais à escala mundial. Relações que 

ligam localidades distantes de tal maneira que as ocorrências locais são moldadas por 

acontecimentos que se dão a muitos quilómetros de distância e vice-versa (Giddens, 1995, 

p.52). Uma revolução tecnológica centralizada nas tecnologias da informação está a modificar 

a base material da sociedade a ritmo acelerado (Castells, 2000, p.21). Para Giddens, à medida 

que diferentes partes do mundo são postas em interligação umas com as outras, a vaga de 

transformação social varre virtualmente todos os cantos do planeta (1995, p. 5).  

 Com este acontecimento surgiu uma nova economia à escala global que Castells 

caracterizou como informacional e global. Castells classifica-a de informacional porque a 

produtividade e a competitividade de unidades ou agentes dessa economia, sejam empresas, 

regiões ou nações dependem da sua capacidade de gerar, processar e aplicar, de forma eficiente, 

conhecimentos baseados em informação. É global porque as principais actividades produtivas, 

o consumo e a circulação, assim como o capital, trabalho, matéria-prima, administração, 

informação, tecnologia e mercados estão organizados em escala universal directamente ou 

mediante uma rede de ligações entre agentes económicos. É informacional e global porque sob 

novas condições históricas a produtividade é gerada e a concorrência é feita numa rede global 

de interacção (2000, p.87). Desta forma, não podemos dizer que vivemos culturalmente 

isolados.  

 Perante a globalização surgiram novos desafios, sendo que a comunicação intercultural 

procura entender como pessoas de diferentes países e culturas se comportam, comunicam e 

percepcionam o mundo à sua volta. Sabemos que o acto de comunicar implica a aprendizagem 

e partilha de códigos que traduzem aquilo que a nossa mente concebe, contudo nem sempre 

esta partilha acontece de forma pacífica, uma vez que a maneira como os indivíduos expressam 

estes códigos é influenciada pelo ambiente em que cresceram e onde foi adquirida a cultura. 

 Assim, num mundo globalizado em que as organizações se expandem para além das suas 

fronteiras, recrutando e interagindo com indivíduos oriundos de diversos ambientes culturais, 

crescem as dificuldades associadas à comunicação. Procurar como melhorar a comunicação 

entre indivíduos de diferentes culturas deixou ser uma opção e tornou-se uma necessidade. A 

comunicação intercultural é por isso um conceito relevante no contexto de organizações que 

recrutam mão-de-obra estrangeira. Ao entender o que é a comunicação intercultural, quais as 
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barreiras associadas a este tipo de interacção e como ultrapassá-las, a organização poderá ajustar 

melhor as acções de cariz interno para com os seus colaboradores estrangeiros de modo a que 

estes se sintam melhor integrados e auxiliem a empresa a atingir os seus objectivos.  

 Existem diversas ferramentas que ajudam a estimular a proximidade e melhoria da 

comunicação entre os diversos grupos da organização, nomeadamente; acções de team 

building; newsletters, revistas, jornais, panfletos, brochuras; brindes promocionais (ofertas); 

grupos de discussão; Intranet. No entanto, não basta usar ferramentas e desenvolver um grande 

número de acções de comunicação interna e assumir que são assimilados pelos colaboradores 

independentemente da sua influência cultural. 

 Foi a partir da reflexão sobre o tema da comunicação intercultural nas organizações que 

surgiu a pergunta de partida do presente trabalho: como se desenvolve a comunicação interna 

junto de colaboradores de outras culturas, em empresas dinamarquesas? Definimos como 

objectivo do trabalho, perceber se a comunicação intercultural é factor relevante para uma 

comunicação interna dirigida a trabalhadores estrangeiros, sendo para tal analisada a 

comunicação interna direccionada aos trabalhadores estrangeiros em duas organizações 

dinamarquesas com ambiente intercultural, no sentido descendente (administração-trabalhador 

estrangeiro). Como objectivos específicos o presente trabalho procura: analisar e compreender 

a comunicação interna no seio das organizações em estudo; identificar as ferramentas de 

comunicação interna que utilizam comunicação intercultural para promover o diálogo entre a 

organização e o trabalhador estrangeiro; analisar e compreender as barreiras para a 

comunicação intercultural e como ultrapassá-las; e analisar e compreender junto dos 

trabalhadores estrangeiros das empresas em estudo, se as acções de comunicação interna que 

usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua integração na organização. 

 A escolha deste tema relaciona-se com o facto de termos residido e trabalhado nos últimos 

seis anos em vários países do Norte da Europa. Durante este tempo, assistiu-se à vaga de 

recrutamento de mão-de-obra estrangeira qualificada por parte das organizações nos diversos 

países de residência. Percebeu-se, por conseguinte, o interesse das empresas em reter estes 

trabalhadores a longo prazo e as dificuldades em fazê-lo. 

 Recordamos, em particular, conversas com membros de uma organização dinamarquesa 

cujo foco é assistir à integração das famílias expatriadas de trabalhadores qualificados, que 

numa reunião no Ministério do Trabalho Dinamarquês, colocou a seguinte questão: “como 

retemos estes trabalhadores estrangeiros no nosso país?”. Por considerarmos a comunicação 
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uma peça fundamental, na assistência à integração cultural, decidimos estudar o tema a partir 

do ponto de vista organizacional. 

 O trabalho está organizado em quatro capítulos correspondendo o primeiro à descrição 

da metodologia da investigação, nomeadamente, das técnicas de recolha de dados utilizadas, 

como a entrevista semidirectiva em profundidade e o inquérito por questionário. No segundo 

capítulo abordam-se os principais conceitos relacionados com o tema, em particular, a cultura, 

interculturalidade e multiculturalidade, a cultura organizacional, a comunicação organizacional, 

a comunicação interna e a comunicação intercultural. No terceiro capítulo é feita a apresentação 

da cultura nacional e organizacional dinamarquesa, como também a caracterização das 

empresas dinamarquesas em estudo – Io Interactive e LICengineering. No quarto capítulo, são 

descritos e analisados os dados recolhidos durante a entrevista às responsáveis de recursos 

humanos das duas organizações participantes no estudo e dos inquéritos por questionário aos 

colaboradores estrangeiros da Io Interactive e LICengineering. Por fim, são tecidas 

considerações finais aos resultados do trabalho.  
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I- METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 A metodologia científica é o conjunto de métodos e processos utilizados para pesquisar e 

formular uma produção científica, sendo que também na investigação em ciências sociais e 

humanas se requer que esta seja regulada pela sistematização e rigor. Espírito Santo (2010) 

distingue método de metodologia. Segundo a autora, a metodologia corresponde ao estudo 

sistemático dos métodos que se traduz em diferentes técnicas válidas e validadas 

permanentemente. O método é o planeamento de uma investigação que compreende uma via 

considerada apropriada e válida face aos objectivos, como também o planeamento e execução 

de uma ou mais técnicas de procedimentos (Espírito Santo, 2010, pp. 11-12).  

 Seguindo as recomendações metodológicas de Quivy e Campenhoudt (2003), na primeira 

fase do trabalho foi formulada uma pergunta de partida sobre um assunto de interesse pessoal, 

profissional e académico, tal como mencionado na introdução desta dissertação. Assim, a 

pergunta de partida do presente trabalho é: como se desenvolve a comunicação interna junto de 

colaboradores de outras culturas, em empresas dinamarquesas? Esta questão procurou respeitar 

as qualidades inerentes a uma boa pergunta de partida. São estes critérios a clareza, em que se 

pretendeu formular uma questão clara, precisa e sem ambiguidade. O segundo critério prendeu-

se com a exequibilidade, ou seja, certificar que os recursos disponíveis a vários níveis nos iriam 

permitir realizar o trabalho de forma a obter resultados válidos. E por fim, a pertinência da 

questão, em que houve um verdadeiro propósito de compreender os fenómenos estudados 

evitando realizar juízos de valor (Quivy & Campenhoudt, 2003, pp. 35-38). 

 No momento seguinte, de forma a conhecer melhor o tema sobre o qual incide a pergunta 

de partida e permitir situar o presente trabalho em relação a quadros conceptuais reconhecidos 

(Quivy & Campenhoudt, 2003, p.50), foi feita uma pesquisa inicial a nível bibliográfico das 

obras relevantes relacionadas com o tema em geral. Além disto, foram realizadas entrevistas 

exploratórias com profissionais que trabalham na área da comunicação intercultural com vista 

a investigar mais sobre o tema e alargar o conhecimento sobre o mesmo. Estas entrevistas 

exploratórias visaram sobretudo abrir a mente em relação a caminhos a seguir durante a 

pesquisa, familiarizar com terminologia e autores que investigaram e escreveram sobre o 

assunto. A primeira entrevista foi com Sys Vecht da Spousecare. A Spousecare é uma empresa 

cujo objectivo é ajudar na integração social das parceiras ou parceiros dos profissionais 

especializados que trabalham na Dinamarca. Em geral, a Spousecare é contratada pela empresa 

que contrata o trabalhador e que traz consigo a família. A Spousecare pretende ajudar a família 
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do trabalhador a criar uma rede social na Dinamarca facilitando desta forma a adaptação e 

integração. Tal como menciona Hofstede “os regressos prematuros são muitas vezes devidos a 

problemas de adaptação mais do cônjuge do que do empregado, pois que este encontra uma 

continuidade cultural no seu ambiente de trabalho” (2003, p. 243). 

 Através de Sys Vecht obtivemos também o contacto de Silvio Ruggieri, fundador da 

Iddev na Dinamarca. A Iddev é uma empresa que cria estratégias de identidade pessoal para os 

indivíduos nas organizações. Pode-se ler no sítio na internet da Iddev  

“today's organizations are characterised by constant change, a turbulent 

marketplace and global competition. In order to succeed in this environment 

organizations require their employees to be more 'psychologically present' 

and bring their skills, ideas, feelings, and values to the job. Furthermore, 

working across diverse groups and cultures requires us to work co-operatively 

with individuals and groups whose identities and systematic beliefs are 

significantly different from our own. Iddev creates identity development 

strategies for individuals in organizations in order to improve well-being, 

learning capacity and performance” (Ruggieri, Junho 2014).  

 Os principais temas abordados durante as entrevistas exploratórias relacionaram-se com 

recomendações bibliográficas, sugestões de tópicos a abordar e partilha de experiências de 

trabalhadores estrangeiros a trabalhar na Dinamarca (como é a sua adaptação, a da família, 

principais motivos para abandonar o país, principais barreiras que estes trabalhadores 

encontram quando chegam à Dinamarca). 

 Após as leituras e entrevistas exploratórias com profissionais ligados à área, foi feito um 

balanço e reflexão da informação recolhida. Definiu-se como objectivo do trabalho, 

compreender se a comunicação intercultural é factor relevante para uma comunicação interna 

dirigida a trabalhadores estrangeiros. Este propósito surgiu porque, tal como foi mencionado 

anteriormente, num mundo globalizado em que as organizações contratam mão-de-obra 

estrangeira com vista a obter recursos que as ajudem a atingir os seus fins, existem diversas 

ferramentas à disposição destas empresas que as auxiliam a estimular a proximidade e a 

melhoria da comunicação entre os diversos grupos da organização (team building, intranet, 

newletters e muito mais). Contudo ter disponíveis as ferramentas e desenvolver acções de 

comunicação interna de carácter geral não significa que a mensagem está a ser absorvida pelos 
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diversos tipos de públicos internos. É necessário ter em conta a diversidade dos membros da 

organização, sabendo que a cultura é um dos elementos que influencia a comunicação.  

 Consequentemente, o trabalho pretende analisar a comunicação interna direccionada ao 

trabalhador estrangeiro em duas organizações dinamarquesas com ambientes interculturais, no 

sentido descendente (administração-trabalhador estrangeiro). Como objectivos específicos 

pretende-se analisar e compreender a comunicação interna no seio das organizações em estudo; 

identificar as ferramentas de comunicação interna que utilizam comunicação intercultural para 

promover o diálogo entre a organização e o trabalhador estrangeiro; analisar e compreender as 

barreiras para a comunicação intercultural e como ultrapassá-las; e analisar e compreender junto 

dos trabalhadores estrangeiros das empresas em estudo, se as acções de comunicação interna 

que usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua integração na organização. 

 

1. Caracterização das técnicas de pesquisa 

 

 No presente trabalho utilizamos o método misto, pela complementaridade dos dados 

qualitativos e quantitativos. Os métodos qualitativos em ciências sociais são compostos pelas 

técnicas da observação participante e da entrevista. Estes métodos visam permitir que a 

investigação possa recolher e reflectir sobre aspectos menos óbvios dos hábitos dos sujeitos, 

grupos ou comunidades em análise (Espírito Santo, 2010, p. 25). Assim as pesquisas 

qualitativas procuram levar os sujeitos a exprimirem as suas visões mais subjectivas sobre o 

tópico em estudo, enquanto as pesquisas quantitativas através de perguntas fechadas procuram 

obter respostas de forma a quantificar e categorizar.  

 Segundo Moreira “uma faceta essencial dos métodos de pesquisa qualitativos consiste no 

facto das explicações consideradas satisfatórias das actividades sociais requererem uma 

apreciação das perspectivas, culturas e ‘visões do mundo’ dos autores envolvidos” (1994, p. 

94). As vantagens do método qualitativo são a flexibilidade porque permite ao investigador ir 

traçando o caminho da investigação conforme decorre a pesquisa, estando assim o investigador 

livre de fórmulas pré-definidas. Contudo, este método é criticado por ser considerado 

generalista e difícil de ser verificável, uma vez que a perspectiva do investigador pode 

influenciar os dados (Moreira, 1994, p. 96). Segundo Espírito Santo, o método qualitativo é 

também criticado porque a natureza estatística confere robustez às investigações quantitativas, 
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ou seja, a investigação quantitativa é comparável e a qualitativa não, sendo que não permite por 

isso generalizações (2010, p.32). 

 O método quantitativo permite uma análise directa dos dados recolhidos, e analisar as 

possíveis relações entre variáveis. No entanto, este método corre o risco de reduzir demasiado 

o contexto social desvirtuando, por isso, a própria análise (Quivy & Campenhoudt, 2003, 

p.189). De qualquer modo, não se deve considerar que tanto o método qualitativo como o 

quantitativo são superiores um ao outro. São diferentes e por isso mais pertinentes consoante o 

tema e os objectivos do estudo. 

 Como técnicas de recolha de informação foram utilizadas: a pesquisa bibliográfica, as 

entrevistas exploratórias, o inquérito por questionário e a entrevista semidirectiva em 

profundidade. A pesquisa bibliográfica procurou aprofundar o conhecimento acerca das teorias 

e conceitos para nos familiarizarmos com o tema do trabalho e a entrevista exploratória visou 

complementar a informação obtida pela pesquisa bibliográfica, ganhar ideias e reflectir sobre o 

tema do trabalho. Como referido, foram recolhidas informações em bibliotecas, como também 

junto de profissionais que conhecem o tema em questão. Desta forma, foi possível fazer um 

balanço dos conhecimentos relativos ao problema de partida (Quivy & Campenhoudt, 2003, 

p.69).  

 Outra técnica utilizada neste trabalho é a da entrevista semidirectiva em profundidade 

uma vez que é adequada para a análise do sentido que os actores dão às suas práticas e 

acontecimentos, nomeadamente no que diz respeito aos seus valores, referências normativas, a 

interpretação que fazem de situações conflituosas, ou não, e a interpretação das suas 

experiências. Ainda, é indicada para a análise dos sistemas de relações, como também para a 

reconstituição de experiências e acontecimentos do passado. Na entrevista semidirectiva em 

profundidade, o investigador têm um guia de entrevista mas é livre de alterar a ordem das 

questões e introduzir ou retirar perguntas. Nesta técnica a colocação de perguntas abertas ao 

inquirido deve corresponder a objectivos específicos da investigação, que entretanto estas 

questões foram, sempre que possível, amadurecidos pelo investigador durante a investigação 

teórica e prática. Na formulação de perguntas pretende-se que estas sejam claras, curtas quanto 

possível, não tendenciosas, não ambíguas, com um ou poucos tópicos de análise (Espírito Santo, 

2010, p.30). 

 As vantagens desta técnica relacionam-se com a profundidade dos dados para análise que 

são recolhidos, e com a flexibilidade, uma vez que permite recolher os testemunhos e ao mesmo 
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tempo respeitar a linguagem e categorias mentais dos entrevistados. Porém, está sujeita a 

limitações, sendo que estas se relacionam com a capacidade do entrevistador em direccionar o 

diálogo no sentido de obter a informação necessária ao trabalho, como também com a relação 

entre entrevistador e entrevistado que pode induzir o entrevistador em erro durante a 

interpretação das respostas (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.193).  

 Como referido, durante a observação, foram realizadas entrevistas semidirectivas em 

profundidade (ver apêndice 2 e 3) às responsáveis de recursos humanos das empresas 

dinamarquesas Io Interactive e LICengineering, com vista a compreender a comunicação 

interna e intercultural no seio destas organizações; perceber que ferramentas são usadas para 

promover o diálogo entre a organização e os trabalhadores estrangeiros; e quais as barreiras 

identificadas na comunicação intercultural e como são ultrapassadas. A primeira entrevista foi 

realizada na sede da Io Interactive em Copenhaga no dia 16 de Maio de 2013 à responsável de 

recursos humanos, Pia Bugge. No entanto, foi muito difícil obter autorização para o estudo de 

uma segunda organização. Foi requisitado a diversas empresas a permissão para o estudo 

(apêndice 1), mas sem sucesso. A autorização para o estudo da LICengineering veio numa altura 

em que já não nos encontrávamos a residir na Dinamarca. Desta forma, a responsável de 

recursos humanos da LICengineering, Susanne Berg, deu a entrevista por email, no dia 11 de 

Junho de 2014, tendo sido requisitados alguns esclarecimentos posteriores, relativos a respostas 

menos claras.  

 A última técnica de recolha de dados utilizada neste trabalho foi a do inquérito por 

questionário. O recurso ao inquérito por questionário não visou tornar este um trabalho mais 

amplo, mas sim procurar obter respostas padronizadas dos colaboradores sobre as acções de 

comunicação interna que usam comunicação intercultural e perceber se as mesmas são factor 

relevante para a integração dos trabalhadores na organização. Objectivou, sobretudo, obter o 

ponto de vista dos colaboradores estrangeiros relativamente à forma como a organização 

comunica com estes. 

 O inquérito por questionário é uma técnica adequada quando se pretende conhecer os 

comportamentos, modos de vida, valores e opiniões de um grupo. É por isso apropriado quando 

se deseja analisar um fenómeno social a partir da informação fornecida pelos indivíduos do 

grupo sobre o qual incide o tema da investigação. As vantagens desta técnica relacionam-se 

com a possibilidade de obter a representatividade de um determinado grupo, como também com 

a quantificação de um grande número de dados e a possibilidade de fazer análises de correlação 

entre as variáveis. Contudo, a superficialidade das respostas dadas pode pôr em causa a análise 
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de certos processos sociais. Ou seja, esta técnica não permite ter em conta as nuances do 

contexto social do tema em estudo (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 189). 

 Mais adiante neste trabalho é apresentada a análise dos dados recolhidos e por fim, será 

feita a conclusão do trabalho, fazendo uma retrospectiva do processo, interpretação dos 

resultados e os novos conhecimentos relativos ao objecto de análise. 
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II- CULTURA E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: QUADRO TEÓRICO 

 

 A cultura é um código que aprendemos e partilhamos sendo que para tal é necessária a 

comunicação. Jandt refere que “todos os padrões culturais e todos os actos de comportamento 

social envolvem comunicação” (2010, p. 25) Desta forma, a comunicação é um elemento da 

cultura, porque permite a sua transmissão e partilha.  

 Vivemos num mundo global em que se desvaneceram as fronteiras físicas, sendo que são 

as diferentes culturas que nos distinguem. No entanto, esta singularidade representa também 

um obstáculo. A convivência da diversidade num espaço comum coloca perguntas sobre como 

desenvolver harmoniosamente relações interculturais e como ultrapassar os conflitos que daí 

surgem. Um dos principais desafios a superar é o do choque cultural, isto porque a diferença 

cultural é representada pelo conjunto de práticas, símbolos, crenças e sobretudo valores 

exibidos pelos grupos. Quando há pouca similaridade nestes elementos, o indivíduo pode-se 

sentir constrangido e experienciar um choque, porque dá-se um confronto entre aquilo que este 

aprendeu desde pequeno como sendo a norma e sendo praticável e aquilo que este assiste a 

acontecer no meio onde está inserido. O estado de choque cultural passa por diversas fases que 

podem culminar na total assimilação e integração do indivíduo no novo espaço cultural, ou pelo 

contrário, pode dar-se uma série de dificuldades que criam um problema de adaptação 

(Hofstede, 2003, p. 242). 

 Também em ambiente organizacional, a cultura tenciona guiar comportamentos e auxiliar 

na identificação com os objectivos organizacionais. Segundo Hofstede, as diferenças nas 

culturas organizacionais residem mais nas práticas do que nos valores, ao contrário das 

diferenças nas culturas nacionais (2003, p. 213). Desta forma, a comunicação, neste contexto, 

visa transmitir e partilhar informação com os vários públicos, consoante as linhas mestras 

estabelecidas pela organização. É através da comunicação interna que a empresa interage com 

os seus funcionários e assiste na construção de uma cultura organizacional forte, que direcciona 

os seus colaboradores no sentido dos objectivos estabelecidos.  

 Ao considerarmos uma organização com ambiente intercultural, também se colocam as 

questões atrás mencionadas relativamente à convivência das diferentes culturas nacionais. Ou 

seja, como ultrapassar o choque cultural, como construir pontes de compreensão, e no contexto 

de uma organização com diversidade cultural, como fazer chegar a mensagem dos objectivos 

da organização aos colaboradores oriundos de outras culturas? Desta forma, uma estratégia de 
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comunicação que tem em conta a comunicação intercultural para auxiliar na construção e 

manutenção de relações profícuas em organizações com ambiente culturalmente diverso, é uma 

componente importante para auxiliar a empresa a atingir os seus objectivos. 

 Para o estudo da Comunicação Intercultural nas organizações é importante, em primeiro 

lugar, abordar os diferentes conceitos associados a este tema para definir um quadro conceptual 

apropriado. Começamos por definir cultura e cultura organizacional identificando como estas 

se manifestam, as principais diferenças entre culturas nacionais e culturas organizacionais, as 

dificuldades que surgem no contacto entre culturas e fazemos a distinção entre os conceitos de 

interculturalidade e multiculturalidade. No momento seguinte, abordamos o tópico da 

comunicação nas diferentes vertentes associadas ao tema principal do trabalho, nomeadamente, 

a comunicação organizacional, comunicação interna e a comunicação intercultural. Referimos 

a importância da comunicação enquanto elemento da cultura, a influência da cultura sobre a 

língua e a percepção, os diversos tipos de comunicação e como se dá o processo comunicativo. 

Ainda, as diferentes formas de comunicação organizacional e as suas funções, como também o 

papel da comunicação interna enquanto meio integrador que visa o alcance de objectivos 

organizacionais. Por último, abordamos a comunicação intercultural, as barreiras que surgem 

durante este tipo de troca de mensagens e como ultrapassá-las. Referimos o papel da gestão na 

comunicação intercultural empresarial, as vantagens para a organização em ter uma equipa com 

origens culturais diversificadas, e como melhorar este tipo de comunicação.   

 

1. Cultura 

  

 O conceito de cultura é vasto e varia de alguma forma de autor para autor. Para Jandt a 

definição de cultura prende-se com uma comunidade ou população suficientemente grande 

para ser auto-sustentável e produzir novos membros sem precisar de membros vindos do 

exterior, sendo que o que guia o comportamento destes elementos é a totalidade de 

pensamentos, experiências, valores e conceitos do grupo (2010, p.6). 

 O conceito que melhor se enquadra no âmbito deste trabalho é o utilizado por Hofstede, 

que define cultura “como a programação colectiva da mente que distingue os membros de um 

grupo ou categoria de pessoas face a outro. A cultura é adquirida, não herdada“ (2003, p.19). 

Para o autor, a cultura é uma programação mental que é impressa em nós, sendo que recebe a 

influência do ambiente onde crescemos (regras programadas em nós) e que irá influenciar o 
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nosso comportamento e consequentemente as interacções com os membros de outros grupos. 

Deste modo, as diferenças culturais surgem nas diversas manifestações de uma cultura, que 

para Hofstede são formadas por símbolos (palavras, gestos, figuras ou objectos); heróis 

(pessoas reais ou não com características muito apreciadas em determinada cultura, servindo 

de modelos de comportamento); rituais (actividades colectivas, um tanto supérfluas para 

atingir determinados fins, como por exemplo, as formas de cumprimentar); e por fim os 

valores (que constituem o centro destas diferenças, sendo que se refere à tendência de preferir 

um certo estado de coisas face a outro) (Hofstede, 2003, p. 22).  

 Os valores constituem o núcleo da cultura (ver figura 1), uma vez que são adquiridos 

muito cedo na vida de um indivíduo, sendo na sua maioria inconscientes e só perceptíveis 

através da forma como as pessoas actuam nas diversas situações que surgem nas suas vidas, 

daí estes serem, o principal foco de diferença entre culturas. 

 

Figura 1: Os diferentes níveis de manifestação de uma cultura 

 

 

Fonte: Hofstede 2003, p. 23 

 

 Através da informação recolhida pelo estudo que Hofstede realizou para a IBM nas suas 

filiais espalhadas pelo mundo nos anos 70, este descreve os efeitos da cultura de uma sociedade 

nos seus membros, explicando desta forma a diferença nos seus comportamentos. Hofstede 

descreve cinco dimensões culturais que traduzem as diferenças nos valores de uma cultura 

nacional (ver figura 2). Estas são: 
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• Distância ao poder 

Relaciona-se com a forma como os membros com menos poder de uma sociedade 

aceitam e lidam com a distribuição desigual de poder. Desta forma, em sociedades 

com grande distância ao poder, espera-se que os indivíduos ajam de acordo com 

aquilo que lhes é ordenado. 

 

• Masculino versus Feminino 

Relaciona-se com o predomínio de características mais masculinas (assertividade, 

materialismo) ou femininas (qualidade de vida, sentimentos) numa sociedade.  

 

• Individualismo versus colectivismo 

Relaciona-se com a prevalência de uma sociedade em que as relações humanas são 

uma rede social fechada de interajuda ou se por outro lado, domina o individualismo, 

em que existe uma maior distância nestas ligações. O controlo da incerteza relaciona-

se com a forma como os membros de uma sociedade lidam com situações de incerteza 

ou desconhecidas. 

 

• Orientação a longo prazo versus orientação a curto prazo 

Longo prazo representa valores de uma sociedade orientados para o futuro (poupanças 

e persistência), enquanto a orientação a curto prazo representa valores orientados para 

o passado e presente, respeitando a tradição e outras obrigações sociais. 
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Figura 2: Diferenças Culturais  

 

 

Fonte: Hofstede, 2003, p.28 

 

O modelo de Hofstede (1973) tem sido usado para estudos há décadas, sendo que 

contribuiu para um melhor entendimento das características inerentes a uma cultura. No 

entanto, também tem sido objecto de críticas que se relacionam, com o facto de potenciar a 

utilização de estereótipos, como também ser muito limitativo na explicação de algo tão 

complexo como uma cultura (Gooderham & Nordhaug, 2003, p.131). 

 Ao falarmos de interacção entre culturas é importante distinguir os conceitos de 

interculturalidade e multiculturalidade. É frequente os dois serem usados como sinónimos, no 

entanto, são dois conceitos diferentes.  

 A multiculturalidade implica a simultaneidade de culturas distintas num espaço. Existe 

reconhecimento das suas particularidades mas há uma interacção superficial e limitada entre 

estas.  

 A interculturalidade diz respeito à dinâmica entre as diferentes culturas num espaço. A 

interculturalidade visa a integração dos diversos grupos no todo social, apostando para isso na 

educação e formação. Objectiva sobretudo uma globalização de valores e de identidades para 

uma cidadania activa e plena, enquanto a multiculturalidade se limita à coexistência de forma 
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distinta das culturas num só espaço. A interculturalidade é regida por valores universais como 

igualdade e justiça. 

 Na interacção com membros de outros grupos ou categorias de pessoas, existem sempre 

uma série de processos psicológicos e sociais atípicos a actuar, porque quando adquirimos os 

nossos valores fundamentais, estes tornam-se tão naturais em nós que não pensamos 

conscientemente neles e por isso experienciamos o choque cultural (Hofstede, 2003, p. 241). 

Ou seja, a nossa cultura primária influencia a forma como experienciamos e nos relacionamos 

com o mundo em redor, e o choque cultural surge quando existe uma oposição entre os nossos 

valores e crenças (moldados pela cultura) e a realidade vivenciada. Hofstede chama este 

acontecimento de conflitos involuntários, que surgem durante os contactos interculturais (2003, 

p.241). 

 O choque cultural é uma reacção negativa à tentativa temporária de ajustamento a novos 

ambientes e pessoas. Para Samovar, Porter e McDaniel, o choque cultural é o trauma que um 

indivíduo experiencia quando se muda para um novo ambiente cultural. Relaciona-se sobretudo 

com um problema de comunicação que envolve uma falta de compreensão da linguagem verbal 

e não-verbal da cultura anfitriã, dos seus hábitos e sistemas de valores (2006, pp. 22-29). 

 Esta fase de choque cultural provoca no indivíduo sentimentos de angústia, impotência e 

hostilidade em relação ao novo ambiente social/cultural, isto porque o sujeito pode aprender 

certos símbolos e rituais de uma nova cultura mas dificilmente irá aprender os valores inerentes 

a estas práticas. Contudo, se o indivíduo foi capaz de se adaptar à nova realidade cultural, neste 

caso poderemos falar em aculturação. A aculturação é a aprendizagem e adaptação de normas 

e valores pelo imigrante em relação à nova cultura (Jandt, 2010, p. 315). 

 A curva da aculturação (ver figura 3) demonstra, assim, as diferentes fases pelas quais 

passam pessoas que se encontram num ambiente cultural diferente do de origem. Existe 

inicialmente uma fase de euforia, associada a um sentimento positivo, em que tudo é novo e 

excitante na nova envolvente. Na segunda fase, dá-se então, o choque cultural, quando o 

indivíduo começa a experienciar as dificuldades e diferenças causando desconforto e falta de 

compreensão do novo ambiente. Se esta fase for ultrapassada com êxito dar-se-á a terceira fase, 

a da aculturação, em que o indivíduo aprende a lidar com o meio e adquire nova capacidade de 

integração, atingindo por isso a última fase, a da estabilidade. Porém, o indivíduo poderá 

também experienciar na quarta fase um sentimento em que o choque cultural não foi 

ultrapassado. Se o choque não foi ultrapassado a pessoa poderá experienciar sintomas 
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psicológicos, como por exemplo, isolamento, criticismo em relação à nova cultura, depressão. 

Ainda, poderá também ter sintomas físicos, como dores, medo de contacto físico com locais, 

sentir preocupação extrema com a saúde e segurança (Hofstede, 2003, p. 242). 

 

 Figura 3: Curva da Aculturação  

 

Fonte: Hofstede, 2003, p. 242 

 O processo de assimilação, em que o indivíduo abandona completamente todas as 

componentes que constituem a sua cultura e adquire e participa nas da nova cultura, está 

facilitado por uma série de factores que se relacionam com a semelhança entre a cultura de 

origem e a cultura anfitriã, a idade e as experiências já vividas. Por outro lado, quando o 

indivíduo não apresenta vontade de participar na nova cultura, dá-se a separação e segregação. 

Neste caso, pode haver algum preconceito e julgamento de superioridade ou inferioridade em 

relação à cultura anfitriã. Naturalmente, estes sentimentos dificultam e impedem a adaptação 

cultural. Também as pessoas da cultura anfitriã tendem a avaliar o indivíduo estrangeiro de uma 

perspectiva etnocêntrica (Jandt, 1998, p. 315). É, por isso necessário que o indivíduo expatriado 

tome consciência das barreiras que poderão surgir quando num novo ambiente cultural e ainda, 

como ultrapassá-las de forma a reduzir a ansiedade e a aliviar tensões para uma melhor 

integração e interacção com o novo meio. Uma técnica útil para uma eficaz interacção com um 

diferente ambiente cultural, consiste na reunião de informação em relação ao mesmo, para 

conhecer melhor as práticas sociais e a dissipar expectativas irrealistas (Hofstede, 2004, p. 267). 
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1.2 Cultura Organizacional 

 

 As organizações têm fins específicos e por isso, a estrutura destas é concebida de modo a 

criar uma interacção harmoniosa com a envolvente externa. A organização procura conter a 

incerteza e fá-lo através da criação de normas que visam controlar comportamentos com vista 

a atingir objectivos. Desta forma, há que implementar uma série de estratégias internas, tendo 

em conta elementos como os colaboradores, os produtos, as tecnologias aplicadas, entre outros. 

É neste contexto que o estudo da cultura organizacional é particularmente importante enquanto 

factor de adaptação ao meio externo, como também enquanto factor de integração do meio 

organizacional interno, através da concepção de padrões de comunicação e interacção, do 

estabelecimento de normas, atitudes e valores e esquemas cognitivos de interpretação da 

realidade (Bilhim, 2004, p. 82) 

 Hofstede define cultura organizacional como “a programação colectiva da mente que 

distingue os membros de uma organização dos de outra” (2003, p.210). O autor menciona que 

a grande diferença entre culturas nacionais e culturas organizacionais reside está na importância 

colocada nas práticas e nos valores (ver figura 4). Nas culturas nacionais é dada maior 

importância aos valores, enquanto nas culturas organizacionais é dada maior importância às 

práticas. Isto acontece porque os indivíduos adquirem os valores durante o processo de 

socialização enquanto crescem e quando entram na organização trazem esses mesmos valores 

consigo. A nível organizacional o processo de socialização dá-se por isso mais a nível da 

aprendizagem das práticas da organização, uma vez que os valores já foram programados na 

mente dos indivíduos, e estão por isso enraizados (Hofstede, 2003, p.212). 
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Figura 4: A natureza das diferenças culturais: o nível nacional, ocupacional e organizacional 

 

Fonte: Hofstede, 2003, p. 212 

 

 Hofstede, no seu estudo para a IBM (1970-1973), descobriu que os gestores tinham que 

ajustar a gestão consoante as crenças, valores e comportamentos dos países em que estavam a 

trabalhar. O autor considera por isso, que não existe uma forma universal de fazer gestão, uma 

vez que este é um fenómeno que não ocorre isoladamente de outros processos da sociedade, ou 

seja, somos sempre influenciados pela cultura onde fomos criados. Assim sendo, para uma 

gestão eficaz deverá haver uma aprendizagem em relação à realidade local, como também uma 

consciencialização que os indivíduos tendem a agir de acordo com as suas experiências pessoais 

que serão moldadas também pelo ambiente cultural onde cresceram. 

 Tal como menciona Bilhim (2004), a cultura organizacional tem um importante papel 

dentro da organização uma vez que desempenha várias funções. Estas funções prendem-se com 

o sentido de identidade dos membros, definição de fronteiras, identificação com os objectivos 

organizacionais, serve de guia para os comportamentos dos trabalhadores ajudando a manter a 

estabilidade do sistema social. E para que o sistema funcione correctamente é importante o 

suporte da comunicação organizacional, uma vez que esta permite a transmissão de cultura 

organizacional aos seus funcionários. Assim, para que os novos membros sejam aceites no 

sistema organizacional, deverão interiorizar um conjunto de valores, regras e comportamentos 

visando manter uma normalização de condutas com vista à realização de objectivos 

organizacionais. “A cultura forte é, pois, caracterizada pela existência de normas, valores, e 

crenças que são intensamente interiorizados e partilhados pelos membros da organização” 

(Bilhim, 2004, p.203).  
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 Naturalmente, os desafios a que a envolvente externa das organizações está sujeita pede 

a que estas desenvolvam a capacidade de se adaptar e responder rapidamente às contingências 

e para que essas respostas e adaptação ocorram em harmonia há que considerar o 

comportamento organizacional. Pina e Cunha define o comportamento organizacional como o 

estudo dos indivíduos e grupos em ambiente organizacional (2000, p.48). Como mencionado 

anteriormente, a cultura organizacional foca-se mais nas práticas do que nos valores, e o estudo 

do comportamento organizacional procura entender como os processos e as práticas internas 

afectam os indivíduos e os grupos. Para tal, consideram-se características individuais como as 

crenças, valores e personalidade; os processos individuais como a percepção, motivação, 

tomada de decisão, julgamento, implicação e controlo; características grupais como a dimensão, 

composição e propriedades estruturais; processos grupais em que se considera a tomada de 

decisão e liderança; os processos e práticas organizacionais como a definição de objectivos, 

avaliação de feedback, recompensas e aspectos comportamentais da estruturação do trabalho; e 

por fim a influência de todos estes factores nos resultados individuais, grupais e 

organizacionais, tais como o desempenho, turnover, absentismo e stress (Pina e Cunha, 2000, 

p. 48). 

  Em síntese, os actores organizacionais diferem em muitos aspectos como interesses, 

valores, comportamentos, desejos, motivações e crenças. Essas diferenças ditam algum efeito 

sobre a forma como as relações interpessoais se desenvolvem. Podem assim gerar relações que 

vão desde a coesão à hostilidade, e até indiferença. A gestão de recursos humanos pretende 

assim actuar sobre as atitudes e comportamentos dos colaboradores com vista a criar uma 

cultura de empenho que vá de encontro aos objectivos organizacionais e evitar o conflito. 

 O conflito acarreta uma série de consequências negativas que não podem ser ignoradas, 

como produzir stress, interferir com a comunicação entre pessoas, impedir a cooperação e 

interajuda e criar dificuldades de liderança (Rego, 1998, p 144). Para ultrapassar esta 

dificuldade e construir um espirito de equipa coeso, existem uma série de acções que irão 

contribuir para a identificação com a organização. Para tal, podem-se realizar acções como 

recepção de novos colaboradores (Welcoming), celebração de datas especiais, atribuição de 

prémios. “A realização de jantares, almoços, jogos desportivos, podem contribuir para essa 

finalidade e ajudar as pessoas a sentirem-se parte integrante da organização” (Rego, 1998, p. 

154).  
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2. Comunicação  

 

 A cultura é um código que aprendemos e partilhamos, e para aprender e partilhar é 

necessária a comunicação (Jandt, 2010, p.6). A comunicação é, por isso, um elemento 

indissociável da cultura. 

 A comunicação também acontece através da utilização de códigos e signos que são 

aprendidos e partilhados. “Os signos são artefactos ou actos que se referem a algo que não eles 

próprios, ou seja, são construções significantes. Os códigos são os sistemas nos quais os signos 

se organizam e que determinam a forma como os signos se podem relacionar com os outros” 

(Fiske, 2004, p.14). 

 Segundo o modelo comunicativo (ver figura 5) proposto por Lasswell em 1948, ao 

comunicarmos devemos ter em conta os seguintes elementos: quem comunica (o emissor), o 

que diz (conteúdo da mensagem), através de que canal, para que receptor, com que finalidade 

(Fiske, 2004, p.49). 

 

Figura 5: Modelo Comunicativo de Lasswell 

 

Fonte: Fiske, 2004, p.49 

 

 O processo de comunicação relaciona-se com a forma como o emissor e o receptor 

comunicam. Este sistema implica, a conversão da mensagem em formas simbólicas (a 

codificação), aquilo que é comunicado (a mensagem) que se dá num certo meio (canal), a 

tradução da mensagem para o receptor (a descodificação) e o feedback em que se constata se o 

que foi recebido corresponde aquilo que foi transmitido. No entanto, pode ocorrer “ruído”, que 

se refere a qualquer perturbação que ocorra na transmissão de comunicação, causando 

desordem na mesma. Um exemplo é, quando duas pessoas comunicam numa língua diferente 

da sua língua materna, sendo que pode haver alguns erros de percepção que constrangem os 

interlocutores.  
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 Pode-se comunicar de diversas formas, utilizando a comunicação verbal ou comunicação 

não-verbal. Na comunicação não - verbal as mensagens são enviadas sem o uso de palavras, 

por exemplo, os gestos. Segundo Fiske, “a comunicação não – verbal realiza-se através de 

códigos apresentativos como os gestos, os movimentos dos olhos ou os tons de voz. Estes 

códigos apenas podem transmitir mensagens acerca do aqui e agora” (2004, p.95). Muitas das 

expressões não-verbais variam também de cultura para cultura causando barreiras 

comunicacionais. Contudo, nem todo o comportamento não-verbal é comunicação não-verbal. 

 As principais barreiras à comunicação relacionam-se com os diferentes quadros de 

referência dos indivíduos, ou seja, as suas experiências, valores, sentimentos, desejos, 

motivações, expectativas, que podem gerar interpretações diferentes acerca de uma mensagem. 

Ainda, a interpretação da mensagem pode ser influenciada por juízos de valor, estereótipos e 

preconceitos, como também pela fonte que transmite a mensagem, a percepção selectiva (em 

que ouvimos e seleccionamos o que se ajusta às nossas convicções e percepções), a 

dificuldade/incompetência em escutar, a ausência de confiança e problemas semânticos (as 

mesmas palavras têm significados diferentes). Também as diferenças culturais representam 

uma barreira comunicativa porque a nossa linguagem está tão entranhada nos nossos hábitos 

que mesmo recordando as diferenças temos dificuldade em agir em conformidade. Outras 

barreiras incluem: a falta de preparação do comunicador; os estilos pessoais de comunicação; a 

filtragem, ou seja, alteração das mensagens para que sejam bem recebidas pelo interlocutor; o 

excesso e sobrecarga de informação; as primeiras impressões; os sinais não-verbais; as 

características do meio ou do canal (por exemplo alguns meios de comunicação escrita como 

não têm forma de expressar entoações de voz, expressões faciais, podem empobrecer a 

comunicação); os efeitos das emoções que afecta o modo como as pessoas emitem e recebem 

mensagens. Por fim, também a diferença entre sexos pode afectar a comunicação, porque por 

exemplo os homens tendem a ser mais directos e ásperos, enquanto as mulheres são mais 

diplomáticas, procurando equilibrar as críticas com elogios (Rego, 2007, pp. 91–111). 

 “A comunicação ocorre quando usamos signos intencionalmente, palavras ou signos não-

verbais, com vista a criar significado para os outros” (Jandt. 1998, p. 97). A linguagem pode 

afectar a comunicação de duas formas: pelos problemas de tradução entre línguas, e pela língua 

enquanto símbolo de nacionalismo. Refere Jandt que os cinco problemas de tradução que 

afectam a comunicação intercultural são (1998, p.142): equivalência de vocabulário, por 

exemplo, os esquimós têm muitas palavras para exprimir o conceito de “neve” mas ao traduzir-

se para inglês será sempre a palavra neve a utilizada; o problema seguinte é a equivalência 
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idiomática, expressões populares como “bradar aos céus”, que os portugueses sabem o que 

significa mas que se for traduzida literalmente, não faz sentido; a equivalência gramatical, 

porque as línguas não têm a mesma gramática e por vezes é necessário entender a gramática 

para entender o significado das palavras; a equivalência experimental, se uma experiência não 

existe na nossa cultura por vezes é difícil traduzir essa experiência noutras línguas; e por fim a 

equivalência conceptual que se refere a ideias abstractas que podem não ser percepcionadas da 

mesma forma noutras culturas. Por exemplo, o conceito de liberdade varia de cultura para 

cultura (Jandt, 1998, pp. 142-145). No que concerne à cultura enquanto nacionalismo, isto 

significa que um grupo com mais força consegue impor o uso da sua língua noutro grupo (Jandt, 

1998, p. 147). 

 Podemos considerar que uma língua atinge um status global quando desenvolve um papel 

especial e é reconhecida em todos os países. O motivo pelo qual uma língua se torna global não 

tem tanto a ver com o número de pessoas que a fala mas sim com o poder de quem a fala, “Latin 

became an international language throughout the Roman Empire, but this was not because the 

romans were more numerous than the peoples they subjugated. They were simply more 

powerful” (Crystal, 2001, p. 5). Existe uma forte ligação entre o domínio de uma língua sobre 

as outras e o seu poder cultural, porque sem um poder de base forte a nível político, militar ou 

económico, a língua não consegue fazer progresso enquanto meio de comunicação.  

 Para que se facilite a comunicação, principalmente em zonas geográficas onde convivem 

vários idiomas, precisamos de uma língua comum. O uso de uma língua franca permite facilitar 

o contacto entre países e indústrias, e auxilia na mobilidade das pessoas. Por outro lado, pode 

criar uma elite monolinguística que terá mais facilidade em trabalhar na língua comum por esta 

já ser a sua língua nativa, podendo manipulá-la e usá-la como vantagem. Outra desvantagem 

relaciona-se com o tornar as outras línguas desnecessárias, e propiciar ao desaparecimento de 

línguas minoritárias (Crystal, 2001, p. 12). 

 A cultura é também factor importante na percepção. O processo de percepção tem três 

fases: a selecção, organização e interpretação. Na primeira fase, é feita a selecção da 

informação, ou seja, dá-se preferência ao que se considera pessoalmente importante, sendo este 

processo influenciado pela cultura. Segue-se a organização e interpretação da informação 

recolhida através dos sentidos, igualmente influenciadas pela cultura (Jandt, 1998, p.185). 

 Segundo o modelo de Hall (1977) diferentes padrões de comunicação existem em 

diversas culturas. O autor classificou as sociedades em dois grupos distintos: sociedades de 
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forte contexto e as sociedades de fraco contexto. As primeiras apresentam pouca mobilidade 

social e profissional, uma homogeneidade, relações estabelecem-se a longo prazo e há uma 

clara distinção entre aqueles que pertencem e os que não pertencem ao grupo. Nas culturas de 

forte contexto, o significado é implícito, varia consoante o contexto, é definido pela experiência, 

pelas premissas partilhadas, e pelo status dos intervenientes. Tome-se como exemplos, neste 

caso, o Japão, a China, a Coreia, a Grécia, a França e a maioria dos países árabes. Nas 

sociedades de fraco contexto, por sua vez, existe uma elevada mobilidade social e profissional, 

heterogeneidade, as relações estabelecem-se a curto prazo e não há distinção entre os que 

pertencem e os que não pertencem ao grupo. São exemplos, o Canadá, a Dinamarca, a 

Inglaterra, a Alemanha, a Noruega ou os Estados Unidos. (1977, pp.105-116). Nas culturas de 

fraco contexto, o significado das palavras é explícito, tendencialmente inequívoco, está 

impregnado nas palavras. Assim as pessoas oriundas de culturas de forte contexto podem 

interpretar a franqueza e o pendor directo das pessoas de culturas de fraco contexto como rude 

e agressivo. (Rego, 2007, p.77). Por outro lado, Hall aconselha aqueles que vivem em 

sociedades de elevado contexto a dominarem os padrões de comunicação locais se realmente 

quiserem ser aí aceites. 

 

2.1 Comunicação Organizacional 

 

 Nas palavras de Rego, “sem comunicação não pode haver organização, gestão, 

cooperação, motivação, vendas, oferta ou procura, marketing ou processos de trabalho 

coordenados. De facto, uma organização humana é simplesmente uma rede comunicacional. Se 

a comunicação falha, uma parte da estrutura organizacional também falha” (2007, p. 25). 

 Segundo Bilhim, a comunicação organizacional (ver figura 6) envolve a transferência de 

informação através da hierarquia (2004, p. 363). A grande importância deste tipo de 

comunicação assenta no facto de auxiliar no controlo do comportamento dos membros da 

organização, motivar os mesmos, esclarecer sobre funções e fornecer informação importante à 

tomada de decisão. 

 A comunicação organizacional pode ser formal (vêm da administração e é 

estrategicamente elaborada, transmitindo informações e directrizes) ou informal (é 

desenvolvida espontaneamente entre os membros da organização) e funciona a vários níveis: 



 

 

33 

 

ascendente (do topo para a base),descendente (da base para o topo), horizontal (entre pares do 

mesmo nível hierárquico) e lateral (entre elementos de diferentes níveis da hierarquia). 

 A comunicação descendente destina-se a fornecer directivas sobre tarefas, informação 

sobre procedimentos e práticas, feedback para subordinados sobre o seu desempenho e 

informação sobre as metas a atingir destinadas à enculturação dos funcionários. A comunicação 

ascendente destina-se a práticas e directrizes organizacionais, a falar sobre outros e seus 

problemas e a práticas que precisam de ser realizadas (Bilhim, 2004, p. 365). 

 A eficiência da comunicação descendente é influenciada pelas competências de 

comunicação dos gestores e colaboradores, pelas filtragens verificadas nas várias passagens da 

informação ao longo da cadeia hierárquica. Contudo, por vezes, os gestores retraem-se na 

divulgação de informação crítica ou desagradável especialmente quando ela envolve grandes 

mudanças, ou despedimentos, ou questões salariais. “Quando não é eficaz esta comunicação 

suscita equívocos, ansiedades, insatisfação e rumores entre os colaboradores – podendo também 

gerar-lhes dúvidas sobre o melhor modo de exercerem as funções” (Rego, 2007, p. 202). 

 

 Figura 6: Comunicação organizacional 

 

 

Fonte: Bilhim, 2004, p. 364 
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 Existem três aspectos a ter em conta na comunicação organizacional. Estes são: o emissor 

deve comunicar correctamente e completamente; o receptor deve compreender a mensagem; e 

o receptor passa a agir tendo em conta esse conhecimento (Bilhim, 2004, p.364). 

 Tal como em qualquer forma de comunicação, também aqui existem algumas barreiras 

associadas. Entre elas enumeram-se as seguintes (Bilhim, 2004, p.369). 

• A importância de quem transmite a mensagem; 

• A qualidade com que a mensagem chega ao destinatário (podem haver muitas pessoas 

pelo meio a transmiti-la); 

• A luta pelo poder na organização que poderá causar ruído comunicacional, por exemplo, 

se de alguma forma as pessoas se sentirem economicamente ameaçadas, a forma como 

transmite e recebem informação poder-se-á alterar, 

• Por fim, a sobrecarga de informação, sendo que está não deverá circular de forma 

excessiva como também não deverá circular de forma mínima.  

 

 Assim, visando ultrapassar estas barreiras, é relevante conhecer os diversos públicos da 

organização, para melhor perceber como estes poderão receber e interpretar a mensagem, sendo 

por isso importante apelar aos valores e relevância da mensagem. Ainda também, encorajar a 

confiança e abertura, porque propicia um ambiente favorável a uma comunicação eficaz. 

 

2.2 Comunicação Interna 

 

 Como mencionado no tópico anterior, a comunicação organizacional serve de sistema de 

suporte à cultura organizacional, uma vez que permite criar canais que possibilitam a 

manutenção de uma boa relação entre a administração e os diversos públicos internos como 

também a motivação dos diversos membros. Para Brault (1993) é neste contexto que a 

comunicação interna desenvolve um papel fundamental, visando, informar (para transmitir o 

conhecimento), integrar, criar diálogo entre membros, enviar mensagens de forma homogénea, 

regular comportamentos num único sentido, motivar os membros, fazê-los aceitar a mudança e 

por fim, comunicar a imagem da organização. Kala (2005) identificou quatro tipos de 

comunicação interna: comunicação do negócio (ocupa-se das capacidades comunicativas dos 

empregados), comunicação de gestão (focada nas apetências de gestão e capacidades de 
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comunicação), comunicação corporativa (diz respeito à comunicação formal), e por fim, 

comunicação organizacional (que incide sobre assuntos mais filosóficos e teóricos) (Sriramesh, 

Vercic & Vercic, 2012, p.225). 

 A comunicação interna deve ser dinâmica para possibilitar a partilha de valores e 

estimular, desta forma, a integração das pessoas e reconhecimento pelo seu trabalho. De acordo 

com Sriramesh, Vercic & Vercic alinhar os objectivos individuais dos empregados aos 

objectivos organizacionais é visto como uma tarefa da comunicação interna. Este tipo de 

alinhamento auxilia as organizações a construir culturas fortes (2012, p.225) 

 Para que a comunicação interna funcione de forma a passar a mensagem pretendida, esta 

tem de ser clara, consistente, contínua e frequente, curta, rápida e completa. Existem, por isso, 

vários tipos de ferramentas que ajudam a estimular a proximidade e melhoria da comunicação 

entre os diversos grupos da organização, nomeadamente: acções de team building, newsletters, 

revistas, jornais, panfletos, brochuras, brindes promocionais (ofertas), grupos de discussão e 

Intranet. Também as reuniões fazem parte da actividade substancial dos membros 

organizacionais. O objectivo destas é fornecer algumas linhas de orientação aos empregados 

com vista à resolução de problemas e à tomada de decisões. (Rego, 2007, p.350).  

 O líder exerce os seguintes papéis durante uma reunião: define a agenda, apresenta os 

problemas e dirige a discussão, introduz procedimentos de trabalho, estimula a comunicação 

entre os participantes, classifica a comunicação procurando eliminar os males entendidos, 

sumariza e sistematiza, testa o consenso entre os colaboradores (Rego, 2007, p.354). É assim 

através das linhas mestras que orientam a estratégia de comunicação interna que esta se 

desenvolve de forma a promover um ambiente adequado aos objectivos organizacionais. É 

neste contexto que as relações públicas desempenham um papel importante.  

 As relações públicas envolvem a gestão da comunicação entre a organização e os seus 

diferentes públicos, incluindo os empregados. De acordo com Hutton, as relações públicas 

ocupam-se com as notícias, os media, as diversas entidades governamentais, relações com a 

comunidade, relações com os investidores e relações com os empregados (2010, p.510). 

 As relações públicas de empregados é uma importante actividade, abrangendo 

informações aos funcionários sobre os programas de relações de pessoal e industriais da 

empresa, a fim de assegurar a aceitação e a compreensão das políticas de pessoal por parte dos 

trabalhadores. As relações com os empregados é, em suma, um sistema de comunicação 

recíproco que visa transmitir aos mesmos informação sobre a organização e suas funções 
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(Canfield, 1970, p.91). Para Canfield, as comunicações da administração para com os 

empregados (comunicação descendente) deve ser expressa em termos com os quais estes 

estejam familiarizados, sendo preparadas por profissionais especializados, não devendo ser um 

método de propaganda indirecta. O autor considera também que a informação deve ser dada em 

pequenas doses e de forma repetida para permitir assimilação por parte dos funcionários. 

Canfield sugere que os métodos de transmissão de mensagem incluam, reuniões da 

administração com os empregados, “casa aberta” para empregados e famílias (levar as famílias 

ao lugar de emprego), relatórios e boletins, como também publicações internas para os 

funcionários (1970, p. 95-106). Por outro lado, a comunicação entre empregados e 

administração deverá incluir uma política de porta aberta e sugestões, permitir que os 

funcionários façam reclamações, reuniões com os responsáveis ou supervisores, e pesquisar 

sistematicamente as atitudes dos funcionários de forma a aferir o que realmente pensam em 

relação à empresa e suas políticas (Canfield, 1970, p.107). 

 “Há um certo número de factores aos quais as organizações internacionais se quiserem 

prosperar têm de dar maior atenção. Estes incluem a dimensão necessária de uma filial 

estrangeira, extensão em que técnicas de gestão podem ser universalmente aplicadas, o perigo 

dos funcionários estrangeiros se considerarem como “cidadãos de segunda” na empresa, o uso 

de pessoal de primeira no estrangeiro, os problemas em países anfitriões menos desenvolvidos” 

(Lloyd & Lloyd, 1995, p.47). Numa organização com ambiente intercultural, os profissionais 

de relações públicas prestam um importante auxílio na socialização dos membros da empresa e 

no seu treino com vista a uma comunicação que funcione, utilizando por isso componentes de 

uma comunicação intercultural. Para tal, as relações públicas devem preparar todos dos 

responsáveis para a sensibilidade cultural em todas as interacções; ter consciência das 

diferenças nas línguas e organizar traduções profissionais e canais de comunicação alternativos, 

dar especial atenção a assuntos específicos quando o indivíduo entra na organização ou faz uma 

transição profissional (Banks, 1995, p. 56). 

 Assim a função das relações públicas interculturais pode-se definir como a forma de 

gestão da comunicação formal entre organizações e os seus públicos relevantes, com o objectivo 

de criar e manter comunidades de interesse e acção que favoreçam a organização. Para isto tem 

em conta as variáveis humanas nos sistemas de significação pelo qual os grupos compreendem 

e actuam diariamente (Banks, 1995, p. 21). No entanto Wakefield refere que, mais 

recentemente, se levanta a questão se existem verdadeiramente relações públicas domésticas. 

Isto porque tendo em conta que vivemos num mundo onde as organizações de todos os tipos e 
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dimensões têm um alcance internacional e que apesar de não actuarem na arena internacional, 

têm de responder a influências de comunidades exteriores. Esta abrangência surge auxiliada 

pelas novas tecnologias, onde as redes sociais exercem grande peso. Isto permite que as 

empresas se guiem por códigos de condutas universais e desenvolvam iniciativas globais (2010, 

p.664). 

 

2.3 Comunicação Intercultural 

 

 Agora que compreendemos como a cultura e comunicação estão intimamente conectadas, 

podemos também entender quais as bases em que assenta a comunicação intercultural. A 

comunicação intercultural é uma forma de comunicação global que visa entender como 

indivíduos de diferentes culturas comunicam e as barreiras que surgem desta interacção. Para 

Chaney & Martin, a comunicação intracultural define-se como a comunicação que acontece 

entre membros da mesma cultura, enquanto a comunicação intercultural envolve a comunicação 

entre pessoas de culturas diferentes. (2004, p. 3). 

 Segundo Hofstede, a comunicação intercultural é algo que se aprende. Mas para tal, será 

necessário uma tomada de consciência dos mecanismos que adquirimos durante o nosso 

processo de socialização primário, uma vez que o choque entre este e a realidade actual pode 

dificultar a comunicação, a interacção e integração dos indivíduos. O indivíduo deverá também 

adquirir conhecimentos acerca dos símbolos, heróis e rituais da cultura anfitriã, e mesmo que 

tenha dificuldade em entender os valores da nova cultura, deverá tentar compreendê-los de um 

ponto de vista intelectual. Assim irão nascer as competências interculturais, porque estas são o 

produto da consciência, do conhecimento e da prática (2003, p. 266). 

 A interacção de que fala a interculturalidade implica por si o diálogo, e por isso mesmo, 

implica também a comunicação intercultural. Nós comunicamos de certa maneira porque fomos 

criados numa cultura particular e aprendemos a sua linguagem, procedimentos e normas.  

  Para Gudykunst (2003), a comunicação intercultural pode ser entendida através das 

mesmas variáveis e processos usados noutras formas de comunicação, como a utilizada na 

comunicação intergrupal (entre grupos) em que a cultura é a principal influência na 

comunicação, no entanto, para este tipo de comunicação é necessário entender o conceito de 

“estranho”. O “estranho” é alguém com conhecimento limitado do novo ambiente e das suas 

normas e valores, sendo que, por isso, a sua capacidade de prever as respostas do interlocutor é 

mais limitada, aumentando, desta forma, a ansiedade e incerteza durante a comunicação. O 
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mesmo tipo de comportamento também se poderá verificar nos indivíduos da nova cultura 

aquando da interacção com o “estranho”. Gudykunst refere que a eficácia na comunicação 

intercultural é determinada pela medida na qual as interacções conseguem evitar os mal-

entendidos. O autor refere que será possível reduzir a incerteza associada às respostas do 

estranho se reunirmos mais informação e conhecimento em relação a este de forma a prever as 

suas reacções. Da interacção cultural nascem obstáculos na comunicação. Vejamos as 

principais barreiras (Jandt, 2010, pp. 50- 70): 

 

• Ansiedade  

“Estamos ansiosos quando não sabemos o que é esperado de nós, influenciando a 

nossa comunicação   

• Assumir igualdade invés da diferença 

 Quando se assume que existe igualdade entre culturas podemos não perceber 

importantes diferenças. Se não temos informação acerca de uma cultura, faz sentido 

assumir que não existem diferenças e tendemos a adoptar o comportamento da cultura 

primária mas cada cultura é diferente e única a um determinado nível. O inverso também 

pode ser uma barreira. Assumir diferença em vez de igualdade pode levar a não 

reconhecer matérias importantes que as culturas partilham em comum. O melhor é não 

assumir nada. Será sempre preferível perguntar. 

 

• Etnocentrismo  

Implica julgar negativamente aspectos de outra cultura pelos padrões da nossa própria 

cultura. Ser etnocêntrico é acreditar na superioridade de uma cultura em relação a outra. 

Contudo, é importante entender que tudo numa cultura é consistente com ela própria se 

a procurarmos entender. 

 

• Estereótipo e preconceito  

Considera-se ainda o estereótipo e o preconceito como barreiras à comunicação. Define-

se assim o estereótipo, como a capacidade de julgar os outros com base no seu grupo 

étnico ou qualquer outro tipo de grupo. Este leva-nos a assumir crenças generalizadas e 

a interpretar comportamentos baseados em premissas erradas. 
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O preconceito refere-se a uma aversão a um grupo particular, sendo que as pessoas desse 

grupo não são vistas de um ponto de vista individual mas de acordo com as 

características que os fazem parte desse mesmo grupo (por exemplo: o preconceito em 

relação a homossexuais). O preconceito é algo que existe em culturas em todo o mundo.  

 

• Língua 

A Língua é a mais óbvia das barreiras, uma vez que, um indivíduo que não domine ou 

domine com dificuldade uma língua sofrerá de maior constrangimento ao comunicar 

com outro, podendo causar mal entendidos com maior frequência e gravidade. Porém, 

mesmo que os indivíduos dominem uma língua comum, poderão existir mal entendidos, 

uma vez que existe também uma diferença, de cultura para cultura, no significado que 

se dá às palavras. 

 

• Comunicação não – verbal 

Trata-se de uma comunicação sem o uso de palavras, usando gestos, proximidade, 

contacto visual, formas de vestir, entre outros, levando com facilidade a mal entendidos, 

pois o que poderá ser aceitável numa cultura poderá não ser noutra. Por exemplo: Em 

algumas culturas será considerado normal um aperto de mão, enquanto noutras será 

normal um abraço. 

 

 Segundo Guirdham (1999) uma boa comunicação intercultural consiste em, ser receptivo 

à nova informação e reconhecer que pode existir mais do que uma perspectiva sobre 

determinado assunto. Para tal, dever-se-á fazer a gestão dos sentimentos associados à 

imprevisibilidade dos comportamentos com uma controlada auto-monitorização das reacções 

emocionais, deverá ainda haver um esforço para a compreensão dos valores, motivos, crenças, 

atitudes e intenções do interlocutor (Guirdham, 1999, p. 241). 

 Refere Jandt os quatro princípios éticos que devem servir de linhas-mestras durante uma 

interacção intercultural (2010, p.46). Estes princípios são: 

• Um comunicador ético deve dirigir-se às pessoas de outras culturas com o mesmo 

respeito que gostaria de receber. 
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• Um comunicador ético deve procurar descrever o mundo tal como o percepciona da 

maneira mais exacta possível. 

• Um comunicador ético deve encorajar as pessoas de outras culturas a expressarem- se 

na sua forma única 

• Um comunicador ético deve procurar pontos de identificação com pessoas de outra 

cultura. 

 

 Actualmente, as competências na área da comunicação intercultural são fundamentais nas 

empresas com dimensão internacional. A sua importância tornou-se vital na forma como 

comunicar/ gerir funcionários, comunicar com consumidores, delinear estratégias e objectivos. 

De acordo com Jacob, a gestão intercultural recaí extensivamente sobre o domínio do 

comportamento organizacional e trata-se da gestão dos paradoxos, ambivalências e 

ambiguidades (2003, p.2). Algumas das dimensões da gestão intercultural com conotações de 

comportamento organizacional são: a gestão de equipas, a liderança e os recursos humanos 

(Jacob, 2003, p.6). 

 Assim, a comunicação Intercultural empresarial é um termo recente e define-se como a 

comunicação que ocorre dentro de uma empresa ou entre empresas com pessoas de culturas 

diferentes (Chaney & Martin, 2004, p.2). Até recentemente era dada enfâse à compreensão da 

cultura do outro para a interacção, mas depois percebeu-se a importância da auto – avaliação 

que uma pessoa tem de fazer para entender a sua própria cultura, de forma a apurar os efeitos 

que esta causa nas suas acções (Jameson, 2007, p.200). É por isso importante a percepção de 

uma identidade cultural alargada para perceber os factores multidimensionais que entram em 

conta nas interacções culturais. A identidade cultural refere-se ao sentido individual de um 

sujeito que deriva da sua participação, formal ou informal em grupos que transmitem 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, tradições e formas de vida (Jameson, 2007, p.207). 

Desta forma a avaliação cultural não se deve restringir a componentes como a nacionalidade e 

etnia (ver figura 7). 
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Figura 7: Componentes da identidade cultural 

 

Componentes da identidade cultural  
Ocupação 
Área ocupacional 
Profissão ou categoria profissional 
Organização empregadora 
Subunidade da organização 
Classe 
Classe económica 
Classe social 
Classe educacional 
Geografia 
Nacionalidade 
Região, Estado, Província ou identificação da cidade 
Identificação da densidade (urbana, suburbana, pequena ci-
dade, rural) 
Residência (se diferente da nacionalidade) 
Filosofia 
Identidade religiosa 
Identidade política 
Identidade baseada em outras filosofias 
Língua 
Primeira língua 
Dialecto 
Outras línguas 
Traços biológicos com aspectos culturais 
Raça 
Etnia 
Género 
Orientação sexual 
Saúde 
Idade 

 

Fonte: Jameson, 2007, p. 209  

 Assim, a identidade cultural desempenha um papel relevante na comunicação 

intercultural empresarial e nas relações interpessoais. Pessoas que exercem certas profissões, 

como medicina, leis, engenharia, concordam formalmente aderir a certos códigos de ética e 

adoptar práticas comuns, sendo que, por isso, ultrapassam as fronteiras impostas pela 

nacionalidade e etnia.  

 Tendo em conta a complexidade das relações interculturais é importante entender quais 

as vantagens de ter equipas constituídas por elementos de diversas culturas. Os benefícios 
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relacionam-se com o auxílio à criatividade, decisões e inovações, como também com a 

possibilidade de ter novos e diversos pontos de vista sobre um determinado assunto. No entanto, 

esta diversidade pode, por outro lado, complicar a dinâmica de grupo porque os indivíduos 

tendem a aproximar-se dos seus semelhantes o que pode desencadear conflitos interpessoais e 

problemas de comunicação. A composição cultural dos grupos de trabalho afecta a forma como 

estes funcionam através de três mecanismos (Thomas, 2008, p.182): 

• Normas culturais: as orientações das culturas específicas representadas no grupo em 

relação ao funcionamento de grupos. 

• Diversidade cultural: o número de diferentes culturas representados no grupo. 

• Relativa distância cultural: a medida na qual cada membro do grupo é diferente do outro.  

  

 Para ultrapassar esta dificuldade, a estratégia passa por criar um sentimento de pertença, 

definir objectivos, atribuir papéis e responsabilidades, escolher modos de comunicação e 

estimular a participação (Thomas, 2008, pp. 188-189). 

  Segundo Mandehall e Oddou (1985), do ponto de vista organizacional as competências 

da comunicação intercultural exigem três áreas de aptidão: manutenção do “Eu” (estabilidade 

mental, psicológica, redução de stress); criação e manutenção de relações com os anfitriões 

locais, e por fim, aptidões cognitivas que promovam a correcta percepção do ambiente receptor 

e dos seus sistemas sociais. 

 Para Banks, é no valor que se dá às diferenças e como se faz a gestão de modelos 

diversificados que reside a forma de ajudar os membros organizacionais a desenvolver uma 

eficaz comunicação intercultural. O autor considera importante sensibilizar e apelar à 

compreensão dos diferentes grupos culturais para as diferenças entre estes; fazer-se um 

reconhecimento das questões de identidade e das necessidades de comunicação; praticar actos 

de comunicação conscientes; implementar actos de comunicação de relações públicas tendo em 

conta os aspectos culturais; e avaliar a eficácia da comunicação (Banks, 1995, p. 21). 

 A percepção da realidade também varia culturalmente e, para uma eficaz comunicação, o 

gestor intercultural deverá procurar entender como os membros do grupo percepcionam a 

realidade, porque é que a percepcionam de certa maneira, como é que expressam essas 

percepções e como é que estas percepções diferem das suas (Mead, 1992, p.10). Estas 

estratégias são importantes porque uma má comunicação causa perda de tempo, recursos e 
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trabalho. Cria também frustração e ressentimento criando conflito e diminuindo a vontade de 

comunicar com eficácia e de realizar trabalho conjunto no futuro. De modo a evitar uma 

comunicação que gera mal entendidos deve-se utilizar o feedback, nomeadamente, através de 

pedidos de clarificação e criação de novas ideias no diálogo. 

 De acordo com Mead, o gestor intercultural deve aprender outras línguas, apesar deste 

factor não garantir que consiga comunicar com eficácia com os nativos. No entanto, o autor 

considera que para uma comunicação eficaz é preciso saber mais do que uma língua comum. É 

sobretudo importante criar uma estratégia de comunicação que vise a sensibilidade cultural e 

compreensão das barreiras associadas a este tipo de comunicação, de modo a evitar ofender 

inadvertidamente (1992, p.6). 
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III- AS ORGANIZAÇÕES INTERCULTURAIS IO INTERACTIVE E 

LICENGINEERING 

 

 Como referido na introdução deste trabalho as duas empresas com ambiente intercultural 

sobre as quais incide o estudo são a Io Interactive e a LICengineering. Sendo as duas empresas 

de origem dinamarquesa, num primeiro momento, descrevemos a Dinamarca e 

contextualizamos a sua cultura nacional e organizacional. De seguida, abordamos o perfil da Io 

Interactive e da LICengineering, em que elaboramos sobre as filosofias, os objectivos, missão 

e valores destas organizações. Por fim, apresentamos também o organograma de cada empresa. 

 

1. Contextualização da cultura nacional e organizacional dinamarquesa 

 

 A Dinamarca é um país escandinavo que se localiza no norte da Europa e cuja capital é 

Copenhaga. Tem cerca de 5.5 milhões de habitantes e o seu território inclui também a 

Gronelândia e as Ilhas Faroé. É actualmente uma monarquia constitucional tendo a Rainha 

Margrethe II como soberana. 

 Este é um país caracterizado por um clima do tipo continental, sendo frio no Inverno e 

temperado no Verão. É frequente ouvir dos próprios dinamarqueses referências à Janteloven 

(Lei de Jante). A Janteloven é a ideia de que existe um padrão de comportamento entre os 

indivíduos escandinavos que desvaloriza o sucesso individual. Em geral, esta “lei” é usada para 

referir sobre a “frieza” própria da cultura dinamarquesa e dos restantes países nórdicos. De certa 

forma, este modelo traduz a ideia do comportamento nórdico.  

  A “lei” diz o seguinte: 

1. “You're not to think you are anything special. 

2. You're not to think you are as good as we are. 

3. You're not to think you are smarter than we are. 

4. You're not to convince yourself that you are better than we are. 

5. You're not to think you know more than we do. 

6. You're not to think you are more important than we are. 

7. You're not to think you are good at anything. 
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8. You're not to laugh at us. 

9. You're not to think anyone cares about you. 

10. You're not to think you can teach us anything” (Harress, August 23 2013). 

 

 Segundo o modelo de Hofstede (1973) a cultura dinamarquesa quando comparada com 

outras culturas no mundo apresenta um nível baixo em relação à distância ao poder. Poder-se-

á dizer que se trata de uma cultura com abertura hierárquica. Como dizem muitos estrangeiros 

“os dinamarqueses não lideram, eles treinam” (Hofstede, 2014). Por isso, existe uma grande 

autonomia dos colaboradores. Os dinamarqueses acreditam em igualdade de direitos, 

independência e uma facilidade em lidar com os superiores hierárquicos. As atmosferas de 

trabalho são bastante informais com uma comunicação muito directa. No que diz respeito ao 

individualismo, esta cultura apresenta um valor elevado o que denota uma sociedade em que só 

se espera que tomem conta da família próxima e tenham um círculo pequeno de amizades. No 

entanto, é fácil iniciar uma conversa sobre negócios com um dinamarquês porque este não 

necessita de muita conversa para ir directo aos assuntos relacionados com negócios. São 

bastante abertos neste sentido. Em relação à dimensão sobre a masculinidade/feminilidade a 

Dinamarca é considerada uma sociedade feminina onde há um equilíbrio entre a vida laboral e 

a vida familiar. Em relação à incerteza, a Dinamarca tem um valor baixo nesta dimensão o que 

significa que os dinamarqueses lidam bem com a incerteza na sua vida profissional. Desde 

novos são habituados a lidar com este factor, que se traduz num ensino que estimula a 

criatividade e inovação. Sentem-se, por isso, atraídos pelo que é diferente. Este facto expressa-

se numa sociedade com pesado consumismo, produtos inovadores e indústrias criativas. Um 

valor baixo de incerteza também significa que no ambiente de trabalho os dinamarqueses se 

sentem confortáveis em declarar quando não sabem algo e também sabem lidar bem com 

situações ambíguas.  

 Para Gestaland (1999), a cultura organizacional dinamarquesa caracteriza-se por se focar 

no espírito empresarial. Os dinamarqueses demonstram ser muito abertos a acordos negociais 

com pessoas que não conhecem. Preocupam-se com a clareza na comunicação e menos com a 

harmonia interpessoal (Gestaland, 1999, p.6). Um bom gestor é visto como uma pessoa que 

envolve os subordinados nas decisões. Os conflitos são resolvidos através de negociação e 

compromisso. Têm um ambiente de trabalho caracterizado pela informalidade, contudo dão 

importância à pontualidade, prazos de entrega e protocolos durante as reuniões. Tendem a ser 
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reservados na comunicação verbal e não-verbal. Dão valor ao espaço interpessoal (geralmente 

estão a um braço de distância do interlocutor e não gostam de ser fisicamente tocados). 

 

2.Caracterização das empresas dinamarquesas – Io Interactive e LICengineering 

 

 A Io Interactive é uma empresa dinamarquesa que produz videojogos e que se localiza 

em Copenhaga. Fundada, como empresa independente em Setembro de 1998 a Io Interactive 

foi adquirida em 2004 pela Eidos e fez a sua estreia no mercado com o lançamento do jogo 

Hitman, tendo recebido críticas positivas que levaram ao desenvolvimento de outros jogos, tais 

como, Freedom Fighters e Mini Ninjas. 

 Em 2009 a Io Interactive foi comprada pelo grupo Square Enix, que se trata de um dos 

mais influentes fornecedores de entretenimento digital no mundo. A sua rede de parcerias incluí 

empresas tecnológicas como a Microsoft, Intel, Nvidia e Sony, além de universidades e escolas 

de arte. 

 A equipa de desenvolvimento tecnológico da Io Interactive consiste em programadores, 

engenheiros de software e matemáticos com experiência em programação e gráficos 3D. Estes 

especialistas são geralmente recrutados da indústria do entretenimento ou das escolas de arte. 

 Com um ambiente descontraído e informal, a Io Interactive apresenta-se assim, como 

uma organização que visa proporcionar entretenimento de primeira classe aos seus 

consumidores. A empresa empregava em Maio de 2013, altura em que foi realizada a entrevista 

à Directora de Recursos Humanos, 195 funcionários, sendo cerca de 80 estrangeiros. Os 

colaboradores estrangeiros que trabalham na Io interactive são oriundos dos seguintes países: 

Austrália, China, Hungria, Noruega, Suécia, Áustria, Índia, Roménia, Turquia, Bélgica, França, 

Itália, Escócia, Reino Unido, Bulgária, França, Alemanha, Japão, África do Sul, Ucrânia, 

Canadá, Grécia, Lituânia, Espanha, Estados Unidos da América. No entanto, em Junho de 2013, 

a empresa por questões relacionadas com os desafios impostos pelo mercado, deliberou o 

despedimento de trabalhadores, ficando assim reduzidos a 114 trabalhadores, dos quais 35 são 

estrangeiros. 

 A filosofia cultural da Square Enix/ Io Interactive é “Espalhar a felicidade por todo o 

mundo providenciando experiências inesquecíveis. Segundo a Square Enix/ Io Interactive, cada 

um dos seus clientes tem a sua própria definição de felicidade. A Square Enix entrega conteúdo 
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de alta qualidade de serviços e produtos que ajudem os clientes a criar as suas experiências 

inesquecíveis, procurando ajudá- los a descobrir a sua própria felicidade.  

 As linhas mestras da Square Enix procuram reflectir os princípios fundadores sobre os 

quais a filosofia corporativa da organização  assenta e serve de padrão de valor para todo o 

grupo e os seus membros. Os princípios são: o profissionalismo, em que a organização tem de 

ter um alto nível de profissionalismo e garantir a optimização de resultados no local de trabalho. 

Todos têm de ter iniciativa, fazer esforços para desenvolver a sua especialidade e permanecer 

sinceros e firmes para atingir os seus objectivos, enquanto aspiram em criar uma cultura 

corporativa disciplinada pelo orgulho que têm no seu trabalho. O segundo princípio é o da 

criatividade e inovação. Para atingir e manter os padrões dos valores, existem questões que 

todos têm de colocar constantemente a nível interno: É criativo? É inovador? Uma dedicação 

medíocre só pode criar resultados medíocres. Estar simplesmente contente com o status quo só 

pode levar a cair no vulgar. Para prevenir isto de acontecer e evitar a complacência, a 

organização terá que continuar a colocar-se a si própria as questões anteriormente abordadas. 

O terceiro princípio é o da harmonia, que reflecte a visão de que tudo no mundo interage e 

forma um sistema enorme e complexo. Nada está sozinho ou desligado. Tudo funciona com um 

inevitável sentido da razão. É por isso vital ganhar entendimento das constantes mudanças e 

tirar vantagens destas variações em vez de lutar contra elas. A organização visa continuar a 

trabalhar de encontro à harmonia para servir a parte integral deste sistema que flutua 

constantemente. De forma a atingir níveis ideais de performance, os indivíduos da organização 

têm de procurar ter o respeito dos seus colegas, ter consciência das tarefas que lhes foram 

atribuídas e colocar a enfâse no trabalho de equipa. Enquanto organização empresarial todos 

têm de trabalhar diligentemente para manter o equilíbrio óptimo que culmina na satisfação dos 

seus públicos, incluindo os seus clientes, accionistas, parceiros e empregados. Como entidade 

de negócios a organização contempla que funções tem de realizar dentro do espectro da 

indústria, enquanto procura manter a harmonia e benefício para todas as partes envolvidas. 

Finalmente, como membro da sociedade, a empresa tem de cumprir as leis e regulamentos 

enquanto realizam as suas obrigações cívicas, incluindo o envolvimento com a comunidade e 

preservação do ambiente. 
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Figura 8: Organograma Io Interactive 

  

 

 

 

Fonte: Io Interactive 

 

 

 A segunda empresa em estudo é a LICengineering. A LICengineering é uma empresa 

dinamarquesa com escritórios em Hellerup e Esbjerg na Dinamarca e em Bristol no Reino 

Unido. Foi fundada em 1986 e especializa-se em serviços de engenharia para a indústria do 

petróleo (Oil & Gas) com foco em dinâmica estrutural, fluídos dinâmico, engenharia subsea e 

engenharia civil. 

 A LICengineering foi criada com o objectivo de oferecer um conjunto de serviços tradi-

cionais de engenharia apoiado por um departamento de investigação e desenvolvimento. Para 

esta organização há a convicção que uma investigação e desenvolvimento sólidos só se atingem 
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através de trabalho prático e experiência. A empresa procura utilizar metodologia inovadora 

que permite desenvolver uma série de técnicas que assistem na execução de estruturas revolu-

cionárias. A investigação é financiada pela indústria onde actua, dinheiros públicos e pela pró-

pria organização. Actualmente, a LICengineering tem 53 trabalhadores, sendo que 21 destes 

são de origem estrangeira. As nacionalidades dos trabalhadores estrangeiros da LICengineering 

são: Estónia, Lituânia, Reino Unido, África do Sul, Itália, Alemanha, Roménia, Espanha, Gré-

cia. 

 Na LICengineering os seus valores procuram criar qualidade de serviço para todos os que 

com esta empresa interagem. Assim, os valores da LICengineering são, integridade e confiança, 

qualidade de serviço, excelência técnica, inovação e pessoas em primeiro lugar. A visão da 

empresa traduz-se na excelência e inovação para a satisfação do cliente e da empresa, e por fim 

a missão da LICengineering é atrair, desenvolver e reter pessoal com talento para um 

desenvolvimento em harmonia das suas relações comerciais. 

Figura 9: Organograma LICengineering 

  

 

 

 

 

Fonte: LICengineering 
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 Em suma, tanto a Io Interactive como a LICengineering são duas empresas de alcance 

internacional que procuram ter nos seus quadros profissionais com capacidades técnicas 

especificas, de acordo com o sector onde actuam. De forma a conhecer melhor as suas 

realidades a nível de comunicação interna, apresentamos no próximo capítulo, os resultados das 

entrevistas às responsáveis de recursos humanos das respectivas organizações. Ainda, os 

inquéritos por questionário aos trabalhadores estrangeiros Io Interactive e LICengineering, e 

por fim, procedemos à discussão dos resultados dos mesmos. 
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IV- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 A pesquisa de campo procura recolher dados relevantes a partir de fontes directas, ou seja, 

os indivíduos que conhecem ou vivem o facto ou situação. Com a informação obtida através 

dos sujeitos é possível criar uma diferenciação na abordagem ao assunto, clarificando questões 

e dúvidas com vista a melhorar o conteúdo principal do trabalho. Desta forma, com a recolha 

pretendeu-se, sobretudo, obter mais informação junto dos intervenientes, tendo em conta os 

objectivos inicialmente estabelecidos, com o fim de enriquecer o conhecimento sobre o tópico 

da comunicação intercultural nas organizações. Assim, num primeiro momento foram enviados 

emails, com a apresentação do projecto para o desenvolvimento da presente tese e os seus 

objectivos, aos departamentos de recursos humanos de cada empresa para a obtenção de 

autorização para o estudo (ver apêndice 1). 

 Como referido no I Capítulo, recorreu-se a um inquérito por questionário para aferir a 

opinião dos colaboradores estrangeiros das empresas em estudo sobre se as ferramentas de 

comunicação interna que usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua 

integração na organização. Foram também realizadas entrevistas semidirectivas em 

profundidade às responsáveis de recursos humanos da Io Interactive e LICengineering.  

 Para a realização do inquérito foram criados links online onde os colaboradores de origem 

estrangeira puderam aceder ao sítio na internet e preencher directamente o questionário. Foi 

requisitado aos departamentos de recursos humanos da Io Interactive e da LICengineering que 

informassem e solicitassem aos seus funcionários estrangeiros o preenchimento do inquérito, o 

que permitiu rapidez de acesso e flexibilidade no preenchimento do questionário. Na Io 

Interactive, este pedido foi enviado por email e pela newsletter aos funcionários. No entanto, 

apesar de ter sido programada a solicitação de preenchimento dos questionários num sítio na 

internet em Junho de 2013, esta teve que ser cancelada porque a Io Interactive passou por um 

processo de despedimento colectivo. Assim, na altura da entrevista à responsável de recursos 

humanos da Io Interactive em Maio de 2013, esta organização tinha 195 funcionários, sendo 80 

estrangeiros. Contudo, após os despedimentos a empresa passou a ter 114 funcionários, sendo 

35 estrangeiros. A justificação da empresa para os despedimentos relacionou-se com 

contingências externas relacionadas com o mercado internacional onde actuam. Desta forma, 

foi reprogramado o preenchimento dos questionários entre o dia 12 e 19 de Agosto de 2013. Na 

Io Interactive foram preenchidos 16 questionários. 
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 Tal como na Io Interactive, também na LICengineering foram enviados emails a requisitar 

aos funcionários estrangeiros o preenchimento do questionário online. A LICengineering tem 

53 funcionários, sendo 21 estrangeiros. A recolha dos dados aconteceu entre os dias 16 e 23 de 

Junho de 2014, tendo sido preenchidos 14 questionários. 

 Assim, relembre-se que o objectivo do presente trabalho é compreender se a comunicação 

intercultural é factor relevante para uma comunicação interna dirigida a trabalhadores 

estrangeiros. Para tal, foi analisada a comunicação interna direccionada aos trabalhadores 

estrangeiros em duas organizações dinamarquesas com ambientes interculturais (a Io 

Interactive e a LICengineering), no sentido descendente, ou seja da administração para os 

colaboradores estrangeiros. Como objectivos específicos procurou-se analisar e compreender a 

comunicação interna no seio das organizações em estudo; identificar as ferramentas de 

comunicação interna que utilizam comunicação intercultural para promover o diálogo entre a 

organização e o trabalhador estrangeiro; analisar e compreender as barreiras para a 

comunicação intercultural e como ultrapassá-las; e analisar e compreender junto dos 

trabalhadores estrangeiros das empresas em estudo, se as acções de comunicação interna que 

usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua integração na organização. 

Assim, de forma a cumprir as metas estabelecidas para a realização do presente trabalho, foram 

introduzidas na entrevista e questionário questões concretas que visaram recolher a informação 

pretendida.  

 Objectivo 1: análise e compreensão da comunicação interna no seio das organizações em 

 estudo.  

 Durante a entrevista às responsáveis de recursos humanos da Io Interactive (apêndice 2) 

e LICengineering (apêndice 3) foram abordados tópicos relativamente à forma como a 

comunicação interna é desenvolvida com os empregados, em geral, e se esta é feita na língua 

oficial de ambas as empresas. Foram assim colocadas questões como: 

• What is the organization official language?  

• Is all the communication (verbal and written) done in the official language? For 

example, are any presentations or communications done in any other languages?   

• How the internal communication is developed with the employees in general terms? 

(Which channels/actions/tools)?   
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• When the organization recruits foreign workforce, which competences/skills, do you 

look for in the candidates that show adaptability to a different cultural environment? 

 

 Objectivo 2: identificação das ferramentas de comunicação interna que utilizam 

 comunicação intercultural para promover o diálogo entre a organização e o trabalhador 

 estrangeiro. 

 Na Io Interactive (apêndice 2) e LICengineering (apêndice 3), ambas as responsáveis de 

recursos humanos foram interrogadas relativamente às ferramentas de comunicação específicas 

para estrangeiros e acerca das competências que a administração da empresa deve ter para que 

comunique de forma correcta com os empregados estrangeiros. Procuramos também perceber 

se durante o processo de recrutamento existe o cuidado em entender se o candidato se poderá 

adaptar às diferenças culturais. Colocámos, por isso, as seguintes questões: 

•  Are the any specific tools for the foreign employees? 

•  Which competences do you think the administration must have for an effective 

communication with the foreign employees? 

• What types of actions are developed by the company to promote an effective commu-

nication with the foreign employees? Are there any specific actions for foreign employ-

ees to feel integrated? (For example, helping the worker´s family feeling integrated). 

• When IO Interactive recruits foreign workforce, which competences/skills, do you look 

for in the candidates that show adaptability to a different cultural environment? 

 Objectivo 3: análise e compreensão das barreiras para a comunicação intercultural e como 

 ultrapassá-las. 

De forma a cumprir o objectivo acima mencionado foram colocadas as seguintes 

questões durante as entrevistas às responsáveis de recursos humanos da Io Interactive (apêndice 

2) e LICengineering (apêndice 3): 

• What types of actions are developed by the company to promote an effective commu-

nication with the foreign employees? Are there any specific actions for foreign employ-

ees to feel integrated? (For example, helping the worker´s family feeling integrated) 
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• What are the barriers that come up when communicating with foreign workers? What 

type of mistakes happen when communicating with them? 

• What measures are taken to avoid these mistakes? What is done to improve the 

communication with foreign workers? 

• How is the welcoming process to foreigners done in the organization? Is there a standard 

model to all new employees, or is there a different model if the employee is from a 

different nationality other than Danish?  

• From your point of view, how do you create an environment with cultural sensibility in 

the company?  

 

 Objectivo 4: análise e compreensão junto dos trabalhadores estrangeiros das empresas  

 em estudo, se as acções de comunicação interna que usam comunicação intercultural são 

 factor relevante para a sua integração na organização. 

Foi realizado um inquérito por questionário junto dos trabalhadores estrangeiros da Io 

Interactive (apêndice 4) e LICengineering (apêndice 5), de forma a analisar como a 

comunicação interna se desenvolve junto destes e se se as acções de comunicação interna que 

usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua integração na organização. 

Colocámos, por isso, questões como: 

• Does all written and verbal communication take place in the official language (English)? 

• The organization official language is English. Do you think this is important for you to 

feel like an integrated part of the company?  

• Do you think the internal communication activities (for example: newsletters, 

teambuilding actions, studio meetings etc.) are important for you to feel an integrated 

part of the organization? 

• Do you feel as you are an integrated part of the company? 

• If during the event, people use another language than English, do you feel excluded? 

• What activities do you think support you most in feeling like an integrated part of the 

company? 



 

 

55 

 

• How do you qualify the quality of the organization´s administration communication 

with its foreign workers? 

 Tanto na entrevista às responsáveis de recursos humanos da Io Interactive como da 

LICengineering foi abordado o tema da língua oficial de cada organização, sendo que é o inglês 

em ambas as empresas. Optámos por colocar questões relativamente a este tópico, uma vez, 

que tal como já foi abordado no II capítulo deste trabalho, a língua é um meio importante para 

a comunicação e integração dos indivíduos.    

 

1. Apresentação dos resultados das entrevistas à Io Interactive e LICengineering 

 

 A entrevista com a responsável de recursos humanos da Io Interactive, Pia Bugge, foi 

realizada no dia 16 de Maio de 2013 em Copenhaga na Dinamarca e encontra-se transcrita no 

aprêndice 2 deste trabalho. Durante a entrevista Pia Bugge revelou que a língua oficial da 

empresa é o inglês e que quando são contratados trabalhadores dinamarqueses para trabalhar 

na Io Interactive, é-lhes requisitado que falem inglês em todas as situações no ambiente de 

trabalho (apêndice 2, resposta 3) 

 Ficámos a saber que, em geral, a comunicação interna desenvolve-se através de 

newsboards, onde se costuma listar os perfis dos profissionais que se juntam à empresa. Ainda, 

é usado o email com pequenas notícias consideradas relevantes, como também a newsletter e a 

reunião chamada ´state of the nation´. A state of nation é uma reunião que visa informar sobre 

acontecimentos em geral e decisões de maior importância realizadas na empresa. Visa integrar 

e aproximar os empregados da organização (apêndice 2, resposta 5). 

 Como ferramentas de comunicação específicas para estrangeiros, têm o chamado 

introduction program. O introduction program faz parte do processo de acolhimento quando 

os colaboradores estrangeiros se juntam à companhia (específico para pessoas que têm vivido 

fora da Dinamarca). Além disto, para aqueles trabalhadores que trazem consigo a família, é 

providenciado o serviço da Spousecare, que visa auxiliar na integração destes membros na 

sociedade dinamarquesa (apêndice 2, resposta 6). 

 No que se refere ao recrutamento de profissionais estrangeiros, a principal competência 

que a Io Interactive procura é a experiência na indústria na qual actua a empresa, ou seja, a área 

dos videojogos. Também consideram importante perceber se a pessoa terá capacidade para se 
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adaptar à vida na Dinamarca, uma vez que existe a consciência de que os dinamarqueses são 

bastante reservados e frios. Esta avaliação é feita durante a entrevista na fase de recrutamento, 

tendo em conta factores como se o colaborador já viajou muito, a vontade que tem em fazer 

esta mudança e também a personalidade do candidato (apêndice 2, resposta 7). 

 Pia Bugge considera que as vantagens de contratar um estrangeiro prendem-se sobretudo 

com o facto de que os produtos feitos pela Io Interactive são para o mercado internacional. 

Assim, na Io Interactive julgam que será mais fácil atingir as necessidades desse público se 

tiverem pessoas de diferentes culturas a auxiliarem na criação dos artigos (apêndice 2, resposta 

11). 

 Em termos de acções desenvolvidas pela empresa para promover uma eficaz 

comunicação com os empregados estrangeiros, Pia Bugge considera que em primeiro lugar tem 

que haver uma compreensão do que se pode ou não fazer, porque varia de país para país. Por 

isso, considera que umas das funções dos recursos humanos é treinar e guiar as pessoas nesse 

sentido. Apesar da ocorrência de eventos na empresa, considera importante que estes 

colaboradores desenvolvam uma rede social fora do âmbito do trabalho, para auxiliar na sua 

integração social (apêndice 2, resposta 12). 

 As principais barreiras na comunicação com os estrangeiros relacionam-se com a língua, 

porque apesar de todos dominarem uma língua comum, as palavras têm sentidos diferentes de 

cultura para cultura. Por exemplo Pia Bugge menciona, 

“for example is not very likely in the US that you will be asked how old are 

you? You will very rarely see it in a resume. And also some of the names it 

can be difficult for us to see if this is a male or female. Not that really matters, 

but it’s nice to know (laugh). So that when you welcome you know and when 

we are interviewing as well.But in the other hand, for example, you can not 

ask to a girl candidate if she plans to become pregnant, or how many sick 

days they had in their previous job, which is Ok to ask for example in the US. 

So we have to manage this. But I would say that the main mistakes come more 

from the language than the culture itself” (apêndice 2, resposta 15). 

  

Por isso, de forma a ultrapassar barreiras desta ordem dão preferência à comunicação 

cara a cara, para entender na expressão se a pessoa entende ou não a informação prestada, ou 

se sente ou não frustrada. Pia Bugge considera ser complicado manter uma sensibilidade 
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cultural constante, uma vez que 40% dos empregados não falam dinamarquês e por vezes é fácil 

para os locais esquecer este facto (apêndice 2, resposta 17). 

 A responsável de recursos humanos considera ainda, que o temperamento é algo que varia 

de cultura para cultura e que pode causar barreiras na comunicação. Por exemplo,  

“we had an Italian art director who had a lot a quite of temper and sometimes 

he just got so frustrated and was throwing away his keyboard or his mouse 

and we talked to him and said it may be normal in Italy but here is simply not 

normal and for some of the people reporting to you they will actually find it 

hard to respect you when you behave like that so next time you feel like 

through things please go outside because everybody can get frustrated but 

some ways of getting it out may be more constructive than others” (apêndice 

2, resposta 19).  

 

 Pia Bugge acredita que é importante manter-se constantemente uma comunicação aberta 

para manter o ambiente estável, sendo que este é um processo que acaba por ocorrer mais 

informalmente do que formalmente. A responsável de recursos humanos considera, contudo, 

que a Io Interactive encontra-se numa fase estável porque já estão habituados a recrutar 

estrangeiros há algum tempo, o que lhes tem permitido agilizar o processo e a forma como a 

integração ocorre. 

 Pia Bugge, relata que o problema para as empresas é sempre contratar o primeiro 

estrangeiro porque existe a ideia de que o trabalho terá que ser a dobrar, toda a comunicação a 

dobrar (duas línguas) e há sempre o constrangimento de que língua usar no ambiente de 

trabalho, nos eventos sociais da empresa, entre outros (apêndice 2, resposta 20). 

 A segunda entrevista, realizou-se com a responsável de recursos humanos, Susanne Berg, 

da LICengineering, através de email no dia 11 de Junho de 2014 e encontra-se reproduzida no 

apêndice 3 do trabalho. Na LICengineering a língua oficial é o inglês (apêndice 3, resposta 1), 

no entanto, apesar de a comunicação ser maioritariamente em inglês, também ocorre em 

dinamarquês (apêndice 3, resposta 2). A responsável de recursos humanos considera que o facto 

de a comunicação também ocorrer em dinamarquês com os colaboradores estrangeiros não é 

um problema porque eles falam a língua dinamarquesa na sua maioria. Nas reuniões externas 

as conversações ocorrem sempre em inglês, mas nas reuniões internas, misturam-se as duas 
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línguas, porque todos os colaboradores estrangeiros a trabalhar na Dinamarca têm 

conhecimento de dinamarquês (apêndice 3, resposta 3). 

 No que diz respeito, à forma como se desenvolve a comunicação interna em geral, esta 

faz- se através de Skype, email, cara a cara, não existindo ferramentas diferenciadas para os 

colaboradores estrangeiros (apêndice 3, resposta 4). 

 Relativamente ao recrutamento de trabalhadores estrangeiros e competências que estes 

devem ter, Susanne Berg diz que são maioritariamente recrutados engenheiros marinhos e que 

a LICengineering não procura nada mais do que a sua reconhecida experiência profissional 

(apêndice 3, resposta 6). Susanne Berg relata também não existir um modelo diferenciado no 

processo de acolhimento a estrangeiros. Todos são acolhidos da mesma forma,  

“we use the same procedure for new foreign colleagues as for new Danish 

colleagues. We welcome him/her with a bouquet of flowers and introduce 

them to everybody in the office/branch, he/she is going to work (we have 2 

offices in Denmark and 1 in the U.K.) ” (apêndice 3, resposta 8).  

 

 A responsável de recursos humanos da LICengineering refere que em relação às 

competências da administração para uma eficaz comunicação com os seus empregados, a 

LICengineering dá preferência a pessoas com uma mentalidade de serviço ao cliente e com uma 

atitude aberta em relação a todas as cores e religiões (apêndice 3, resposta 9). Susanne Berg 

acrescenta ainda que quando recrutam estrangeiros não têm em consideração os benefícios por 

estes colaboradores serem estrangeiros, mas sim as capacidades profissionais que estes trazem 

para a empresa (apêndice 3, resposta 10).  

 Na LICengineering existem diferentes eventos sociais, no entanto, não existem acções 

específicas para que os empregados estrangeiros se sintam integrados, havendo sempre ajuda 

disponível se requisitado (apêndice 3, resposta 12).Susanne Berg acredita que por a 

LICengineering ser uma empresa relativamente pequena e por haver uma proximidade entre a 

administração e os engenheiros, existe espaço para opiniões diferentes, sendo que todos têm 

um acesso fácil aos decision makers, considerando assim que não existem verdadeiramente 

barreiras na comunicação (apêndice 3, resposta 15). 
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2. A opinião dos trabalhadores estrangeiros da Io Interactive e LICengineering 

 

 Foram criados dois links online onde os inquiridos acederam para preencher o inquérito 

por questionário (apêndice 4 e 5). Os links foram enviados para o departamento de recursos 

humanos da Io Interactive e LICengineering e a informação distribuída aos trabalhadores 

através de email e newsletters. 

 O público-alvo deste inquérito foram os colaboradores estrangeiros da Io Interactive e da 

LICengineering, com o objectivo de conhecer as suas opiniões sobre as actividades de 

comunicação interna que usam comunicação intercultural e o auxílio destas na sua integração. 

 Os inquéritos foram preenchidos na Io Interactive entre os dias 12 e 19 de Agosto de 

2013, e na LICengineering entre os dias 16 e 23 de Junho 2014. Em termos de participação no 

preenchimento dos questionários, dos 35 colaboradores estrangeiros da Io Interactive, 16 

colaboraram (taxa de resposta de 45,7%) e dos 21 empregados estrangeiros na LICengineering, 

14 preencheram o questionário (taxa de resposta de 66,7%).  

 Nas duas empresas, a idade dos participantes situa-se maioritariamente no intervalo dos 

25 a 35 anos (62,5% e 50%, respectivamente) (gráfico 1 para Io Interactive e gráfico 2 para 

LICengineering), como também prevalece a participação masculina no preenchimento do 

questionário tanto na Io Interactive (apêndice 6, gráfico 17) como na LIC engineering (apêndice 

7, gráfico 28). Sendo que na Io Interactive preencheram o questionário 15 homens e 1 mulher 

e na LICengineering responderam 13 homens e 1 mulher. 

Gráfico 1: Idades dos inquiridos na Io Interactive 

 

N= 16 
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Gráfico 2: Idades dos inquiridos na LICengineering 

  

 

N = 14 

 

 Na Io interactive, 15 dos inquiridos declararam que trabalham no departamento de 

produção da empresa (apêndice 6, gráfico 19), enquanto na LICengineering, 8 dos inquiridos 

declarou trabalhar no departamento de engenharia e 3 no departamento de draughting & design 

(desenho e dimensionamento) (apêndice 7, gráfico 30).  

 Tendo em conta os quatro escalões pré definidos relativamente ao tempo de permanência 

na empresa dos empregados estrangeiros, 5 dos 16 inquiridos declararam trabalhar na Io 

Interactive entre 1 a 3 anos e 7 dos inquiridos responderam que trabalha na empresa há mais de 

5 anos (apêndice 6, gráfico 18). Na LICengineering 7 dos 14 inquiridos declararam fazer parte 

da empresa há menos de um ano e 5 dos participantes trabalha na empresa entre 1 a 3 anos 

(apêndice 7, gráfico 29). 

 Como mencionado no capítulo II, uma língua comum auxilia e facilita a comunicação 

desempenhando um importante papel na integração dos indivíduos num novo ambiente cultural. 

Segundo Hofstede, comunicar por uma língua franca “limita o intercâmbio das questões para 

as quais essa língua simplificada tem palavras. Para uma compreensão intercultural mais 

profunda, os parceiros estrangeiros devem aprender a língua da cultura de acolhimento” (2003, 

p.245). Assim, consideramos relevante perguntar se os colaboradores estrangeiros a trabalhar 

nas organizações dinamarquesas falam dinamarquês, visando entender se estes procuram 

dominar a língua para facilitar na integração no país e organização de acolhimento. À pergunta 
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“Fala Dinamarquês?” 8 dos colaboradores inquiridos da Io interactive responderam 

negativamente enquanto 7 participantes afirmaram ter algum conhecimento da língua (gráfico 

3). 

 

Gráfico 3: Trabalhadores que falam Dinamarquês na Io interactive  

 

N = 16 

 

 Apesar da língua oficial da LICengineering ser inglês, quando a responsável de recursos 

humanos desta empresa foi inquirida relativamente à língua em que a comunicação oral e escrita 

é realizada, Susanne Berg mencionou: 

“English and Danish, but mostly English. In external meetings always Eng-

lish, in internal meetings we sometime mix between English and Danish. All 

our foreign colleagues situated in Denmark have some knowledge of Dan-

ish“(Apêndice 3, respostas 2 e 3).  

 

 No entanto, na LICengineering a grande maioria dos participantes (12 dos 14 inquiridos) 

responderam que não falam a língua (gráfico 4).   
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Gráfico 4: Trabalhadores que falam Dinamarquês na LICengineering  

 

N = 14 

 A língua comum é um importante meio facilitador da comunicação, caso contrário, os 

indivíduos teriam dificuldade de entendimento e cooperação, por isso, quando inquiridos se o 

facto de a língua oficial da empresa ser inglês é importante para que se sintam integrados em 

ambas as empresas os funcionários estrangeiros responderam que sim, nomeadamente, 13 dos 

16 inquiridos da Io Interactive (gráfico 5) e 10 dos 14 da LICengineering (gráfico 6). 

 

Gráfico 5: Importância da língua comum para a integração na Io Interactive    

 

N = 16 
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Gráfico 6: Importância da língua comum para a integração na LICengineering   

 

N = 14 

 

 A Io interactive tem uma ferramenta específica para os colaboradores estrangeiros no seu 

processo de acolhimento, chamada de introduction program. A responsável de recursos 

humanos da Io Interactive refere o seguinte: 

“I would say the only specific tools for the foreign employees will be when 

they enter into the organisation. When they come to Denmark, there is the 

introduction program for people who have previously been living outside 

Denmark that is different from people that have been living in Denmark their 

entire life “(Apêndice 2, resposta 6). 

 

 Assim, 10 dos 16 inquiridos da empresa responderam que o processo de acolhimento os 

ajudou a adaptarem-se ao novo ambiente organizacional e 5 dos participantes respondeu que os 

ajudou “de alguma forma” (gráfico 7).  
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Gráfico 7: Importância do processo de acolhimento na adaptação ao meio organizacional na 

Io Interactive 

 

N = 16 

 

 Por outro lado, apesar da responsável de recursos humanos da LICengineering não referir 

nenhum procedimento adicional para colaboradores estrangeiros durante o processo de 

acolhimento, 10 dos 14 trabalhadores responderam que sim e 2 que “de alguma forma” (gráfico 

8). Susanne Berg mencionou o seguinte:  

 

“we use the same procedure for new foreign colleagues as for new Danish 

colleagues. We welcome him/her with a bouquet of flowers and introduce 

them to everybody in the office/branch, he/she is going to work (we have 2 

offices in Denmark and 1 in the U.K.) “ (Apêndice 3, resposta 8). 
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Gráfico 8: Importância do processo de acolhimento na adaptação ao meio organizacional na 

LICengineering 

N = 14 

 À pergunta “considera que as actividades de comunicação interna (por exemplo 

newsletters, acções de teambuilding, reuniões, etc) são importantes para que se sinta integrado 

na empresa?”, 9 dos 16 participantes da Io Interactive respondeu “sim” e 7 responderam “de 

alguma forma” (gráfico 9) Na LICengineering 13 dos 14 participantes respondeu que “sim” 

(gráfico 10). 

 

Gráfico 9: Importância das acções de comunicação da Io Interactive (processo de acolhimento 

aos novos funcionários, eventos sociais, newsboards) para que o colaborador estrangeiro se 

sinta integrado na empresa. 

 

N= 16 
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Gráfico 10: Importância das acções de comunicação da Io Interactive (processo de acolhimento 

aos novos funcionários, eventos sociais, newsboards) para que o colaborador estrangeiro se 

sinta integrado na empresa. 

 

N= 14 

 

 Porém, quando os trabalhadores estrangeiros foram questionados acerca de quais as 

actividades em particular que os faz sentirem-se mais integrados na empresa, as respostas pré-

definidas no questionário (consoante as actividades exclusivas de cada organização) não foram 

nas acções específicas de comunicação intercultural dirigidas a colaboradores oriundos de 

outras culturas, como o introduction program ou a assistência da Spousecare. Assim, na Io 

Interactive, 5 dos 16 participantes escolheram os eventos sociais como actividade importante 

para que se sintam integrados, outros 5 escolheram a comunicação escrita, e 2 as reuniões ´State 

of the Nation´ (gráfico 11). Na LICengineering, 7 dos 14 trabalhadores elegeram as reuniões 

face a face como actividade relevante para que se sintam integrados, e 4 escolheram os eventos 

sociais como meio integrador (gráfico 12). 
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Gráfico 11: Actividades específicas da Io Interactive que auxiliam na integração do trabalhador 

estrangeiro na empresa. 

N = 16 

Gráfico 12: Actividades específicas da LICengineering que auxiliam na integração do 

trabalhador estrangeiro na empresa 

N = 14 
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 Quando os trabalhadores estrangeiros foram inquiridos relativamente à sua participação 

em eventos sociais, 14 dos inquiridos tanto na Io Interactive (apêndice 6, gráfico 22) como na 

LICengineering (apêndice 7, gráfico 33) respondeu que costuma participar nos eventos. 

Consideramos pertinente colocar, de seguida, uma pergunta relativamente à língua durante estes 

períodos de socialização nos eventos da empresa. Como menciona Hofstede, “quando não se 

conhece o idioma de um país, perdem-se numerosas subtilezas de uma cultura e vemo-nos 

obrigados a permanecer como observadores externos” (2003, p. 247). Pretendemos, desta 

forma, perceber se os trabalhadores estrangeiros se sentem “postos de parte” quando a língua 

falada não é o inglês. Assim, quando inquiridos sobre se se sentem excluídos nos eventos 

sociais, se as pessoas falarem outra língua que não o inglês, 7 dos 16 participantes da Io 

Interactive respondeu que “não”. Contudo, outros 5 inquiridos responderam que “de alguma 

forma”, e 4 declararam que “sim” (apêndice 6, gráfico 25). Em relação à mesma pergunta, na 

LICengineering 6 dos 14 inquiridos responderam que “não”, outros 6 responderam que “de 

alguma forma” e 2 participantes responderam que “sim” (apêndice 7, gráfico 36).  

 Quando interrogados se o facto de a empresa ter ambiente cultural diversificado foi factor 

determinante para que se decidissem juntar à organização, na LICengineering 7 dos 14 

inquiridos respondeu que “de alguma forma” e 4 que “não” (gráfico 13). Na Io Interactive 7 

dos participantes responderam que “ não” e 6 inquiridos responderam que “sim” (gráfico 14). 

 

Gráfico 13: Diversidade cultural da LICengineering enquanto factor relevante para o candidato 

se juntar à empresa 

 

N = 14 
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 Gráfico 14: Diversidade cultural da Io Interactive enquanto factor relevante para o 

candidato se juntar à empresa 

 

N = 16 

 

 À pergunta “como classifica os esforços realizados pela empresa para que os 

trabalhadores estrangeiros se sintam integrados na organização?”, de acordo com a escala pré-

definida, na Io Interactive 8 dos 16 inquiridos responderam “muito bom” e 6 classificaram com 

“bom” (apêndice 6, gráfico 26). Na LICengineering as respostas também foram semelhantes, 

tendo 7 dos 14 participantes classificado como “muito bom” e 6 como “bom” (apêndice 7, 

gráfico 37). 

 Quando requisitados para classificar a qualidade da comunicação entre a administração 

da empresa para com os trabalhadores estrangeiros, na Io Interactive (gráfico 15) 11 dos 16 

inquiridos, e na LICengineering (gráfico 16) 12 dos 14 participantes classificaram de “muito 

eficaz”.  
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Gráfico 15: Qualidade da comunicação entre a administração da Io Interactive e os 

colaboradores estrangeiros 

 

N = 14 

 

Gráfico 16: Qualidade da comunicação entre a administração da LICengineering e os 

colaboradores estrangeiros 

 

N = 16 

 

 Relativamente à opinião dos trabalhadores estrangeiros sobre se consideram que a 

empresa onde trabalham tem sensibilidade cultural, 8 dos 16 inquiridos na Io Interactive 
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(apêndice 6, gráfico 27) responderam positivamente, e 5 dos empregados declararam “de 

alguma forma”. Na LICengineering, 12 participantes responderam que “sim” (apêndice 7, 

gráfico 38). 

 Por fim, quando interrogados se consideram estar integrados na organização na Io 

Interactive, 9 dos 16 inquiridos responderam que “sim” e outros 7 responderam que “de alguma 

forma” (apêndice 6, gráfico 23). Na LICengineering, 12 participantes declararam que “sim” 

(apêndice 7, gráfico 35).  

 

3. Discussão dos resultados 

 

 Após a apresentação e análise dos dados obtidos através das entrevistas às responsáveis 

de recursos humanos da Io Interactive e da LICengineering como também dos questionários 

realizados aos trabalhadores estrangeiros de ambas as empresas, começamos a discussão dos 

resultados abordando os objectivos específicos que foram definidos para a realização deste 

trabalho. 

 Objectivo 1: Análise e compreensão da comunicação interna no seio das 

 organizações em estudo 

 Como mencionado no capítulo III, a cultura dinamarquesa apresenta um baixo nível de 

distância ao poder. Trata-se por isso de uma cultura com abertura em que é incentivada a 

autonomia dos colaboradores, os ambientes de trabalho são informais e a comunicação é 

directa. Gestaland refere mesmo que os dinamarqueses privilegiam a clareza na comunicação 

em detrimento das relações interpessoais harmoniosas (1999, p. 6). 

 Aprendemos ao longo do trabalho que uma cultura organizacional forte assenta numa 

comunicação organizacional que permite auxiliar no controlo do comportamento dos membros 

da organização, motivar os mesmos, esclarecer sobre funções e fornecer informação importante 

à tomada de decisão. A comunicação organizacional diz, por isso, respeito à transferência de 

informação através da hierarquia, sendo que o presente estudo foca-se na comunicação no 

sentido descendente. Esta destina-se a fornecer directivas sobre tarefas, procedimentos e 

práticas, como também a dar informação aos trabalhadores sobre o seu desempenho e metas a 

atingir. É por isso importante o papel dos gestores em relação à forma como a comunicação se 

desenvolve visando criar um ambiente propício à integração dos trabalhadores e à realização 
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de objectivos organizacionais. Desta maneira, é através da comunicação interna que se procura 

criar um diálogo com os diferentes actores organizacionais de forma a guiá-los no sentido das 

metas da organização. Canfield (1970) refere, as comunicações da administração para com os 

empregados (comunicação descendente) deve ser expressa em termos com os quais estes 

estejam familiarizados, sendo preparadas por profissionais especializados. Os métodos de 

transmissão de mensagem podem incluir, reuniões da administração com os empregados, “casa 

aberta” para empregados e famílias (levar as famílias ao lugar de emprego), relatórios e boletins, 

como também publicações internas para os funcionários (Canfield, 1970, p. 95-106). 

 Ficámos a saber através da recolha de informação que na Io Interactive a comunicação 

interna faz-se através de newsboards, newsletters, emails e a reunião ´State of the Nation´. 

Existe o cuidado que os empregados se mantenham actualizados em relação aos acontecimentos 

internos (como entrada de novos colegas) e aos acontecimentos externos (como novidades na 

indústria), sendo que por isso os monitores onde passa a informação são colocados 

estrategicamente no edifício para que todos possam ver (por exemplo: à entrada da cantina) 

(apêndice 2, resposta 5). Na LICengineering, a comunicação interna desenvolve-se através de 

email, skype e reuniões cara-a-cara (apêndice 3, resposta 4). Tanto a Io Interactive (apêndice 6, 

gráfico 23) como a LICengineering (apêndice 7, gráfico 35) têm uma comunicação interna que 

satisfaz e que integra os funcionários de acordo com as respostas dadas por estes no 

questionário. A maioria respondeu positivamente quando interrogados se consideram que as 

actividades de comunicação interna, como newsletters, reuniões, eventos, são importantes para 

que se sintam integrados na empresa (gráficos 9 para Io Interactive e 10 para LICengineering). 

  

  Objectivo 2: Identificação das ferramentas de comunicação interna que utilizam 

 comunicação intercultural para promover o diálogo entre a organização e o 

 trabalhador estrangeiro. 

 Como mencionado ao longo do trabalho a comunicação interna é fundamental para a troca 

de informação entre administração e trabalhadores e de guiar os membros num sentido comum. 

Para que a mensagem seja compreendida é necessário que seja transmitida em termos familiares 

aos diversos membros da organização, para facilitar a sua aceitação e assimilação. Em 

organizações com ambiente intercultural, os gestores são elementos importantes, para o auxílio 

na socialização dos colaboradores e na sua formação com vista a que a comunicação se 

desenvolva funcionalmente. Para tal, os gestores, nomeadamente os profissionais de relações 
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públicas, devem preparar todos os responsáveis para a sensibilidade cultural em todas as 

interacções; ter consciência das diferenças nas línguas, organizar traduções profissionais e 

arranjar canais de comunicação alternativos, dar especial atenção a assuntos específicos quando 

o indivíduo entra na organização ou faz uma transição profissional (Banks, 1995, p. 56). 

 Relativamente às ferramentas de comunicação interna que utilizam comunicação 

intercultural, as duas empresas funcionam de forma distinta, sendo que a Io Interactive tem 

duas ferramentas específicas destinadas aos trabalhadores estrangeiros. Estas são o Introduction 

program e o Spousecare program. A primeira ferramenta é utilizada durante o acolhimento ao 

empregado estrangeiro, sendo realizada uma introdução à cultura dinamarquesa. A segunda 

destina-se à família do empregado de forma a facilitar a sua integração. Tal como menciona 

Hofstede, muitos dos regressos prematuros dos trabalhadores estrangeiros aos países de origem 

prendem-se com a dificuldade de integração das famílias, porque apesar de tudo, o empregado 

tem por hábito encontrar alguma continuidade cultural no local de trabalho, enquanto a família 

não, o que pode levar ao choque cultural (2003, p.243). O choque cultural traz dificuldades de 

adaptação e levanta barreiras na comunicação, tais como, a ansiedade, os preconceitos e os 

estereótipos. Por isso, tal como referiu Pia Bugge os empregados são incentivados a procurar 

construir uma rede social fora do ambiente de trabalho. A responsável de recursos humanos da 

Io Interactive mencionou durante a entrevista: 

“So we do have social events here at work but we also encourage our 

employees to participate in other social events outside IO so that they can get 

integrated not only through their colleagues and also have a network outsider 

IO. In the long term, if some people come here and would like to work for us 

for an year or two they may be fine to have their friends and colleagues as 

mixture but specially for people that may have kids and want to stay here 

longer they may like also to get some friends outside the company” (Apêndice 

2, resposta 12). 

 

 No que se refere ao recrutamento de profissionais estrangeiros, a principal competência 

que a Io Interactive procura nos profissionais que contrata é a experiência na indústria na qual 

actua a empresa, ou seja, a área dos videojogos. Contudo, a Io Interactive, também desenvolveu 

técnicas para avaliar se os candidatos terão capacidade para se adaptarem à vida na Dinamarca. 

A avaliação é feita durante a entrevista ao potencial empregado, como também à família que o 

irá acompanhar. Pia Bugge mencionou: 
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 “first of all, I would say that we are looking for their experience within the 

game development because it is difficult to get experienced game developers 

in Denmark but when that is set we also look at “do we believe that this person 

could adapt to the IO culture and the Danish culture”? And not only the 

employee but the entire family. Normally what we do when we receive an 

application we normally have a phone interview, a skype interview, a test as 

well to see if they have the right abilities and then we invite the candidates to 

Denmark and we also invite the entire family and also interview the spouse, 

to make sure, because we have seen before, that the spouses are following and 

that they have never been out of their home country before and very often the 

employee that join us goes to work in the morning, spends a lots of hours in 

the office, meets new people, has interesting tasks and the wife is sitting at 

home, just waiting for the husband to come home. So, we want to make sure 

that the entire family would like to make this move and also for our employees 

that bring the spouse we include them in the spousecare programm” 

(Apêndice 2, resposta 7). 

 

 Por outro lado a LICengineering, mencionou não ter quaisquer ferramentas específicas 

para trabalhadores estrangeiros, referindo que usam os mesmos procedimentos para todos. No 

entanto, em ambas as empresas a língua oficial é o Inglês. O uso de uma língua comum 

considera-se como factor facilitador do trabalho em conjunto, podendo revelar-se como uma 

ferramenta de comunicação intercultural. Desta perspectiva, houve uma diferença de respostas 

entre os trabalhadores na LICengineering e a administração da empresa no que diz respeito ao 

uso da língua. A administração da empresa declarou que:  

 “In external meetings always English, in internal meetings we sometimes 

mix between English and Danish. All our foreign colleagues situated in 

Denmark have some knowledge of Danish” (ver apêndice 3, resposta 3). 

 

 Contudo, quando os colaboradores estrangeiros da LICengineering foram inquiridos 

sobre se falam dinamarquês, a grande maioria respondeu que não (gráfico 4).  

 Apesar de haver diferença nas duas empresas comparativamente ao uso de ferramentas 

de comunicação interna que usam comunicação intercultural, quando os inquiridos da Io 



 

 

75 

 

Interactive foram interrogados em relação às acções em específico que os faz sentirem-se mais 

integrados na empresa, as respostas pré-definidas no questionário não foram aquelas 

actividades que são específicas para estrangeiros. Tanto na LICengineering (gráfico 12) como 

na Io Interactive (gráfico 11), os inquiridos declararam preferir a comunicação escrita e as 

reuniões como forma de se integrarem na empresa. Também na Io Interactive (apêndice 6, 

gráfico 26) e LICengineering (apêndice 7, gráfico 37), os inquiridos classificaram como “muito 

bom” o esforço da empresa para que os trabalhadores estrangeiros se sintam integrados e como 

“ muito eficaz” a qualidade da comunicação entre cada empresa e os trabalhadores estrangeiros 

(gráficos 15 e 16). 

 Sabemos que a interculturalidade diz respeito à dinâmica entre diferentes culturas num 

espaço comum. Esta rege-se por valores universais e visa integrar os diversos grupos no todo, 

sendo também este o objectivo da comunicação intercultural. Este facto pode, assim, responder 

ao porquê de apesar de numa empresa existirem ferramentas de comunicação específicas para 

estrangeiros e na outra organização não existir, em ambas os trabalhadores se sentem satisfeitos 

e integrados. Tal como refere Sriramesh todas as organizações têm, hoje em dia, alcance 

internacional e por isso são regidas por códigos de conduta universais que são usados na 

comunicação com os empregados (2010, p.664). 

 

 Objectivo 3: Análise e compreensão das barreiras para a comunicação intercultural 

 e como ultrapassá-las.  

 As barreiras para a comunicação intercultural relacionam-se com a ideia de “estranho” e 

o que ele representa. O estranho é alguém com conhecimento limitado do novo ambiente, das 

suas normas e valores, sendo que perante uma situação deste tipo o indivíduo pode criar 

barreiras à interacção, como mencionado anteriormente. Também a língua é uma barreira óbvia, 

porque quem não fala uma língua comum, tem mais dificuldade em exprimir-se e fazer-se 

entender. Mas não só, tal como referido no capítulo II deste trabalho existem várias barreiras 

para a comunicação. Por exemplo, a percepção da realidade que varia culturalmente, cabendo 

ao gestor intercultural criar estratégias que evitem uma má comunicação que causa perda de 

tempo, recursos e trabalho (Mead, 1992, p.10). 

 Na Io Interactive, Pia Bugge reconhece que a maior barreira comunicacional se relaciona 

com a língua. Apesar de todos dominarem uma língua comum, a percepção e interpretação 

variam culturalmente. A responsável refere a necessidade de haver uma sensibilidade do que se 
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pode ou não fazer, sendo que os recursos humanos da empresa têm que estar atentos e procurar 

guiar os comportamentos. Pia Bugge menciona ainda que:  

“working here without the right mindset would be very hard. I’ve been 

working in different places before with international atmosphere and I think 

the hurdle is always for a Danish company to hire the first non Danish 

speakers because, in the beginning all kind of communications should go out 

in 2 languages? Have double work. And there’s this at social events do we 

speak English or do we speak Danish? Here we don’t have that discussion 

because everything is in English. And we don’t feel it’s an hurdle to speak 

English at lunch time but in other companies I know there has been this 

struggle specially for elder people that feel they can’t relax at lunch time” 

(Apêndice 2, resposta 20).  

  

 Por outro lado, a LICengineering considera não existirem barreiras para a comunicação 

intercultural no seio da organização. Contudo, segundo os resultados da entrevista à responsável 

de recursos humanos e os dos inquéritos, existe uma diferença de respostas em relação ao 

conhecimento da língua dinamarquesa por parte dos trabalhadores estrangeiros, que pode 

causar barreiras comunicacionais (gráfico 4 e apêndice 3, resposta 3). 

 Assim, de maneira a ultrapassar dificuldades associadas a este tipo de comunicação, as 

empresas têm de desenvolver estratégias que passam por criar um sentimento de pertença, 

definir objectivos, atribuir papéis e responsabilidades, escolher modos de comunicação e 

estimular a participação (Thomas, 2008, pp. 188-189). 

  

 Objectivo 4: Análise e compreensão junto dos trabalhadores estrangeiros das 

 empresas em estudo, se as acções de comunicação interna que usam comunicação 

 intercultural são factor relevante para a sua integração. 

 Os membros de uma organização diferem em muitos aspectos, nomeadamente, nos 

valores e crenças que são influenciados pela cultura onde estes cresceram. Estas diferenças têm 

efeito sobre a forma como estes desenvolvem as suas relações interpessoais. Cabe aos gestores 

criar uma atmosfera propícia ao bom entendimento com vista ao cumprimento de objectivos 

organizacionais, sendo desta forma importante integrar os indivíduos no todo. A gestão de 
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recursos humanos pretende assim actuar sobre as atitudes e comportamentos dos colaboradores 

com vista a criar uma cultura de empenho que vá de encontro aos objectivos organizacionais e 

previna o conflito. O conflito acarreta uma série de consequências negativas que não podem ser 

ignoradas, como produzir stress, interferir com a comunicação entre pessoas, impedir a 

cooperação e interajuda e criar dificuldades de liderança (Rego, 1998, p 144). 

 Os colaboradores da Io Interactive, aquando do preenchimento do inquérito por 

questionário, não escolheram as ferramentas de comunicação interna específicas para 

estrangeiros, como as actividades preferidas para que se sintam integrados. No entanto, em 

ambas as empresas os trabalhadores estrangeiros consideram que tanto a Io Interactive 

(apêndice 6, gráfico 27) como a LICengineering (apêndice 7, gráfico 38) demonstram 

sensibilidade cultural. Os colaboradores também demonstraram estar satisfeitos com a forma 

como a administração comunica com eles (gráficos 15 e 16) e declararam sentirem-se 

integrados nas respectivas organizações. 

 Concluímos citando Hofstede, “uma verdadeira integração de membros de grupos 

culturais diferentes requer ambientes onde estas pessoas se possam encontrar e misturar como 

iguais” (2003, p. 245). 
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Conclusões 

 

 Iniciamos o presente trabalho através da pergunta de partida, como se desenvolve a 

comunicação interna junto de colaboradores de outras culturas, em empresas dinamarquesas? 

Após recolha de informação inicial acerca do tema e reflexão sobre o assunto definiu-se como 

objectivo do trabalho, compreender se a comunicação intercultural é factor relevante para uma 

comunicação interna dirigida a trabalhadores estrangeiros. Para tal, estabeleceram-se como 

objectivos específicos, a análise e compreensão da comunicação intercultural no seio da Io 

Interactive e LICengineering, a análise e compreensão das barreiras para a comunicação 

intercultural e como ultrapassá-las, a identificação das ferramentas que promovem o diálogo 

entre as empresas e os seus trabalhadores estrangeiros, e a análise e compreensão junto dos 

colaboradores estrangeiros da Io Interactive e LICengineering, se as acções de comunicação 

interna que usam comunicação intercultural são factor relevante para a sua integração na 

organização.  

 Tendo em consideração os elementos recolhidos durante o trabalho consideramos terem 

sido cumpridos os objectivos a que nos propusemos para a realização do mesmo. Através do 

estudo de vários autores aprendemos acerca da complexidade da cultura e dos processos 

psicológicos e sociais que esta envolve tanto a nível nacional como organizacional. Abordamos 

o choque cultural e as dificuldades inerentes à interacção entre diferentes culturas, e ainda 

auferimos como ultrapassá-las. Distinguimos interculturalidade de multiculturalidade, 

percebendo a importância dos valores universais para uma sociedade global. Adquirimos 

conhecimento relativamente aos objectivos da cultura organizacional, nomeadamente a 

definição de fronteiras, identificação com os objectivos organizacionais e como serve de guia 

para os comportamentos dos trabalhadores ajudando a manter a estabilidade do sistema social. 

Abordámos, por isso, a comunicação organizacional e o papel da comunicação interna que visa 

informar, integrar, criar diálogo entre membros, enviar mensagens de forma homogénea, 

regular comportamentos num único sentido, motivar os membros, fazê-los aceitar a mudança e 

por fim, comunicar a imagem da organização. Compreendemos a importância das relações 

públicas interculturais e gestores em ambiente intercultural. Aprendemos que a interacção de 

que fala a interculturalidade implica por si o diálogo, e por isso mesmo, implica também a 

comunicação intercultural, sendo essencial ter a percepção de uma identidade cultural alargada 

em que entram em linha de conta factores multidimensionais. Ficámos a saber quais as barreiras 

que surgem durantes os contactos de indivíduos de culturas diferentes, como a língua, o 
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preconceito e o etnocentrismo, e adquirimos conhecimentos acerca de como ultrapassá-las a 

nível social e organizacional. 

 Através do estudo empírico, pudemos conhecer a realidade de duas organizações 

dinamarquesas em termos das suas actividades de comunicação para com os colaboradores 

estrangeiros. A comunicação parece ocorrer de forma funcional a nível descendente, sendo que 

a informação se dissemina facilmente entre os colaboradores, apoiada pelas novas tecnologias 

como emails e Skype meetings. A satisfação dos inquiridos parece estar no contacto que as 

reuniões e os eventos sociais proporcionam. Tal como referido no capítulo II, a Dinamarca é 

uma sociedade de baixo contexto, sendo que as relações se estabelecem a curto prazo, não 

havendo distinção entre os que pertencem e não pertencem ao grupo. Numa sociedade deste 

tipo a linguagem é directa, aberta e literal, sendo que os inquiridos em ambas as empresas se 

mostraram satisfeitos com a comunicação descendente e com sentimento de integração no meio 

organizacional. Nas duas empresas os colaboradores estrangeiros consideraram que tanto a Io 

Interactive como a LICengineering são empresas com sensibilidade para as diferenças culturais. 

Assim, as organizações parecem compreender a importância de uma boa comunicação com os 

empregados a todos os níveis, mantendo uma política de ´porta aberta´ que procura dissipar as 

fronteiras culturais. No entanto, a LICengineering demonstrou uma diferença entre as respostas 

fornecidas pela administração e os colaboradores estrangeiros no que diz respeito ao uso de 

uma língua comum. A empresa deverá estar atenta a este facto de forma a evitar 

constrangimentos no futuro. 

 A Io Interactive demonstrou possuir ferramentas de comunicação interna que usam 

comunicação intercultural, e a LICengineering possui um modelo generalizado de comunicação 

interna. Apesar desta diferença, as duas empresas transmitem a sua mensagem baseada em 

princípios universais de igualdade, sendo que em ambas as empresas os inquéritos aos 

empregados estrangeiros apresentaram dados que indicam que estes se sentem integrados e 

satisfeitos na forma como a administração comunica com eles, fazendo-os sentir parte do grupo 

organizacional em que estão inseridos. Tendo isso em conta, vale a pena voltar a mencionar 

que a comunicação intercultural por si assenta nestes pilares de igualdade, justiça e ética que 

visa integrar o todo. Desta perspectiva, concluímos que numa organização com dimensão 

internacional onde trabalham pessoas com diversas origens culturais, a comunicação interna 

apresenta ingredientes de comunicação intercultural, seja pelos princípios nos quais assenta a 

comunicação, ou o uso de uma língua comum, ou ainda pela utilização de ferramentas 

diferenciadas. O objectivo é claro. Visa-se que os colaboradores conheçam as suas funções, 
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práticas e procedimentos, como também facilitar a sua integração no grupo e criar coesão com 

vista às metas organizacionais. 

 As limitações deste estudo relacionaram-se sobretudo com a dificuldade em obter a 

autorização para as entrevistas e aplicação dos questionários junto das empresas, como também 

alguns contratempos na recolha da informação. Nomeadamente, o cancelamento do envio do 

primeiro inquérito por questionários aos colaboradores estrangeiros da Io Interactive, e a 

realização da entrevista semidirectiva em profundidade à responsável de recursos humanos da 

LICengineering à distância, através de email. Consideramos que não houve possibilidade de 

aprofundar na mesma medida o contacto com a LICengineering como tivemos oportunidade 

junto da Io Interactive. Assumimos também a eventualidade de alguns dos inquiridos terem 

respondido ao que consideram ser desejável e não à verdade das suas opiniões. 

 Estudos futuros poderão analisar comparativamente os dados entre duas empresas, em 

que uma tem uma comunicação interna com ferramentas de comunicação intercultural e outra 

não, e como este factor se relaciona com o tempo de permanência por parte do trabalhador 

estrangeiro na empresa. Observamos no presente estudo que o tempo de ´casa´ dos inquiridos 

da Io Interactive é superior ao dos trabalhadores estrangeiros da LICengineering. Por isso 

consideramos relevante indagar se este dado pode ter algo a ver com o facto de a Io Interactive 

ter como ferramentas específicas o Introduction program (introdução à cultura dinamarquesa) 

e o Spousecare program (assistência à integração à família do trabalhador estrangeiro). 
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Apêndices 

 

Apêndice 1. Apresentação da tese às empresas em estudo 

 

Master Thesis in Communication 

 

Dear Sir/Madam, 

My name is Tânia Fernandes and I am a master degree student of Communication studies at 

Lisbon Technical University – ISCSP. My master degree thesis theme is “Intercultural 

Communication in Organizations” and I have decided to develop my research around two 

Danish companies with multicultural environment.  

Through my Danish network I have been informed that Company X has the type of 

multicultural setting I am aiming to study, and I therefore contact you hoping that your company 

would be interested in assisting me in my thesis work through an interview with a HR 

representative and a survey for the foreign employees of your company.   

Below please find a short presentation of my thesis with further details. 

 

Theme: Intercultural Communication in Organizations 

Intercultural communication seeks to understand how people from different countries and 

cultures behave, communicate and perceive the world around them. In a globalized world where 

organizations are growing up beyond their national borders and are increasingly recruiting 

specialized foreign workforce, the challenges related to this topic are also on the rise. My study 

aims to comprehend how effective is the internal communication at an organizational and 

intercultural level for this targeted group (foreign workers). 

 

Study general Goal 

• Analyse the company´s internal communication procedures and tools for the foreign 

workers in two Danish companies with multicultural work environment. 

 



 

 

85 

 

Study specific Goals 

• Analyse and understand intercultural communication in the considered companies  

• Analyse and understand the barriers in intercultural communication and how to 

overcome them. 

• Identify the tools that uphold the dialogue between the organization and foreign worker. 

• Analyse and understand how an effective internal communication aids the foreign 

worker in its professional performance and motivates him or her in its integration. 

  

Methodology 

To obtain the necessary information a short amount of time and data will be required from 

Company X. It will be mainly divided in the following three tasks: 

1- Interview - Interview with the Human resources representative to comprehend the 

intercultural communication within the company and the barriers that come with it. Also, to 

learn what are the used tools to promote dialogue between the company and its foreign workers. 

2- Survey (I will create a link for this effect. It will take about 5 to 10 minutes to fill in) 

Survey to foreign workers to better understand if the tools that have been used by the company 

have in fact made the workers feel motivated and integrated and if it has helped them in their 

working performance. 

It´s kindly requested that Company X representative will pass on the information to their foreign 

employees asking them to fill the survey. 

3- Gather Institutional information about the company 

It will be required information about the company (products, services, mission, values, etc). 

 

Advantages for the company 

Frequently, misinterpretation of communication may confuse or even offend people we wish to 

communicate with, making the conclusion of business deals or international agreements 

difficult or impossible. 

This study will allow the company to: 
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- Understand the structure of intercultural communication with foreign employees within the 

company and how to overcome the hurdles associated with it.  

- Understand if the company is developing intercultural communicative competence instead 

of linguistic competence. 

- Prevent potential conflict arising from cultural differences (Research indicates that, once 

teams break through conflict caused by diversity, the benefit of new thought and 

perspectives often leads to increased innovation.) The discipline of a good communication 

will improve the team’s ability to exchange and understand information and enhance their 

performance. 

Thank you for your attention. I will contact you in the near future to follow up on this request. 

Regards,  

Tânia Fernandes 

Mail: xxxxxxx 

Phone: xxxxx 

 

Apêndice 2. Entrevista Recursos Humanos da Io Interactive 

 

The present interview is a tool to collect data for the study about Intercultural 

Communication in Organizations for the Master Degree in Communication studies at Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – Lisbon Technical University.  

Interview to IO Interactive Human Resources Manager, Pia Bugge 

Interviewer, Tania Filipa Quintão José Fernandes 

 

Target: analyse and understand the intercultural communication at IO Interactive. 

Identify the tools that promote the dialogue between the organization and the foreign workers. 

Analyse and understand the barriers for intercultural communication and how to overcome 

them. 
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Pergunta 1: (Tânia Fernandes) What is Io Interactive official language? 

Resposta 1: (Pia Bugge) That’s English. All kind of communications, meetings, when we send 

out the newsletter, the newsboard that you saw up here, everything is in English. 

Pergunta 2: (Tânia Fernandes) Do you ever speak Danish even when you have foreigners in 

the meeting? 

Resposta 2: (Pia Bugge) Not that often in a meeting. Meetings, I would actually say that we 

tend to go the other way around, we start a meeting and we haven’t finished when it is supposed 

to finish but some people participating in the meeting may have another meeting and have to 

leave by the scheduled time, so even when the non-Danish people have left the room, the Danish 

employees tend to continue to speak to each other in English. Actually, that happens quite a lot. 

I would rather say, that sometimes when we speak Danish and will stop because we think that 

is not really polite is mainly during lunch hours, when we sit and have a more casual 

conversation. 

Pergunta 3: (Tânia Fernandes) Is this normally something that you ask to the Danish 

employees when they join the company? 

Resposta 3: (Pia Bugge) Usually when they have the interviews, before they join the job we 

tell them about this situation and that we have the policy that whenever a non-Danish person 

enters the room or sits at the table then we transfer to English. 

Pergunta 4: (Tânia Fernandes) Is all the communication (verbal and written) done in the 

official language? For example, are any presentations or communications done in any other 

languages?   

Resposta 4: (Pia Bugge) No, everything in English. 

Pergunta 5: (Tânia Fernandes) How the internal communication is developed with the 

employees in general terms? (Which channels/actions/tools)?   

Resposta 5: (Pia Bugge) In general we have the newsboard up here where we can see for 

example the new employees that are joining, the name and where they have been working and 

that they are joining the company to do this and that. Furthermore, there are news about the 

business under the news screen that is updated on the daily basis and it’s based at the entrance 

of the cantina because that one is coming to the cantina at least once a day. Apart from that, we 

send emails with short news, something people just need to be aware of. We have what we call 

the state of the nation meetings, where we gather the entire organization and the management 

team that may have news to inform them about. Actually, we have a state of the nation meeting 

today and the reason for the meeting today is because our colleague from a studio in the states 
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that is part of the group is here and a lot of our employees have never met him before, so we 

will just do a short introduction of him, so that people know him that we will expect him to be 

coming visiting us more often and when he is walking around the building people will know 

who he is. 

Apart from that we have the newsletter, and that goes out once a month, around the first and all 

members of the board and management team have a small column that they write and further 

more we have guest writers and that is normally people from the organization, this can be people 

that have participated in a fair somewhere or in a training course, or people that have started 

working in a new project. The newsletter is normally printed and is at the tables in the cantina. 

Furthermore, we send an attachment to all employees and is found in our intraweb.  

Pergunta 6: (Tânia Fernandes) Are the any specific tools for the foreign employees? 

Resposta 6: (Pia Bugge) I would say the only specific tools for the foreign employees will be 

when they enter into the organization. When they come to Denmark, there is the introduction 

program for people who have previously been living outside Denmark that is different from 

people that have been living in Denmark their entire life.  

Pergunta 7: (Tânia Fernandes) When IO Interactive recruits foreign workforce, which com-

petences/skills, do you look for in the candidates that show adaptability to a different cultural 

environment? 

Resposta 7: (Pia Bugge) First of all, I would say that we are looking for their experience within 

the game development because it is difficult to get experienced game developers in Denmark 

but when that is set we also look at “do we believe that this person could adapt to the IO culture 

and the Danish culture”? And not only the employee but the entire family. Normally what we 

do when we receive an application we normally have a phone interview, a skype interview, a 

test as well to see if they have the right abilities and then we invite the candidates to Denmark 

and we also invite the entire family and also interview the spouse, to make sure, because we 

have seen before, that the spouses are following and that they have never been out of their home 

country before and very often the employee that join us goes to work in the morning, spends a 

lots of hours in the office, meets new people, has interesting tasks and the wife is sitting at 

home, just waiting for the husband to come home. So, we want to make sure that the entire 

family would like to make this move and also for our employees that bring the spouse we 

include them in the spousecare program.  
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Pergunta 8: (Tânia Fernandes) How do you evaluate those same competences? 

Resposta 8: (Pia Bugge) Through the interview, if they have ever been outside their country 

before, maybe they have been travelling a lot and working in different companies before, but 

also the willingness and very much also the personality. Because specially people coming from 

the States or the south of Europe they can feel that Danish people are quite cold and reserved, 

so it needs to be people that feels themselves ok about opening themselves a conversation. 

Feeling that they are willing to put in some energy to feel integrated in the Danish society. Not 

that we want to force them to do it but if they come here and lock them in their apartment 

waiting for someone to knock on their door and invite them for coffee, they will be there waiting 

for a long time. So they need to be aware to have initiative to get well integrated, to feel 

welcomed.  

Pergunta 9: (Tânia Fernandes) Which competences do you think the administration must 

have for an effective communication with the foreign employees? 

Resposta 9: (Pia Bugge) For the administrative staff? 

Pergunta 10: (Tânia Fernandes) Yes people like you for example. 

Resposta 10: (Pia Bugge) I would say first of all, it will help a lot to have worked and lived 

abroad yourself. So that you have actually been through the entire scale of moving to a different 

country and trying to get integrated, to get friend, to feel you have a network in a different 

country. And is also a matter of putting yourself in the perspective of others. We know in 

Denmark a lot of things can be handled in English but with the Danish authorities, more or less, 

everything is in Danish and there are situations in which you don’t want your Danish employer 

to be involved, it can be taxes issues, health issues, whatever, I think it is quite important we let 

our employees know that if they need help with any of these papers that they get we are fine by 

helping them but we also do understand if they rather have someone else to help with these kind 

of papers, because they see it as a personal matter. That is why it is important to get them 

hooked up with a company like SpouseCare where they feel like they have a third part, they 

can ask these kind of questions. It’s important be more intercultural aware and have a third part 

to deal with all the other matters. 

Pergunta 11: (Tânia Fernandes) What are the benefits/advantages for the company to hire 

foreign employees? 
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Resposta 11: (Pia Bugge) Actually there is a lot, because the products we make here are for 

the international market. The games that we make here, we sell them in Denmark but the market 

share is so small in Denmark, so for us when we develop a product that needs to be sold all over 

the world, its so much easier to develop the right product when we have people representing 

different cultures, that will tell us this will sell well in the US or Australia, or things like that, 

so definitely for the development of the product. 

Pergunta 12: (Tânia Fernandes) What types of actions are developed by the company to pro-

mote an effective communication with the foreign employees? Are there any specific actions 

for foreign employees to feel integrated? (For example, helping the worker´s family feeling 

integrated) 

Resposta 12: (Pia Bugge) In regards to communication I would say first of all, there is the 

cultural understanding, the do’s and dont’s of something done in one country and differently in 

another. For example, we have a production director that is originally from Austria that may 

not seem that different from Denmark but still a lot of the working culture in Austria is so much 

more direct and also more controlled than what it is in Denmark, so for example being in HR I 

see it as my responsibility to inform him about what he can do and maybe what isn’t the proper 

way of doing things in Denmark. So to guide and coach him is definitely one of the 

responsibilities I see for HR. But is also a matter of following up the people we invite to 

Denmark and make sure that they nicely feel comfortable here and make sure they get a 

network. So we do have social events here at work but we also encourage our employees to 

participate in other social events outside IO so that they can get integrated not only through 

their colleagues and also have a network outsider IO. In the long term, if some people come 

here and would like to work for us for an year or two they may be fine to have their friends and 

colleagues as mixture but specially for people that may have kids and want to stay here longer 

they may like also to get some friends outside the company. 

Pergunta 13: (Tânia Fernandes) - Do you also invite the family for this internal social events? 

Resposta 13: (Pia Bugge) To some of them we do. For our employees bringing in their families 

for lunch at the cantina is very common. Very often we have spouses and their kids joining in 

for lunch. 

Pergunta 14: (Tânia Fernandes) What are the barriers that come up when communicating 

with foreign workers? What type of mistakes happen when communicating with them? 
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Resposta 14: (Pia Bugge) Some of the mistakes can be of course the language barrier even 

though everybody speaks English but if English is not the native language for any of the 

communicators, of course, something can go wrong. And apart from that, of course, it can be 

about how direct you can be, in Denmark we can for example, there some questions you can 

not ask in an interview but other questions that are very normal and you can almost see on the 

face of the candidate when you ask them. 

Pergunta 15: (Tânia Fernandes) For example? 

Resposta 15: (Pia Bugge) For example is not very likely in the US that you will be asked how 

old are you? You will very rarely see it in a resume. And also some of the names it can be 

difficult for us to see if this is a male or female. Not that really matters, but it’s nice to know 

(laugh). So that when you welcome you know and when we are interviewing as well.But in the 

other hand, for example, you can not ask to a girl candidate if she plans to become pregnant, or 

how many sick days they had in their previous job, which is Ok to ask for example in the US. 

So we have to manage this. But I would say that the main mistakes come more from the 

language that the culture itself. 

Pergunta 16: (Tânia Fernandes) What measures are taken to avoid these mistakes? What is 

done to improve the communication with foreign workers? 

Resposta 16: (Pia Bugge) Well, it’s always easier if you are face to face so that you can read 

the face and understand if the person really understands the question. We usually find a way 

around it. If they get frustrated we offer them help 

Pergunta 17: (Tânia Fernandes) Is it difficult to maintain this mindset of cultural awareness 

between people here? 

 Resposta 17: (Pia Bugge) Yes, because we have so many foreigner employees. 40% of our 

employees are non Danish speaking so it has also become like a normal thing that people are 

not Danish so it in that perspective we don’t really treat them differently and we can also by 

that forget…ahhh you have only been here for 6 months and you don’t know something, but 

this other person has been here for 7 years….even though they might not speak Danish yet. So 

sometimes, yes, we tend to forget that some people are new to the system. 

Pergunta 18: (Tânia Fernandes) So when you see this frustration here raising that you feel it 

is because of the cultural barrier. How do you deal with that? 
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Resposta 18: (Pia Bugge) Normally, we have a talk one on one to ask if everything is as it 

should be. Are you OK. Can we help in any way?  

Pergunta 19: (Tânia Fernandes) From your point of view, how do you create an environment 

with cultural sensibility in the company?  

Resposta 19: (Pia Bugge) Temper is one of the things that can be culturally different. We had 

an Italian art director who had a lot a quite of temper and sometimes he just got so frustrated 

and was throwing away his keyboard or his mouse and we talked to him and said it may be 

normal in Italy but here is simply not normal and for some of the people reporting to you they 

will actually find it hard to respect you when you behave like that so next time you feel like 

through things please go outside because everybody can get frustrated but some ways of getting 

it out may be more constructive than others. So the constant communication with the people is 

very important to maintain this environment. With other employees they don’t do something 

here because they would not normally do it at home, so it is also keeping an eye open with the 

employees and we ask if everything is OK.  

Pergunta 20: (Tânia Fernandes) So the communication is very informal, more than written? 

Resposta 20: (Pia Bugge) Yes, it is easier to get to people. We are now quite lucky that we 

have this quite steady base in HR, so that for the people that have been in the process of 

recruiting the foreign employees a lot of them are still here so they are also really bonding…. 

Ohh you were really helping me when I was still in India for example. So they feel like when 

they arrive like they already have a friend. We also have the expat mailing list with events 

outside just for expats.  

Working here without the right mindset would be very hard. I’ve been working in different 

places before with international atmosphere and I think the hurdle is always for a Danish 

company to hire the first non-Danish speakers because, in the beginning all kind of 

communications should go out in 2 languages? Have double work. And there’s this at social 

events do we speak English or do we speak Danish? Here we don’t have that discussion because 

everything is in English. And we don’t feel it’s an hurdle to speak English at lunch time but in 

other companies I know there has been this struggle specially for elder people that feel they 

can’t relax at lunch time.  

Pergunta 21: (Tânia Fernandes) But in the beginning you were very keen in having English 

as main language? 



 

 

93 

 

Resposta 21: (Pia Bugge) Actually in this company it happened very naturally because even 

when it was only Danish employees working at IO all the presentations were done in English 

because the publisher and the buyers, people that we were working with they were non Danish. 

So because everything that was going externally needed to be in English anyway.   

 

Apêndice 3. Entrevista Recursos Humanos da LICengineering 

 

The present interview is a tool to collect data for the study about Intercultural 

Communication in Organizations for the Master Degree in Strategic Communication at Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – Lisbon Technical University.  

Interview to LICengineering Human Resources Manager, Susanne Berg 

Interviewer, Tania Filipa Quintão José Fernandes 

Target: Analyse and understand the intercultural communication at LICengineering. 

 Identify the tools that promote the dialogue between the organization and the foreign workers. 

 Analyse and understand the barriers for intercultural communication and how to overcome 

them.  

 

Pergunta 1: (Tânia Fernandes) What is LICengineering official working language? 

Resposta 1: (Susanne Berg) English  

Pergunta 2: (Tânia Fernandes) Is all the communication (verbal and written) done in the 

official language? For example, are there any presentations or communications done in any 

other languages?  

Resposta 2: (Susanne Berg) English and Danish, but mostly English  

Pergunta 3: (Tânia Fernandes) When in a meeting, do you ever speak Danish even if there 

are present any foreign employees?  

Resposta 3: (Susanne Berg) In external meetings always English, in internal meetings we 

sometime mix between English and Danish. All our foreign colleagues situated in Denmark 

have some knowledge of Danish.  

Pergunta 4: (Tânia Fernandes) How do you develop the internal communication with the 

employees in general terms? Which channels, actions and tools are used?  
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Resposta 4: (Susanne Berg) We use Skype, e-mail, and “face-to-face”.  

Pergunta 5: (Tânia Fernandes) Are there any specific tools, channels and actions for the for-

eign employees?  

 Resposta 5: (Susanne Berg) Only the above mentioned  

Pergunta 6: (Tânia Fernandes) When LICengineering recruits foreign workforce, which com-

petences and skills do you look for in the candidates that will show their adaptability to different 

cultural environment?  

Resposta 6: (Susanne Berg) We recruit primarily marine-engineers, and as we are a small 

company with a “flat” organization, we do not look for anything specific, but look into their 

skills and experience, and use common sense.    

Pergunta 7: (Tânia Fernandes) How do you evaluate those same competences?  

Resposta 7: (Susanne Berg) Again, we use common sense.  

Pergunta 8: (Tânia Fernandes) How is the welcoming process to foreigners done in LICen-

gineering? Is there a standard model to all new employees, or is there a different model if the 

employee is from a different nationality other than Danish?  

Resposta 8: (Susanne Berg) We use the same procedure for new foreign colleagues as for new 

Danish colleagues. We welcome him/her with a bouquet of flowers and introduce them to eve-

rybody in the office/branch, he/she is going to work. (We have 2 offices in Denmark and 1 in 

the U.K.).  

Pergunta 9: (Tânia Fernandes) Which competences do you think the administration staff 

must have in order to have an effective communication with its foreign employees?  

Resposta 9: (Susanne Berg) We do not look for anything specific, but prefer to recruit service 

minded people with an open and friendly attitude towards all colors and religions.  

Pergunta 10: (Tânia Fernandes) What are the advantages and benefits for a company as LI-

Cengineering to hire foreign workers?  

Resposta 10: (Susanne Berg) We do not think about advantages and benefits/colors and reli-

gion, we look into their skills and experience as previously mentioned.  

Pergunta 11: (Tânia Fernandes) Do you have any social events at LICeng.? For example, 

dinner parties, Christmas parties, teambuilding day? 
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Resposta 11: (Susanne Berg) Yes, it is a good place to work, and we have several social events 

during the year. Where everything is paid by the company.  Christmas Party, with a luxurious 

meal. Before the dinner, we always start with teambuilding/fun – last Christmas is was 

climbing, previous years is was paintball, fencing, shooting with bow and arrow etc., -  fun 

stuff. And each of us, gets a very nice Christmas present. 

- Easter Lunch, with a lavish lunch, and the rest of the day of, and on top of that, we all gets a 

big Easter Egg. 

- We have a summer grill-party in June, with a lot of fun. 

- We have a sport event in August. We are normally participating in DHL – the worlds biggest 

run/relay race for companies www.dhlstafetten.dk, and/or in KMD 4:18:4, www.kmd4184.dk, 

another relay race-swim/bicycling/run, and in that connection, we are also provided with a meal, 

water, snack, fruit etc. 

- Every Friday afternoon – people gathers for Friday-beers paid by the company. 

We are also provided with a daily lunch (a very good one), water, soft drinks, fruit, chocolate, 

nuts etc., and for all that, each of us pay DKK 200,00 = EURO 27,00 per month. 

Pergunta 12: (Tânia Fernandes) What kind of actions does LICengineering develops to pro-

mote an effective communication with its foreign employees? Are there any specific actions for 

foreign employees to feel integrated (For example, helping the worker´s family feeling inte-

grated)?  

Resposta 12: (Susanne Berg) We don’t do anything in the private section, as all our foreign 

colleagues, employeed in Denmark, already had a base in the country before applying for work 

in LICengineering. We will of course be helpful if needed/requested.  

Pergunta 13: (Tânia Fernandes)   As a member of LICengineering administration staff what 

barriers do come up when communicating with foreign workers? What type of mistakes happen 

when communicating with them?  

Resposta 13: (Susanne Berg) We can’t comment on this, as problems are not really an issue.   

Pergunta 14: (Tânia Fernandes) What kind of measures are taken by LICengineering admin-

istration staff in order to avoid these mistakes and misunderstanding?  
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Resposta 14: (Susanne Berg) Nothing specific, as we don’t find it to be a problem.  

Pergunta 15: (Tânia Fernandes) From your point of view, how do you create an environment 

with cultural awareness in LICengineering? 

Resposta 15: (Susanne Berg) We are a small company and have a “flat” organization, and 

work rather close, adm. and engineers, and leave space to different opinions, and on top of that, 

everybody has direct access to the decision makers.  

 

Apêndice 4. Inquérito por questionário aos funcionários estrangeiros da Io Interactive 

 

The present interview survey’s goal is a tool to collect data for the study about Intercultural 

Communication in Organizations for the  Master Degree in Communication Studies at Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – Lisbon Technical University. The main aim 

is to analyse and understand if internal communication activities support the integration of 

foreign employees and make it easier for them to feel like an integrated part of the company. 

Your participation is extremely important and will remain anonymous. Thank you for your 

collaboration. 

1 – Age 

• 18-24 

• 25-35 

• 35-45 

• 45-55 

• Above 55 

2- Gender 

• Female 

• Male 

3- How long have you been working at Io Interactive? 

• Less than a year 

• Between 1 and 3 years 
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• Between 3 and 5 years 

• More than 5 years 

4- Which department do you work for? 

• Production 

• Administration 

5 - Do you speak Danish? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know / Do not wish to reply 

6- Does all written and verbal communication take place in Io Interactive's official language 

(English)? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

7- Io Interactive’s official language is English. Do you think this is important for you to feel 

like an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know / Do not not wish to reply 

8- Do you think the information in the company, in general terms, is presented in a way that 

everyone understands regardless the nature of their native language? 

• Yes 

• No 

• To some extent 
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• Do not Know / Do not not wish to reply 

9- Io Interactive is a company with a diversified cultural environment. Was this an important 

factor for you, when you decided to join the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

 

10- Do you think the welcoming process at Io Interactive has helped you to adapt to the 

organizational environment? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not wish to reply 

•  

11-  Do you think the internal communication activities (for example: newsletters, teambuilding 

actions, studio meetings etc.) are important for you to feel an integrated part of IO Interactive? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know know / Do not wish to reply 

 

12- Do you usually participate in Io Interactive’s social events? 

• Yes 

• No 

13- Do you like to participate in the activities taking place at the social events?  

• Yes 



 

 

99 

 

• No 

• To some extent 

 

14- Do you feel as you are an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

 

15- If during the event, people use another language than English, do you feel excluded? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

 

16- What activities do you think support you most in feeling like an integrated part of the 

company? 

• IO Interactive Introduction program (Welcoming) 

• State of the Nation meetings 

• Social events at IO Interactive 

• Written communication (newsletters, expat emails, newsboards) 

• Spousecare 

• None of the above 

 

17- How do you qualify the efforts done by Io Interactive for its foreign workers to feel as an 

integrated part of the company? 

• Bad 

• Sufficient 
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• Good 

• Very Good 

• Do not know / Do not wish to reply 

 

18 - How do you qualify the quality of Io Interactive’s administration’s communication with 

its foreign workers? 

• Not effective 

• Less effective 

• Somewhat effective 

• Very effective 

• Do not know / Do not wish to reply 

 

19 - Do you consider Io Interactive to be a company that is aware of cultural differences? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not reply wish to reply 

 

20- Do you feel as an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not wish to reply 
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21 - Do you think that Io Interactive's communication actions (welcoming new employees, 

social events, news boards, etc) have contributed positively for you to feel like an integrated 

part of the company?  

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not wish to reply 

 

 

Apêndice 5. Inquérito por questionário aos funcionários estrangeiros da LICengineering 

 

The present interview survey’s goal is a tool to collect data for the study about Intercultural 

Communication in Organizations for the Master Degree in Communication Studies at Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – Lisbon Technical University. The main aim 

is to analyse and understand if internal communication activities support the integration of 

foreign employees and make it easier for them to feel like an integrated part of the company. 

Your participation is extremely important and will remain anonymous. Thank you for your 

collaboration. 

 

1 – Age 

• 18-24 

• 25-35 

• 35-45 

• 45-55 

• Above 55 

 

2- Gender 

• Female 
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• Male 

3- How long have you been working at LICengineering? 

• Less than a year 

• Between 1 and 3 years 

• Between 3 and 5 years 

• More than 5 years 

4- Which department do you work for? 

• Engineering 

• Administration 

• QA 

• HSE 

• DOCC/Admin 

• Web/Intranet/IT 

• Draughting & Design 

• Planning 

5 - Do you speak Danish? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know / Do not wish to reply 

6- Does all written and verbal communication take place in LICengineering official language 

(English)? 

• Yes 

• No 

• To some extent 
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7- LICengineering official language is English. Do you think this is important for you to feel 

like an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know / Do not not wish to reply 

8- Do you think the information in the company, in general terms, is presented in a way that 

everyone understands regardless the nature of their native language? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not Know / Do not not wish to reply 

9-  LICengineering is a company with a diversified cultural environment. Was this an important 

factor for you, when you decided to join the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

10- Do you think the welcoming process at LICengineering has helped you to adapt to 

the  organizational environment? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not wish to reply 

11-  Do you think the internal communication activities (for example: newsletters, teambuilding 

actions, studio meetings etc.) are important for you to feel an integrated part of LICengineering? 

• Yes 

• No 
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• To some extent 

• Do not Know know / Do not wish to reply 

12- Do you usually participate in LICengineering social events? 

• Yes 

• No 

13- Do you like to participate in the activities taking place at the social events?  

• Yes 

• No 

• To some extent 

 

14- Do you feel as you are an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

 

15- If during the event, people use another language than English, do you feel excluded? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

16- What activities do you think support you most in feeling like an integrated part of the 

company? 

• Welcoming process 

• Face to face meetings 

• Social events at LICengineering 

• Written communication (emails, newsboards) 

• None of the above 
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17- How do you qualify the efforts done by  LICengineering for its foreign workers to feel as 

an integrated part of the company? 

• Bad 

• Sufficient 

• Good 

• Very Good 

• Do not know / Do not wish to reply 

 

18 - How do you qualify the quality of LICengineering´s administration’s communication with 

its foreign workers? 

• Not effective 

• Less effective 

• Somewhat effective 

• Very effective 

• Do not know / Do not wish to reply 

 

19 - Do you consider LICengineering to be a company that is aware of cultural differences? 

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not reply wish to reply 

 

20- Do you feel as an integrated part of the company? 

• Yes 

• No 

• To some extent 
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• Do not know / Do not wish to reply 

21 - Do you think that LICengineering´s communication actions (welcoming new employees, 

social events, news boards, etc) have contributed positively for you to feel like an integrated 

part of the company?  

• Yes 

• No 

• To some extent 

• Do not know / Do not wish to reply 

•  

Apêndice 6. Resultados inquérito por questionário na Io Interactive 

 

Gráfico 17: Género dos inquiridos na Io Interactive 

N = 16 
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Gráfico 18: O tempo a que os inquiridos trabalham na Io Interactive 

 

N = 16 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Departamento onde os inquiridos trabalham  

 

 

N = 16 
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Gráfico 20: Comunicação escrita e verbal na língua oficial (Inglês) da Io Interactive 

 

N = 16 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Compreensão da apresentação da informação independentemente da língua 

materna  

 

N = 16 
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Gráfico 22: Participação nos eventos sociais da Io Interactive  

 

N = 16 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Integração na empresa 

 

N = 16 
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Gráfico 24: Participação nas actividades durante os eventos sociais 

 

N= 16 

Gráfico 25: Sentimento de exclusão se houver utilização de outra língua que não o inglês 

durante os eventos. 

 

 

N = 16 
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Gráfico 26: Esforços realizados pela Io interactive para que os seus trabalhadores estrangeiros 

se sintam como parte integrante da empresa  

 

N = 16 

 

Gráfico 27: Sensibilidade da Io interactive em relação às diferenças culturais 

 

N = 16 
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Apêndice 7. Resultados inquérito por questionário na LICengineering 

 

Gráfico 28: Género dos inquiridos na LICengineering  

 

N = 14 

 

 

Gráfico 29: O tempo a que os inquiridos trabalham na LICengineerig  

 

N = 14 
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Gráfico 30: Departamento onde os inquiridos trabalham 

 

N = 14 

 

Gráfico 31: Comunicação escrita e verbal na língua oficial (Inglês) da LICengineering 

 

N = 14 
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Gráfico 32: Compreensão da apresentação da informação independentemente da língua 
materna  

 

N = 14 

 

 

 

 

Gráfico 33: Participação nos eventos sociais da LICengineering  

 

N = 14 
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Gráfico 34: Participação nas actividades durante os eventos sociais 

 

N = 14 

 

 

 

 

Gráfico 35: Integração na empresa 

 

N = 14 
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Gráfico 36: Sentimento de exclusão se houver utilização de outra língua que não o inglês 

durante os eventos. 

 

N = 14 

 

 

 

Gráfico 37: Esforços realizados pela LICengineering para que os seus trabalhadores 

estrangeiros se sintam como parte integrante da empresa. 

 

 

N = 14 
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Gráfico 38: Sensibilidade da LICengineering em relação às diferenças culturais  

 

 

 

N = 14 

 

 

 

 


