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Regiões e países podem ser tratados como produtos, diz especialista. 
 
As empresas trabalham para fortalecer sua imagem e suas marcas perante o consumidor. As 
marcas fortes agregam valor e influenciam o consumidor na hora de escolher o que comprar. A 
mesma estratégia, adaptada a algumas particularidades, pode ser adotada para lugares, 
comunidades, cidades, regiões e países, segundo o brasileiro David Gertner, co-autor do livro 
"Marketing de Lugares: como conquistar crescimento de longo prazo na América Latina e no 
Caribe", recém lançado no Brasil pelo selo Prentice Hall. O mesmo tema fora antes abordado de 
forma genérica por Philip Kotler, uma das maiores autoridades do mundo em marketing. Depois 
de adaptado para Europa e Ásia, o assunto foi padronizado para América Latina e Caribe, com 
ênfase no Brasil.  
 
Em parceria com Kotler, Donald Haider e Irving Rein, Gertner, professor da Escola de Negócios 
Lubin da Universidade de Pace, nos Estados Unidos, pesquisou, escreveu e acompanhou de perto 
como ferramentas de marketing podem ajudar a construir a marca Brasil.  
 
Após três anos de estudos, o brasileiro concluiu que os fundamentos e as ferramentas de 
marketing se aplicam também a lugares, embora exista resistência à idéia de que uma cidade 
pode ser encarada como um produto ou uma marca. No entanto, aos poucos, esta visão vem 
ganhando espaço nos meios formadores de opinião. Hoje, de 5% a 10% do investimento em 
propaganda é feito por cidades, comunidades e países, tentando atrair investidores e turistas. Na 
prática, o marketing faz sentindo, quando existe competição e o consumidor tem poder de 
escolha. 
 
Produtos iguais  
 
"Em testes feitos às cegas com produtos similares, mas de diferentes marcas, podemos notar que 
a maioria dos consumidores, ao degustar os itens, não consegue identificar nem diferenciá-los. 
Com isso, ressalta-se a importância da marca nos pontos de venda", afirma Gertner, que está no 
Rio de Janeiro para divulgar o lançamento do livro nesta semana e hoje participa do seminário 
"Desafios da Marca Brasil: atratividade do Rio de Janeiro para investimento, turismo e 
residentes", a partir das 18h, na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
Segundo o especialista, a marca também influi na escolha de um destino turístico ou de uma 
cidade para se morar. "Cada espaço físico traz um tipo de referência ao indivíduo. Situações de 
extrema pobreza e violência causam danos à marca, mesmo que este local tenha fatores positivos 
como belezas naturais.  
 
O primeiro passo a ser tomado para se construir marca competitiva é sanar os aspectos negativos 
que podem ser controlados. Assim, a imagem vendida no mercado estará de acordo com a 
realidade do lugar e os consumidores estarão satisfeitos com a aquisição", avalia Gertner. 
 
Guia  
 
O livro está sendo considerado um guia para órgãos públicos, agências de viagem e turismo, 
estudantes de turismo, hotelaria, administração e marketing. Além de analisar a fundo o 
planejamento estratégico contínuo, flexível e amplo que deve ser empregado na construção de 
uma imagem positiva de um lugar, ensina como atrair investimentos, turistas, empresas e 
moradores. Os benefícios, porém, são alcançados a longo prazo, ratifica Gertner. "As melhorias na 
marca podem ser sentidas durante o processo de implementação das estratégias.  
 



O desafio é conscientizar as autoridades de que um país é uma marca. Não adianta passar por 
cima dos problemas. Os governos têm que reconhecer e enfrentar as situações negativas", conclui 
Gertner. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 mar. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


