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Vídeo e Questão 

 

1. Assista ao vídeo A influência da Cultura nas Negociações Internacionais e 

marque a resposta correta: 

 

a) O mundo é globalizado e as negociações internacionais são igualmente 

globais, assim, a forma de como negociar é padronizada em todos os países. 

b) Diferentes culturas dão resposta de forma distinta a múltiplas questões.  

A aversão ao risco e à insegurança é maior em alguns países, como no 

Japão. Neste caso, é de grande importância as relações interpessoais de 

modo a estabelecer confiança e em um segundo momento, viabilizar 

sinergias, vendas e cooperações.  

c) Aspectos culturais não influenciam em uma negociação. 

d) Um produto de qualidade é suficiente para a sua comercialização no exterior. 

Aspectos culturais não são importantes, pois sempre haverá compradores com 

características distintas em todas as localidades. 

e) A hierarquia institucional é uma forma de medir a distância do poder, e a sua 

avaliação é possível em todas as sociedades e modelos empresariais, sempre 

de forma explícita e direta. 

 

https://youtu.be/xm2ubvvGeOs  

Link Abracomex: https://youtu.be/-bbg1XkeGRs  

___________________________________________________________________ 

 

2. Assista ao vídeo Diferenças culturais entre fazer negócios no Brasil VS Outros 

Países e marque a resposta correta: 

 

a) A interlocução entre dois negociadores tem um papel fundamental em um 

ambiente internacional, e para isso, há a necessidade de compreender os 

aspectos relacionados àquele país.   

https://youtu.be/xm2ubvvGeOs
https://youtu.be/-bbg1XkeGRs


 

b) A necessidade de “aculturar” uma empresa a outro 

mercado é pré-requisito para a viabilização de negócios no mercado-alvo. 

c) Em um processo de negociação, a fase de se preparar para uma reunião é 

necessária para gerar confiança e permitir a concretização de um acordo. 

d) As relações interpessoais que ocorrem antes de uma reunião fazem parte do 

processo de negociação, pois já no primeiro momento está sendo estabelecida 

uma empatia, que é importante em diversos países. 

e) As negociações são idênticas em todos os países. 

 

https://youtu.be/Q9OT_FykqXY 

Link Abracomex: https://youtu.be/vpteXm8eMSk  

 

https://youtu.be/Q9OT_FykqXY
https://youtu.be/vpteXm8eMSk

