DO S S I Ê

Casos reais de
sucesso
Países como Espanha e Hong Kong ilustram um programa
de construção e desenvolvimento de marca-país baseado em
elementos como o “losango do posicionamento”.
Por Fiona Gilmore

A

Sinopse

maioria das pessoas questiona o fato de se poder ou não reposicionar um país ou até
lhe atribuir uma marca. Essas dúvidas, porém, são rapidamente descartadas quando
se leva em conta o exemplo da Espanha, que, há mais de 25 anos, sofria os efeitos de
ter estado sob o jugo do regime do general Franco. Como tal, estava isolada, assolada pela
pobreza e excluída da Europa moderna. Seu setor de turismo se baseava principalmente em
pacotes de baixo custo e baixo valor agregado.
Hoje, o país se transformou em uma moderna democracia européia, muito próspera
economicamente, e destino turístico bastante concorrido. O crescimento real de seu Produto
Interno Bruto (PIB) chegou a 3,3% em 1986 e 5,5% em 1987, valor que foi praticamente o
dobro do registrado na Europa Ocidental e o índice de expansão mais forte entre os países
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No período entre
1991 e 2000, o PIB da Espanha cresceu 23,3%, ultrapassando o da França e o da eurozona
como um todo, que aumentaram 17,8% e 19,1%, respectivamente. A realidade espanhola
mudou drasticamente, bem como sua imagem e identidade.
A Espanha representa hoje uma história de sucesso de reposicionamento de um país,
envolvendo um programa de promoção nacional que usa o sol do pintor Joan Miró para
simbolizar o passo decisivo rumo à modernização. Esse programa foi acompanhado de ações
publicitárias em âmbito nacional e regional e reforçado por fatores como a privatização e

No período entre 1991 e 2000, o PIB da Espanha
cresceu 23,3%, ultrapassando o da França e o da eurozona,
que aumentaram 17,8% e 19,1%, respectivamente. Qual
é a explicação para isso? Segundo a especialista em
marketing de países e autora deste artigo, Fiona
Gilmore, a Espanha representa uma típica história de
reposicionamento de um país, realizado por um bemsucedido programa de construção e desenvolvimento
de marca –ou branding– que adota como símbolo um
sol estilizado pelo pintor Joan Miró.
Utilizando também outros exemplos reais, entre os
quais Hong Kong e Grã-Bretanha, este artigo mostra
como deve ser montada na prática a estrutura para
a marca-país, com um núcleo que capte o espírito de
sua gente –ampliﬁcando seus elementos positivos,
jamais inventando-os. E explica que a tarefa de
posicionamento exige a consideração de quatro fatores
essenciais, representados visualmente como um losango:
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macrotendências, público ou partes-alvo, concorrentes
e competências básicas.
Fiona Gilmore ainda destaca a importância, para
implementar o branding satisfatoriamente, de o país obter
a ﬁdelidade de seus cidadãos e aﬁrma que há outros dois
requisitos relevantes: assegurar que o país seja realmente
capaz de comprovar o que sua marca está dizendo sobre
ele; e usar o pós-desenvolvimento da marca-país para
discernir em que outras atividades, setores ou projetos
o país pode dar uma “arrancada”.
Fiona Gilmore é sócia-fundadora e presidente da Springpoint, ﬁrma de

consultoria sediada em Londres, Inglaterra, e especializada em estratégia
de marca e identidade corporativa. Gerenciou posicionamento de marca,
estratégia de migração e programas de identidade para empresas como
Vodafone, Unilever, Giorgio Armani e Lloyd’s e para países como Grã-

Bretanha e Hong Kong. Escreveu os livros Brand Warriors e Warriors on the
High Wire (ambos, ed. HarperCollins).
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“Cool Britannia”
tinha como
objetivo criar
uma nova
identidade
nacional,
descolada.
Não deu certo

rápida expansão mundial de multinacionais espanholas, o impacto de sediar os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, a reconstrução de grandes cidades, os ﬁlmes de Pedro Almodóvar e até a fama de atrizes como Penélope Cruz. Esse resultado é, ao mesmo tempo, fruto
de planejamento e coordenação cuidadosos e de ação individual e corporativa inspirada.
O estilista espanhol Adolfo Domingues, o cineasta Pedro Almodóvar e o arquiteto Santiago
Calatrava uniram seus talentos artísticos e trabalharam juntos para auxiliar o governo espanhol a expressar um país renovado, livre e mais competitivo.
O fato de a Espanha ter podido alcançar tanto em tão pouco tempo é prova de que o
branding de um país pode ser feito, e de forma bem-sucedida. O que também realça sua
importância é que a Espanha continua agindo para fazer sua marca prosperar. Vimos os
efeitos dos ataques terroristas de 11 de setembro sobre o turismo e comércio em Nova York.
A Espanha está sofrendo –e combatendo– o mesmo problema, tanto em escala local (com
os ataques a bomba perpetrados pelo grupo separatista basco ETA, que visa áreas repletas
de turistas em busca de visibilidade), quanto, mais recentemente, como integrante de um
grupo de alvos internacionais (com o atentado aos trens de Madri ocorrido em 11 de março
de 2004, que vem sendo atribuído a terroristas ligados à Al Qaeda). Se o país não quiser
retroceder ou adquirir conotações negativas que denigram sua imagem, deve agir de forma
contínua em todas as frentes para proteger sua marca.

Ampliﬁcar os elementos positivos, não inventá-los

A maioria dos países, na verdade, já possui alguma identidade –cada um carrega determinadas associações, tanto positivas como negativas. Pensemos na Argentina, e já nos
vêm à mente carne, tango, Eva Perón, Guerra das Malvinas. A menos que cuidadosamente
administrado, um país pode deixar-se dominar por um estereótipo negativo. Em nosso
trabalho em Belfast, na Irlanda do Norte, percebemos, por exemplo, que o maior desaﬁo
era refutar a imagem estereotipada, estimulada sobretudo pelas fotos violentas, “cruas” (em
geral em preto e branco) estampadas nas primeiras páginas dos jornais. Com freqüência, o
estereótipo de um país pode sobrepor-se à realidade –é nessas situações que existe grande
espaço para o branding.
Os elementos positivos da identidade da marca podem ser chamados de “patrimônio
de comunicação”, uma coleção de ativos de comunicação de uma marca que reﬂetem sua
ideologia, como logotipos, slogans, identidade visual, cores, sons etc. Para um país, podem
variar de eventos históricos e políticos a indivíduos especíﬁcos e até estruturas físicas, como
prédios e pontes. A propriedade de um patrimônio de comunicação positivo oferece a um
país a oportunidade de usá-lo como barreira à ameaça da concorrência. A propriedade existe
em muitos níveis, desde um mero espaço na mente dos interessados até a propriedade real
física e jurídica, dependendo do que for o patrimônio de comunicação. Numa era de incertezas, o branding efetivo de um país é como uma injeção preventiva contra a má publicidade.
Grandes marcas –sejam de país, empresa ou produto– não são facilmente destruídas.
O que é importante perceber sobre o branding de um país é que ele deve ser uma ampliﬁcação do que já existe, e não uma invenção manipuladora. O posicionamento de um país
ou região nunca pode ser uma criação artiﬁcial, imposta externamente. Adotar uma abordagem proativa ao reposicionamento de um país não signiﬁca, portanto, lavar a tela, pintar
o quadro desejado e esperar que ele venda. A marca-país deve estar enraizada na realidade
e precisa conectar as pessoas. A percepção bem clara de lugar e dos valores que as pessoas
têm, num sentido quase espiritual e certamente emocional, indicaria que, se tocarmos no
nervo certo, a conexão pode ser de fato poderosa.
Um exemplo é o projeto “Cool Britannia”. Anos atrás, uma pesquisa do British Council revelou que as pessoas fora do Reino Unido percebiam os britânicos como competentes em uma
área –o passado–, e, assim, criou-se um centro de estudos com o objetivo de “dar uma geral” na
imagem da Grã-Bretanha. O “Cool Britannia” tinha como objetivo criar uma nova identidade
nacional, mostrando às pessoas e empresas que elas também poderiam ser cool (descoladas).
O problema é que metade da população britânica não conhece a última palavra em moda,
design, música e artes, e muitos setores só prosperam graças à tradição, como o de serviços.
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A marca “Cool Britannia”, portanto, não era suﬁcientemente abrangente e ampliﬁcava
apenas uma parte da Grã-Bretanha. Às vezes vale a pena destacar determinada faceta a ﬁm
de mudar as atitudes, mas é preciso apresentá-la em seu contexto mais amplo. A Grã-Bretanha evoca tanto o “descolado” como o tradicional; “um contraste entre o tradicional e o
não-convencional”, como nossa empresa a deﬁniu, em 1997, para a organização de turismo
nacional, a British Tourist Authority. Se a imagem escolhida para um país não representar
seu povo, como é que ele próprio pode acreditar nela? E como fazer com que pessoas de
outros lugares acreditem?

Uma estrutura para a marca-país

A Springpoint realizou recentemente uma pesquisa chamada “Lista de Desejos” com
mais de cem executivos seniores da Grã-Bretanha para obter a opinião deles sobre como
seria a estrutura organizacional ideal do futuro. O resultado foi que a maioria dos executivos
atualmente acredita que a marca deve estar no cerne da organização, impulsionando sua
estratégia e a direção a seguir (veja a ﬁgura à esquerda do quadro abaixo). Essa é uma mudança
de paradigma em relação ao pensamento tradicional, em que o branding é responsabilidade
exclusiva do departamento de marketing e é comunicado somente por meio da publicidade
e de outras atividades promocionais para tornar seus produtos e serviços mais vendáveis aos
clientes.
Por que uma marca precisa estar no cerne de uma empresa? Porque, se for corretamente
deﬁnida, ela representará os valores centrais e a ideologia da companhia, sua razão de ser
e sua reputação. Uma marca bem deﬁnida começa a representar a própria organização e
perdura mesmo que mudem o setor, a concorrência e seus limites.
A marca passa a funcionar como guia para o processo decisório estratégico e como força
motivadora e impulsionadora por trás dos esforços de todos os funcionários, seja em pesquisa e desenvolvimento, produção, marketing, ﬁnanças ou vendas. A maneira de conduzir os
objetivos da empresa evoluirá, diante da tecnologia em rápido progresso e das constantes
mudanças nas necessidades dos clientes. É aí que entra a estratégia de marketing: na adaptação
das facetas da marca às necessidades das partes interessadas e na garantia de que os produtos

A marca no cerne da empresa e a marca no coração do país
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e serviços serão ﬁsicamente entregues de acordo com a promessa da marca. Contudo, sua
ideologia central permanece constante, como uma âncora para todos.
Acreditamos que também a marca de um país tem de estar em seu coração. Como mostra
a ﬁgura à direita no quadro da página ao lado, o cerne da marca-país deve captar o espírito
das pessoas dessa nação e seu propósito compartilhado. O espírito das pessoas e o espírito
de seu lugar estão profundamente conectados. Parte desses espíritos consiste em valores
–aqueles que perduram não importa como sejam as coisas, porque representam aquilo em
que os cidadãos acreditam sobre a nação e sobre si próprios. Outros fatores, como ambiente,
recursos, cultura, história, economia e experiências das pessoas, também terão desempenhado papel importante ao inﬂuenciar o desenvolvimento desse espírito. Embora identiﬁcar e
articular tal espírito seja difícil, ele é muito real e palpável.
A segunda camada dessa ﬁgura é o posicionamento que o país extrairá de seus valores
básicos e espírito. Essa é a parte mais difícil do exercício de branding, porque o posicionamento deve ser “aspiracional, inspiracional, desaﬁador e diferenciado”. Mais importante
ainda: precisa também ser “traduzível” para os diferentes públicos.
Os dois primeiros aspectos –aspiracional e inspiracional– são auto-explicativos. A marcapaís não decolará a menos que consiga conquistar corações e mentes. Diferentemente de uma
organização, na qual os funcionários são, em geral, constantemente instados a pensar sobre
seus princípios corporativos nas tarefas cotidianas, as pessoas de um país podem esquecer-se
da marca-país e não estar necessariamente motivadas para vivê-la. Para superar isso, deve-se
ter um posicionamento que seja, por si só, cativante e fascinante. É preciso ser “desaﬁador”
para garantir que o posicionamento seja voltado para a frente, energizado, abrangente.
A necessidade de um posicionamento “traduzível” existe porque um país possui diferentes partes envolvidas a atingir com seu posicionamento –essas partes estão representadas na
terceira camada dessa ﬁgura. O posicionamento, portanto, deve ser suﬁcientemente rico
e profundo para ser “traduzido” em subposicionamentos multifacetados com relevância e
signiﬁcado para cada parte envolvida e, ainda assim, reter sua integridade ao se manter ﬁel
a seu espírito e valores fundamentais.
O losango do posicionamento
Desenvolver um posicionamento é difícil, mas o uso de um losango do posicionamento
(veja quadro abaixo) torna a tarefa mais fácil. O losango do posicionamento possui em seus
vértices quatro fatores essenciais que precisam ser levados em conta para cada país. O uso desse
losango é de grande valia, pois força a avaliar as prioridades de seu exercício de branding, a
pensar amplamente, bem como a estreitar os parâmetros que governam o desenvolvimento
da marca-país. Os quatro fatores são:
Macrotendências. Incluem as tendências socioeconômicas, status político e jurídico, tendências populacionais, tendências culturais e de estilo de vida, setores emergentes etc. O
estudo delas coloca a futura situação do país no contexto
Representação visual
apropriado e ajuda a ressaltar os temas que ele pode vir
O losango do posicionamento
a enfrentar. Exemplos de questões que surgem de uma
análise de macrotendências: a economia do país está sendo
Macrotendências
dominada por setores econômicos tradicionais e precisa
ser diversiﬁcada? Existe escassez de mão-de-obra no país?
Se sim, por que isso ocorre? As pessoas estão mudando
do país ou Estado para outros países ou Estados vizinhos?
Caso estejam, o que estão buscando? Por que estão indo
Público/
Concorrentes
embora?
partes-alvo
Públicos/partes-alvo. Um país possui muitos públicosalvo. A lista pode incluir: residentes; investidores; trabalhadores; estudantes; aposentados; turistas; mídia e formadores
de opinião; setor de serviços; governos de outros países
e órgãos estrangeiros de desenvolvimento econômico/
Competências básicas
investimento; compradores de exportações. Como esses
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A concorrência
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público-alvo.
Honk Kong
não compete
com o Vietnã
ao tentar se
vender como
centro ﬁnanceiro

públicos-alvo não são mutuamente exclusivos, é importante desenvolver uma marca que
não aliene um grupo de partes interessadas em detrimento de outro. Ao mesmo tempo,
os subposicionamentos precisos para cada grupo envolvido, embora sutilmente diferentes,
devem ser compatíveis e de apoio mútuo quando tomados em conjunto. A concentração em
públicos-alvo também força uma deﬁnição do âmbito do projeto de branding. Quem o país
está tentando atrair e como eles vêem o mercado? Dependendo do “quem”, que mensagem
o país está tentando transmitir?
Concorrentes. É importante perceber que o conjunto de países/regiões concorrentes, por
sua vez, depende do público-alvo que está sendo focalizado pelos subposicionamentos da
marca-país. Obviamente, Hong Kong, que está tentando vender a si mesma como o centro
ﬁnanceiro e local de escolha da Ásia para sediar empresas, não estaria competindo com um
país como o Vietnã. O Vietnã não consegue impor uma ameaça competitiva crível, porque
carece de infra-estrutura, de regime de direito e de níveis semelhantes de governança e
transparência corporativa. Hong Kong, nesse sentido, estaria competindo com países como
Cingapura e, possivelmente, com cidades como Xangai. Portanto, sua marca teria de ser
mapeada contra as marcas desses dois lugares. Parece que a consideração da paisagem competitiva é um processo complexo, mas não difere de uma auditoria competitiva que uma
empresa precisa realizar ao tentar penetrar num novo mercado com um produto ou serviço.
Na verdade, talvez seja mais fácil encontrar informações sobre países e regiões concorrentes,
uma vez que elas estariam na forma de estatísticas e informações disponíveis ao público.
Competências básicas. Para os ﬁns desse fator, discutiremos dois tipos amplos: ativos físicos
e ativos humanos. Dependendo do país, contudo, pode haver muitos mais. Por exemplo,
Botswana é conhecido por seus depósitos de diamantes –uma competência básica física ligada ao fato de a África ser uma das massas de terra mais antigas do planeta e de Botswana
estar localizada na parte que contém diamantes. Essa competência lhe dá uma vantagem
especíﬁca que nenhum outro país consegue replicar. Se adequada, tal competência básica
pode ser ressaltada com a marca-país, porque é tanto um fator de diferenciação como de
conﬁrmação. Quanto aos ativos humanos, parte do exercício de branding deve envolver a
busca de “indivíduos excepcionais”, ou seja, pessoas com potencial para colocar seu país no
mapa mundial, independentemente de tamanho da população, aﬂuência econômica ou poder político. Indivíduos excepcionais e suas histórias têm o potencial de avivar a marca-país
e torná-la mais real para os públicos do mundo inteiro, pelo simples fato de que as pessoas
se inter-relacionam.

Fidelidade dos cidadãos

Freqüentemente falamos de ﬁdelidade de clientes e de funcionários. E a ﬁdelidade de
cidadãos? O mundo de hoje é globalizado, e, com a queda das fronteiras comerciais e a formação de organizações transnacionais, haverá cada vez menos barreiras ao deslocamento dos
trabalhadores. Contudo, eles são apenas um segmento da população. E quanto ao desejo dos
aposentados de viver em outro lugar seus anos de sossego e gastar sua aposentadoria? E quanto ao talento intelectual? Há 20 anos, um sueco interessado em administração de empresas
consideraria a faculdade de economia de Estocolmo sua única escolha real. Atualmente, esta
é apenas mais uma faculdade de administração do mundo. Sua decisão sobre qual escola freqüentar também afetaria a cidade onde ele posteriormente investiria seu tempo e talento.
Com essa livre movimentação de talentos, hoje é vital que um país consiga reter seus cidadãos e, de fato, atrair mais talentos para suas praias. Trata-se de uma competição por recursos
humanos e mão-de-obra limitados, que está acontecendo em todos os países. Vejamos o caso
da Nova Zelândia e do Canadá, por exemplo. A Nova Zelândia tem 3,8 milhões de habitantes,
em uma área de 270 mil km2; o Canadá, 31 milhões, que habitam uma massa de terra de 9,9
milhões km2. Comparemos isso com os Estados Unidos, que têm quase o mesmo tamanho,
9,6 milhões km2, mas com uma população de 275 milhões. O Canadá e a Nova Zelândia são
países que precisam aumentar o número de habitantes para poder sustentar o crescimento
econômico contínuo –os países podem ser bem-dotados de ricos recursos naturais, mas, sem
a força de trabalho necessária, não haverá mãos ou mentes para semear e colher.
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Deve-se usar a marca-país como o alicerce sobre o qual construir a ﬁdelidade do povo,
uma vez que não podemos achar que a ﬁdelidade de um país seja um fato consumado. A
ﬁdelidade também é essencial para a concretização da marca-país, pois, queiramos ou não,
cada um dos cidadãos do país torna-se sua incorporação viva. Suas ações e comportamento
no exterior também terão impacto sobre a marca-país.
O desenvolvimento da ﬁdelidade dos cidadãos pode ser visto como uma migração de
corações e mentes, na qual o objetivo é fazer com que cidadãos que sejam “céticos desinformados” se tornem “crédulos ou convictos bem-informados”. Do mesmo modo que se podem
encontrar “céticos” e “crédulos” em uma organização, é possível encontrá-los na população
de um país. Os céticos são aqueles que estão tornando-se desiludidos com as instituições,
políticas, cultura e atividades do país. Se deixados à vontade, eles daniﬁcarão e solaparão a
marca-país, podendo até migrar para campos mais verdes. A ﬁm de estancar a “drenagem de
cérebros” e também encorajar esses indivíduos a contribuir para os esforços de construção
da nação, eles precisam ser convertidos em “crédulos ou convictos” por meio do branding
do país.
Para isso, pode-se implementar uma campanha promocional visando os cidadãos, mas a
coisa mais importante é que o programa de branding tenha credibilidade. Talvez ele tenha de
ser sustentado por mudanças reais na infra-estrutura física, promoção de setores estratégicos
por meio de incentivos ﬁscais, atração de capital de risco, estímulo à criatividade e ações que
façam com que os cidadãos tenham um perﬁl internacional e os formadores de opinião se
tornem embaixadores da marca.
Finalmente, muito do que se fala sobre um país é passado de boca em boca –aumentar
o número de “convictos bem-informados” é semelhante a criar um grupo de divulgadores
da marca, que promoverão o país para quem quer que eles encontrem, onde quer que
estejam.
A migração da ﬁdelidade dos cidadãos é um desaﬁo que os países devem enfrentar –as
pessoas possuem uma quantidade ﬁnita de ﬁdelidade para dar, e sua família e amigos contam
com a maior parte. Onde ﬁca a nação?

Como cumprir a promessa

Há dois aspectos do cumprimento da promessa da marca-país. O primeiro é assegurar
que o país seja realmente capaz de comprovar o que sua marca está dizendo sobre ele. Há
sempre provas verdadeiras que os visitantes não podem deixar de vivenciar para assegurar
que a promessa seja cumprida.
O segundo aspecto é usar o pós-desenvolvimento da marca-país para discernir em que
outras atividades, setores ou projetos o país pode dar uma arrancada, pois complementam
a marca. A verdade é que a marca-país, se desenvolvida adequadamente, baseia-se em macrotendências relevantes, em competências básicas e na posição competitiva do país. Assim,
pode ser um guia para o que o país deve promover. Existe deﬁnitivamente potencial para
o setor privado e empreendedores utilizarem o posicionamento como um trampolim para
empreendimentos comerciais que, por sua vez, continuem a reforçar a marca-país e ajudar
a sustentar o setor público.
As marcas agora são uma força que contrabalança o bem com o uso negativo potencial
do poder das multinacionais –as empresas têm de garantir que atendem às expectativas do
público criadas por suas marcas. Será que diremos a mesma coisa dos governos no futuro, ou
seja, que serão forçados a apresentar maior responsabilidade perante o público em função
da força das marcas de seus países?
© Brand Management Journal

HSM Management 44 maio-junho 2004

