
Campanha "Espanha Marca" volta com o fim da guerra 
 
País usa ação publicitária de € 80 milhões para incrementar o turismo. Um palito aninhado entre 
os lábios carnudos de um rosto feminino que traz os olhos sensualmente semicerrados resulta em 
uma imagem até certo ponto desconcertante, mas inequivocamente sedutora. Todas as peças da 
campanha "Espanha Marca" trazem algo de subversivo. No caso da cena descrita acima, o anúncio 
trata da gastronomia espanhola, mais especificamente das "tapas", que são especialidades 
cortadas em porções pequenas e que implicam no uso de palitos. "‘Espanha Marca’ é uma 
campanha moderna, emotiva e moderamente transgressora", define o cônsul de turismo da 
Espanha, Enrique Ruiz de Lera. "Será retomada com o fim da guerra no Iraque."  
 
Lançada no início do segundo semestre de 2002 com orçamento total de € 80 milhões, a 
campanha publicitária "Espanha Marca" vai um passo além da promoção institucional do país pois 
aposta na segmentação. "Temos produtos turísticos para os mais diferentes públicos e 
pretendemos mostrar essa diversidade", diz Ruiz. O orçamento para o Brasil é de € 115 mil.  
 
"A diversificação das peças acompanha a segmentação do consumidor que corresponde à 
segmentação dos meios de comunicação", explica o cônsul. Por exemplo, o anúncio para 
promover golfe publicado em revistas dirigidas ao público masculino assinala um umbigo feminino 
como se fosse um buraco de golfe. Segundo autoridades de turismo do país, a resposta à 
campanha é positiva em todo mundo.  
 
Em 2002, a Espanha recebeu 51,7 milhões de turistas internacionais, o maior número da sua 
história. Isso é mais que o total da população espanhola, que é de 42 milhões de pessoas. Esse 
recorde corresponde a um crescimento de 3,3% em relação a 2001. Por turistas o país entende o 
visitante internacional que pernoita no país. Se o critério fosse simplesmente o número de 
chegadas de estrangeiros, o resultado saltaria para 78,9 milhões de turistas, o que eqüivale a um 
crescimento de 4,3%. "A Espanha é um destino em expansão. Nos últimos quatro anos, a taxa de 
crescimento interanual é de 3,4% e o crescimento acumulado é de 17,7%. Isso significa que nos 
últimos cinco anos, o reino de Juan Carlos recebeu 17 milhões de turistas a mais.  
 
Hoje, a Espanha só perde para a França entre os países que mais recebem turistas. Mas isso está 
longe de significar que seus problemas acabaram. Enquanto o número de turistas cresceu, o 
montante de dinheiro que eles deixaram no país diminuiu em 5,5%. Os ingressos foram de € 
34.681 bilhões (US$ 37.109 bilhões), que representam 12% do PIB. "Além de divulgar a 
diversidade, a campanha também tem a função de agregar valor à marca Espanha", diz Ruiz de 
Lera.  
 
Mesmo assim, em 2002, a Espanha foi o destino europeu que mais recebeu divisas com o turismo 
internacional. Em 2002, só os Estados Unidos fizeram mais dinheiro com os turistas estrangeiros. 
Esses resultados representam uma vitória significativa uma vez que em 1997 a Espanha ganhava 
menos dinheiro com os estrangeiros que a França.  
 
A associação de euro valorizado e as incertezas políticas típicas de um ano de eleição provocaram, 
na interpretação dos especialistas no mercado de viagens brasileiro, a queda no número de 
visitantes brasileiros na Espanha pelo segundo ano consecutivo. Em 2002, a queda foi de 12,4% 
no número de brasileiros que foram à Espanha. Em 2001, 164 mil brasileiros foram à terra de 
Pablo Picasso. Ano passado, foram apenas 144 mil.  
 
Entretanto, há indícios positivos. Segundo o gerente comercial da Ibéria, Andrés Lorenzetti, o 
primeiro trimestre de 2003 foi auspicioso. Em janeiro a taxa de ocupação média dos vôos do 
Brasil para a Espanha foi de 84%. Fevereiro teve aproveitamento de mais de 90%. Em março, 
início da baixa estação, as vendas alcançaram 80% da oferta. "Pena a rentabilidade do primeiro 
trimestre de 2002 tenha sido 8% menor que a de 2001", diz Lorenzetti. "Entretanto era preciso 
adequar o preço à capacidade do mercado."  



 
Para 2003 a estratégia da Espanha no Brasil é, além de promover seus destinos clássicos como 
Madri, Barcelona, Andaluzia e o Caminho de Santiago de Compostela, apresentar ao brasileiro 
produtos como Extremadura, Castilla & Leon, Comunidade Valenciana e Espanha Verde. "Essas 
regiões possuem ampla oferta cultural, gastronômica e muitos monumentos", diz o cônsul.  
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