
Marca e local de origem: de que maneira ambos se retroalimentam  
 
Pepe Jeans London, Custo Barcelona e Evian-les Bains, cidade que virou marca registrada e dá 
nome à água Evian são alguns exemplos de como as marcas comerciais se apóiam em 
localidades geográficas e como estas, por sua vez, podem também se apoiar nas marcas e se 
tornarem mais competitivas. Trata-se de uma via de mão dupla que Gildo Seisdedos, professor 
do Instituto de Empresa, e Cristina Mateo, consultora do município de Madri, estudaram e 
cujos resultados contribuem para a gestão bem-sucedida de ambos no mercado global.  
 
Para isso, os autores do estudo intitulado “Marcas comerciais e localidades geográficas, uma 
via de mão dupla” (Comercial and place brands, a two way road) analisaram 3.000 marcas 
procedentes de mais de 50 países e que aparecem nos relatórios da Interbrand, principal 
consultoria internacional no setor de desenvolvimento de marcas, tendo estudado perto de 
cem casos.  
 
Nesta fase inicial da pesquisa, os autores explicam a Universia-Knowledge@Wharton que 
“desenvolveram um planejamento metodológico sob a forma de uma matriz que relaciona, por 
um lado, o grau de intensidade do uso da localidade — representada pelo eixo horizontal do 
gráfico — e o alcance da marca no mercado — representada pelo eixo vertical. Dessa forma, 
“trabalhamos com quatro quadrantes que permitem situar muito bem principalmente as 
marcas globais”, explicam os pesquisadores.  
 
A essência de uma marca 
 
Antes de chegar a esse ponto, os autores fizeram uma retrospectiva até a origem das marcas 
comerciais e às localidades que se tornaram marcas, mostrando a  relação entre ambos 
através da história. Desse modo, Seisdedos e Mateo explicam que a passagem dos séculos não 
mudou as marcas. O objetivo do branding era, e continua a ser, identificar a propriedade de 
alguém ou sua origem. Desde a Antigüidade, dizem os autores, “o valor de uma marca era 
reconhecida pelos consumidores — que premiavam os melhores produtos com sua lealdade — 
e pelos próprios produtores, que tinham consciência de que suas marcas simbolizavam suas 
boas práticas”.  
 
De acordo com os pesquisadores, atualmente uma marca poderosa proporciona uma diferença 
competitiva importante, que torna extremamente difícil sua imitação pela concorrência. 
Contudo, é cada vez mais raro encontrar produtos ou serviços genuinamente únicos, já que a 
maior parte das inovações decorre de pequenas variações de fórmula, preço ou qualidade. Por 
isso, para ter sucesso, é preciso dar ênfase ao aspecto de apelo emocional da marca, o que 
requer o máximo possível de investimento em marketing.  
 
O que cresceu de forma exponencial foi a importância econômica das marcas, que hoje 
constituem verdadeiros ativos comparáveis a qualquer outro ativo de uma empresa. Os 
autores citam o exemplo da Coca-Cola, cuja marca tem valor estimado em mais de 65 bilhões 
de dólares, o que representa mais da metade de seu valor de mercado. Isto acontece porque 
as marcas poderosas asseguram fluxos de capital mais previsíveis, graças à lealdade do 
consumidor.  
 
Para os especialistas, as boas marcas são construídas com base na confiança do consumidor e 
na capacidade das marcas de não decepcioná-lo. Isto significa que aquelas organizações, 
empresas ou localidades que queiram ser proprietárias de marcas de sucesso precisam saber 
como construir marcas que sejam atraentes e, portanto, trabalhar esses pontos fortes por 
meio do cumprimento constante das expectativas que geram, explicam os autores no artigo.  
 
O papel do lugar nas marcas comerciais 
 
Por outro lado, os autores assinalam que a localidade tem sido utilizada como atributo 
importante pelas marcas comerciais. Isto se deve, em boa parte, ao fato de que a organização 
industrial desenvolvia sua produção exclusivamente em uma única cidade ou região. Talvez o 
vinho seja o exemplo mais evidente de como o território pode se tornar uma base de 



sustentação importante para as marcas comerciais. “Compramos um Rioja (a localidade faz o 
papel da marca) e não um Ramón Bilbao (marca comercial). Alguns se referem à qualidade 
atribuída ao nome geográfico como marca coletiva. Esse modelo mediterrâneo é também 
compartilhado pela França, Itália e Espanha. O estudo revela que no modelo anglo-saxão de 
países com os EUA ou Austrália, a ordem se inverte e a marca comercial e a do país precede a 
da região (um vinho australiano da marca Cloudy Bray)”.  
 
Em decorrência da globalização, as mudanças nos sistema de produção também modificaram a 
maneira pela qual as marcas comerciais usam o conceito de território.  
 
Os autores fazem referência à forma como a fama de inovação tecnológica que tornou célebre 
o Vale do Silício, na Califórnia, impregna marcas como a do Google, Cisco, Apple, só para citar 
alguns exemplos, embora seus produtos e serviços sejam gestados dentro de uma rede 
financeira, tecnológica e humana que se estende praticamente pelo mundo todo. Para mostrar 
a nova relação entre marcas e lugares,  basta ler o que está escrito na parte posterior do iPod: 
Projetado pela Apple, na Califórnia, fabricado na China. Nesse caso, de acordo com os autores, 
“a marca se apóia em um território e vice-versa: eles se retroalimentam, e temos ainda um 
acréscimo a esse binômio que introduz uma complexidade maior: fabricado na China”.  
 
A relação tradicional entre marcas e lugares mudou, da mesma forma que as características 
atribuídas a esses locais. “E verdade que até agora o made in China não era visto de maneira 
positiva, mas o novo owned by China (propriedade da China) pode se tornar cada vez mais 
importante em um cenário futuro em que poderemos ter 50 empresas chinesas no ranking da 
Fortune Global 500 (lista das 500 maiores empresas do mundo), algo que o governo chinês 
está ávido para tornar realidade”, observam os autores.  
 
O nascimento dos lugares como marcas 
 
O estudo mostra que a utilização de localidades como atributos é tão antiga quanto a história. 
Até mesmo civilizações remotas, como a do império romano, e seus valores de cultura, 
identidade e poder foram utilizados como marcas. A esse respeito, o estudo mostra que, por 
vezes, cria-se uma imagem artificial do lugar, que acaba se tornando consensual no decorrer 
da história. Os lugares são apresentados como marcas porque os cidadãos querem se orgulhar 
deles. “Portanto, a manipulação da imagem das cidades, de sua cultura e experiências tornou-
se a parte mais importante de todo o processo de branding”, asseguram os pesquisadores.  
 
No século 19, novas nações utilizaram todo o poder de que dispunham para unificar sua língua 
e religião e criar, por diferentes meios, como pela educação, um sentimento de identidade 
nacional. Nesse contexto, a criação de um produto associado ao país de origem se tornou 
importante, inclusive nos dias atuais.  
 
Contudo, nos anos 90, depois da queda do muro de Berlim, surgiu uma nova ordem mundial 
com novos competidores e “ficou evidente que o mundo seria dominado por uma série de 
países com vantagem competitiva, não somente por seus recursos naturais, já que nem todos 
eles seriam competitivos em todas as indústrias ou empresas, e sim porque sua produtividade 
ou seu crescimento ocorriam em indústrias e segmentos específicos”. O fato, dizem os autores, 
é que “aparentemente, algumas empresas inovaram mais do que outras, estavam localizadas 
em países específicos, e não em outros, o que explica nosso interesse em estudar o papel dos 
lugares nas marcas comerciais”.  
 
Esse interesse levou os autores a desenvolverem um modelo que relacionasse a intensidade de 
uso de uma localidade por parte de uma marca comercial e sua abrangência de mercado. Isto, 
porém, sem perder de vista a necessidade de mostrar, em pesquisas posteriores, a relação 
entre lugares e uso de marcas comerciais, como fez, por exemplo, a França, que se converteu 
em marca, por associação, com aquilo que produzia: perfumes. Por isso, o país é visto hoje 
com uma aura de glamour a que outros igualmente aspiram. 
 
 
  



Matriz da relação entre território e marca 
 
Em seu modelo, os autores identificaram quatro tipos de relação entre marcas comerciais e a 
utilização de localidades geográficas. Em primeiro lugar, temos as marcas “emergentes”, que 
são aquelas que competem em um mercado majoritário e que não recorrem à utilização de seu 
local de origem. Estão situadas no quadrante superior esquerdo. “Um exemplo desse caso 
seria a Zara, única marca espanhola que aparece nos relatórios da Interbrand, e que em 
momento algum alude à sua origem espanhola. Se perguntarmos a diversas pessoas de fora 
da Espanha se têm conhecimento da nacionalidade dessa marca, muitas não saberão 
responder.”  
 
A que se deve isso? Nesse ponto da pesquisa, os autores podem apenas fazer conjecturas e 
dizer que, possivelmente, tal atitude talvez tenha uma conotação geopolítica. “Sabe-se que o 
território espanhol, e tudo aquilo a que ele faz referência, isto é, a marca Espanha, até agora 
— embora já existam iniciativas como a do Fórum de Marcas Famosas — sempre remeteu a 
estereótipos associados ao sol, à praia etc.. Por esse motivo, em se tratando de design e de 
certos setores específicos, talvez não fosse muito apropriado recorrer à marca Espanha.” 
Contudo, atualmente, marcas como Custo Barcelona, no setor têxtil, já começam a usar seu 
local de origem que, conforme apontam os autores, pode ser um país, cidade ou região.  
 
Diferentemente da Zara, há outras marcas, as chamadas “embaixadoras”, que concorrem num 
amplo mercado, mas com uma intensidade de utilização diferente da localidade de origem. 
Estas se acham situadas no quadrante superior direito.  
 
Um exemplo é a IKEA, que compete em nível internacional, mas deixa clara sua origem sueca 
ao utilizar, por exemplo, as cores da bandeira daquele país em seu logo. Há outras marcas, as 
“aristocráticas”, que também se valem de valores territoriais de uma maneira intensa, porém 
com uma estratégia de nicho e, portanto, com uma amplitude de mercado mais modesta. As 
marcas aristocráticas estão situadas no quadrante inferior direito. “Por apoio à localidade de 
origem queremos nos referir, nesta altura da pesquisa, aos elementos gráficos visuais como o 
logo, o nome ou à forma como a marca se apresenta ao público em peças publicitárias, na 
Internet etc.” 
 
Nesta categoria estão, por exemplo, a marca de bebidas Osborne, que representa toda a 
região andaluza, ou a Lladró. Em alguns casos, prosseguem os autores, “a estratégia de marca 
aristocrática pode ser uma boa estratégia competitiva, e é possível que não interesse a esse 
tipo de marca migrar para uma estratégia de maior alcance de mercado. Em outros casos, se a 
marca quiser ter acesso a um mercado mais amplo, a utilização do nome do território pode ser 
muito útil nesse sentido, permitindo-lhe conquistar um mercado mais amplo”.  
 
As marcas “impostoras” também têm alcance de mercado reduzido, mas não recorrem à 
utilização do território. Portanto, estão situadas no quadrante inferior esquerdo. “Exemplo 
disso é a marca dos estilistas andaluzes Vittorio e Lucchino que, pelo nome, alguém poderia 
pensar que fosse italiana. Esse território (italiano) ganhou fama graças ao predomínio de 
determinados valores, e seu nome é praticamente sinônimo de moda.” Como Espanha, ou 
Andaluzia, até agora não evocavam nada que lembrasse moda, foram utilizadas outras 
estratégias. Contudo, os pesquisadores dizem que “chegamos a um ponto em que, para essas 
marcas entrarem, por exemplo, nos EUA, talvez fosse interessante se procurassem se apoiar 
em uma marca de território maior ou menor em tamanho, que poderia ser, no caso de Vittorio 
e Lucchino — uma marca tão sedutora — Sevilha, Andaluzia ou Espanha”.  
 
Um panorama em evolução 
 
Com relação aos territórios emergentes, os autores dizem que “eles têm consciência de que 
para serem conhecidos precisam se apoiar em marcas comerciais e, caso não as tenham, em 
marcas globais, porque isso lhes dá uma espécie de selo de qualidade”. A Coréia do Sul, por 
exemplo, último país convidado a participar da ARCO, feira de arte moderna de Madri, fez uma 
campanha publicitária em que o presidente da coreana Samsung e sua mulher convidavam os 
espanhóis a participar da ARCO  para que pudessem conhecer o país convidado. “Temos 



observado incursões muito interessantes para atrair investimentos e o interesse pelos 
territórios emergentes. Outro exemplo é o da Turquia, que para atrair investimentos se apóia 
em empresas que nem sequer são originalmente turcas. Nesse caso, a publicidade é feita com 
marcas globais que mudam de acordo com o mercado cujos investimentos a Turquia deseja 
atrair. Na Espanha, tivemos a campanha Mango loves Turkey”.  
 
Contudo, se a relação entre marcas comerciais e localidades geográficas não for bem gerida, 
“a experiência poderá ser negativa para o território”, advertem os autores. O mesmo que 
acontece com as marcas registradas, acontece com os territórios, que cada vez mais se 
convertem em marcas, e por isso precisam levar em conta o que significa o uso desse tipo de  
marca. “É o caso do Real Madrid, que se converteu em marca embaixadora, ou o caso da 
marca Air Madrid — companhia aérea que faliu em 2006. Talvez fosse o caso de se analisar se 
uma empresa pode ser registrada com o nome do território de origem agregado a ela, já que 
isso pode ter conseqüências negativas para a localidade.”  
 
Por fim, os autores dizem que “o quadro geral que expusemos assemelha-se a uma fotografia: 
fizemos um pequeno estudo retrospectivo sobre as implicações da marca comercial e da marca 
de lugar até o momento atual. Apresentamos uma imagem fotográfica sobre a situação das 
marcas comerciais no que diz respeito à sua relação com o território e o mercado, mas para 
nós trata-se de um panorama em evolução, principalmente em um mercado global competitivo 
onde surgem constantemente novos territórios, novas marcas. Por isso, cremos que a relação 
entre mercado e uso da localidade geográfica tem opções interessantes a oferecer”. 
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