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Amplamente discutida é a questão que envolve a esfera cultural no Marketing. É sabido de sua 
importância, notadamente quando se refere ao comportamento do consumidor. Neste 
contexto, os autores ressaltam que o Marketing Global não se distancia de questões culturais, 
pelo contrário, a diversidade cultural apresenta uma imensa riqueza e contribui em muito para 
este campo de estudo.  
 
Desta maneira, as culturas estrangeiras oferecem importantes indícios no que se refere à 
compreensão dos fatores culturais e sua aliança com os novos produtos. As mudanças 
culturais afetam, positiva ou negativamente, as oportunidades de mercado. Assim, a 
diversidade cultural pode representar enormes desafios e pode demandar esforços dos 
profissionais de Marketing quanto à relação entre o Marketing Internacional e as culturas 
locais.  
 
Algumas falhas culturais cometidas pelas empresas estrangeiras podem até ser toleradas ou 
perdoadas com maior ou menor facilidade, dependendo da cultura anfitriã. Em alguns casos, 
os desentendimentos culturais podem criar mal-estar, podendo resultar em danos 
permanentes às operações comerciais de uma empresa no exterior.  
 
Para compreender melhor alguns artefatos culturais, o profissional do Marketing necessitará 
exercitar amplamente sua capacidade de sensibilidade e percepção quanto a símbolos e 
valores que são considerados comuns aos membros participantes daquela sociedade, o que 
auxilia a entender a cultura anfitriã, o que se tornará muito mais um ideal do que uma 
realidade. Um erro comum é o de superestimar a familiaridade de alguém com a cultura 
anfitriã.  
 
Como a cultura requer um profundo entendimento das diferenças entre as partes, é imperativo 
conhecer a vida material daquele grupo, tanto quanto a linguagem, as interações sociais, a 
religião, a educação e o sistema de valores que são considerados artefatos culturais de 
determinado grupo.  
 
Desta maneira, as culturas têm diferenças, da mesma maneira em que têm pontos em 
comum. Diferentes culturas podem ser classificadas, através de culturas de alto versus 
culturas de baixo contexto, ou pela homogeneidade cultural, ou ainda pelo esquema de 
classificação de Hofstede.  
 
De igual importância são as negociações interculturais, o que pode exigir recursos, habilidades 
e experiência. Estas negociações interculturais são complicadas pelo fato dos antecedentes 
culturais serem diferentes dos participantes no processo de negociação. Neste processo, deve-
se atentar para as quatro passagens que a maioria dos processos de negociação devem 
passar: a) assuntos não relacionados à tarefa, b) troca de informações relacionadas à tarefa, 
c) persuasão, e d) concessões e acordo. 
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