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O marketing em ambientes globalizados tem se tornado cada vez mais complexo dada a 
contínua expansão econômica mundial, principalmente a que ocorre nos países com economias 
emergentes. Para se posicionarem de forma eficiente, as empresas precisam avaliar a 
atratividade relativa da expansão para outros países. 

Três autores, Talukdar, Sudhir e Ainslie, sugeriram em 2002 que os consumidores que 
efetivamente adotam um novo produto são aqueles que reúnem capacidade de pagamento, 
vontade de pagar e acesso ao produto. A capacidade de pagar dos consumidores está 
relacionada à riqueza econômica do país. O nível médio de riqueza define o tamanho da 
população no país que ganha o suficiente para comprar novos produtos. Consumidores com 
rendas mais altas são geralmente os primeiros a adotar um novo produto. 

Mesmo que um país seja rico, o desequilíbrio de renda pode implicar que muitos segmentos 
estejam abaixo do limite para poder comprar o novo produto. Sendo assim, a distribuição de 
renda também tem de ser considerada como variável importante na estratégia de expansão 
internacional. 

Quanto à vontade de pagar por um determinado produto, esta dependerá basicamente do 
benefício que será oferecido pela novidade que está sendo introduzida em relação ao 
concorrente que antes servia às necessidades do consumidor. Por exemplo, consumidores 
podem se tornar mais propensos a mais rapidamente adotar um telefone celular caso ainda 
não tenham acesso a linhas telefônicas fixas em um determinado país. 

Em relação ao acesso ao produto, estudos mostram que em economias abertas gera-se uma 
grande competição que aumenta a eficiência da produção e da distribuição dos produtos. Além 
disso, países com grandes áreas urbanas são mais propensos a dispor de sistemas mais 
eficientes de produção e distribuição, derivados em geral de uma melhor infraestrutura e da 
capacidade de desenvolver economias de escala de forma mais rápida e eficiente. Essas 
características determinam um potencial maior de penetração em países com economias mais 
abertas e com altos níveis de urbanização. 

Por fim, além dos aspectos econômicos discutidos, existem também aspectos relacionados à 
cultura de cada país que devem ser considerados no estudo da difusão de novos produtos. 
Culturas avessas a incertezas tendem a ser extremamente conservadoras, os consumidores 
são mais resistentes às mudanças.   

Como a difusão de novos produtos envolve geralmente não só mudanças na realidade material 
do consumo, mas também mudanças de atitudes e comportamento dos consumidores, espera-
se que nesse tipo de cultura os coeficientes de penetração de mercado, sejam em geral, 
menores. 
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