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A América Latina assimilou a idéia de vender-se com as marcas-país. Há oportunidades, mas 
também desafios: o maior é que essas marcas sejam independentes das mudanças de governo. 
 
O que define um banco central além de ser o regulador monetário de um país? Sua independência 
temporal, ou seja, a capacidade de manter seus administradores e suas políticas 
independentemente do governo da vez. Talvez este seja o conceito que move os países latino-
americanos que, como se estivessem todos contaminados pelo mesmo vírus, se lançaram nos 
últimos anos a uma corrida contra o tempo para construir uma marca-país que atraia e encha 
suas ruas, cidades e paisagens de turistas internacionais. 
 
Algumas razões justificam tal esforço. Em 2004, segundo o Barômetro da Organização Mundial de 
Turismo (OMT), as Américas, juntamente com a Europa, registraram resultados positivos depois 
de três anos ruins. No caso da América, a melhora veio impulsionada pela recuperação da 
América do Norte, graças a um bom desempenho dos Estados Unidos, que ajudou o setor de 
turismo mexicano, bem como ao aumento de viagens à América Central e do Sul. 
 
Este ano começou recuperado das comoções iniciadas em 2001 com os atentados de 11/9 e 
seguidas pela gripe asiática (Sars), a guerra no Iraque e o tsunami no sudeste asiático, mas os 
resultados poderão ser afetados depois dos furacões Katrina e Rita. Porém, na América Latina, 
distante desses acontecimentos, a receita em turismo que em 2004 chegou a US$ 90 bilhões — 
17% do faturamento mundial do setor — poderá voltar a crescer. Segundo projeções da 
Economist Intelligence Unit, este ano o volume de visitantes e da receita em turismo cresceriam 
mais de 5% e 14%, respectivamente. E não há país disposto a deixar passar mais tempo para 
engordar o PIB com uma indústria turística saudável e, mais ainda, sustentável no tempo. Por 
isso, então, o furor das marcas-país. 
 
 
NO MESMO TREM 
Neste especial, a AméricaEconomia retrata quatro casos específicos, do geral (a marca-país) ao 
particular (a marca-cidade), que pretendem mostrar o estado de desenvolvimento dessas 
estratégias. Mas os exemplos também se estendem fora desses casos. Depois de décadas 
atraindo poucos turistas, a América Central, do Panamá a Belize, lançou este ano um escritório 
comum de promoção para Europa, a Agencia de Turismo de Centroamérica, com sede em Madri. 
O Chile está abrindo mais de dez escritórios para divulgar seu slogan “Chile, natureza que 
comove” na Europa, Estados Unidos e América do Sul. A Guatemala contratou a agência global 
Interbrand para criar o conceito “Alma da terra”. O Equador lançou no final de 2004 a campanha 
“A vida em estado puro”, no âmbito de um plano de 56 ações de venda com a obsessão de fazer o 
turismo saltar da terceira para a primeira fonte de divisas do país em dez anos. 
 
Estes e outros exemplos são, em conjunto, importantes esforços, trabalhados de forma inteligente 
com o setor privado e com base em modernas técnicas de mercado. Mas têm um desafio: devem 
demonstrar que podem ser mais sistemáticos e permanentes no tempo para aproveitar a 
dinâmica do mercado  turístico mundial, que sempre traz novas mudanças. As viagens 
independentes, por exemplo, agora evoluem mais velozmente do que os pacotes turísticos, 
estimuladas pelas companhias aéreas de baixo custo — cuja explosão na região será mais visível 
em 2006 — e a disponibilidade de promoções pela internet. Especialistas da OMT prevêem ainda 
que as viagens de longa distância — a partir da Europa e da Ásia, que interessam a toda América 
Latina — continuarão aumentando dada a força do euro, o maior número de turistas chineses e 
um maior interesse potencial de viajantes dos EUA, afetados pelo dólar fraco, por explorar a 
América Latina em direção ao sul. 
 



Para aproveitar esse fluxo, as marcas-país latino-americanas deverão desenvolver-se 
rapidamente, e isso pode ser um risco, pois necessitam de tempo para consolidar-se. A Costa Rica 
é um exemplo bem-sucedido. Depois de 25 anos de trabalho, recebeu no ano passado 1,45 
milhão de visitantes e US$ 1,36 bilhão, comparado a 332,9 mil pessoas e US$ 84,5 milhões em 
1980. O país mostrou que a construção de uma marca-país deve ter como base ativos 
permanentes. Mas a concisão, a clareza e a capacidade de síntese da mensagem só terá sucesso 
se a estratégia perdurar. Isso é o que ensina qualquer marca privada, como a Coca-Cola, e é o 
que devem aprender os funcionários de cada governo que se suceda à frente dos países. 
 
As marcas-país regionais terão um grande desafio em breve, com as próximas eleições 
presidenciais em países como Brasil, México, Chile e Peru. Ou inclusive antes, como pode 
demonstrar a Nicarágua, talvez o mais próximo exemplo de sustentabilidade (ou 
insustentabilidade) de uma estratégia. Ao estilo do Brasil, a previsão era de que em 2006 60% 
das empresas levassem o logotipo da campanha governamental em suas peças promocionais. 
Entretanto, o governo do presidente Enrique Bolaños titubeia e ninguém sabe se a estratégia 
continuará no caso de uma possível destituição. 
 
Talvez o exemplo possa estar no Equador, que atravessou um recente e turbulento processo de 
mudança política. “No passado, existiram marcas-país de vida curta”, diz María Isabel Salvador, 
ministra de Turismo. “Essa curta duração se explica porque sua elaboração não se baseou em 
processos profissionais de marketing e porque os conceitos anteriores podiam depender de 
vontades da vez.” A solução equatoriana para a sua instabilidade institucional chama-se 
Fideicomiso Mixto de Promoción Turística, convocado pelo ministério da área, integrado pelo setor 
privado e encarregado de implementar políticas de marketing a médio e longo prazo. Ou, o que dá 
no mesmo, que permaneçam no tempo independentemente da cor política no governo. 
 
As marcas-país são fenômenos baseados na confiança e na credibilidade, que guardam 
sentimentos e mensagens sobre uma nação, sua riqueza e sua gente. De alguma forma, 
funcionam como um banco central. E, como tal, necessitam de autarquia e independência para 
sustentar a imagem nacional na consciência volúvel dos viajantes. 
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