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Resumo 

Este artigo traz os principais resultados de uma pesquisa realizada no período de 
abril de 2014 à março de 2015, no projeto de Iniciação Cientifica da ESPM RJ. 
Foram analisados casos nacionais e internacionais de marcas de cidades com o 
intuito de compreendermos melhor os elementos utilizados na construção de uma 
marca territorial. Os casos de cidade foram construídos levando em consideração a 
identidade das marcas, a força das marcas, sua reputação e o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável. O recorte das cidades foi feito com base nos 
resultados da  avaliação da Consultoria Saffron, de (2014) sobre a força de marca 
de cidades globais. A pesquisa foi realizada através de uma ampla e estruturada 
investigação,  que indicou as diferentes características dos estágios de 
desenvolvimento de marcas de cidades. 
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Introdução 

 Posicionar cidades como marca tem origem no campo de conhecimento 

do marketing territorial. Estudos nessa área apresentam abordagens trabalhadas de 

forma similar às estratégias de marketing para marcas corporativas. Entretanto, 

um território tem variáveis muito diferentes de uma corporação, por isso o modelo 

de gestão deve ser pensado cuidadosamente quando transferido para o território. 

  A globalização leva ao surgimento de um mercado global de cidades, 

onde estas concorrem entre si por investimentos, turistas, novos negócios e 

trabalhadores qualificados. Dessa forma, as cidades passaram a precisar 
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desenvolver diferencial competitivo para conquistar maior percepção de valor.  De 

acordo com Reis (2014), o  modelo de globalização adotado principalmente pelos 

países ocidentais desde o século passado tem levado a perda de identidade dos 

territórios e, consequentemente, ao surgimento de modelos de cidades 

homogeneizadas e padronizadas. Contudo, também fez surgir à percepção de que 

pela valorização da cultura, dos valores e vocações locais é possível sair da 

homogeneização e, assim, ganhar diferencial e se destacar dentro de um mercado 

globalizado. As cidades globalizadas demandavam uma nova forma de gestão: o 

marketing territorial. Em função disso, surgiram  modelos de gestão pública 

focados na construção de marcas (marcas de cidades ou branding público) com 

identidade, posicionamento e diferencial, de forma similar ao que já se faz com as 

marcas corporativas (REIS, 2014). 

 

Tabela 1 - Exemplos de lugares que competem por atenção 

 

Fonte: 2013 City RepTrak Topline Report, Reputation Institute, 2014 

  

 Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre os elementos 

utilizados na construção de uma marca territorial, esta pesquisa irá analisar casos 

nacionais e internacionais de marcas de cidades. 

 Para isso utilizamos como metodologia um recorte de cidades com base 

nos resultados da avaliação da Consultoria Saffron, de (2014) sobre a força de 

marca de cidades globais, garantindo a análise de cidades em diferentes estágios 

de desenvolvimento de suas marcas. Além disso, no roteiro dos casos estudados 

levantamos a definição da identidade das marcas, segundo conceito de sistema de 

identidade de David Aaker (1996), força das marcas através do Termômetro de 
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Marcas Saffron, reputação através do CityReptrak Pulse do Reputation Institute, e 

o compromisso com o desenvolvimento sustentável através do Cities in Motion 

Index do IESE Business School. Como base foram utilizados materiais publicados em 

livros, jornais, revistas, sites na internet e disponibilizados ao público em geral. 

Para avaliarmos as conclusões, optamos por um modelo comparativo de forma a 

evidenciar as diferenças e similaridades entre as diferentes marcas. 

 

Construção de Identidade de Marca Corporativa 

 David Aaker é a maior referência acadêmica sobre os elementos que 

constituem uma marca. Em 1996, Aaker apresentou um modelo de sistema de 

identidade de marca fundamentado em dois níveis de identidade de marca: nuclear 

e expandida. 

 A identidade nuclear é a essência atemporal da marca e deve contribuir 

para proposta de valor e base de credibilidade da marca. Os elementos deste nível 

de identidade devem ser os que a tornam única e valiosa. 

 A identidade expandida inclui elementos que dão textura e integridade a 

identidade da marca, criando uma personalidade para a marca. Para enriquecer e 

diferenciar a identidade de marca, a empresa deve pensá-la como produto, 

organização, pessoa e símbolo.  

 Marca como PRODUTO: 

 Analisando a marca como produto, deve-se considerar as associações 

com a classe de produtos, os atributos relacionados ao produto, a qualidade e valor 

percebidos, as associações com o momento de utilização, as associações com o 

usuário e o vínculo com um país ou região. 

 Marca como ORGANIZAÇÃO: 

 A marca como organização trata-se dos atributos da organização, não do 

produto ou serviço. Esses atributos são criados pelas pessoas, pela cultura, pelos 

valores e pelos programas da empresa. Os atributos organizacionais são mais 

duradouros e resistentes, sendo mais difíceis de ser copiados pela concorrência e 

contribuindo para a proposta de valor da marca. 

 

 

 Marca como PESSOA: 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

4 

 Trabalhar a marca como pessoa pode tronar a marca mais forte e ser a 

base para a construção de um relacionamento com o cliente. Além disso, a 

personalidade da marca também pode auxiliar na comunicação de um atributo do 

produto, contribuindo para um benefício funcional. 

 A personalidade da marca é um conjunto de características humanas 

associadas à marca e as marcas, assim como as pessoas, podem ter diferentes 

características que às definem. Elaborar a personalidade da marca ajuda na 

compreensão das percepções das pessoas em relação à marca, na construção de 

uma identidade diferenciada, na orientação dos esforços de comunicação e na 

criação de brand equity.  

 Na escala de personalidade de marca desenvolvida por Jennifer Aaker 

(1997), são evidenciadas 5 dimensões de personalidade de marca: sinceridade, 

emoção, competência, sofisticação e robustez. Cada uma dessas dimensões foram 

divididas também em facetas para dar mais textura e profundidade à 

personalidade, resultando em 15 facetas de personalidade de marca. 

 

Tabela 2 - Escala de Personalidade de Marca 

 

Fonte: Aaker. Construindo Marcas Fortes, 2007. Adaptado pelo autor. 
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 Marca como SÍMBOLO: 

 Uma marca como símbolo pode ser muito poderosa, pois um forte 

símbolo proporciona coesão e estrutura a uma identidade, facilitando o 

reconhecimento e recordação.  

 

Mecanismos de Análise 

 Esta pesquisa destacou três mecanismos tidos como referência nesse 

campo e que foram usados para analisar os casos de marcas de cidades: City 

Reptrak, desenvolvido pelo Reputation Institute, o Termômetro de Marcas de 

Cidades, desenvolvido pela Saffron e o Cities in Motion, desenvolvido pela IESE 

Business School. 

 O Reputation Institute4 elaborou um modelo de analise da reputação de 

marcas de cidades, chamado City Reptrak Pulse ™. O modelo considera que 

cidades, assim como as corporações, precisam ter uma reputação forte e, 

consequentemente, uma marca que as destaque das outras. 

 

Figura 1 - Modelo City RepTrak 

 

Fonte: 2013 City RepTrak Topline Report, Reputation Institute, 2014 

 A base do modelo está no âmbito emocional e avalia o grau de estima, 

admiração, sentimento e confiança pelo lugar. Já no âmbito racional do modelo, 

                                         
4 Fundado em 1997 e líder mundial em consultoria de reputação. 
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existem onze indicadores que podem ser agrupados em três dimensões: economia 

avançada (produtos e serviços, contribuição para cultura global e desenvolvimento 

tecnológico); ambiente atraente (belezas e paisagens, variedade de experiências e 

pessoas); estabilidade governamental (favorável para os negócios, infraestrutura 

bem desenvolvida, eficiência do governo, políticas sociais e econômicas e se é 

participante responsável da comunidade global). 

 O City RepTrak mede a percepção externa das cidades com base em 

indicadores de desempenho projetados para avaliar o apelo da cidade para os 

entrevistados nas características citadas anteriormente. O resultado é apresentado 

na forma de pontuação que varia de 0 a 100, referindo-se aos seguintes níveis de 

reputação: pobre, fraca, mediana, forte e excelente. A partir desse resultado, é 

elaborado um ranking de marcas de cidades. 

 A Saffron5 criou um Termômetro de Marca de Lugares para entender 

quais fatores influenciam a marca de uma cidade e medir sua força. Para isso, 

primeiramente, foram considerados duas vertentes de avaliação: força de ativos da 

cidade (características observáveis e mensuráveis como infraestrutura, pontos 

turísticos, atrações, culinária e restaurantes, custo, clima e outros) e força da 

marca da cidade (reconhecimento da identidade, associações, valor de conversa e 

o presença na mídia internacionalmente). 

 O estudo gradua cada uma das variáveis, de força de ativos e força de 

marca, numa escala 0 a 20 para calcular a pontuação global de força da marca. Os 

resultados são utilizados para produzir um gráfico que mostra como as cidades se 

comparam uma com a outra. No mapa, as cidades são agrupadas em clusters de 

acordo com sua posição em 5 categorias: 

 Top 4: Cidades que têm o maior número de pontos em força de ativos e 

maior pontuação em força de marca e, portanto, são as principais cidades 

em termos de utilização da marca. 

 Challengers: São as cidades que competem com o Top 4, dada a sua alta 

pontuação em força de marca e crescente pontuação em força de ativos. 

 Underperformers: São cidades que têm um alto valor em força de ativos, 

mas uma baixa pontuação em força de marca e, portanto, não estão 

utilizando seus ativos da melhor maneira para na criação de marca. 

                                         
5 Fundada em 2001, a Saffron é uma das principais consultorias de marca do mundo. 
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 Ones to Watch: Estas são as cidades com uma pontuação média em força de 

ativos, mas com pontuação maior que média em  força de marca. Estas são 

as cidades que devem seguir os Challengers para competir com o Top 4. 

 Developing Cities: Cidades que ainda estão se desenvolvendo e, por tanto, 

apresentam pouco valor em força de ativos e baixa pontuação em força de 

marca. Estas cidades ainda estão começando a se posicionar no mercado 

global.  

 

Gráfico 1 - Avaliação Saffron de Marca de Cidades Globais 

 

Fonte: Saffron. City Brand Barometer, 2014. 

 

 IESE6 Cities in Motion é uma plataforma de pesquisa da IESE Business 

School. O Cities in Motion Index busca categorizar as cidades globais em termos de 

seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. O modelo de base para o 

processo de criação do indicador é baseado na agregação ponderada de indicadores 

parciais que representam as dez dimensões: governança, planejamento urbano, 

gestão pública, tecnologia, meio ambiente, alcance internacional, coesão social, 

mobilidade e transportes, capital humano e economia. 

                                         
6  IESE Business School é a escola de negócios de pós-graduação da Universidade de Navarra e 
oferece Mestrado em Administração de Negócios, MBA Executivo e Educação Executiva. O IESE está 
entre as dez melhores escolas de educação executiva, de acordo com o ranking do Financial Times. 
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 Cities in Motion Index Cidades concentra o estudo sobre a população das 

cidades capitais e outras cidades importantes nos maiores países do mundo. A 

inclusão de cidades está diretamente relacionada com o tamanho da população e 

critérios de relevância econômica e cultural dentro da arena internacional das 

cidades, de modo a determinar quais cidades a serem incluídas no estudo e o 

quanto informação importante está disponível. O período analisado por este 

indicador foram os anos de 2011, 2012 e 2013. 

 

Gráfico 2 - Categorização de Resultados Cities in Motion 

 

Fonte: The Guardian. Cities index ranks London, Tokyo and New York as most sustainable, 2014. 

 

 A categorização dos resultados do Cities in Motion Index é organizada da 

seguinte forma:  

 Alto potencial: Cidades que mostram um ritmo muito acelerado de mudança 

positiva, mesmo que tenham partido de uma posição relativamente baixa.  

 Challenger: Essas cidades mostram uma rápida taxa de melhora e já 

alcançam a parte superior do ranking.  

 Vulnerável: O quadrante inferior esquerdo mostra as cidades que vem 

crescendo em um ritmo mais lento e que ocupam uma posição abaixo da 

média.  
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 Consolidado: São cidades com uma média geral altas, mas cuja taxa de 

crescimento manteve-se relativamente baixa. 

 

Estudos de Caso: Recorte & Roteiro 

 O recorte feito é baseado na avaliação da força de marca de cidades 

globais feita pela Saffron. Acreditamos que esta foi a forma ideal de realizar o 

recorte para garantir a análise de cidades em diferentes estágios de 

desenvolvimento de suas marcas, e assim conseguir uma visão ampla da evolução e 

estruturação do mercado global de marcas de cidades. 

 O recorte foi composto de sete cidades distribuídas nas classificações de 

força de marca da Saffron, de forma a avaliarmos uma amostra de todas as 

classificações. 

 Top 4: Nova York e Londres 

 Challengers: Rio de Janeiro e Barcelona 

 Underperformers: Sydney 

 Ones to watch: São Paulo 

 Developing cities: Cape Town 

 

 Além disso, no roteiro levantamos a definição da identidade das marcas, 

segundo conceito de sistema de identidade de David Aaker (1996), força das 

marcas através do Termômetro de Marcas Saffron, reputação através do 

CityReptrak Pulse do Reputation Institute, e o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável através do Cities in Motion Index do IESE Business 

School. Como base foram utilizados materiais publicados em livros, jornais, 

revistas, sites na internet e disponibilizados ao público em geral. 

 

Conclusões dos Casos de Cidades 

 Buscando uma maneira eficaz de analisar dados e chegar às conclusões, 

elaboramos mais de um quadro comparativo e as conclusões foram separadas por 

categoria. 

Tabela 3- Quadro comparativo de cidades: força de marca e identidade nuclear. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conclusões quanto à identidade nuclear:  

- Todas as cidades analisadas das categorias Top 4, Challenger, Ones to Watch e 

Underperformes possuíam em sua identidade nuclear o elemento cosmopolita. Isto 

pode indicar que este é um elemento imprescindível na identidade nuclear de uma 

marca territorial para seu sucesso ou potencial para sucesso, uma vez que estas são 

as categorias de marca de maior força. 

- As cidades analisadas Top 4 apresentaram em sua identidade nuclear, além de 

cosmopolita como dito anteriormente, os elementos cultural e 

comercial/financeiro. Isto pode indicar que estes elementos são essenciais para a 

identidade de uma marca de cidade forte, uma vez que as cidades Top 4 são as 

cidades com marcas de maior força no mercado global. 

- As cidades analisadas Chanllenger, Developing  Cities e Underperformers 

apresentaram em sua identidade nuclear o elemento paisagens. Isto pode indicar 

que este elemento é um grande impulsionador de cidades no mercado global, 

porém não suficiente para chegar a categoria Top 4. Além disso, cidades como São 

Paulo da categoria Ones to Watch apresentaram grande relevância no mercado 

global, mesmo sem possuir este atributo em sua identidade nuclear. Assim, 

podemos concluir que embora paisagens seja um grande atrativo e impulsionador 

de cidades, o mesmo não garante sucesso. 

 

 

 

Força de Marca 
Classificação Saffron 

Identidade Nuclear 

Nova York Top 4 Cosmopolita, comercial e cultural. 

Londres Top 4 
Cosmopolita, cultural, financeira, tradicional e 

inovadora. 

Barcelona Challenger 
Cosmopolita, paisagens, criatividade, 

inovação e arrojo. 

Rio de Janeiro Challenger 
Cosmopolita, paisagens, criativa, cultural e 

amigável. 

Sydney 
Under-performers Cosmopolita, criativa, paisagens e qualidade de 

vida. 

São Paulo 
Ones to watch Cosmopolita, empreendedora, diversidade e 

cultura. 

Cape Town 
Developing cities 

Paisagens, criativa, cultural e amigável. 
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Tabela 4- Quadro comparativo de cidades: força de marca e identidade expandida. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conclusões quanto à identidade expandida: 

- As identidades expandidas das cidades avaliadas exibiram pouca diferenciação o 

que permite poucas conclusões. Este fato indica que embora as cidades possam ter 

muitos elementos diferenciados, sua identidade expandida é similar a de qualquer 

outra cidade, e por tanto existe uma base de atributos comuns a todas as cidades. 

 - Todas as cidades analisadas apresentaram em sua identidade expandida o 

elemento metrópole. Isto pode indicar que este elemento é um pré-requisito ou 

uma consequência de estar posicionado no mercado global de cidades. 

- As cidades analisadas da categoria Challenger, Ones to Watch e Developing Cities 

possuíam em sua identidade nuclear os elementos desigualdade social e, a maioria 

exceto Barcelona, violência. Isto pode indicar que estes elementos são prejudiciais 

para o desenvolvimento dos ativos da cidade uma vez não aparecem nas outras 

categorias, Top 4 e Underperformers, que tem fortes ativos de cidade. Por tanto, 

quando os elementos desigualdade social e violência estão presentes na identidade 

expandida das cidades, estas apresentaram problemas no desenvolvimento de seus 

 

Força de Marca 
Classificação Saffron 

Identidade Expandida 

Nova York Top 4 
Metrópole, comercial, empreendedorismo, educação, tecnologia, politica, paisagens, 
idioma, arquitetura, tradições, história, crise financeira, terrorismo, cultura, arte, 

moda, atrações, entretenimento, esporte, população e qualidade de vida. 

Londres Top 4 
Metrópole, empreendedorismo, tecnologia, politica, educação, paisagens, idioma, 
arquitetura, culinária, tradições, história, arte, moda, atrações, entretenimento, 

esporte, população e qualidade de vida. 

Barcelona Challenger 

Metrópole, localização, mediterrânea, clima, paisagem, história, idioma, 
arquitetura, tradições, cultura, culinária, atrações, população, acolhedora, 

empreendedora, qualidade de vida e desigualdade social. 

Rio de Janeiro Challenger 

Metrópole, empreendedorismo, cultural, politica, idioma, tropical, arquitetura, 
culinária, tradições, carnaval, história, arte, moda, atrações, entretenimento, esporte, 

população, diversidade, qualidade de vida, desigualdade social e violência. 

Sydney 
Under-performers 

Metrópole, empreendedorismo, cultural, politica, idioma, tropical, arquitetura, 
culinária, tradições, história, arte, moda, atrações, entretenimento, esporte, 

população, diversidade. 

São Paulo 
Ones to watch 

Metrópole, economia, politica, idioma, arquitetura, culinária, tradições, história, arte, 
moda, atrações, entretenimento, esporte, população, qualidade de vida, desigualdade 

social, problemas ambientais e violência. 

Cape Town 
Developing cities 

Metrópole, empreendedorismo, cultural, politica, idioma, tropical, arquitetura, 
culinária, tradições, história, arte, moda, atrações, entretenimento, esporte, 
população, diversidade, qualidade de vida, desigualdade social e violência. 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

12 

ativos, mesmo que tenham conseguido adquirir um nível relativamente alto de 

força de marca. 

 

Tabela 5- Quadro comparativo de cidades: força de marca e personalidade de marca. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Conclusões quanto à personalidade de marca: 

- As cidades analisadas das categorias Top 4, Ones to Watch e Underperformers 

apresentaram personalidades de marca extremamente similares. Uma vez que as 

categorias Top 4 e Underperformers tem fortes ativos de cidade, se diferenciando 

apenas no nível de aproveitamento de branding desses ativos, e a categoria Ones to 

Watch representa cidades que vem desenvolvendo rapidamente seus ativos e força 

de marca, essa semelhança pode indicar que esta é a combinação de personalidade 

de marca ideal para desenvolver os ativos de uma cidade e potencialmente sua 

força de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Quadro comparativo de cidades: força de marca e usos. 

 

Força de Marca 
Classificação Saffron 

Personalidade de Marca 

Nova York Top 4 
Emoção (atualizada e criativa) e Competência 

(confiável e bem-sucedida) 

Londres Top 4 

Emoção (atualizada e criativa) e Competência 
(confiável e bem-sucedida) 

Barcelona Challenger Emoção (atualizada, criativa e corajosa) 

Rio de Janeiro Challenger Emoção (criativa, corajosa e ousada) 

Sydney 
Under-performers 

Emoção (criativa e corajosa) e Competência 
(confiável e bem-sucedida) 

São Paulo 
Ones to watch 

Emoção (criativa e atualizada) e Competência 
(inteligente e bem-sucedida) 

Cape Town 
Developing cities Emoção (criativa, corajosa e ousada) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Conclusões quanto ao uso: 

- As cidades analisadas das categorias Top 4, Ones to Watch e Underperformers 

apresentaram usos similares. Essa semelhança pode ser a causa ou consequência 

dessas categorias possuírem fortes ativos de cidade e potencial para desenvolverem 

uma marca forte. 

- As cidades Challenger analisadas não apresentaram como um de seus principais 

usos a educação. Isso pode indicar um aspecto que essas cidades devam melhorar 

para ter mais vantagem competitiva no mercado global. 

- A cidade analisada da categoria Developing Cities, não apresentaram como seus 

principais usos educação e profissional. Isto reflete e legitima a definição da 

categoria: cidades que ainda estão desenvolvendo seus ativos e começando a se 

posicionar no mercado global de cidades. A falta desses elementos pode ser tanto a 

causa como a consequência dessas cidades estarem nesta categoria. É possível 

inferir que seria ideal para ganhar vantagem competitiva e evoluir no mercado 

global, que cidades desta categoria buscassem desenvolver estes elementos. 

 

 

 

Tabela 7 - Quadro comparativo de cidades: força, reputação e sustentabilidade. 

 

Força de Marca 
Classificação Saffron 

Usos 

Nova York Top 4 
Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 

Profissional; Educacional. 
 

Londres Top 4 

Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
Profissional; Educacional. 

Barcelona Challenger 

Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
Profissional; 

Rio de Janeiro Challenger 

Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
Profissional; 

Sydney 
Under-performers 

Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
Profissional; Educacional 

São Paulo 
Ones to watch 

Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
Profissional; Educacional 

Cape Town 
Developing cities Turismo; Entretenimento; Cultura; Esporte; 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conclusões quanto à força, reputação e desenvolvimento sustentável: 

- As cidades analisadas de força de marca Top 4 exibiram reputação excelente e 

forte. Isso indica que a reputação é elemento extremamente importante para força 

de marca. Além dessas cidades, Barcelona, da categoria Challenger, e Sydney, da 

categoria Underperformers, também demonstraram uma reputação excelente e 

forte - uma possível explicação para isso é fato das cidades possuírem uma alta 

posição em desenvolvimento sustentável. Todas as cidades mencionadas (Nova 

York, Londres, Barcelona e Sydney) possuem uma boa colocação no ranking global 

de desenvolvimento sustentável. Isto pode ser um indicador de que um bom 

desenvolvimento sustentável leva a uma alta reputação e a uma marca de cidade 

forte. 

 

 Além destas conclusões evidenciadas pelos quadros comparativos, foi 

possível chegar a outras conclusões analisando e cruzando informações que não 

cabem neste formato. A seguir são apresentadas as demais conclusões: 

 

Conclusões quanto ao escopo das cidades: 

- Todas as cidades analisadas eram as cidades mais populosas e também um dos 

principais centros econômicos e cultuais de seu país e/ou região. Isto pode indicar 

que que esses elementos são pré-requisitos ou consequências de estar posicionado 

no mercado global de cidades. 

 

Força de Marca 
(Classificação Saffron) 

Reputação 
(Reputation Institute) 

Desenvolvimento Sustentável 
(Cities in Motion Index) 

Nova York 2ª - Top 4 21ª - Forte 2ª 

Londres 3ª - Top 4 9ª -Excelente 1ª 

Barcelona 6ª - Challenger 23ª - Forte 
51ª 

Rio de 
Janeiro 

7ª - Challenger 64ª - Moderada 
133ª 

Sydney 
16ª - Underperformers 

1ª - Excelente 
27ª 

São Paulo 
20ª - Ones to watch 

72ª - Moderada 
102ª 

Cape Town 
56ª - Developing cities 

61ª -Moderada 
117ª 
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Conclusões quanto ao relacionamento consumidor/marca: 

- A maioria das cidades apresentou um bom relacionamento consumidor/marca, 

mesmo as cidades com um passado mais turbulento, como é o caso de Nova York 

com os atentados terroristas, Londres e Rio de Janeiro com seus protestos 

populares e Cidade do Cabo com sua história de apartheid.  

- Dentre todas as cidades destacaram-se: Sydney por não apresentar nenhum 

problema em seu passado consumidor/marca, apenas sucessos e pontos positivos; E 

Cidade do Cabo que embora sofra muito com sua história de apartheid, 

infraestrutura urbana segregada e desigualdade social, conseguiu traçar um plano 

de marca e turismo valorizando sua história e cultura. 

 

Conclusões quanto à imagem visual e metáforas: 

- Embora todas as cidades possuam imagens visuais e metáforas internacionalmente 

reconhecidas, somente Nova York possui de fato uma logo reconhecida. Assim, por 

ser uma das cidades de maior força de marca, podemos concluir que este elemento 

diferenciado é capaz de dar vantagem competitiva ao lugar. 

 

Conclusões quanto à herança de marca: 

- A maioria das cidades apresentou presença na cultura mundial através da 

economia, entretenimento, esporte e cultura, com exceção da Cidade do Cabo que 

ainda tem uma presença muito pequena. Além disso, grande parte das cidades 

contou com estratégias de esportes e mega eventos como principais alavancas e 

heranças de suas marcas. 

 

 A partir das conclusões descritas acima, podemos compreender as  

diferentes características dos estágios de desenvolvimento de marcas de cidades, e 

a evolução e estruturação do mercado global de marcas de cidades. 
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