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ESTUDO DA COMUNICAÇÃO TERRITORIAL DA CIDADE DE BRAGA: A 

IDENTIDADE PERCEBIDA POR SEUS MORADORES 

RESUMO 

 A Comunicação Territorial, a gestão dos territórios e a visibilidade das cidades 

influenciam de forma direta seus moradores em sua qualidade de vida. A promoção territorial 

pode interferir no aumento de empresas e investimentos na cidade, incrementar a indústria do 

turismo, promover a diplomacia, ajudar na exportação e reforçar a identidade dos cidadãos, 

aumentando a autoestima dos moradores. O Marketing Territorial serve como processo de 

troca entre as cidades e seus mercados-alvo, tendo como principal intuito promover as 

regiões, melhorar sua imagem, gerar riqueza, garantir investimentos externos e atrair mão de 

obra qualificada. 

A presente pesquisa pretendeu conhecer a identidade percebida — sob a ótica de seus 

moradores — da cidade de Braga em Portugal, pela sua importância consagrada no contexto 

histórico do país. A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa quantitativa, através da 

aplicação de questionários com 100 (cem) moradores da cidade de Braga (nascidos e 

estrangeiros), divididos entre os dois gêneros (masculino e feminino), com idades entre 18 e 

70 anos e que residiam na cidade portuguesa há mais de um ano. 

Os resultados da pesquisa mostram que o símbolo utilizado pela Câmara Municipal de Braga 

não encontra respaldo na população bracarense que se revê mais numa outra imagem da 

cidade, essa sim a mais indicada para representar o município. Outro importante dado 

revelado foi a incongruência entre o slogan oficial utilizado (Cidade Autêntica) e o que é 

entendido pelos moradores da cidade, a percepção mais representativa da história e vida da 

cidade. Além disso, através deste estudo foi possível perceber que a rede social Facebook é o 

canal mais utilizado, tanto pela Câmara Municipal quanto pelos moradores de Braga, para se 

divulgar e se informar sobre os eventos que acontecem no município. Os dados analisados 

foram: frequência de posts, likes, temas abordados, idade e sexo dos seguidores que estão 

expostos neste estudo. 

Palavras-chave: Comunicação territorial, identidade, imagem, Marketing places. 
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BRAGA CITY TERRITORIAL COMMUNICATION STUDY: THE IDENTITY 

PERCEIVED BY ITS INHABITANTS 

ABSTRACT  

  

 The Territorial Communication, the management of the territories and the visibility of 

the cities directly influence the residents in their quality of life. Territorial promotion can 

interfere in the increase of companies and investments in the city, increase the tourism 

industry, promote diplomacy, help export and strengthen citizens identity, increasing the 

residents self-esteem. Territorial Marketing serves as a process of exchange between cities and 

their target markets, with the main purpose of promoting the regions, improving their image, 

generating wealth, securing foreign investments and attracting skilled labor. 

The present research intended to know the perceived identity — from the point of view of its 

residents — of the city of Braga in Portugal, due to its consecrated importance in the historical 

context of the country. The methodology used in this study was the quantitative research, 

through the application of questionnaires with 100 (one hundred) residents of the city of 

Braga (born and foreign), divided between the two genders (male and female), aged between 

18 and 70 years and who lived in the portuguese city for over a year. 

The results of the research pointed that the symbol used by the Municipality of Braga does not 

find support in the bracarense population that is reviewed more in another image of the city, 

that is the most indicated to represent the municipality. Another important revealed fact was 

the incongruity between the official slogan used (Authentic City) and what is understood by 

the residents of the city the most representative perception of the history and life of the city. In 

addition, through this study it was possible to perceive that the social media Facebook is the 

channel most used, both by the City Council and by the residents of the city, to divulge and 

inform about the events that happen in the municipality. The data analyzed were: frequency of 

posts, likes, themes addressed, age and gender of the followers who are exposed in this study. 

Keywords: Territorial communication, identity, image, Marketing places. 
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INTRODUÇÃO 

Problemática em Estudo 

 O presente trabalho de investigação tem como objetivo analisar a identidade da cidade 

de Braga, em Portugal, a partir de um estudo da comunicação territorial da cidade, suas 

características culturais e sua herança histórica. A comunicação organizacional e estratégica 

sempre nos trouxe interesse de estudo e aprofundamento dentro da academia. Após aulas 

sobre imagem, identidade e comunicação organizacional, esta área de pesquisa surgiu aos 

nossos olhos como relevante para um estudo mais aprofundado. 

 Depois de seis anos de trabalho como assessora de imprensa de diversas organizações, 

a nossa área de formação em Jornalismo foi, cada vez mais, sendo substituída, pouco a 

pouco, pelo interesse nas áreas de Publicidade e Comunicação Estratégica. Estudar a 

Comunicação Estratégica nos traz desafios e, entender a forma de Comunicação das cidades 

portuguesas, mais ainda. Principalmente estando fora do nosso país de origem, poder analisar 

como a Câmara de uma cidade de Portugal se comunica com seus moradores, nos causa 

fascínio e entusiasmo.  

 A aceitação de uma pesquisa in loco sobre a cidade de Braga por parte da Câmara, 

revela o quão bem recebidos fomos nesse país que, hoje, podemos chamar de casa, com 

muito orgulho. Além disso, a Comunicação Territorial ainda é um tema relativamente novo nas 

pesquisas acadêmicas do campo das Ciências da Comunicação e o estudo da comunicação 

das cidades portuguesas resulta incipiente. Pensando em tudo isto, o presente trabalho 

pretendeu uma melhor compreensão desta nova fase que vive a cidade bracarense – resultado 

de uma mudança de governo local, depois de 30 anos de liderança única -, reconhecendo a 

identidade desse município bimilenar que é tão importante para o país. Além disso, a 

pesquisa buscou abrir caminhos para futuras pesquisas sobre a Comunicação Territorial em 

Portugal. 

 Braga é hoje a terceira maior cidade de Portugal e possui mais de dois mil anos de 

fundação. Com pilares na sua história romana e sua tradição religiosa, o município vem se 

modernizando e crescendo a cada ano. No entanto, a falta de estudos sobre a imagem da 
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cidade e sua identidade nos fizeram querer analisar a percepção de seus moradores em 

relação a esses dois aspectos da Comunicação. 

 Por ser uma investigação inédita, o trabalho é de extrema importância para 

identificarmos se, e como, a Comunicação Territorial de Braga está sendo transmitida e 

entendida por seus habitantes. Para isso, a pergunta de partida dessa dissertação será:  

 A comunicação territorial desenvolvida pela Câmara Municipal de 

Braga, com propósitos de construção de imagem, tem reflexos na forma 

como a identidade é percebida pelos cidadãos? 

 No quadro o curso de Mestrado em Ciências da Comunicação, a presente dissertação 

tem como objetivos:  

(i) Identificar a identidade da cidade de Braga; 

(ii) Analisar os canais de comunicação usados pela Câmara Municipal de Braga para 

promover a marca-cidade; 

(iii) Investigar a frequência e os temas das mensagens criadas pela Câmara Municipal de 

Braga para se comunicar com seus moradores; 

(iv) Determinar a percepção que os seus moradores têm acerca da cidade, ou seja, a  

imagem. 

Nesse contexto, exploraremos os conceitos de Comunicação Territorial e Marketing 

Territorial a serem usados nesta dissertação. Portanto, os conhecimentos e literaturas de 

ambas  as áreas serão utilizadas neste trabalho para aprofundar os conceitos de identidade e 

da imagem aplicados aos territórios. A partir dessa revisão de literatura, desenvolveremos um 

estudo das ações de comunicação desenvolvidas pela Câmara Municipal de Braga para 

estabelecer a relação e a conexão com os seus stakeholders .  1

Os estudos de Marketing e seus conceitos são fundamentais nesta pesquisa para que 

possamos analisar a forma e o modo como uma cidade se vende. Se por um lado, o 

Marketing “é o processo na sociedade pela qual a estrutura da demanda para bens 

econômicos e serviços é antecipada ou abrangida e satisfeita pela concepção, promoção, troca 

 O termo stakeholders é utilizado para designar todas as pessoas ou empresas que, de alguma maneira, são influenciadas 1

pelas ações de uma organização. 
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e distribuição física de bens e serviços” de acordo com a Ohio State University (citado em 

Pinho, 2001, p. 22), o Marketing Territorial tem como objetivo vender e promover o seu local/

espaço para seus públicos. Mesmo que não seja algo tangível, o Marketing Territorial atua 

também com os quatro “P’s” adotados para teoria geral do Marketing dos territórios e 

definidos de forma distinta por diversos autores. Benko (2000), por exemplo, identifica esses 

elementos como: a oferta de território, a localização, os preços dos terrenos e dos serviços e a 

Comunicação Territorial. 

Mas Askworth e Kavaratzis (citado em Guerreiro, 2015, pp. 2-3) afirmam que "o 

marketing de cidades é frequentemente confundido com comunicação”, embora defendam 

que “o desenvolvimento e gestão da marca em cidades ou outros lugares devem ocorrer no 

seio de um processo contínuo, coerente e global, e, simultaneamente, integrado numa 

estratégia de marketing.” 

Tradicionalmente ligado aos bens de grande consumo, e num acto de simplificação extrema, 
poderíamos pensar que o marketing de lugares se resume a uma transferência das técnicas, 
métodos e perspectivas do marketing de produtos (bens e serviços) para os lugares. Na verdade, 
e apesar do mercado simbolizar, em qualquer sistema de marketing, o palco onde se reúnem 
consumidores e produtores tendo em vista a troca de valor, existem especificidades nos lugares 
e, em particular, nas cidades que determinam o desenvolvimento de uma abordagem diferente. 
(Ashworth e Voogd, citado em Guerreiro, 2015, p. 3). 

No entanto, o Marketing se preocupa com algo mais abrangente (como a distribuição, a 

logística, a venda e a publicidade), a Comunicação, por sua vez, tem a função de informar a 

existência de um produto (ou lugar) e promovê-lo através das atividades de Relações Públicas 

e Publicidade. E para que este estudo possa atingir seus objetivos, iremos utilizar as duas 

áreas científicas do conhecimento (Marketing e Comunicação) para estudar o tema proposto.  

Dessa forma, pretende-se diagnosticar se há eficácia no processo comunicacional 

estabelecido entre os agentes públicos e os moradores da cidade de Braga, em Portugal – 

referimo-nos à análise da relação entre as intenções comunicativas do emissor e a 

interpretação que o receptor atribui à mensagem. O público escolhido para a análise é, assim, 

constituído pelos moradores da cidade há mais de um ano e o objetivo central de análise é a 

percepção da identidade da cidade. 

Por se tratar do primeiro estudo desse âmbito no município, a presente pesquisa se 

limitará ao estudo da identidade percebida da cidade pelo seus residentes e a uma análise de 

um canal de comunicação utilizado pela Câmara Municipal de Braga para a construir. 
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Proceder-se-á, assim, a um estudo de um canal de comunicação utilizado pela instituição 

governamental, sendo o Facebook o canal escolhido, por ser o meio mais utilizado pela 

Câmara para a divulgação dos eventos e acontecimentos da cidade.  

Apresentação do Tema 

O nosso interesse pelo tema se desenvolveu há pouco tempo, já morando em Portugal, 

quando a expressão ‘Marketing Territorial’ foi trazida à tona em uma conversa acadêmica. Um 

termo novo e nunca antes ouvido, nos fez questionar: o que é o Marketing Territorial? Para 

busca de respostas, as aulas do Mestrado foram fundamentais, assim como os livros 

Marketing Places (2002), de Philip Kotler, City Marketing - My Place in XXI (2011), de 

António Azevedo, Duarte Magalhães e Joaquim Pereira e How to Brand Nations, Cities and 

Destinations: A Planning Book for Place branding (2008) dos autores Teemu Moilanen e 

Seppo Rainisto.  

Mesmo o termo Marketing Territorial sendo uma expressão relativamente nova no meio 

acadêmico - tendo como primeiros livros publicados o Selling the city: Marketing approaches 

in public sector planning de Ashworth e H. Voogd, no ano de 1990, e o Marketing Places de 

Kotler em 1993 - já é desenvolvido em muitos países, regiões e cidades, ainda que muitas 

vezes de modo informal. Como afirma Kotler em seu prefácio do livro de Moilanen e Rainisto 

(2008), cidades como Londres, Veneza e Roma ficaram conhecidas no mundo não só pelos 

seus turistas, mas também pelo esforço dessas cidades para atrair visitantes, trabalhadores 

qualificados, investidores e compradores dos seus serviços e produtos.  

Os primeiros indícios da utilização do Marketing Territorial se dão, principalmente no 

período posterior a Segunda Guerra Mundial, quando as cidades precisavam atrair 

investidores, empresas e indústrias para gerar empregos e reerguer as localidades. Ou seja, 

“numa fase inicial, a promoção territorial tinha como objectivo divulgar informações sobre 

regiões distantes, veiculando expectativas susceptíveis de atrair novos residentes”, confirma 

Barros (2011, p. 18). 

 Ao longo dos anos, muitas campanhas territoriais foram desenvolvidas, principalmente 

nos Estados Unidos, para atrair trabalhadores a migrarem para determinadas regiões. 

Segundo Fidalgo (citado em Barros, 2011, p. 40), “a publicidade foi um elemento 

fundamental através da utilização de slogans, cartazes, brochuras, fotografias, gravuras e 
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mapas”. Para o autor, “onde a mensagem transmitida frisava a concretização do sonho de 

posse num lugar idílico, seguro e onde existia uma proximidade entre o local de trabalho e a 

natureza” (p. 40).   

 Nas últimas décadas, um bom exemplo é a recuperação do município de Detroit, nos 

Estados Unidos da América. Esta cidade tornou-se fantasma após a falência de muitas 

indústrias afetadas pela crise de 2008 - principalmente as automobilísticas - e viu um êxodo 

sem precedentes. Entre 1960 e 2015, a cidade perdeu mais da metade de sua população, 

passando de dois milhões de habitantes para os atuais 700 mil . Para se reerguer da falência 2

e da fuga de moradores, a gestão pública criou o projeto “Detroit Live Downtown”  que 3

incentiva a compra de terrenos e casas na cidade, através de Planejamento, Ordenamento e 

Urbanismo e ações de Marketing Territorial para promover a cidade e tentar tirá-la do 

abandono.  

 A forma como uma cidade, região ou país se comunica com seus públicos afeta a sua 

imagem e identidade. Se a cidade se vende como uma cidade turística, ou um local de 

negócios, o seu público externo tenderá a enxergá-la dessa maneira. Entretanto, ao se vender 

como uma cidade turística, o seu público interno precisará estar engajado para receber bem o 

turista, falar outros idiomas, dar informações de direções, etc. A imagem de uma cidade é 

construída ao longo de anos e, pode mudar por algum grande acontecimento ou até mesmo 

um desastre.  

 As gestões públicas, por outro lado, têm um papel fundamental nesse engajamento e 

integração de seus moradores. Além do bem-estar social de sua comunidade, aspectos como 

segurança, infraestrutura, geração de empregos, saúde, educação e lazer podem ser 

determinantes para a imagem positiva de uma cidade. Todos os anos pesquisas são 

desenvolvidas para listar as melhores cidades do mundo para morar. Um exemplo é a 

pesquisa Mercer Quality of Life , que há 18 anos analisa os melhores lugares do mundo para 4

se viver. Para isso são comparados 39 diferentes fatores em 10 categorias, que são elas: 

ambiente político e social, econômico, sócio-cultural, acesso à saúde, escolas e educação, 

transporte público, recreação, bens de consumo, habitação e questões ambientais, os 

resultados dessas pesquisas podem ser determinantes para investidores saberem onde aplicar 

 Fonte: BBC. Acedido em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150206_detroit_ressurreicao_lgb2

 Fonte: Detroit Live Downtown. Acedido em http://www.detroitlivedowntown.org/3

 No ano de 2016 foram analisadas 230 cidades.4
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seu dinheiro, abrir fábricas e parques industriais, escritórios, fazer negócios, bem como para 

turistas quererem visitá-las, para trabalhadores qualificados terem a vontade de trabalhar, 

além é claro, de promover o bem-estar e felicidade entre seus moradores.  

 Nesse estudo será possível verificar que somente a Comunicação Territorial não 

consegue transformar uma cidade, mas que é necessário um conjunto de ações e 

planejamento estratégico pensados a longo prazo. Comunicar e vender uma cidade são papéis 

do diretor de comunicação e dos marketeers, enquanto a gestão sempre dependerá do 

governo, seja de âmbito municipal, estadual ou federal.  

 De fato, os atores políticos são determinantes para promover um território, assim como 

afirmam Castells e Borja (1996): “pode-se falar das cidades como atores sociais complexos e 

de múltiplas dimensões”. Para os estudiosos, os atores sociais da cidade não se confundem 

com o governo local, mas sim, o incluem. 

A cidade se expressa melhor como ator social na medida em que realiza uma articulação 
entre administrações públicas (locais ou não), agentes econômicos públicos e privados, 
organizações sociais e cívicas, setores intelectuais e profissionais e meios de comunicação 
social. Ou seja, entre, instituições políticas e sociedade civil. (Castells e Borja, 1996, p. 152) 

 Ao determinar que Viena (na Áustria), Zurique (na Suíça), Auckland (na Nova 

Zelândia), Munique (na Alemanha) e Vancouver (no Canadá) são as cinco melhores cidades 

do mundo para se viver , pode-se trazer resultados positivos para essas regiões e até para os 5

países onde elas se encontram. Investimentos e novos negócios internacionais, assim como 

turistas e novos moradores podem ser atraídos através da divulgação desse ranking global. Na 

verdade, a oportunidade das cidades que são citadas em rankings crescerem e usarem 

técnicas de Comunicação e Marketing para divulgar seus potenciais são grandes e devem ser 

aproveitadas. Por isso Minciotti e da Silva (2011, p. 330) afirmam que o “Marketing de 

Localidades visa aproximar, bem como fortalecer o relacionamento entre o governante e os 

seus atores locais, com o intuito de promover trocas, onde o território – ou localidade – é o 

objeto principal, bem como o produto do Marketing Localidades”. Os autores ainda defendem 

que as cidades transformaram suas campanhas de divulgação em estratégias de Marketing 

altamente sofisticadas, para criar mercados competitivos. 

 De acordo com o ranking Mercer Quality of Living de 2016. 5
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 Dessa forma, as cidades devem ser vistas como produtos que precisam ser vendidos. E 

o processo de globalização fez a competição se acirrar e hoje, grandes companhias e 

conglomerados são disputados para instalar suas fábricas em determinadas cidades. A 

indústria automobilística é um exemplo. Constantemente governos e países negociam 

melhores condições e incentivos fiscais para a instalação de novas fábricas para a geração de 

novos empregos. 

 Porém, essa promoção da cidade não é tarefa fácil, além das expectativas políticas, é 

preciso “organizar um programa que visa desenvolver e divulgar uma localidade requer um 

entendimento profundo dos mercados-alvo que se deseja atingir, bem como das expectativas 

dos habitantes locais”, como defendem Minciotti e da Silva (2011, p. 331). Ao promover um 

território, as gestões públicas precisam encontrar o equilíbrio entre a satisfação de seus 

moradores e as expectativas externas. O Marketing Territorial serve como processo de troca 

entre as cidades e seus mercados-alvo, tendo como principal intuito promover as regiões, 

melhorar sua imagem, gerar riqueza, garantir investimentos externos e atrair mão de obra 

qualificada.  

 Dessa forma, a importância de um estudo sobre a identidade da cidade de Braga é 

fundamental para analisar, por exemplo, o crescimento da cidade e como ela gere a relação 

entre seus públicos internos e externos. O presente estudo tem como objetivo verificar se a 

Comunicação desenvolvida no município atinge as expectativas de seus moradores e condiz 

com a sua verdadeira identidade cultural.  
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CAPÍTULO I 

A COMUNICAÇÃO TERRITORIAL 

1.1 AS CIDADES E A GESTÃO MUNICIPAL 

 As cidades têm sido promotoras na vida de seus moradores há muito tempo, na 

medida em que proporcionam a criação de empregos, qualidade de vida ou bem-estar de sua 

população. Além da delimitação de fronteiras, as cidades nascem, se constituem e formam 

um aglomerado de pessoas com as mais diferentes características sociais, que se juntam para 

conseguir melhores condições de vida – como, de resto, mostra a história europeia de finais 

do século XIX e da primeira Revolução Industrial. Castells e Borja (1996, p. 152) afirmam 

que “as cidades adquirem, cada dia mais, um forte protagonismo tanto na vida política como 

na vida econômica, social, cultural e nos meios de comunicação (…) [podendo] falar-se das 

cidades como atores sociais complexos e de múltiplas dimensões”. Uma visão compartilhada 

por Azevedo, Magalhães, e Pereira (2010, p. 31) que defendem a importância das cidades 

em nossa conjuntura atual, ao afirmarem que “é pois inquestionável a importância que as 

cidades assumem no funcionamento das economias e na vida das pessoas: vivemos nelas, e 

nelas procuramos a resposta para as nossas necessidades e desejos”.  

 Na verdade, com o processo de globalização, as cidades precisam estar preparadas 

para as rápidas mudanças sociais, econômicas e ambientais que ocorrem de maneira mais 

veloz. Para isso, Castells e Borja (1996, p. 158) defendem a existência de planos e projetos 

para o futuro dos municípios: "um plano estratégico deve construir e/ou modificar a imagem 

que a cidade tem de si mesma e projeta no exterior”. Este plano pode constituir também uma 

resposta para situações de crise que uma cidade possa atravessar. Mas para que tudo 

funcione é necessário integrar a população através de ações de comunicação e mobilização.  

 Já no que diz respeito a homogeneização dos governos e cidades, resultante desse 

processo de globalização, os sociólogos Castells e Borja (1996) trazem a questão do «não 

lugar» e suas consequências para a sociedade. O Estado Virtual e a Sociedade em Rede são 
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capazes de trazer benefícios para os governos, consideram os autores, mas ao mesmo tempo 

desvalorizam as especificidades locais e suas diferentes culturas.  

A ideia de «não lugar», retirada da teoria antropológica contemporânea, refere-se ao uso 
crescente de sistemas genéricos, aplicações, interfaces, terminologias e afins, com o intuito de 
substituir sistemas, termos e imagens sediados num único local físico. Sistemas genéricos 
tendem a ignorar as particularidades dos países, das regiões, cidades e outros locais histórico-
geográficos. O desejo das empresas de quererem comunicar a sua «marca» intensifica a 
descaracterização do lugar. Por exemplo, a face externa da McDonalds Corporation tem o mesmo 
aspecto em todos os países do mundo, independentemente do «lugar». Os aeroportos também 
tendem a ter um aspecto uniforme, para que as pessoas tenham acesso a poucos indicadores 
que informem sobre a cultura do país. (Castells e Borja, 1996, p. 168) 

 Para muitos autores, administrar uma cidade implica vê-la como uma organização, 

porque “[…] o produto territorial é substancialmente complexo e muito dependente da pesada 

máquina pública”, de acordo com Gaio e Gouveia (2007, pp. 2-3). Mas estas são 

organizações particulares. Os autores defendem também que os timmings de atuação são 

particularmente longos no setor público e que seus objetivos vão além de econômicos, 

políticos e sociais. Mas acreditam que se deve assegurar uma linha de orientação capaz de 

servir de referencial, independentemente das conjunturas econômicas, dos ciclos políticos e 

dos índices de emprego das cidades. 

Segundo Porter (1999), o desenvolvimento social e econômico há muito tempo, são as 
prioridades das localidades. No entanto, somente na década de 1980 que alguns lugares 
transformaram sua visão bastante restrita ao desenvolvimento para um conjunto mais amplo 
de estratégias visando atrair novos negócios, manter os antigos, desenvolver comércio 
exterior, trabalhar no fomento do turismo e atrair investidores de outras localidades. (Minciotti 
e da Silva, 2011, pp. 330-331) 

 Um outro aspecto muito discutido pela literatura neste domínio é a inovação, que de 

acordo com Ferrão (2016, p. 23) está no centro dos fatores do desenvolvimento das regiões. 

Para além de comunicar o que a cidade faz, é preciso desenvolver ações, gerir e administrar a 

cidade. “A caracterização de diferentes realidades territoriais segundo o tipo de externalidades 

de proximidade que possuem permite, por sua vez, definir as trajectórias de evolução 

consideradas como mais adequadas”. E dessa forma leva em conta “por um lado, a situação 

presente (ponto de partida) e, por outro lado, um horizonte estratégico que vise compensar as 

principais debilidades existentes”, Ferrão (2016, p. 23). 
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 Entretanto, Kotler (1993) vai para além da questão do desenvolvimento das regiões e 

lembra que os lugares são mais do que orçamentos e negócios. Eles envolvem pessoas, 

culturas, heranças históricas e oportunidades. Para o autor, os lugares são classificados e 

avaliados em diversas dimensões: onde começar um negócio ou se aposentar, onde formar 

uma família, onde planejar as férias.  6

 Já para Kanter (citado em Almeida, 2004, p. 11), as cidades competitivas possuem 

vantagens e são aquelas que dominam os três ativos intangíveis, ou seja, os “3 C´s: 

Conceitos, Competências e Conexões”, que são as novas formas de poder da economia global:  

Conceitos – são ideias avançadas, desenhos ou novas formulações para produtos ou serviços 
que criem valor para os consumidores. 
Competências – a capacidade de traduzir ideias inovadoras em aplicações para o mercado, 
produzindo-as de acordo com os melhores standarts, com as melhores práticas. 
Conexões – são alianças entre negócios, para alavancar competências centrais, para criar mais 
valor acrescentado ou simplesmente permitir o acesso a horizontes mais vastos e para aproveitar 
a oportunidade da globalização das economias. (Kanter, citado em Almeida, 2004, p. 11)  

 Contudo, o grande problema que resulta da gestão pública é a não continuidade de 

projetos e planos a longo prazo, que conduz, por vezes, à perda de identidade dos territórios 

em cada novo governo municipal, dificultando a coerência de conceitos, competências e 

conexões. Nestes contextos, Pratt e Foreman (citados em Ruão, 2001, p. 8) defendem que, 

para que não haja variação identitária e instabilidade para os públicos, é necessária “uma 

gestão sistemática da multiplicidade, através de uma interacção com as identidades dos 

indivíduos mais relevantes [aqui, para a cidade]”. Considera-se, pois, que os seus 

stakeholders podem influenciar não só a definição da identidade, como intervir na sua gestão. 

Dessa forma, cada lado (moradores/governo) dá algo de si, influenciando o todo.  

 Por outro lado, a alternância de governo e não continuidade de projetos também pode 

ser benéfica para as cidades e para a democracia, pois depender de apenas uma visão de 

gestão durante muitos anos, pode estagnar o crescimento e desenvolvimentos dos municípios. 

As preferências e os interesses políticos, não poderiam - em tese, atrasar o avanço 

tecnológico, educacional e de infraestrutura das localidades.  

 Já Sassen (2001) argumenta que os fenômenos como a globalização e a emergência 

das redes contribuem para produzir uma nova espacialidade dos territórios. Criando cidades 
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com dimensões intangíveis, os novos desafios econômicos e sociais conduzem a novas 

políticas no que diz respeito à gestão territorial. 

Todos os mercados enfrentam problemas agora, ou enfrentarão num futuro próximo; a 
globalização da economia mundial e a aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas são 
duas forças que requerem que todos os lugares aprendam a competir, e aprendam a pensar 
como empresas, desenvolvendo produtos, mercados e clientes. (Kotler et al., 1993 - s/p web) 

 Ademais, é fundamental afirmar que o marketing territorial deve estar sempre ligado a 

um planejamento estratégico dinâmico, arrojado e pensado a longo prazo. Para que um 

território seja reconhecido e valorizado é preciso ações que ultrapassem gestões 

governamentais e se pense como a cidade quer ser vista nos anos futuros. Para além das 

ações eleitorais, os gestores públicos precisam desenvolver planos de marketing e gestão 

urbanas duradouras para o desenvolvimento econômico e sustentável das cidades.  

 Também é importante perceber a ação e o papel das questões ambientais e 

econômicas, já que o desenvolvimento sustentável das cidades pode ser diretamente ligado a 

harmonia e o equilíbrio. Rossetto (2003, p. 36) afirma mesmo que “o desenvolvimento 

sustentável das cidades implica, ao mesmo tempo, crescimento dos fatores positivos para a 

sustentabilidade urbana e diminuição dos impactos ambientais, sociais e econômicos 

indesejáveis no espaço urbano”.  

 Aliás, o crescimento das cidades a longo prazo deve ser planejado e pensado com o 

objetivo de minimizar os impactos sociais e urbanos. Para Foladori (citado em Rossetto, 

2003, p. 39) “as soluções urbanas são avaliadas, comumente, a partir da produtividade ou 

rentabilidade individual da economia neoclássica. Isto é, o valor produzido em um 

determinado tempo. Trata-se de uma medição realizada em nível da empresa”. Por isso, 

muitas gestões públicas, muitas vezes falham. As máquinas públicas, que são muito pesadas 

e robustas, acabam por priorizar alguma área e deixar de lado outra. No que se que se refere 

aos países em desenvolvimento, o crescimento e a gestão são ainda mais complicados, pois 

há tanto para se fazer, que muitas vezes até o básico falta. É o caso do saneamento, 

segurança e estradas. Países da América do Sul, como o Brasil por exemplo, sofrem ano a ano 

com o aumento populacional e a falta de um planejamento de longo prazo. As políticas sociais 

são desenvolvidas sem controle e sem dar autonomia para que a população consiga gerar 

renda e sair da linha da miséria. 
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 Dessa forma, se o município trabalhar de forma planejada e engajada com toda a 

sociedade é possível ver resultados significativos e uma melhora real na vida das pessoas. 

Neste contexto, tem emergido o conceito de ‘cidades inteligentes’, que para Fernandes e 

Fernandes (2006, p. 5) com base em Komninos (2002) é considerada “quando há existência 

ou criação de um espaço digital/virtual relacionado com uma comunidade de pessoas e 

produtores reais, caracterizados por um elevado nível de instrução, tecnologia, conhecimento 

e uso de inovações”. 

 Mas para que isso aconteça, os governos precisam promover o básico à sua população. 

Como os sociólogos Castells e Borja (1996, p. 163) destacam, "a educação e a saúde são, 

em alguns países, de competência municipal, em outros, de competência da união ou, ainda, 

integrada”. Duas necessidades básicas e urgentes para o desenvolvimento dos países, 

principalmente os de terceiro mundo. “Em geral, não pode ser uma competência 

exclusivamente local (a programação e o financiamento devem ser estatais para que não se 

gerem maiores desigualdades), mas convém atribuir a gestão da rede básica (ensino não 

universitário e assistência sanitária primária) ao governo local”, como afirmam Castells e Borja 

(1996, p. 163).    

 Nos países em desenvolvimento, o básico ainda não é suprido em sua totalidade e 

ainda há muito o que fazer para promover o bem-estar da população e assegurar o mínimo 

necessário para a sobrevivência humana. Para isso, Castells e Borja (1996, p. 157) defendem 

três respostas básicas para a sociedade: “a necessidade de dar respostas integradas e não 

setoriais aos problemas de emprego, educação, cultura, moradia, transportes etc.; o 

estabelecimento de compromissos públicos e privados a partir das demandas do crescimento 

econômico e do meio ambiente; a configuração de novos espaços e mecanismos que 

estimulem a participação política”. 

A inovação deve se concretizar na assunção de competências e funções no nível local que 
permite a aplicação de políticas integradas. Não podemos abordar eficazmente as problemáticas 
da moradia, da pobreza, do meio ambiente, da educação, da promoção econômica, da cultura 
etc. por intermédio de políticas e organismos setoriais, o que suscita a necessidade de definir 
novos blocos de competência e novas formas de gestão dos governos locais. (Castells e Borja, 
1996, p. 161)  

  

 Nessa perspectiva, uma cidade não basta ser apenas um território. Para que uma 

cidade seja inteligente, ela precisa ter uma “elevada capacidade de aprendizagem e inovação, 
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que é construída pela criatividade da sua população, pelas suas instituições de criação de 

conhecimento e pela sua infra-estrutura digital de comunicação e de gestão do 

conhecimento”, como sugere Komninos (citado em Azevedo et al., 2010, p. 27). 

 Para além do desenvolvimento das cidades, Azevedo et al., (2010, p. 52) também 

explicam que é preciso uma modernização da administração pública, que “é vital para o 

progresso de uma cidade, uma vez que as funções urbanas dependem em grande medida do 

aparelho administrativo que as suporta”. Atualmente as gestões públicas, sejam elas de 

qualquer nível devem ser mais arrojadas, adaptáveis, flexíveis e mais leves. Para, assim, atrair 

investimentos, novos trabalhadores para a cidade e ter em seu território, consequentemente, 

cidadãos mais felizes e satisfeitos.   

As cidades devem ser dotadas de novos instrumentos que lhes permitam, simultaneamente, 
formular projetos a médio e longo prazos, bem como geri-los a curto prazo, ou seja, fazer face ou 
tirar partido de toda sorte de imprevistos ou de oportunidades, reagir às transformações do meio 
ambiente, levar em conta as lógicas de múltiplos parceiros. Nesse novo contexto, para 
impulsionar e controlar o desenvolvimento urbano, é necessário pôr em prática instrumentos 
menos rígidos e mais eficazes. Por ser cada vez mais difícil aos atores do desenvolvimento 
urbano “enquadrar" planos e prazos, é preciso definir mais precisamente os objetivos que se 
querem atingir e tornar mais flexíveis as formas de sua realização. (Ascher, 1994, p. 91) 

 E não basta simplesmente fazer, as novas gestões públicas devem, além de ser 

eficientes e pró-ativas, conseguir comunicar com seu público e apresentar resultados e 

mudanças. Para além de sentir as melhoras e evoluções nos territórios, os stakeholders 

precisam ser informados das ações público-municipais, e com isso é possível gerir as 

impressões desses públicos. “Combinando os ensinamentos da literatura da Comunicação 

Estratégica com as pistas aferidas nos estudos de notoriedade, concluiríamos que a utilização 

integrada do nome, dos símbolos, dos logótipos, dos slogans e das técnicas publicitárias – 

impulsionadores provados de visibilidade e recordação – constitui um mecanismo altamente 

potenciador do efeito de memória” (Ruão, 2014, p. 137), num processo também aplicável às 

cidades.  
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1.2 O MARKETING TERRITORIAL 

"O desafio do place marketing é fortalecer a capacidade das comunidades e regiões para se 

adaptarem à mudança do mercado, aproveitar as oportunidades e sustentar sua vitalidade”. 

(Kotler, 1993, s/p web) 

 Assim como as empresas, os territórios também sofrem com a concorrência e com a 

competitividade. Dessa forma, o Marketing Territorial atua para promover o desenvolvimento 

de um país, região ou cidade. O Marketing, como ferramenta de promoção territorial, pode, de 

acordo com Moilanen e Rainisto (2008), influenciar o aumento de empresas e investimentos 

na cidade, promover a indústria do turismo, potenciar a diplomacia, ajudar na exportação e 

reforçar a identidade dos cidadãos, aumentando a autoestima dos moradores. “É comum que 

uma marca de lugar não seja desenvolvida nem coordenada em uma única direção, mas que 

existem muitos campos (por exemplo, turismo, tecnologia, investimento ou negócios) que 

realizam procedimentos que visam influenciar a imagem do local a partir de seus próprios 

pontos de partida” , afirmam os autores (Moilanen e Rainisto, 2008, p. 1). 7

As primeiras experiências de planejamento territorial aconteceram nos Estados Unidos, 

na cidade de São Francisco em 1981 e chegaram em Portugal mais de uma década depois na 

cidade de Lisboa no ano de 1992. De acordo com Fonseca e Ramos (2006), ao longo de todo 

esse tempo o planejamento estratégico sofreu mutações, ajustes ocasionados por 

características regionais e pelas necessidades dos tempos, mas manteve sempre como 

denominador comum, o reforço da competitividade territorial. “Nas primeiras iniciativas 

europeias, o planeamento estratégico esteve muito associado à realização de grandes 

operações urbanísticas e à organização de grandes eventos, que funcionassem como âncoras 

do desenvolvimento (como a Expo 98 e toda a operação urbanística associada)”, lembram 

Fonseca e Ramos (2006, p. 2).

 Tendo o Marketing o intuito de vender, podemos afirmar que no Marketing Territorial, o 

produto é o seu próprio território. Dessa forma, as estratégias dos territórios - além dos quatro 

“P's" produto, preço, praça e promoção - devem trabalhar para divulgar suas melhores 
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características ou patrimônios, como sua localização, geografia, cultura, história, belezas 

naturais, arquitetura ou até mesmo as características de seu povo, por exemplo.  

 Para Ancarani (citado em Gaio e Gouveia, 2007, p. 2), “o place marketing atua para 

dois tipos de públicos designadamente: os clientes internos (cidadãos residentes, 

trabalhadores e as organizações instaladas na área) que interessa fidelizar”, além dos 

“clientes externos (cidadãos não residentes, organizações com potencial para se instalarem na 

área, visitantes de negócio e turistas) que interessem atrair”. Dessa forma, as câmaras 

municipais e as cidades como um todo precisam comunicar de forma diferente para seus 

diversos stakeholders. 

O marketing de cidades (city marketing) visa criar e difundir uma imagem urbana positiva 
construída a partir de uma base sólida radicada nos seus elementos identitários que fazem dela 
distinta e única (identidade). […] Deve, assim, ser usado para criar uma marca para a cidade e 
para promover e manter adequadamente actualizada. (Azevedo et al., 2010, p. 88)  

 Segundo Askworth e Kavaratzis (citados em Guerreiro, 2015, pp. 2-3), “o marketing 

das cidades é frequentemente confundido com a comunicação. O desenvolvimento e gestão 

da marca em cidades ou outros lugares devem ocorrer no seio de um processo contínuo, 

coerente e global, e, simultaneamente, integrado numa estratégia de marketing”.  

 Ainda são poucas as administrações públicas municipais de cidades ao redor do 

mundo que conseguem compreender essas cidades como um produto e promovê-las de forma 

estratégica e planejada. Para Minciotti e da Silva (2011, p. 331), “o desafio do Marketing de 

Localidades  é o de fortalecer a capacidade das comunidades e das regiões de se adaptarem 8

ao mercado 'mutante', aproveitar oportunidades e manter sua vitalidade”. Muitos governos 

municipais não tomam atitudes pensando no longo prazo e nas próximas gestões públicas. E 

a não continuidade política de agentes municipais podem atrasar o desenvolvimento de 

cidades e regiões. A esse propósito, Diniz (citado em Farah, 2001, p. 142) afirma que “as 

novas condições internacionais e a complexidade crescente da ordem social pressupõem um 

Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de descentralizar funções, transferir 

responsabilidades e alargar, ao invés de restringir, o universo dos atores participantes, sem 

abrir mão dos instrumentos de controle e supervisão”.  

 O Marketing de Localidades é usado por alguns autores para se referirem ao Marketing Territorial. 8
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Através dos novos arranjos institucionais assim constituídos, tende a crescer a perspectiva de 
sustentabilidade de políticas públicas que, de outra forma, poderiam sofrer solução de 
continuidade a cada mudança de governo. O enraizamento das políticas em um espaço 
público que transcende a esfera estatal reforça a possibilidade de políticas de longo prazo, 
com repercussões sobre a eficiência e a efetividade das políticas implantadas. (Farah, 2001, 
p. 142) 

 Já para Benko (2000), é preciso acrescentar dois “P’s” no mix de comunicação, um 

para “Power" (governo) e outro para “Público" (opinião pública), que se juntam aos quatro 

“P’s" de um pacote de marketing tradicional (produto, preço, praça e promoção). Em se 

tratando de marketing territorial, o autor traduz os “P's" como oferta de território, localização, 

preços dos terrenos e dos serviços e a Comunicação Territorial.   9

 Ainda de acordo com Benko (2006, p. 12), o marketing territorial não pode ser 

medido por aspectos quantitativos, mas sim qualitativos, abordando a satisfação de seus 

residentes ou as atratividades de seu território. Na verdade, “enquanto o marketing clássico se 

dirige a clientes, o marketing territorial dirige-se a utilizadores: a primeira deriva de uma 

lógica privada, o segundo de uma lógica pública”. Dessa forma, o governo pode ser visto 

como o “fornecedor” e os moradores, turistas e investidores como os “clientes”. O autor ainda 

defende que “no quadro do desenvolvimento local, muitas vezes conduzido por sociedades de 

economia mista, a confrontação destas duas lógicas pode levar à oposição entre rentabilidade 

e igualdade de acesso aos serviços. Daqui podem resultar problemas de segmentação da 

procura territorial”, (Benko, 2006, p. 12). 

Atendendo a que, fruto da inexistência de um trabalho de marketing territorial, muitas 
cidades têm uma “imagem fechada” que contribui para a sua estagnação (por estar associada 
a percepções pouco atractivas para os públicos), o papel do trabalho da marca territorial 
passa inúmeras vezes por estratégias de re-imaging que remetem para a reconfiguração 
deliberada da representação e imagem da cidade por forma atingir objectivos económicos, 
culturais e políticos (Smith, 2005: 399) alterando assim os mapas perceptuais e imagens 
mentais dos públicos relativamente ao lugar que impedem a predisposição para a 
experimentação e/ou para o envolvimento. Os processos de rebranding e re-imaging visam, 
então, a orientação favorável de comportamentos para a identidade territorial actual e 
desenvolvimento futuro do local tendo por base uma profunda sensibilidade e orientação aos 
factores interventivos num processo de construção de imagem. (Gaio e Gouveia, 2007, p. 4) 

 Em outro estudo, o mesmo autor explica que o “marketing territorial aparece como a 

forma geográfica da globalização e da liberalização das economias mundiais, uma vez que 

 Tradução9
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procura ‘vender’ um determinado território, aplicando técnicas similares às utilizadas para 

vender um produto de consumo corrente” (Benko, 2006, p. 11). 

 Ora, uma cidade ou localidade pode ser atrativa ou não para novos moradores,  

trabalhadores, turistas ou investidores dependendo daquilo que buscam, por exemplo: 

segurança, sossego, emprego, etc. A segmentação territorial pode acontecer de forma natural 

ou planejada pelos territórios. Um exemplo disso é o Silicon Valley (Vale do Silício), no estado 

da Califórnia, nos Estados Unidos. Ganzert e Martinelli (2009, p. 150) explicam o porquê e 

colocam que “a emergência do Vale do Silício californiano, no final da década de 1970, como 

modelo de cluster do setor de tecnologia da informação, está intimamente ligada ao 

conhecimento tácito, dado pelo fluxo migratório de profissionais altamente qualificados para 

as empresas da região”.  

 Esse fluxo migratório pode ter sido causado pelas empresas que começaram a se 

formar na região, bem como universidades e instituições de pesquisa que, aos poucos, foram 

tornando o Silicon Valley em sinônimo de polo tecnológico. 

 

  

  

Figura 1:  Elementos Fundamentais do Marketing de Localidades (Dinis citado em Minciotti e da Silva,  
p. 334) 

 Como vemos, o planejamento estratégico e a gestão das marcas territoriais criam 

condições favoráveis para o desenvolvimento regional e para contínua melhora nas relações 

entre seus stakeholders. O trabalho do marketing territorial contribui, de forma significativa, 
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para promover uma identidade positiva e competitiva da cidade. Para Benko (2006, p. 12) “a 

emergência desta problemática não é fruto do acaso. Desenvolveu-se num contexto de 

dificuldades econômicas crescentes para a maioria das cidades ocidentais. Em algumas vezes 

a questão coloca-se em termos de sobrevivência”. 

 Para Gertner e Kotler (2004, s/p) o marketing estratégico de lugares, ou marketing 

territorial, precisa envolver governo, cidadãos e empresas que compartilhem uma única visão. 

"Ele demanda a criação e garantia de incentivos, bem como a gestão dos fatores que possam 

afetar as decisões de compra dos consumidores locais – entre eles, imagem, atrativos, 

infraestrutura e pessoas”, defendem estes autores. 

 Sobre os benefícios do marketing territorial, os autores Gaio e Gouveia (2007, p. 7) 

explicam que “à luz do o place branding a marca territorial acrescenta valor e assume-se 

como um factor dinâmico de atractividade e competitividade do território […]”. Dessa forma, 

para os autores, há o surgimento de uma satisfação que, com o amadurecimento das relações 

entre marca, neste caso a cidade, e os cidadãos, leva a uma maior confiança. Eles 

complementam afirmando que “[…] na exacta medida que fornece ao consumidor informação 

e o conduz no processamento de informações sobre o local, transmitindo confiança no 

processo de decisão e, ao aumentar a notoriedade e a qualidade percebida, potencia a sua 

satisfação e fidelização”. 

 Como instrumento de planejamento estratégico, o marketing territorial influencia no 

desenvolvimento sócio-econômico das regiões de maneira significativa. Nunes (2011, p. 14) 

afirma que o seu âmbito de intervenção não se limita à publicitação de uma nova imagem ou 

à ação de comunicação de um plano estratégico, mas sim “à criação ou renovação de uma 

imagem do território, de modo a que este adquira características que o tornem distinto dos 

que com ele directamente competem, na atractividade junto aos seus públicos-alvo e que 

torne apelativa a sua 'aquisição'”.  

 Dessa forma, é possível analisar as atividades do Marketing, com seus compostos, 

incentivos, produtos, serviços, identidade e valores, através da figura abaixo: 
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Figura 2: Atividades de Marketing (Minciotti e da Silva, 2011, p. 333, adaptado de Minciotti, 2001, 
pp. 270-276). 

  

 Para além de uma ferramenta de venda e comunicação, o marketing dos territórios 

pode ser visto com uma forma de gestão. Ainda de acordo com os atores Minciotti e da Silva  

(2011), o marketing territorial transcende apenas o objetivo de publicidade das qualidades de 

uma região, porque ele deve analisar, planejar, executar e controlar os resultados do 

planejamento estratégico pensados e implantados.  

 Azevedo, Magalhães e Pereira (2010, p. 27) em seu livro City Marketing também 

afirmam que “a cidade tem de ser capaz de se adaptar, de atrair trabalhadores do 

conhecimento, criar e aplicar conhecimento no desenvolvimento de actividades que propiciem 

um elevado crescimento económico”, para que dessa forma adquira “níveis superiores de 

qualidade de vida para os seus habitantes, apenas possíveis com uma grande capacidade 

organizacional e de liderança”. Os autores ainda exemplificam, mostrando que os próprios 

políticos e gestores públicos expressam certa preocupação sobre a competitividade das 

cidades, ao utilizarem os seguintes termos em seus discursos públicos: “preferências da 

procura”, “oferta atraente”, “posicionamento competitivo”, e “esforços de Marketing”. Essas 

expressões mostram que as cidades precisam se destacarem para serem capazes de crescer.  

Composto de 
Marketing

Produto: Benefícios decorrentes dos bens e serviços públicos locais; 
Preço: Custos, financeiros ou não, de acesso aos benefícios e incentivos; 
Praça (ou Distribuição): Modalidade de acesso ao local; 
Promoção: Comunicação e gestão da imagem do território; 
Importante: considerar também as características da comunidade e os 
seus serviços.

Incentivos Criar incentivos que atraiam, não só os potenciais, mas também os atuais 
compradores e usuários dos bens e serviços locais.

Produtos e 
Serviços Fornecer produtos e serviços do local de um modo eficiente e acessível.

Identidade e 
Valores

Promover a identidade e os valores de um lugar, de modo a fazer 
sobressair as suas vantagens distintivas aos potenciais usuários.
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Figura 3: Recursos pelos quais os territórios competem. (Barros, 2011, p. 46) 

 Os gestores públicos atuais, principalmente nas grandes cidades, vêm modificando sua 

forma de administrar e de acordo com Azevedo et al., (2010, p. 28) “hoje a realidade é 

diferente e há uma preocupação das administrações locais e regionais em integrar o marketing 

nos processos administrativos. Para esse fenómeno de integração muito se ficou a dever à 

própria evolução do marketing nas últimas décadas”. Entretanto, Nunes (2011, p. 7) explica 

que “um dos desafios na definição das políticas de marketing territorial é a manutenção da 

identidade e das características do território, evitando a descaracterização que pode estar 

associada a estratégias de marketing demasiado agressivas”.   

 Dessa forma, as ações de Marketing Territorial precisam ser planejadas e pensadas de 

forma estratégica. Ao promover de forma turística, por exemplo, uma região, o território 

precisa estar preparado para receber esses turistas e visitantes. Uma cidade que pretende 

atrair congressos nacionais e internacionais, precisa preparar a “casa” de forma antecipada: 

conversando com a rede hoteleira, se reunindo com sindicatos de restaurantes, viabilizando a 

infraestrutura necessária para receber um grande número de visitantes e assim por diante. 
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Figura 4:  A evolução do conceito de marketing de cidades (Azevedo et al., 2010 p. 53) 

 Nunes (2011, p. 13) também defende que a segmentação é uma tarefa fundamental 

no marketing territorial e "permite tomar decisões sobre os principais clientes alvo”. Isso 

porque, uma cidade precisa definir uma identidade, um slogan, e vender sua imagem para o 

público definido.  

 Kotler et al. (1994) explicam que “marketing estratégico de um local ou território é 

uma abordagem adaptável e produtiva, em que as estratégias a determinar, os recursos a 

utilizar, os produtos a definir, os planos a aplicar não poderão (nem deverão) ser copiados de 

uns locais, lugares ou territórios para outros”. Isso porque, como afirma Nunes (2011), cada 

território possui as suas características físicas e também culturais. Por tanto, cada plano de 

Marketing deve ser desenvolvido de forma única e exclusiva para cada localidade. 

 Para o autor, as estratégias de marketing territorial permitem capacitar as regiões com 

instrumentos de prospecção e integração para enfrentar estes desafios, “nomeadamente pela 

coordenação de esforços, através do estabelecimento de parcerias, articulação das esferas 

pública e privadas, na senda da promoção das potencialidades da região e da minimização 

das suas fragilidades” (Nunes, 2011, p. 7). 
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Figura 5: A evolução do Marketing territorial (Barros, 2011, p. 41) 

 Para atingir esses objetivos, Azevedo et al. (2010, p. 72) afirmam que “o objectivo 

final do marketing de cidades ou de marketing urbano é desenvolver uma imagem pública de 

aceitação, uma referência à cidade e sua região de influência e aos factores de atractividade 

que ela contém”. Dessa forma, o resultado final do trabalho de Marketing é atingir a imagem 

desejada da cidade, atraindo turistas e promovendo a satisfação de seus moradores.  

 Por outro lado, Seisdedos (citado em Morales e Vela, 2009, p. 289) explica que é 

preciso diferenciar ações promocionais de uma estratégia global de marketing de cidades, já 

que apenas ações promocionais dos territórios não permeiam e funcionam por muito tempo. 

Nesse sentido, o autor ainda defende uma visão do city marketing como uma filosofia de 

gestão urbana. Para o docente, há um paradoxo entre a crescente demanda dos 

administradores públicos na busca de uma "personalidade própria” para seu território e, em 

contrapartida, a progressiva degradação do próprio conceito que, muitas vezes, é limitado à 

criação de apenas um logotipo e um slogan, tendo um resultado negativo. O marketing 

territorial precisa ir muito além de um logotipo e slogan, precisa planejar conceitos, ações e 

mensurações.   

1.3 A COMUNICAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

 Como temos procurado explicar até aqui, a comunicação é imprescindível não somente 

para as marcas e empresas, mas também para as cidades, regiões e para os países. 

Comunicar com seus stakeholders, informar e promover são essenciais para o 

desenvolvimento das cidades. Dessa forma, o marketing territorial, a gestão dos territórios e a 

comunicação das cidades influenciam de forma direta seus moradores na percepção da 

qualidade de vida, emprego, meio ambiente, cultura, educação, saúde, segurança e 

transportes. Para além de seus moradores, a Comunicação Territorial tem diferentes públicos, 

!41



pois os espaços precisam se comunicar com os turistas, os investidores, os moradores, o 

governo, o país e o mundo.  

 O autor Ancarani (citado em Gaio e Gouveia, 2007) confirma que a comunicação dos 

territórios atua para dois tipos de públicos: os clientes internos (cidadãos residentes, 

trabalhadores e as organizações instaladas na área) que precisa fidelizar e os seus clientes 

externos (cidadãos não residentes, organizações com potencial para se instalarem na área, 

visitantes de negócio, além de turistas), que precisam ser atraídos e conquistados. E para que 

essa comunicação funcione, cada peça, ação ou estratégia precisa ser feita de forma 

específica para cada público. A segmentação na comunicação das cidades é fundamental para 

a conquista dos resultados, assim como para as empresas e marcas. 

 

Figura 6: Públicos da Comunicação Territorial. Adaptado de Gaio e Gouveia (2007)  

 Ora, as diferentes dimensões das cidades podem ser integradas e partilhadas pela 

comunicação. E a comunicação das cidades vai além da administração e gestão pública. De 

fato, os municípios são constantemente confrontados com a multiplicidade de opiniões vindas 

dos jornalistas, dos meios de comunicação de massa, das elites, dos formadores de opinião e 

de toda a sociedade. Ou seja, a imagem das cidades resulta de uma multiplicidade de 

mensagens, vindas de diversas fontes. E essas mensagens conduzem a um certo 

posicionamento. Como refere Sperling (citado em Benko, 2000, s/p), “posicionar uma cidade 

é valorizar, de forma otimizada, devido às suas vantagens (real ou percebida) para as suas 

diferenciações mais vantajosas em relação às comunidades definidas como concorrentes e do 

público para o qual esta diferença é motivadora”. 
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Entendemos que os ensinamentos e as experiências levadas a cabo nas empresas podem ser 
adaptadas aos territórios, isto se for levada a sério uma política integrada de marketing que 
envolva todos os actores presentes no território, e se desenvolva uma política de comunicação 
que fomente uma maior aproximação entre os actores e os públicos, com o objectivo de 
desenvolver económica e sustentadamente o território. (Barros, 2011, p. 18) 

 Fernandes (2012, p. 43) ainda defende que, após traçada a estratégia, os territórios e 

cidades devem comunicar para o exterior de forma clara, com o objetivo de influenciar a 

opinião pública e “para tal é indispensável uma parceria entre os atores de desenvolvimento 

para conseguir manter essa conduta a longo prazo. Numa altura de grande competição entre 

países, regiões e cidades, torna-se imperativo que estes adotem uma atitude competitiva em 

tudo análoga às empresas”, mas para definir estratégias de comunicação e ações de 

Marketing para uma região é preciso entender o “processo complexo de recolha e análise de 

informação, tomar decisões, criar condições para a sua execução e executar um conjunto de 

medidas de valorização e promoção de produtos e de relacionamentos”, como refere Cidrais 

(citado em Barros, 2011, p. 18). 

 Além do mais, para que a comunicação das cidades aconteça de forma eficiente, é 

preciso planejamento, profissionais da área e uma equipe para o departamento de 

comunicação. Além disso, ter funções bem definidas são essenciais nesse processo 

comunicativo entre governo, moradores, turistas, investidores e todos seus stakeholders. 

Referimos-nos à comunicação institucional que, para Kunsch (citado em Neves, 2015, p. 

108) “visa criar relações confiantes e construir reputação positiva com todo o universo de 

públicos”. Para a construção da reputação positiva de uma cidade é fundamental que essa 

aconteça primeiro para os públicos internos, e depois para os públicos externos. Uma cidade 

que sabe se comunicar com seus moradores, faz deles promotores e divulgadores daquele 

território.  

 Leite (2014, pp. 67-68) confirma essa teoria em sua tese sobre o Carnaval na cidade 

de São Luiz do Paraitinga, no estado de São Paulo. Para a pesquisadora, os cidadãos daquele 

território são os grandes promotores da cidade pois, “os moradores da cidade conseguem se 

comunicar de maneira livre e organizar festas e eventos que atraem e agradam os turistas. 

Pesquisas mostraram que a divulgação informal ou o chamado boca-a-boca são um dos 

principais divulgadores da cidade”. 

 Para entendermos a importância que os moradores têm na promoção e divulgação das 

cidades, precisamos analisar os fatores que definem a felicidade e a qualidade de vida dos 
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mesmos. Para Moscardo (citado em Müller, 2015, p. 49) “a análise da qualidade de vida 

local envolve a adoção de alguns indicadores (…) que servem para traduzir a percepção dos 

residentes de cidades turísticas em relação aos melhoramentos, facilitadores ou mesmo as 

dificuldades que o turismo produz nas mesmas”, Müller (2015, p. 49) ainda explica que o 

turismo pode interferir de forma direta na qualidade de vida de seus residentes. Esses 

indicadores podem ser: “o ambiente; a qualidade do ar e da água; as oportunidades de 

emprego e renda; o estilo de vida; o acesso e o custo da moradia; a assistência médica; a 

saúde pública” e ainda “os meios de transporte; o fluxo de trânsito; a educação; a segurança 

pública; o clima para a economia e os negócios; o custo de alimentação; a acessibilidade; e a 

socialização dentre outros”. 

 Dessa forma, os eventos, o turismo, a comunicação e o marketing das cidades e 

regiões precisam pensar não somente no bem-estar e felicidade dos seus turistas, mas 

também - e principalmente - dos seus moradores. Pois, ao se ter uma condição de cidadãos 

felizes e com qualidade de vida, estes serão os principais divulgadores da sua cidade ou país.  

 Para além da divulgação informal e boca-boca de seus moradores e atores sociais, para 

trabalhar a comunicação dos territórios é preciso anunciar e promover. Essa divulgação deve 

ser feita através da publicidade, entre outras técnicas de comunicação. Para a American 

Marketing Association (AMA)  a publicidade pode ser qualquer anúncio ou mensagem 10

persuasiva colocada nos meios de comunicação pagos ou doados por um indivíduo ou 

empresa. Dessa forma, a publicidade é “uma ferramenta que visa comunicar, informar e 

convencer. Os efeitos económicos e sociais das suas mensagens têm realmente um impacto 

na estrutura familiar, grupal e social" (Bravo citado em Jordão, 2015, p. 17). A publicidade é 

peça fundamental para a comunicação das marcas e dos territórios e uma importante ação 

visível, que mostra os atributos e qualidades de um produto ou lugar.   

 A autora Ruão (2014, p. 137) explica que a “publicidade foi, durante várias décadas, 

o meio privilegiado da comunicação de marca, porque se entendia que desempenhava um 

papel único no desenvolvimento da imagem pretendida”. Dessa forma, para a autora ela “era 

considerada como o instrumento mais eficaz na construção da união conceptual entre as suas 

duas dimensões: a identidade (o que a marca é) e a imagem (o que os públicos dizem que a 

marca é)”.  

 Fonte: AMA. Acedido em https://www.ama.org/RESOURCES/Pages/Dictionary.aspx 10
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 Entretanto, a publicidade sozinha como forma de comunicação das instituições, 

organizações ou territórios não atinge o grau desejado para divulgação de ações, eventos, 

atividades, mudanças e conquistas. É preciso ir além da publicidade, utilizando, por exemplo, 

as estratégias de relações públicas e de assessoria de imprensa. 

 Chinem (2003) define o assessor de imprensa como um intermediário entre as 

informações disponíveis da organização e os meios de comunicação social. “Para atingir esse 

objetivo, o jornalista de Assessoria de Imprensa deve manter um relacionamento com os 

veículos de comunicação social, abastecendo-os com informações (…), intermediando as 

relações de ambos os lados e atendendo às solicitações dos jornalistas de quaisquer órgãos de 

imprensa, em qualquer hora e lugar”, como refere Chinem (2003, p. 27). Aliás, para Kopplin 

e Ferraretto (citados em Mota et al., 2016) o conceito de Assessoria de Imprensa está 

associado a dois aspectos fundamentais: “a necessidade de se divulgar opiniões e realizações 

de um indivíduo ou grupo de pessoas e a existência daquele conjunto de instituições 

conhecidas como meios de comunicação de massa” (p. 4). 

 Desse modo, o trabalho da Assessoria de Imprensa resulta em um conjunto de 

notícias, matérias e publicações que ajudam a definir essa imagem da organização - mesmo 

que essa possa ser enviesada para o lado positivo da corporação. Para Cheida (citado em 

Mesquita et al., 2015, p. 3) o jornalista é compromissado eticamente em apreender a 

verdade factual, transformá-la em um bem social, e ser um crítico observador da realidade. 

Dessa forma, trabalhar na área de assessoria de imprensa “não implica numa adesão a uma 

única versão dos fatos, mas sim na especialização dos assuntos pertinentes à instituição 

assessorada”. 

No âmbito da comunicação institucional, inserem-se as relações públicas, peça fundamental 
para o funcionamento da comunicação organizacional, pois dizem respeito aos processos 
envolvendo a comunicação da organização com os seus diferentes públicos estratégicos, com 
vistas à construção e manutenção de uma identidade e imagem organizacionais positivas. 
(Oliveira, 2016, pp. 17-18)  

 Juntamente com a Publicidade, temos as Relações Públicas enquanto área de estudo e 

de profissionalização, “que entende a comunicação nas organizações como um modo de 

promover a manter relações mutuamente benéficas com os seus variados públicos, dos quais 

depende o seu êxito ou fracasso” (Cutlip et al., citado em Ruão, 2016, p. 34). A pesquisadora 

Ruão (2016, p. 42) ainda entende as Relações Públicas como “uma disciplina implicada na 
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promoção de relações benéficas entre as organizações e os seus públicos, através do estudo 

do processo de comunicação pelo qual essas relações emergem”.  

Produzindo, pois, um conhecimento orientado para determinadas práticas comunicativas 
especializadas (como a gestão de crises, a assessoria de imprensa, as relações com a 
comunidade, as relações com os investidores, ou os public affairs) e dirigidas para os resultados. 
Nessa medida, trata-se de uma disciplina norteada pelo cumprimento de objetivos de 
performance, fundamental à gestão e capaz de ser integrada nas atividades de Comunicação 
Organizacional, Corporativa ou de Marketing, esses sim campos mais latos e com racionais 
distintos (Ruão et al., citado em Ruão, 2016, p. 42). 

 Para a comunicação das cidades, então, diversas ações de Marketing e ferramentas de 

comunicação devem ser utilizadas. Algumas das quais destinadas a agir sobre a notoriedade 

dos territórios, ou grau de memorização dos mesmos como uma primeira forma de percepção 

de imagem. E Ruão afirma que encontrou na literatura referência a instrumentos de 

comunicação de notoriedade privilegiados: “tal é o caso do passa-palavra, da assessoria de 

imprensa, dos eventos, dos patrocínios ou da aliança entre as marcas (cross-promotion) 

(Berry, 2000; Naik & Sethi, 2008)” (Ruão, 2014, p. 137).  

 Saliente-se que a aliança entre marcas pode ser aplicada à comunicação dos 

territórios. As cidades podem se estabelecer como regiões e unir forças para divulgar o seu 

potencial, trabalhando de forma conjunta para promover aquele território. Azevedo et al., 

(2010, p. 54) explicam que “as cidades cada vez mais se posicionam umas contra as outras 

(concorrem entre si) quando se trata de atrair visitantes, empresas e investimentos. De facto 

quando as pessoas elegem um lugar para o qual se deslocam, como residentes, 

trabalhadores, investidores, ou visitantes, estão inevitavelmente a ‘comprar um lugar’”. Essa 

competição entre as cidades pode ser justificada pela globalização e pela escassez de capital 

de investimento.  

 Mas é possível trabalhar de forma conjunta. “Quando cooperam, as cidades assumem 

parcerias e protocolos de cooperação para determinadas áreas específicas de 

desenvolvimento, chegando, em alguns casos, à figura de “alianças estratégicas”, aqui 

entendidas como a associação entre cidades”, afirmam Azevedo et al., (2010, p. 55). Isso 

pode acontecer entre cidades vizinhas ou até mesmo países. Além de acordos comerciais, a 

união entre territórios pode resultar no crescimento do turismo, melhora dos serviços e até 

mesmo novos investimentos. 
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CAPÍTULO II 

A IDENTIDADE DAS CIDADES 

2.1 O CONCEITO DE IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 Trabalharemos a identidade dos territórios a partir da literatura da Identidade 

Organizacional, porque nos parece inspiradora para pensar as cidades. Ou seja, privilegiamos 

a ideia de que as cidades constituem organizações, ainda que de índole muito particular.  

 A identidade organizacional é vista de forma diferente para diversos autores. Para Ruão 

(2001, p. 3), a identidade organizacional é entendida como “o concentrado de informação 

que integra os sentidos dominantes, duradouros e consensuais, instituídos como narrativas 

que projectam a imagem da organização no sentido que lhe é mais favorável”. Ainda para a 

autora, “é sua função orientar as realizações simbólicas das empresas, promovendo a 

harmonização de princípios e intenções, junto dos públicos internos ou externos”. Já Lasbeck 

(2011, p. 90) afirma que a identidade é o resultado da relação produtiva entre discurso e 

imagem: “[…] o que surge de afinidade entre as intenções do discurso e as impressões do 

receptor. Essa afinidade não se dá apenas por congruências, mas também pelas diferenças 

geradas e esperadas por ambos os lados da relação”.  

 Fernandes, Marques e de Pádua Carrieri (2009, p. 2) preferem a denominação da 

“identificação organizacional” usada por Dutton, Dukerich e Harquail (1994) e colocam que 

esse processo é entendido como a extensão pela qual as pessoas se entrelaçam 

psicologicamente com a organização e reconhecem, na sua identidade, a identidade 

organizacional. Dessa forma, a identidade de uma organização é construída através de 

representações mentais. 

 Para os autores Albert e Whetten (1985), a identidade organizacional diz respeito às 

características centrais, distintivas e duradouras que os membros da organização utilizam 

para descrevê-la e diferenciá-la das outras organizações. Os pesquisadores ainda defendem 

que o caminho mais indicado para descobrir a identidade de uma organização é questionar os 

membros da organização, além de observar o ambiente da empresa, ou instituição. Nessa 

mesma linha de pensamento, os estudiosos Dutton e Dukerich (1991) definiram identidade 
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organizacional da seguinte maneira: como os membros da organização a veem . Os mesmos 11

autores ainda defendam que os membros da organização filtram e moldam a forma como 

estes interpretam e resolvem os problemas enfrentados pela organização durante os seus anos 

de atuação. 

 Neste contexto, há uma corrente de pensamento que defende que o estudo dos 

conceitos de identidade e de comunicação, em contexto organizacional, deve considerar a sua 

profunda em inter-relação – como refere Ruão (2008).  

Os argumentos são os de que: (a) a comunicação tem a capacidade de fazer emergir a 
identidade única de uma organização (como sugere a visão clássica de Ashford e Mael, 1989, 
para quem a identidade nasce da interacção simbólica entre os indivíduos envolvidos na criação 
e manutenção da organização); e de que (b) a identidade é fonte de contexto e orientação para a 
comunicação, unificando objectivos e preocupações (Cheney e Christensen, 2001). (Ruão, 
2008, p. 96) 

 E a identidade constitui uma orientação para as empresas e instituições seguirem. 

Balmer e Wilson (1998, citado em Ruão, 2008) ainda afirmam que toda organização tem 

uma identidade. “Esta articula o ethos organizacional, objectivos e valores presentes num 

sentido de individualidade, que pode ajudar a diferenciar a organização num ambiente 

competitivo. Quando bem gerida, a identidade corporativa pode ser um meio de integração 

das principais disciplinas e actividades essenciais ao sucesso organizacional”, dizem os 

autores Balmer e Wilson (1998, citado em Ruão, 2008, p. 65). 

 Para Fernandes (2012), a identidade pode ainda ser institucional, corporativa, 

organizacional, e é através da sua criação que são representados os valores das entidades. 

Fonseca (citado em Fernandes, 2012, pp. 35-36) explica que esses "valores podem ser 

materializados através […] da marca gráfica (logótipo), organização visual, as cores e layout 

das peças gráficas (publicações, publicidades, relatórios, etc), elementos verbais (slogans, 

tags, teasers, etc), posicionamento […], etc”. 

Apesar de diferenciar ‘organizational identity’ de ‘corporate identity’, Cornelissen (2004) 
sustenta que, no âmbito da prática organizacional, estes dois conceitos devem ser vistos 
como dois lados de uma mesma moeda. Assim, é necessário fazer com que a corporate 
identity esteja espelhada e condiza com a organizational identity, de modo a que não somente 
ofereça uma notória vantagem no mercado, mas também assegure que a imagem projetada 
seja autêntica e partilhada verdadeiramente pelos membros da organização. (Oliveira, 2016, 
p. 13) 

 Tradução11

!48



 Alvesson (1990, p. 374) também explica a necessidade que temos em nos concentrar 

nessa identidade organizacional e em seus significados, seja enquanto consumidores ou 

colaboradores, “em uma sociedade ou uma organização onde a identidade dos indivíduos está 

claramente baseada nas atividades substantivas do coletivo, a necessidade de se concentrar 

na ‘identidade’ da corporação como um tópico específico dificilmente seria necessário.”  12

 O pesquisador também afirma que, a identidade organizacional está cada vez mais 

difícil de se reconhecer por conta das mudanças rápidas da sociedade e da velocidade da 

informação. “Em uma sociedade caracterizada por mudanças rápidas, a comunicação de 

massa e os processos de produção onde a relação entre o que está sendo produzido e as 

necessidades sociais é cada vez mais difícil de detectar, a identidade corporativa torna-se uma 

questão de atenção específica e esforços da engenharia social”, afirmou Alvesson, (1990, p.

375) . Dessa forma, é preciso que a identidade seja identificada e trabalhada por anos, 13

fazendo-a ser reconhecida pelos seus stakeholders e seguida dentro da organização. 

A identidade da marca deveria integrar todo o conjunto de características que lhe são 
específicas, resultantes da sua história, dos seus valores, das suas propriedades, do seu 
aspecto físico, do clima de relação que mantém com o público, do seu reflexo (Kapferer, 
1991). Em suma, dela fariam parte todas aquelas características tangíveis e intangíveis que a 
empresa atribuiu à sua marca e que procura comunicar ao consumidor. Definidos estes 
elementos seria possível determinar o núcleo da identidade de uma marca: o seu 
posicionamento e a sua personalidade (Upshaw, 1995). O posicionamento identifica-a e 
diferencia-a. A personalidade constitui uma proposta metafórica de existência física e 
psicológica. (Ruão e Farhangmer, 2000, p. 8) 

 Para Gray e Balmer (1998, p. 696), a identidade corporativa é a “realidade e a 

singularidade de uma organização. Os principais componentes estratégicos da empresa são a 

filosofia, a cultura e o design organizacional.”  Desse modo, através da forma como se 14

comunica, é possível identificá-la mesmo estando em outra cidade ou até mesmo país, por 

exemplo. Uma empresa global poderá ser facilmente reconhecida pelo seu público pela suas 

formas, cores e design organizacional que a representam.  
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Comunicações corporativas são o agregado de mensagens de fontes oficiais e informais, através 
de uma variedade de meios de comunicação, através do qual a identidade da empresa e sua 
imagem / reputação. Imagem e reputação estão nos olhos do espectador. Imagem corporativa é 
a imagem mental da empresa realizada por seu público - o que vem à mente quando se vê ou 
ouve o nome corporativo ou vê o seu logotipo. A reputação corporativa é um conceito 
relacionado. (Gray e Balmer, 1998, p. 696)  15

 Embora que, a identidade organizacional não seja definida apenas pelo seu design, 

Murphy (citado em Pinho, 1996, p. 26) faz uma advertência sobre a identidade visual das 

marcas “se não for desenvolvido um sistema visual adequado, a extensão pode acarretar um 

fragmentação da personalidade e da identidade da marca, a qual pode afetar seriamente o 

seu valor e força intrínsecos”. É um fator que acomete diversas organizações, principalmente 

quando sua identidade visual é renovada. Companhias globais, já consagradas no mercado, 

muitas vezes sofrem resistência de seus consumidores quando sua identidade visual é 

alterada. É o caso do McDonald’s, Starbucks e Pizza Hut, organizações que precisam fazer 

grandes campanhas publicitárias mundiais sempre que remodelam seus logotipos. E mesmo 

assim, muitos fãs da marca demoram meses para se acostumar com a nova identidade.  

 Vindo ao encontro dessa ideia, a identidade de uma marca precisa ser estruturada de 

forma estratégica para atingir o “coração dos consumidores”, como defende Ruão (2002). 

Essa identidade da marca tem como base a ideia de identificação e diferenciação, seja de 

forma interna ou externa, da oferta organizacional. "E embora reconheça no produto uma fonte 

dos seus traços culturais ou de carácter, completa o sentido com a oferta simbólica”, como 

refere Ruão (2002, p. 5). 

 Mesmo que a identidade visual seja um fator de extrema importância na comunicação 

das organizações, Baker e Balmer (1997) afirmam que identidade organizacional é aquilo que 

a organização realmente é. Os autores ainda defendem que há diferentes tipos de identidade 

organizacionais, como por exemplo: boa, má, desconhecida, entre outras.  

Embora a identidade corporativa tenha sido associada há muito tempo com o que é mais 
apropriadamente chamada de identidade visual, um número crescente de autores tem estado 
preocupados, com o que Olins (1978) chamou de identidade corporativa "real", ou seja, 
elementos que tornam uma organização distinta. Vários autores argumentaram que a 
identidade corporativa em seu nível básico se refere a "o que uma organização é”. (Baker e 
Balmer, 1997, p. 368) 
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 Mesmo não sendo nosso foco principal de análise, o logotipo das cidades e a forma 

como são representadas são de extrema importância nesse trabalho, por esse motivo convém 

definir seu significado. Pinho (1996) explica que a palavra logotipo é formada pela junção de 

dois elementos palavras gregas: lógos (palavra) e typos (impressão, marca). E que a palavra 

pretendia substituir os caracteres móveis individuais para uma composição tipográfica em 

uma única peça. Dessa forma, o posicionamento de marca pode ser entendido como o 

conjunto de imagens e identidades que são criadas na mente do consumidor em relação a 

determinado produto ou marca. Por isso é tão importante que a marca seja apresentada de 

maneira adequada para seu público, (Lima, 2014). 

 Há ainda um outro caráter associado às organizações que é a personalidade, defendida 

por Baker e Balmer (1997). Para os autores, a personalidade de uma empresa se refere à 

mistura de culturas que estão presentes dentro dela. Entretanto, para os gestores é difícil 

definir essa personalidade, já que ela é resultado dos comportamentos de seus colaboradores 

e refletem na sua missão organizacional.  

 Por outro lado para Baker e Balmer (1997), a cultura organizacional é o elemento mais 

importante da formação da identidade organizacional, porém Schmidt (1995) defende que o 

mix da identidade inclui além da cultura organizacional, o comportamento organizacional, as 

condições de mercado, a estratégia, os produtos, serviços e também a comunicação e o 

design.  

O objetivo da gestão da identidade corporativa é adquirir uma imagem corporativa favorável 
entre os stakeholders de uma organização ao longo do tempo, resultando na aquisição de uma 
reputação empresarial favorável. Tendo como resultado uma propensão para comprar produtos 
da organização e serviços, ou para trabalhar, investir ou negociar com a empresa. (Baker e 
Balmer, 1997, p. 369) 

 Definir uma identidade única e uniforme para uma grande corporação pode ser, assim, 

uma tarefa difícil para o departamento de comunicação, principalmente quando a empresa 

passa por diferentes fases, gestões e mudanças. Uma das principais dificuldades está em 

tentar desvincular a identidade organizacional dos fundadores da empresa, pois quando a 

identidade está centrada em um indivíduo e esse sai da organização, é preciso mudá-la 

novamente, ou ela ficará sem identidade. Por essa razão, a identidade organizacional deve ser 

planejada pela sua missão e por toda sua cultura. Pratt e Foreman (2000) afirmam que, 

apesar de reconhecerem que as organizações podem ter múltiplas identidades, a gestão 
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dessas identidades é uma função organizacional. Ravasi (citado em Oliveira, 2016, p. 15) 

também defende essa tese da gestão de uma única identidade, “em ocasiões especiais (como 

nas fusões, aquisições e sucessões), quando o sentido institucionalizado é colocado em causa, 

a coalizão dominante pode considerar que seja pertinente apresentar “uma narrativa unitária e 

internamente coerente da história da organização””. 

 Entretanto, antes de tentarmos definir uma identidade organizacional única, 

precisamos compreender a identidade social dos indivíduos. Pratt e Foreman (2000) 

defendem que as identidades individuais são baseadas nos grupos a que uma pessoa 

pertence. Dessa forma, um indivíduo pode ter tantas identidades sociais quanto associações 

de grupos. Essa identidade pode ser composta pelos diversos papéis que ele desempenha em 

uma sociedade. Podemos citar por exemplo, uma mãe que trabalha e leva uma vida saudável 

e ainda é atleta, ela pode ter diferentes identidades sociais para se relacionar com cada grupo: 

de mães, de trabalho, de corrida e de alimentação saudável. Ora, se uma pessoa pode ter 

tantas identidades, porque uma organização pode ou deve ter apenas uma?  

 Pratt e Foreman (2000) vêem as identidades organizacionais, nesse contexto, como 

propriedades de um coletivo e que os líderes da organização precisam gerenciar essas 

múltiplas conceitualizações sobre “quem somos nós” enquanto empresa. Ravasi (2014 citado 

em Oliveira, 2016), também defende que a construção da identidade organizacional se 

estabelece num processo de claim-making. Nesta sentido, um claim “é uma demanda, uma 

declaração, uma narrativa ou um posicionamento quanto ao que uma organização é, feitos 

por ela própria, seus líderes, seus porta-vozes ou outros membros da organização” (Ravasi, 

citado em Oliveira, 2016, p. 15). 

Especificamente, começamos com a definição de construção: a identidade organizacional 
compreende aquelas características de uma organização que seus membros acreditam serem 
cínicos, distintivos e duradouros. Ou seja, a identidade organizacional consiste nos atributos 
que os membros sentem que são fundamentais (centrais) e que persistem dentro da 
organização ao longo do tempo (duradouros). Com base nessa definição, acreditamos que as 
organizações têm múltiplas Identidades organizacionais quando diferentes conceituações 
existem sobre o que é central, distintivo e duradouro sobre a organização. (Pratt e Foreman, 
2000, p. 20)  16

 Dessa forma, a coletividade dos indivíduos resulta no aparecimento de múltiplas 

identidades organizacionais. Para a autora Ruão (2008, p. 87) “as organizações 
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contemporâneas exibem unidade e continuidade, mas não são necessariamente a expressão 

de uma voz única ao longo de gerações. A identidade organizacional parece, na verdade, 

tratar-se de um fenómeno multifacetado, que reflecte as fragmentações culturais dos 

indivíduos que a constituem”. Como resultado, é necessário encontrar uma voz, um equilíbrio 

e uma identidade central para uma organização e definir “uma identidade una e coesa e que 

vigore no imaginário dos diversos stakeholders” (Oliveira, 2016, p. 15). Mas Brown, Dacin, 

Pratt, e Whetten (citado em Oliveira, 2016, p. 14) ainda acreditam que a identidade 

organizacional “se traduz nas características principais que os membros da organização 

acreditam que a descrevem, e já a imagem diz respeito ao que os membros da organização 

desejam (ou acreditam) dela”.  

 A presente preocupação com a cultura, identidade, perfil e imagem organizacional são 

os backgrounds das rápidas mudanças que vem acontecendo na sociedade e refletidas nas 

organizações. O novo tipo de sociedade, cada vez mais flexível, líquida, volátil, inacabada, 

cosmopolita e perfomativa, é carregada de sentido e significado para as pessoas. Alvesson 

(1990) afirma que a identidade organizacional é algo desenvolvido com naturalidade e 

espontaneidade, e faz uma analogia que sugere que ao fortalecer a identidade da organização 

sua experiência de distinção, consistência e estabilidade, pode assumir que as identidades e 

identificações dos indivíduos serão fortalecidas com o que eles devem fazer no seu lugar de 

trabalho, o que facilita a integração de toda a organização. Contudo, “estas identificações 

parecem ser cada vez mais problemáticas devido a mudanças rápidas, maior mobilização 

social, declínio da ética de trabalho tradicional, etc”, considera o autor (p. 374).  17
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2.2 O CONCEITO DE IDENTIDADE APLICADO AOS TERRITÓRIOS 

“As cidades devem desenhar e cuidar da sua estética perante os seus cidadãos, 

investidores e visitantes, devem seduzir, devem atrair, devem despertar interesse”.  

(Azevedo et al., 2010, p. 92) 

 Assim como para as organizações, a identidade dos territórios pode ser definida como 

um conjunto de representações mentais. A autora Nunes (2011, p. 14) defende que “o 

conceito de identidade territorial assenta no reconhecimento da singularidade das regiões, 

surgindo estes traços distintivos como possibilitadores da criação de uma identidade própria, 

reconhecível e que é importante enquanto factor de competitividade local”. Essas 

singularidades podem estar presentes nas belezas naturais de um território, na sua 

arquitetura, gastronomia, história, cenários, festas ou até mesmo no seu crescimento e 

desenvolvimento econômico. A autora ainda explica que “a afirmação da identidade regional, 

dinamizada e reforçada pelo marketing territorial, assume particular importância num contexto 

de globalização” (Nunes, 2011, p. 15). Atualmente é possível divulgar a cidade de forma 

regional, nacional, internacional e global, aumentando seu potencial competitivo e sua 

visibilidade. 

 Já para Silva (2015), a identidade dos territórios é constituída a partir de fronteiras 

que os grupos determinam, através de fronteiras sociais simbólicas que adquirem limites 

territoriais, com base nas relações histórico-culturais destes grupos sociais. Ainda para o 

autor, a identidade territorial “se constrói no tempo, nutrindo-se de elementos sócio-culturais, 

políticos e históricos necessários para alicerçar e fortalecer um sentimento de pertencimento 

capaz de identificar e diferenciar a sociedade regional dos demais territórios, dados ou 

construídos” (p. 26). 

A formação da identidade territorial está enraizada no contexto social, coletivo e histórico de 
cada território. É um processo de produção simbólica, que busca fortalecer as características e 
valores próprios de cada região, em contraposição a elementos que podem ser interpretados e 
representados pelas características da globalização. São essas identidades que dão 
personalidade e particularizam as regiões dentro de um processo global. (Silva, 2015, p. 26) 

!54



 Na construção de uma identidade aplicada aos territórios, esse conceito simbólico 

pode ganhar limites territoriais, cujas identidades são formadas a partir das relações histórico-

culturais daquela região. Essa abordagem, sugerida por Haesbaert (citado em Flores, 2006), é 

definida como culturalista. Nessa vertente, podemos afirmar que a identidade de uma região 

está ligada aos seus hábitos culturais e à história do seu território. Símbolos, bandeiras, 

gastronomia, crenças, etnias e vestimentas podem indicar os hábitos culturais de determinado 

território e apresentar sua identidade.  

 Para Hall (citado em Nicolini e Felippi, 2014, p. 269), a identidade cultural é uma 

construção dos sujeitos que se dá por meio dos processos sociais. Nicolini e Felippi ainda 

completam que se a identidade fosse inata, ela não precisaria ser evocada, evidenciada ou 

narrada, ela seria natural. “A luta pela afirmação identitária emerge sempre que há alguma 

dúvida ou incerteza. Esse esforço por evidenciar determinada identidade cultural pode ser 

percebido em diferentes tempos e lugares, na medida em que as pessoas buscam pelos 

referenciais históricos que sustentem o discurso que pretendem afirmar”. Esse é o caso de 

muitas cidades com uma fundação recente. Por exemplo, Blumenau, no estado de Santa 

Catarina, no Brasil, a cidade de colonização alemã foi fundada em 1850. Desde sua fundação 

até os dias atuais ela é identificada como uma cidade alemã no Brasil. Essa identidade 

assumida deve permear por anos para manter sua tradição e atrair turistas. E mesmo que sua 

população não seja - ou possa vir a ser - mais predominantemente de origem alemã, haverá 

um esforço coletivo para manter essa identidade de “Alemanha Tropical”, atraindo visitantes, 

investidores e novos moradores. 

 As narrativas e os mitos criados pelos gestores ou fundadores das cidades funcionam 

muito bem, principalmente para os turistas. As festas tradicionais das cidades atraem os 

visitantes, pelas suas tradições e costumes, e é exatamente isso que torna um território 

atrativo. Se todas as cidades do mundo fossem iguais, com os mesmos costumes, hábitos, 

crenças, restaurantes e etnias, por que viajaríamos? A globalização trouxe tanta influência nas 

identidades das cidades, que hoje qualquer praça de alimentação de uma capital ou 

metrópole possui os mesmos restaurantes. E não é isso o que o turista busca. Os visitantes de 

uma cidade querem viver o novo, terem novas experiências, conhecerem a cultura daquele 

lugar e dessa forma explorar o diferente, o singular, o desconhecido. 
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O reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação. Ao reencenar o 
passado, este introduz outras temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da tradição. 
Esse processo afasta qualquer acesso imediato a uma identidade original ou a uma tradição 
‘recebida’. (Bhabha, citado em Nicolini e Felippi, 2014, p. 277). 

 Sob essa ótica, Haesbaert e Limonad (2007, p. 46) defendem que uma abordagem 

culturalista “sobrevaloriza a constituição social do território, ao ponto de prescindir de 

qualquer base física ou natural para sua existência”.  

  

Numa outra visão culturalista, de caráter sacralizador ou mitificador, o espaço que compõe um 
território não passa de uma dimensão simbólica, mítica, enquanto produto de uma sacralização 
totalizadora, morada dos deuses (ou o espaço se confundindo com os próprios deuses). Aqui, as 
leituras culturalista e naturalista do território acabam se confundindo, na medida em que a 
sacralização pode tornar completamente indissociáveis sociedade e natureza. De fato não 
podemos ignorar, principalmente no âmbito da Geografia, que a definição de território precisa 
levar em conta a dimensão material e/ou natural do espaço, mas sem sobrevalorizá-la. É 
importante não esquecer que há sempre uma base natural para a conformação de territórios e 
que, dependendo do grupo social que o produz (por exemplo, as comunidades indígenas), a 
relação dos grupos sociais com a primeira natureza pode mesmo ser primordial na sua definição. 
(Haesbaert e Limonad, 2007, p. 46) 

 Os pesquisadores Kavaratzis e Ashworth (citados em Moreira, 2010, p. 7) defendem 

que há muito tempo os lugares sentem a necessidade de se diferenciarem entre si e 

afirmarem sua individualidade, na busca de objetivos econômicos, políticos ou sócio-

psicológicos. Dessa forma, os autores afirmam que a tentativa de moldar um desenho 

determinado de identidade local (place identity) e promovê-la para seus públicos (internos e 

externos), é tão antiga quanto a própria gestão desses territórios. 

 Cotorruelo (citado em Azevedo et al., 2010, p. 89) explica que a identidade combina o 

que a cidade “parece ser” com o que “efetivamente é e faz realmente”, e também “o que 

pretende vir a ser e a fazer”. Desse modo os autores Azevedo et al. (2010) defendem que à 

personalidade da cidade se somam às seguintes ideias, valores e normas: quem somos? em 

que acreditamos? o que temos que fazer? Essa identidade muitas vezes pode ser planejada 

pelos gestores públicos ou então acompanhar a cidade por anos, resultando na sua forma 

natural de evolução.  

Face a isto, Azevedo et al., (2010, p. 89) explicam que a cultura institucional é a outra 

dimensão da identidade das cidades e que essa “inclui os valores compartilhados por todos os 

cidadãos e os seus pressupostos sobre a sua cidade, o ambiente e tudo o que pode vir a 
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influenciá-la”. Esses valores podem ser compartilhados através da herança histórica da 

fundação, sua origem, costumes e hábitos ou então podem ser planejados para a obtenção de 

uma meta a ser atingida, como por exemplo: “cidade verde”, “cidade responsável”, “cidade 

autêntica”, etc.  

Para Azevedo et al. (2010, p. 90), “a imagem da cidade deve estar associada à 

consolidação de uma identidade local que responda a um sentimento de pertença com base 

em padrões sociais, ambientais, culturais, geográficos, etc., partilhados pela população local”. 

Por isso, dificilmente uma identidade pode ser mudada, se a população local não estiver de 

acordo ou não se vir representada. Para isso, os autores afirmam que a percepção da cidade 

deve ser tão próxima quanto possível da realidade. 

 E para que a identificação positiva aconteça - em qualquer nível territorial - precisa de 

planejamento estratégico de suas ações, através da “divulgação de ideias-chave, conceitos 

competitivos, valores culturais e imagens de suporte”, como referem Azevedo et al, (2010, p. 

92). Essas imagens (mentais ou reais) precisam ser trabalhadas e pensadas para atingir seus 

stakeholders. Por exemplo, quais são as 20 primeiras imagens de uma cidade ao ser 

pesquisada no Google? Esse resultado pode causar a perda de uma imagem positiva em 

segundos. Se um turista planeja visitar determinada região e sua pesquisa online é negativa, 

dificilmente ele escolherá aquele destino.  

 Haesbaert (citado em Dallabrida, Marchesan, Rossetto, e Filippim, 2016, p. 46) ainda 

explica “que o território precisa ser compreendido em uma perspectiva integradora, ou seja, 

como um domínio politicamente estruturado e, também, como apropriação simbólica, 

identitária, inerente a certa classe social, com o que a identidade territorial é definida histórica 

e territorialmente.”  

Mais do que nunca, as múltiplas identidades e os múltiplos territórios investem na diferenciação, 
tentando sobreviver num contexto em que a padronização cultural pode representar uma 
ameaça. Para isso, são criadas as tradições, que ligam o presente a um passado cheio de mitos 
e de narrativas imaginadas a partir de processos históricos muitas vezes diferentes daquilo que 
se conta. (Nicolini e Felippi, 2014, pp. 269-270) 

 Para Therkelsen e Halkier (citado em Gaio e Gouveia, 2007, p. 29), devemos 

considerar ainda as condições particulares da gestão das marcas: o “branding envolve 

essencialmente a criação de uma identidade coerente (...) que apresente um conjunto de 

sentimentos, valores e significados e que, nessa base, leva à identificação com a marca”. O 
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branding das cidades deve ser igualmente trabalhado como um produto, a cidade precisa ser 

gerida enquanto marca/valor. Ou de forma contrária, pode vir a ter uma imagem negativa e 

que não condiz com a realidade.  

 E os eventos parecem constituir formas eficazes de comunicar as marcas cidades. 

Sobre os eventos, festas e festivais das cidades para a promoção territorial, Melo Neto (citado 

em do Amaral Moretti, dos Santos e Knihs, 2014, p. 2) defende que um evento “deve ser 

marcante, cheio de sensações, gerador de emoções para o público presente e telespectadores 

e bem divulgado”. E os festivais, assim como as festas tradicionais e regionais (de acordo com 

do Amaral Moretti et al., 2014), desempenham um papel importante na disseminação da 

cultura, atualização e formação de profissionais e na divulgação de novas técnicas. Aliás, 

“existe um interesse crescente na ideia de que festivais e eventos representem a ideia de si 

mesmo e a ideia de lugar na comunidade anfitriã. Isso requer uma leitura cuidadosa do 

relacionamento entre anfitrião e convidado, assim, as opções escolhidas por residentes, que 

iniciem, que planejam, gerenciam e promovem festivais e eventos, devem ser compartilhados 

com os visitantes” (Gursoy, Kimb e Uysal; Martin, Mcmahon-Beatti e Yeoman, citado em do 

Amaral Moretti, 2014, p. 2). 

Os membros da comunidade local podem entender estes eventos como importantes momentos 
gerados pela própria comunidade local, constituindo uma reacção à história e cultura locais e 
fazendo parte da construção da coesão social através do reforço de laços com a comunidade. A 
celebração social em grupo pode constituir um momento de comemoração da própria 
comunidade contribuindo para a construção da identidade local. (Turner citado em Sarmento, 
2007, p. 11) 

  

 Dessa forma, podemos destacar a importância das festas e festivais das cidades para a 

construção ou reafirmação da identidade local. Manter tradições e promover a identidade local 

ajudam na divulgação e promoção dos territórios, gerando renda e crescimento econômico 

para determinadas regiões, além da melhora do bem-estar e felicidade de seus moradores, 

que se sentem envolvidos, engajados e pertencentes àquele lugar.  

 Entretanto, os gestores públicos precisam trabalhar as singularidades de cada território 

de maneira personalizada, levando em conta a realidade local e os recursos humanos e 

financeiros disponíveis. E para Koga (2015) é nas ricas diversidades e profundas 

singularidades onde estão presentes as múltiplas expressões de diferentes territórios. Dessa 

forma é de extrema importância desenvolver estratégias de incorporação dessas 
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particularidades socioculturais e dos territoriais no âmbito de cada política pública, seja em 

qualquer esfera.  

Numa visão mais tradicional, o lugar, como o território e o próprio espaço, era associado à 
homogeneidade, ao imobilismo e à reação, frente à multiplicidade, ao movimento e ao progresso 
ligados ao “tempo”. Uma consciência global do lugar, defendida por Massey, embora não possa 
ser vista como boa ou má em si mesma, é a evidência de que hoje não temos mais espaços 
fechados e identidades homogêneas e “autênticas”. (…) A própria “singularidade” dos lugares (e 
dos territórios) advém sobretudo de uma específica combinação de influências diversas, que 
podem ser provenientes das mais diversas partes do mundo. (Haesbaert, 2004, p. 18). 

 Desse modo, é preciso levar em consideração a vivência e a experiência dos atores 

locais e suas singularidades. Silva (2015) defende que “a identidade territorial constitui-se 

como o patrimônio cultural, onde o conjunto dos elementos para o reconhecimento e 

valorização desta identifica e perpetua a memória, o modo de vida e a identidade social do 

território”. Por isso, para Silva (2015) a construção social e cultural é idealizada pela 

comunidade: “trata-se de um processo simbólico de legitimação social e cultural de 

determinadas características que conferem a um grupo, um sentimento coletivo de identidade, 

fazendo com que toda esta construção torne-se uma representação simbólica de identidade 

territorial” (p. 26).   

2.3 A MARCA-TERRITÓRIO 

“O city marketing acaba por consolidar-se como a estratégia ideal para posicionar com 

vantagem comparativa e competitiva de uma cidade em relação as outras”.  

(Morales & Vela, 2009, p. 289) 

  

 Como temos vindo a explicar, cidades são hoje, muito mais do que espaços urbanos 

que abrigam pessoas. As cidades são marcas e produtos que precisam se promover. Para isso, 

o marketing das cidades trabalha com o processo de transformação da imagem da cidade, 

com a finalidades de associá-la a valores concretos para torná-la desejável ao mercado 

exterior. Dessa forma, o marketing das cidades é entendido em primeiro lugar, como um 

processo de construção e implantação de uma marca de cidade, e em segundo lugar como 
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um mecanismo de consolidação das identidades territoriais, como referem Morales e Vela 

(2009).  

 Para que uma marca-território seja trabalhada para atingir seus objetivos (definidos no 

planejamento de marketing), são necessários planos estratégicos que definam onde a cidade, 

região ou país quer estar em curto, médio e longo prazo. Os pesquisadores Morales e Vela 

(2009) ainda esclarecem que é necessário pensar como queremos nossa cidade do futuro, ao 

nível ambiental, social, urbanístico e também econômico. 

 E esta foi uma das questões, precisamente, colocadas pelo professor Philip Kotler 

(2004): pode um país (no sentido de território) tornar-se uma marca? Já no ano de 1993, 

Shimp, Saeed e Madden apresentaram a expressão “country equity”, para se referirem ao 

valor de uma marca-país. Esse valor, explicado por Kotler (2004), integra o valor emocional 

que os consumidores atribuem a um país. Um exemplo disso, são os produtos que 

apresentam no seu rótulo os dizeres: “made in Germany”, “made in France”, “made in 

England” ou “made in Switzerland”. De acordo com o autor, os consumidores preferem 

comprar produtos de países industrializados, por causa do valor marca-país. Dessa forma 

podemos entender melhor o valor associado a uma marca-território aplicado às cidades e aos 

países. Por exemplo, os cremes e cosméticos com a referência “made in Paris”, ou as roupas 

de grifes italianas com a etiqueta “made in Milan” ou até mesmo os chocolates “made in 

Belgium”, são sinônimos de qualidade, confiança e boa reputação.  

 Para Gertner e Kotler (2004, s/p) “mesmo quando um país não administra 

conscientemente sua 'marca', as pessoas guardam uma imagem dele que pode ser trazida à 

tona pela simples menção de seu nome”. Na verdade, os produtos são associados à qualidade 

de produção de um país, como no exemplo do café colombiano, dos chocolates belgas ou até 

mesmo dos vinhos portugueses. Os autores ainda explicam que “isso tem a capacidade de 

influenciar as decisões no que se refere a compras, investimentos, mudança de domicílio e 

viagens”. 

 Por outro lado, rótulos e embalagens de produtos com “made in Indonesia”, “made in 

Suriname”, “made in China”, “made in Cambodia”, “made in Taiwan” ou “made in 

Bangladesh” podem fazer o consumidor levantar dúvidas em relação a sua qualidade, por 

conta do baixo valor de marca desses países. Além disso, muitas imagens negativas já foram 

relacionadas com as condições de trabalho desses territórios. Marcas como Nike e Zara, por 
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exemplo, já foram acusadas de utilizar trabalho infantil ou trabalho escravo  nesses e em 18

outros países . 19

A imagem de um país pode ser entendida como uma simplificação de um grande número de 
crenças, impressões e informações ligadas a um lugar, o que inclui diversos fatores, como sua 
geografia, arte, música e cidadãos famosos. É a estrutura de conhecimento relativa ao lugar. 
(Gertner e Kotler, 2004, s/p)  

 Fernandes (2012) também afirma que os novos modelos de gestão territorial adotam, 

cada vez mais, o marketing e a marca territorial como instrumentos potenciadores de 

desenvolvimento e competitividade. Além disso, a autora acredita que a integração e 

envolvimento de todos os atores nos processos de planejamento e gestão das marcas 

territoriais contribuem para a sua valorização.  

 Muitos filmes, documentários e produções publicitárias também influenciam a 

formação da reputação e imagem de um país. Essa construção na mente das pessoas pode 

ser favorável ou não. Países como a Turquia, por exemplo, sofrem com sua imagem 

problemática, de acordo com Kotler (2004). Este país tenta se reposicionar há anos, para 

competir com a Grécia e atrair mais visitantes. O país até mesmo contratou uma empresa de 

relações públicas, num dado período (2004), para tentar promover o país mundialmente. Nos 

dias atuais, o país ainda é noticiado na imprensa mundial por problemas políticos e por conta 

dos ataques terroristas sofridos, prejudicando ainda mais a imagem do país e inibindo a visita 

de novos turistas.  

 Para a obtenção de imagens e resultados positivos para um país, região ou território, os 

governos precisam trabalhar o conceito da marca-território. Para a pesquisadora Reis (2012, 

p. 5), o conceito de comunicação pública no contexto das marcas territoriais precisa ser 

incorporado e aplicado, “uma vez que essa não pode ser analisada sem que se leve em 

consideração a dimensão governamental, das instituições do terceiro setor, da opinião pública 

e do exercício de cidadania”. Muitos gestores públicos esquecem da importância da 

diplomacia entre países, ajuda humanitária em tragédias, repercussão pública de entrevistas e 

opiniões sobre os demais países. Essa gestão de cuidado e preservação da marca-território 

 Fonte: BBC. Acedido em: http://www.bbc.com/portuguese/economia/020307_nikeml.shtml18

 Fonte: BBC. Acedido em: http://www.jn.pt/mundo/interior/bbc-denuncia-criancas-refugiadas-nas-fabricas-da-zara-e-mango-19

5460285.html
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precisa ser trabalhada diariamente e deve ser gerida por profissionais de comunicação e 

marketing, assim como nas empresas privadas. 

 Além da diplomacia, do relacionamento e dos acordos comerciais entre países, outros 

aspectos que influenciam a imagem de um território, para novos visitantes e investidores, são 

a promoção do turismo daquele país, os pedidos de visto ou a isenção deles. É caso do Brasil, 

que durante os Jogos Olímpicos retirou a necessidade de visto para entrada no país. Durante 

esse período, o Brasil recebeu 410 mil turistas estrangeiros . O resultado foi tão positivo para 20

a divulgação do território, que o Ministério do Turismo brasileiro quer isentar a necessidade de 

vistos para moradores dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão por um período de dois 

anos. A escolha desses países se deu pelo elevado padrão de gastos desses turistas em solo 

brasileiro e pelo baixo risco migratório que esses territórios oferecem. Com a isenção de vistos 

para esses países, a estimativa é de uma injeção de R$ 1,4 bilhão de reais (cerca de �€ 421 

milhões de euros)  na economia brasileira em dois anos, uma alternativa para a crise 21

econômica, já que o turismo representa cerca de 9% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. 

De acordo com a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), autarquia responsável pela 

promoção do turismo brasileiro no exterior, a divulgação dos territórios ajuda os países a 

retomarem o crescimento econômico, como é o caso da Espanha, que teve número recorde de 

visitantes em 2016: 75 milhões de turistas estrangeiros, que deixaram mais de �€ 77 bilhões 

de euros no país.  22

 Acerca da promoção marca-território voltada para o turismo, Morales e Vela (2009) 

acreditam que a imagem percebida que temos sobre um território influencia a nossa visão 

enquanto viajantes. Eles afirmam: “num contexto de competitividade desenfreada entre 

destinos turísticos, a imagem percebida - a que configuramos a partir da mensagem de 

variados emissores - desempenha um papel fundamental na eleição final do nosso destino de 

viagem” (2009, p. 279). 

 Aliás, a importância do valor da marca-território se dá desde o início da escolha de 

uma viagem. Morales e Vela (2009) defendem que “o valor acrescentado em uma situação de 

dura competência entre destinos, está radicada nos valores que estão associados à imagem 

 Fonte: Portal Brasil. Acedido em: http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/08/rio-recebeu-1-2-milhao-de-visitantes-durante-20

jogos-olimpicos 

 Fonte BBC. Acedido em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-3883858321

 Fonte Poder 360. Acedido em: http://www.poder360.com.br/opiniao/opiniao/turismo-ja-ajudou-paises-a-superar-crises-e-22

pode-fazer-o-mesmo-no-brasil/ 
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da marca turística, que representa a primeira carga de sensações e emoções percebidas pelo 

potencial turista e/ou viajante antes de decidir por um ou outro destino” , (p. 279). As 23

autoras ainda esclarecem que para as ações de promoção turística de um território, é 

necessária a definição de uma identidade territorial e de uma imagem de marca, além da 

transmissão de informações, emoções, ou valores associados aquela marca-território. 

 Para o desenvolvimento de uma estratégia de marketing territorial e promoção dos 

territórios, Anholt (citado em Fernandes, 2012) defende, então, a utilização de seis eixos para 

apreciação do valor de uma marca territorial, classificadas como 6 P’s:  

  

Tabela 1: Os 6 P’s de uma marca territorial, Anholt (citado em Fernandes, 2012) 

 Além do mais, e segundo o autor Anholt (citado em Fernandes, 2012), as cidades 

podem e devem trabalhar de forma planejada para serem competitivas e sustentáveis, 

tornando-se assim cidades do futuro, com a capacidade de se adaptar às mudanças, de se 

tornarem pró-ativas e de tomarem decisões antecipadas para assegurar a qualidade de vida 

de seus residentes, conforme figura abaixo: 

Presença internacional: trata-se do reconhecimento internacional de uma cidade ou 
região, podendo este ser cultural ou histórico; posiciona as cidades no topo para se 
visitar, viver ou investir por exemplo, as cidades de Paris, Londres e Nova Iorque 
surgem como destinos de eleição no imaginário coletivo;

  
Lugar (Place): trata-se da compreensão que as pessoas têm sobre esse lugar;

  
Potencial: trata-se das oportunidades que as cidades oferecem a quem visita ou quer 
residir;

  
Pulsar: trata-se do estilo de vida que a cidade proporciona;

  
Pessoas: trata-se da hospitalidade dos moradores e a sensação de segurança 
proporcionada aos visitantes;

  
Pré-requisitos: trata- se das infraestruturas ligadas à qualidade de vida das pessoas 
que nela residem.

 Tradução23

!63



 

  

Figura 7:  Cidades competitivas e sustentáveis (Azevedo, Magalhães e Pereira, 2010 p. 28) 

 As estudiosas Ruão e Farhangmer (2000, p. 6) citam o pensamento de Cooper e 

Lannon: “o que torna um produto numa marca é o facto do produto ser combinado com algo 

mais - símbolos, imagens, sentimentos - produzindo uma ideia que é mais do que a soma das 

partes. Os dois - produto e simbolismo - vivem e crescem um com o outro numa parceria de 

trocas mútuas”. Assim como as marcas, as cidades também apresentam símbolos, imagens e 

sentimentos, sejam eles planejados ou não. Além do logotipo das cidades - desenvolvidos e 

trocados muitas vezes em cada gestão - os próprios moradores possuem percepções, imagens 

e símbolos que são obtidos através das suas experiências enquanto cidadãos, nascidos ou não 

na cidade. 

 Aliás, para Ruão (2014), há um entendimento de que a marca é um fenômeno 

multidimensional, onde os conceitos de identidade, notoriedade, imagem e comunicação 

constituem núcleos centrais do seu funcionamento e sobrevivência. “Na verdade, estes são 

mecanismos de construção de sentido, para dentro e para fora das organizações. Nessa 

medida, as marcas constituem poderosos instrumentos de navegação para uma grande 

variedade de stakeholders – incluindo colaboradores, investidores ou consumidores”, defende 

a autora (p. 129). Trata-se de uma visão que podemos ver aplicada aos territórios, na medida 

em que as marcas-cidades/regiões/países constituem núcleos de sentido fundamentais no seu 

relacionamento com os públicos moradores, turistas ou investidores. 
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CAPÍTULO III 

A IMAGEM DAS CIDADES 

3.1 O CONCEITO DE IMAGEM ORGANIZACIONAL 

 Os primeiros estudos sobre imagem organizacional iniciaram nos anos de 1950 com os 

estudiosos Boulding e Martineu, ajudando a revelar quem é a empresa. A pesquisadora Teresa 

Ruão (2016, pp. 80-81) em seu livro A organização comunicativa: teoria e prática em 

Comunicação Organizacional afirma que “a imagem funciona para a cultura/identidade e 

comunicação como um espelho das suas impressões (…). Esse espelho (ou representação 

mental criada a partir dos valores e atributos comunicados às audiências) irá influenciar o 

modo como a organização se vê a si própria e se pretende gerir a si própria”.  

 A imagem organizacional pode, assim, ser entendida como as percepções das pessoas 

sobre quem é a organização. De acordo com Ruão e Farhangmer (2000, pp. 3-4), a 

construção de imagem é um fenômeno de representação individual, ativado por um estímulo 

externo e que depende de conhecimentos e padrões de pensamento adquiridos social e 

culturalmente. Sendo assim, podemos dizer que a imagem é um conceito de recepção.  

 De acordo com os autores Gomes e Sapiro (citados em Galvão, 2004, p. 49), a 

imagem organizacional é intangível e abstrata: “ela não pode ser tocada, vista ou medida em 

termos absolutos; existe somente como conceito na cabeça das pessoas”. Dessa forma, cada 

indivíduo terá a sua percepção da organização ou marca. Um consumidor, cliente ou usuário 

pode ter uma imagem completamente diferente de cada organização/instituição/serviço de 

acordo com suas experiências e trajetória de vida. A “(…) imagem de uma marca será o 

resultado da interligação entre as estruturas mentais do consumidor e o leque de acções de 

marketing destinadas a capitalizar o potencial contido no conhecimento da marca, gerando 

assim valor”, como referem Ruão e Farhangmer (2000, p. 2). E essa imagem pode ser 

construída por meio de experiências pessoais, através da imprensa, ou histórias contadas por 

amigos, familiares e pessoas próximas.  

 Já para o pesquisador Carissimi (2001, p. 9), a imagem organizacional é formada pelo 

resultado de todas “as experiências, crenças, posições, conhecimentos, sentimentos e 
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impressões que as pessoas têm a respeito da organização, de seus produtos e serviços, e de 

suas personalidades, bem como é uma impressão suposta sobre a organização, tida em 

comum por um grupo de pessoas”. Galvão (2004) ainda completa afirmando que a imagem 

organizacional é uma visão que o usuário tem sobre os serviços oferecidos, composta pelos 

valores, atitudes, observações e informações, além das experiências, crenças e sentimentos já 

referidos.  

 

Figura 8:  Imagem Organizacional (Launo, citado em Galvão, 2004) 

 Ruão e Farhangmer (2000, pp. 9-10) ainda destacam que como em todo o processo 

de descodificação, a formação de imagem não é exceção, o receptor contribui decisivamente 

para o resultado final “isto é, há uma parte do resultado-imagem que não depende do 

estímulo objectivo, mas do processo conceptualizador do indivíduo”. As pesquisadoras 

também concluem que “disto resulta a distinção entre a imagem que a marca pretende 

projectar dela própria, em conformidade com a sua identidade - que denominamos de 

imagem pretendida ou projectada - e a imagem que os públicos formarão dela a partir dos 

contactos que com ela desenvolvem, e que confrontarão com os seus próprios valores, 

preconceitos e outros factores psicológicos internos - que designamos de imagem percebida”. 

(Ruão e Farhangmer, 2000, pp. 9-10). 

Tratam-se de fenómenos idênticos de representação mental (a da marca e a do público), mas 
com resultados necessariamente diferentes. A imagem percebida será sempre diferente da 
pretendida, por mais rigoroso que seja o processo de projecção desenvolvido pela comunicação 
de marketing, pois há sempre factores de distorção. (Ruão e Farhangmer, 2000, pp. 9-10) 
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 Para o estudioso Martineau (1958, p. 1), a transição de marca para imagem 

organizacional pode ter perdido o sentido, pela velocidade com que se deu: “como a transição 

da imagem de marca para a imagem corporativa prosseguiu tão rapidamente, muitos dos 

componentes do conceito de imagem corporativa ainda estão enlameados e precisam ser 

revisados à luz de outros conhecimentos e experiências.”  24

Revelam os seus escritos que a construção de uma imagem mental compreende operações de 
pensamento, memória e conduta, já que é um fenómeno mais amplo do que a simples 
representação icónica. Por isso, na base da formação da imagem estariam dois grandes 
processos: a perceção (ou seja, a seleção dos elementos do real que chamam à atenção) e a 
representação (isto é, a explicitação de uma forma particular da realidade). Neste sentido, as 
imagens constituiriam modelos da realidade, criados a partir de mecanismos mentais de 
perceção (seleção, abstração e síntese), que extraem elementos ou traços pertinentes da 
realidade, de acordo com a intencionalidade do emissor. (Ruão, 2016, pp. 82-83)  

 Para van Riel (citado em Ruão, 2016, p. 83), a imagem também pode ser vista como 

um filme ou fotografia na mente das pessoas, criando os conceitos como bom ou mau, 

agradável ou desagradável. E “[…] o conceito de imagem organizacional também foi pensado 

segundo estes pressupostos. Trata-se de uma representação mental, isto é, um conteúdo de 

natureza psíquica que não precisa da presença do estímulo físico para surgir.” Dessa forma a 

imagem organizacional está relacionada aos processos de percepção e representação.  

 Já para Riordan et al. (citado em Duarte e Neves, 2009, p. 111), “mais do que 

possuir uma imagem organizacional, as organizações possuem múltiplas imagens que 

resultam da multiplicidade dos seus stakeholders”. Esses stakeholders podem ser seus 

colaboradores, clientes, fornecedores, investidores e também seus concorrentes.  

A imagem organizacional tem vindo a revelar-se positivamente associada às decisões de 
diferentes stakeholders sobre a organização (Alsop, 2004), aumentando a capacidade 
competitiva da organização (Lievens, 2006). Estudos baseados na teoria da identidade social 
têm vindo a demonstrar a importância da imagem das organizações para a auto-estima e 
identidade dos seus colaboradores (Dutton e Duckerich, 1991). (Duarte e Neves, 2009, p. 111) 

 Dessa forma, a imagem positiva de uma organização tem como resultado 

colaboradores mais felizes e satisfeitos no ambiente de trabalho. Além disso, Greening e 

Turban (citado em Duarte e Neves, 2009, p. 112) afirmam que “a imagem da organização é 

relevante não só para os colaboradores, mas também para os candidatos à procura de 

 Tradução24
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emprego que tendem a revelar preferência por organizações com reputação de envolvimento 

em actividades socialmente responsáveis”.  

  

Na confluência dos resultados reportados, espera-se que a percepção do envolvimento em 
práticas das três dimensões de responsabilidade social esteja positivamente associada à imagem 
que o colaborador detém da organização e que a imagem organizacional medeia a relação entre 
a percepção de envolvimento da organização nas diferentes dimensões de responsabilidade 
social e a satisfação no trabalho. (Duarte e Neves, 2009, p. 112) 

 Por isso, além de uma imagem positiva para seus clientes e fornecedores, as 

organizações com imagens favoráveis e boa reputação também podem selecionar e escolher 

os melhores funcionários da área, visto que os profissionais terão interesse em trabalhar nela, 

e os próprios colaboradores são os maiores divulgadores da marca. É o caso da multinacional 

Microsoft, por exemplo, que é considerada o melhor lugar do mundo para se trabalhar  por 25

diversos anos. Diversos rankings, como The Great Place to Work Institute , avaliam todos os 26

anos os ambientes corporativos e a satisfação de seus colaboradores. Itens como respeito 

pelos líderes da empresa, equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho, tipo de trabalho, 

qualidade da relação entre funcionários e liderança e salário são levados em consideração na 

pesquisa.  

 Além da autoestima e felicidade dos seus colaboradores, empresas que praticam ações 

de responsabilidade social e estimulem seus funcionários a fazerem trabalhos voluntários 

ganham mais pontos para a construção de uma imagem positiva para seus stakeholders. A 

pesquisa realizada por Duarte e Neves (2009, p. 117), intitulada “Relação entre 

responsabilidade social percebida e implicação dos colaboradores: o papel mediador da 

imagem organizacional”, também revelou que existe “uma relação significativa entre a 

percepção do envolvimento da organização em diferentes dimensões de responsabilidade 

social e a satisfação do trabalho”. Os autores ainda destacam que “quanto maior o 

envolvimento percebido em práticas de responsabilidade social dirigidas aos colaboradores, à 

comunidade e ambiente e à gestão da organização maior é a satisfação no trabalho”. 

 Em outra perspectiva, Carissimi (2001, p. 9) defende que a “imagem sempre está em 

oposição a realidade, uma vez que a imagem é criada, construída para um determinado fim. 

 Fonte: Expresso. Acedido em: http://expresso.sapo.pt/economia/microsoft-e-a-melhor-empresa-para-trabalhar-25

em-2015=f921925 

 Fonte: O Globo. Acedido em: http://oglobo.globo.com/economia/emprego/microsoft-melhor-lugar-do-mundo-para-se-traba26 -
lhar-3214978
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Desta maneira as pessoas percebem, conhecem e acreditam na imagem organizacional”. O 

autor Nicholas Ind (citado em Carissimi, 2001, p. 9) também chama atenção para o fato de 

que “a imagem (marca) organizacional nunca é dirigida a um determinado público, pois a 

organização tem muitos públicos heterogêneos, entre eles figuram dirigentes de sindicatos, 

clientes, fornecedores, acionistas, analistas de mercado, empregados, profissionais de 

imprensa, políticos, etc., cujas expectativas são sempre distintas da organização”.  

Ainda para Ind (citado em Carissimi, 2001), a imagem organizacional é relativamente 

fácil de ser alterada. Pois a percepção de uma organização, que muitas vezes está enraizada 

há muito tempo, consegue ser modificada com um grande esforço de comunicação e rapidez. 

Em contrapartida, o autor alerta que uma imagem positiva, com a maior facilidade e rapidez, 

pode se converter em outra totalmente negativa.  

 Essa modelação ou renovação de imagem de uma organização pode ser gerida dentro 

da comunicação pelo profissional de relações públicas. Entretanto, como Carissimi (2001) 

conclui em sua pesquisa, os processos de comunicação estão interligados e precisam ser 

trabalhados de forma integrada, juntamente com o assessor de imprensa, o gestor de mídias 

sociais, o publicitário, entre outros profissionais. Além disso, a imagem organizacional sempre 

deve buscar corresponder com a verdade da organização, empresa ou instituição, pois os 

públicos percebem quando as marcas não são fiéis e não falam a verdade.  

 Para o autor Ind (1992, p. 73), a imagem organizacional deve assim ser avaliada pela 

organização e trabalhada de forma estratégica: “Parece inevitável, que esse processo de 

análise da imagem de uma organização, seja um resultado complexo. Como norma, exigirá 

um trabalho de vários meses, podendo chegar a anos, quando se trata de uma 

multinacional.”  Para definir uma imagem organizacional, ainda de acordo com o autor são 27

necessárias entrevistas e grupos de discussão com diversos públicos: consumidores, 

colaboradores e também acionistas.  

 Tradução27
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3.2 O CONCEITO DE IMAGEM APLICADO ÀS CIDADES 

“A imagem deve ser gerida por meio de um ‘espelho’ através do qual se reflectem, se 

cristalizam e se identificam os factores de atractividade de uma cidade”.  

(Azevedo et al, 2010, p. 92) 

 Inspirados na literatura sobre a imagem organizacional, trabalharemos agora a imagem 

dos territórios. Assim como as organizações ou as marcas, os territórios precisam construir e 

zelar pela sua imagem. Azevedo et al. (2010) explicam que a imagem da cidade reflete as 

percepções atuais, formadas pelo conceito do receptor. Para isso “a imagem de uma cidade 

depende, de forma integrada, tanto dos seus comportamentos operacionais e funcionais, 

através das acções dos seus actores e dos seus cidadãos, como das acções regulares 

programadas e dos desempenhos obtidos no campo da comunicação, publicidade e 

promoção” (p. 89).  

 Para a construção de uma imagem de uma cidade, Nunes (2011, p. 6) também 

concorda que “essa que deve ser partilhada pelos actores locais e que será uma das 

condições de atracção de públicos e actores internos e externos.” Essa construção de imagem 

de cidade pode ser pensada e planejada para se atingir um objetivo, como pode ser adquirida 

pelo território, através de eventos, ações, acontecimentos e também tragédias.  

 Entretanto, é muito difícil para as gestões públicas conseguirem compartilhar uma 

imagem única da região e convencer seus moradores sem engajamento e sensação de 

pertencimento daquele território. Para isso são necessárias ações, atividades para a 

população, participação popular, orçamento participativo e envolvimento dos agentes locais. 

“Um dos desafios na definição das políticas de marketing territorial é a manutenção da 

identidade e das características do território, evitando a descaracterização que pode estar 

associada a estratégias de marketing demasiado agressivas”, refere Nunes (2001, p. 6). 

A imagem tem lugar na mente dos vários públicos da cidade como uma síntese dos três 
componentes da identidade: comportamento, cultura e personalidade. A imagem de uma cidade 
é construída sobre a integração de três elementos:  
• A  imagem funcional: obtida a partir do grau de execução das suas actividades; 
• A imagem percebida: detida pelos públicos-alvo, tanto externos como internos; 
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• A imagem intencional: ambicionada/desejada, aquela que ambicionamos induzir sobre a 
cidade, através de acções no domínio da identidade visual e da comunicação. (Azevedo et al., 
2010 p. 89) 

 Benko (2006, p. 14) afirma que o fenômeno das cidades saberem se vender não é  

algo radicalmente novo. Para ele, as cidades sempre foram incentivadas a “cuidarem da sua 

imagem”. Entretanto, com a rapidez dos processos econômicos e as novas leis, aumentaram  

a necessidade das cidades “em se dotarem de novos instrumentos para aumentar a sua 

atractividade”, como refere o autor e, dessa forma, conseguirem obter vantagens competitivas 

e se destacarem.   

 Mas para que as cidades consigam ser conhecidas, precisam administrar sua imagem. 

Santos (citado em Fernandes, 2012, p. 35) afirma que para que o “marketing territorial possa 

assumir um papel importante na gestão da imagem dos territórios (na transformação da 

identidade simbólica, valorização dos seus recursos e reinterpretação da realidade), esta 

abordagem só trará reais benefícios quando centrada na identidade.” Dessa forma, a gestão 

da imagem dos territórios deve sempre levar em conta a identidade real da cidade e seu 

território. 

 Entretanto, mesmo que a imagem de uma cidade seja gerida, os autores Parasuraman 

et al. (citado em Kotler, 1998) ainda destacam que cada indivíduo terá uma percepção 

diferente, de acordo com as suas necessidades pessoais, expectativas e experiências. Por 

exemplo, uma pessoa que não sabe falar francês, pode odiar Paris e sentir-se maltratada pelos 

seus moradores e cidadãos. Já um indivíduo que fala francês fluentemente pode ter 

experiências mais positivas. Essas experiências entre turistas, visitantes, fornecedores ou 

investidores são repassadas e podem variar de acordo com cada indivíduo. As imagens das 

cidades também podem ser cíclicas. Ainda como exemplo, a imagem da cidade de Paris pode 

ser afetada de acordo com os acontecimentos políticos, desportivos, artísticos ou eventos 

trágicos como ataques terroristas. Logo após um acontecimento negativo, muitos turistas 

cancelam suas viagens e assimilam aquele lugar como inseguro e negativo. Entretanto, essa 

imagem pode ser alterada assim que metidas de segurança são tomadas pelo governo ou 

então com o decorrer do tempo.  

 Assim, a imagem positiva de uma cidade, estado ou nação é fundamental para seu 

desenvolvimento urbano, econômico, cultural e social, além do seu reconhecimento. Azevedo 

et al. (2010, p. 90) referem que a “imagem é um capital importantíssimo para o 
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desenvolvimento da gestão da cidade. Planear, posicionar e cuidar da imagem da cidade vai 

determinar/influenciar directamente o futuro da cidade e da região em que esta se insere”.  

 A interação entre os agentes locais, os turistas, os investidores e o governo pode 

resultar em um esforço comum para uma homogeneização da imagem e bem comum para o 

crescimento da região. Para Avraham (citado em Gaio e Gouveia, 2007), a imagem de uma 

cidade tende, em termos genéricos, a ser influenciada por factores como: as características e 

dimensão da população e do espaço; o seu status ou poder político; a taxa de criminalidade; o 

número e carácter das instituições nacionais situadas dentro da cidade; a localização; a 

história; o valor turístico e cultural; product placement em filmes e séries de televisão que 

foram filmadas na cidade; natureza e volume de cobertura pelos media; ou beleza natural e 

patrimonial. 

 Gertner e Kotler (2004) ainda defendem que para ser eficaz, a imagem desejada 

precisa estar próxima da realidade, ter credibilidade, ser simples, atraente e diferente. Um 

país, região, ou território precisa escolher claramente o que vai vender e para qual público. 

Para isso é preciso compreender e analisar o que o lugar tem de melhor para oferecer. 

As imagens que as pessoas têm de um país muitas vezes não passam de simplificações  
extremas que não correspondem necessariamente à realidade. Com freqüência baseiam-se em 
informação desatualizada, em exceções em vez de padrões, em interpretações em vez de fatos. 
Mesmo assim, esses estereótipos são compartilhados por muitos membros de uma mesma 
sociedade. (Gertner e Kotler, 2004, s/p) 

 Além do mais, mudar a imagem estereotipada de um lugar não é uma tarefa fácil para 

os profissionais de comunicação e marketing. Gertner e Kotler (2004) explicam que muitos 

interlocutores apenas reproduzem uma imagem de um território e que nem sempre são as 

reais. Já Barros (2011) defende que o papel do marketing não se esgota na publicitação de 

uma nova imagem ou numa ação de comunicação num plano estratégico, mas sim implica a 

“constituição de uma imagem eficaz da cidade ou região, de modo a que esta torne apelativa 

a aquisição desse território pelos usufruidores pretendidos” (Nunes, citado em Barros, 2011, 

p.42). 

Reverter uma imagem negativa pode ser uma tarefa dificílima. O administrador de marca tem 
controle sobre fatores ambientais que afastam turistas e investidores, como desastres naturais, 
comoções políticas ou quedas na atividade econômica. Mais difícil ainda é controlar a maneira 
como os meios de comunicação divulgam problemas no país e impedir que eles criem ou 
perpetuem estereótipos nacionais. (Gertner e Kotler, 2004, s/p) 
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 No contexto das estratégias de branding, Gaio e Gouveia (2007, p. 5) defendem a 

existência de Sistemas Estratégicos de Gestão de Marcas Territoriais, que visam a promoção 

nos públicos de determinadas percepções, comportamentos e associações favoráveis ao 

alcance dos objetivos territoriais. Para atingir esses objetivos é necessário “promover a auto-

imagem e sentimento de pertença do público interno face à cidade, potenciar dinamismo e 

empreendedorismo, desenvolver capital relacional, favorecer co-branding através da extensão 

a produtos e clusters, captar investimento externo e atrair visitantes, ou seja – 

competitividade territorial” (Gaio e Gouveia, 2007, p. 5). 

 Quando os próprios moradores estão satisfeitos com a cidade, transmitem essa 

imagem positiva através de suas redes sociais, na forma como recebem os visitantes e na 

maneira acolhedora de receber os novos moradores. Países como o Canadá, por exemplo, 

formado por uma grande quantidade de imigrantes, possui essa imagem, de acolhimento, 

geração de renda e trabalho, e qualidade de vida.  

Atalhos para o processamento de informações pelos consumidores, as imagens dos países 
podem ser duradouras e difíceis de mudar. Em geral, as pessoas resistem a ajustar suas 
estruturas cognitivas ou conhecimento anterior diante de fatos novos, particularmente quando 
seu envolvimento é pequeno. (Gertner e Kotler, 2004, s/p) 

 Entretanto, poucos são os gestores conseguem trabalhar a imagem da cidade, estado 

ou país para a representação pretendida. E quando isso acontece, Gaio e Gouveia (2007, p. 

30) acreditam que como “fruto da inexistência de um trabalho de marketing territorial, muitas 

cidades têm uma ‘imagem fechada’ que contribui para a sua estagnação (por estar associada 

a percepções pouco atractivas para os públicos)”. A falta de conhecimento da gestão pública e 

uma administração ultrapassada, na área de marketing territorial, pode prejudicar o 

crescimento e o poder competitivo das cidades, sendo que elas precisam disso para crescer. 

 O processo de gestão de marcas territoriais ajuda igualmente a promover a auto-

imagem da cidade, além de aumentar a sensação de pertencimento àquela região. Esse 

resultado ajuda a potencializar o empreendedorismo entre os moradores, o investimento 

(interno e externo) e o dinamismo da cidade.  

A gestão da marca territorial remete para a construção de um conjunto de imagens do 
território de forma a promover identificação, notoriedade, goodwill, envolvimento e 
comportamentos favoráveis ao desenvolvimento territorial por parte dos grupos-alvo e 
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tomando por base uma actuação de marketing que contribua para promover o 
desenvolvimento de uma identidade territorial positiva e competitiva. (Gaio & Gouveia,  
2007, p. 32) 

 Em seguida, no próximo capítulo, apresentaremos a metodologia do estudo de caso 

desenvolvido na cidade de Braga, em Portugal. 

!74



CAPÍTULO IV 

O ESTUDO EMPÍRICO - A CIDADE DE BRAGA 

4.1 O CASO DA CIDADE DE BRAGA  

4.1.1 Enquadramento Histórico 

 A cidade de Braga está localizada no norte de Portugal, é a terceira maior cidade do 

país, integrando 181.494 habitantes (sendo destes 86.707 homens e 94.787 mulheres). Foi 

fundada em 16 a.C e sua organização administrativa como cidade se deu pelas mãos do 

Imperador Augusto ao Norte do Douro (27 a.C - 14 d.C) . No início, a cidade tinha o nome 28

de Bracara Augusta, em homenagem ao Imperador. Até os dias atuais, o nome Bracara 

Augusta é utilizado nas festividades do município.  

 A cidade bimilenar está inserida em uma importante região do país: o Minho. O 

município inclui 37 freguesias (bairros) e, se destaca pela sua indústria, suas universidades 

(Universidade do Minho e Universidade Católica), pela investigação científica (INL - 

Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia) e pelo esporte com seu time de futebol 

(Sporting Clube de Braga).  

 Em 2012, Braga foi escolhida a Capital Europeia da Juventude, pela promoção de 

iniciativas de cunho social, cultural, político e também econômico para os jovens da região. Já 

em 2016 recebeu o título de Capital Ibero-americana da Juventude pelo trabalho 

desenvolvido em nível de políticas para a Juventude, sendo a primeira cidade da Europa a 

receber tal título. Além disso, Braga também é considerada uma cidade jovem pelo número 

elevado de nascimentos que vem apresentando ano a ano. Enquanto Portugal registrou uma 

taxa de natalidade de 8,3% em 2015 e uma taxa de mortalidade de 10,3%, apresentando 

um saldo negativo de -2% , Braga apresenta uma taxa de natalidade de 10% e uma taxa de 29

 Fonte: Câmara Municipal de Braga. Acedido em https://www.cm-braga.pt/pt/0101/municipio/heraldica28

 Fonte: Gabinete de Estatística da União Europeia. Acedido em http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-07-08-Portugal-29

tem-a-segunda-taxa-de-natalidade-mais-baixa-da-Uniao-Europeia

!75



mortalidade de 5,9%, tendo um saldo positivo de 4,1%, de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) de Braga 2016-2021.  

 Além disso, a cidade bracarense possui 51.765 pessoas abaixo dos 25 anos e 23.894 

pessoas com idade superior a 65 anos. Ou seja, o saldo é positivo em favor da população 

infantil, adolescente e jovem, confirmando o título de cidade jovem . Outro fator que 30

promove o título de cidade jovem é a presença de jovens universitários. Somente a 

Universidade do Minho conta com uma média de 19 mil alunos por ano. Atraindo estudantes 

de outras cidades de Portugal e também alunos estrangeiros para cursos de graduação, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

 Além do desenvolvimento econômico - através de empresas, startups, congressos e 

eventos e do desenvolvimento do conhecimento; Braga é um importante núcleo do comércio, 

do turismo, do patrimônio religioso, histórico e cultural de Portugal. A Câmara Municipal 

divide o destino turístico de Braga em segmentos: o Turismo Religioso e Cultural, o Turismo de 

Negócios, os City Breaks, a Gastronomia e os Vinhos que já começam a afirmarem-se como 

novos produtos âncoras na promoção turística da região. 

 Braga está localizada a 363 km da capital do país, Lisboa, e a 57 km da segunda 

maior cidade de Portugal, o Porto. Sendo que esta última recebeu o título de Melhor Destino 

Europeu em 2012, 2014 e 2017. Além disso, Braga possui uma localização estratégica, 

estando a 75 km da fronteira com a Espanha, atraindo assim, muitos visitantes espanhóis 

durante os finais de semana, feriados, verão e férias escolares.  

 Os eventos que o município promove também atraem muitos turistas em diferentes 

meses do ano. Tendo como eventos de destaque a Semana Santa, o São João (feriado 

municipal), a Noite Branca, o Braga Romana, o Braga Barroca, as festividades de Natal e 

também de Ano Novo. Sendo importantes atrações turísticas para a cidade pelo envolvimento 

de seus moradores na preparação das festas e no recebimento de novos visitantes.  

 Em 2017, a cidade de Braga também foi eleita como a Cidade Europeia do Desporto 

para 2018. A escolha aconteceu em Bruxelas pela ACES (Associação das Capitais e Cidade 

Europeias do Desporto). Para eleição, foi levado em consideração os programas municipais de 

incentivo à prática de esportes, a promoção de saúde e da educação.  

 Fonte: Câmara Municipal de Braga - PDS. Acedido em https://www.cm-braga.pt/archive/doc/PDS_2016-2021_Braga_ul30 -
tima_versao_12-01-2016.pdf
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4.2 COMUNICAÇÃO DA CIDADE 

 A comunicação da cidade de Braga vem se atualizando e modernizando ao longos dos 

últimos anos. A atual gestão da Câmara Municipal de Braga assumiu o cargo em 2013 e, 

desde então, vem trabalhando de forma mais ativa na marca “Braga”. Em 2016, o logotipo 

da cidade de Braga foi reformulado, sendo estilizado, ganhado novas cores e também um 

novo slogan: Cidade Autêntica. O logotipo tem como símbolo o Arco da Porta Nova, que é 

considerada a porta de entrada da cidade, já que no período medieval Braga era cercada por 

muralhas.  

 

  

Figura 9: Logotipo da Câmara de Braga 
  

  

Figura 10:  Arco da Porta Nova. Crédito: Joaquim Rios 
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 Hoje o departamento de comunicação da Câmara Municipal de Braga conta com três 

profissionais e possui os seguintes canais de comunicação com a comunidade: site 

institucional (dividido para quem quer viver, conhecer, investir ou participar), Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter, newsletters por e-mail, folhetos, cadernos com a Agenda cultural 

de cada mês, outdoors, painéis luminosos, além de mídia e assessoria de imprensa em 

televisões, rádios, jornais impressos e revistas. Está em desenvolvimento também um app 

(aplicativo) de celular (telemóvel) da Câmara de Braga. 

 As redes sociais mais utilizadas pela Câmara de Braga para comunicar eventos, ações, 

novidades e comunicados com seus moradores são o Facebook com 65 mil seguidores, o 

Twitter com 56 mil seguidores, o Instagram com 2 mil seguidores e por último o YouTube com 

622 inscritos . 31

 Desde 2016, a Câmara do Município também vem trabalhando com a imagem “Braga" 

através de letreiros de grande dimensão, que ficam alternando em pontos estratégicos da 

cidade como a Praça da República, o Jardim de Santa Bárbara e a Praça do Município (onde 

está localizada a Câmara Municipal). Além disso, existem painéis interativos espalhados pela 

cidade para que os turistas possam tirar fotos e fazer gifs, escolher uma moldura e enviar por 

e-mail.  

Figura 11: Braga - Jardim de Santa Bárbara (Foto: Câmara Municipal de Braga) 

 

 Dados coletados em Abril de 2017.31
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Figura 12: Braga - Praça da República (Foto: Câmara Municipal de Braga) 

 

Figura 13: Braga - Praça do Município (Foto: Câmara Municipal de Braga) 
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4.3 METODOLOGIA DO ESTUDO 

4.3.1 APRESENTAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

 As pesquisas e investigações sociais se mostram, cada vez mais, importantes e servem 

sobretudo, para que seja possível determinar uma linha capaz de separar o que é ciência do 

que é senso comum ou puro bom-senso. Para Gauthier (2003, p. 20), se existe a ideia de que 

a sabedoria popular não erra, a investigação social surge justamente para colocar isso em 

xeque, pois “o bom-senso é frequentemente atingido por premissas falsas, normativas ou 

ideologicamente lançadas”. Ainda para o autor, “o senso comum não é, portanto, uma base 

suficientemente sólida para elaborar uma construção social à medida da complexidade das 

nossas sociedades actuais” (p. 20). 

“Em relação ao senso comum, a investigação social tem a vantagem de sistematizar a 
observação. Permite-se também pôr em questão as suas premissas, o que o bom-senso não 
sabe fazer. Desenvolve muito o campo dos conhecimentos enquanto que esta evolução é 
muito lenta com o senso comum. Permite-se generalizar e aplicar o saber parcelar do senso 
comum enquanto que este não pode limitar-se senão ao caso a caso. Por uma utilização 
planificada e controlada de ferramentas de medida reutilizáveis noutros contextos sociais e 
por outros investigadores, a investigação social adquire uma característica de 
intersubjectividade que o senso comum não conhece. Esta mesma medida consciente, 
planificada, sistemática e reflectida permite o alcance, senão assegurado pelo menos 
avaliável, de graus satisfatórios de validade e de fiabilidade na operação de extracção de um 
sentido, de um significado, do corpo social. Eis portanto boas razões para fazer investigação 
social em vez de nos fiarmos no senso comum”. (Gauthier, 2003, p. 21) 

 Já para Quivy e Van Campenhoudt (1998), a investigação em Ciências Sociais ajuda 

na compreensão e entendimento do significado de algo que aconteceu ou acontece, na 

explicação de um tipo de conduta e também permite que seja feito um ponto de situação 

quando se trata de uma organização. Ainda para os autores, quando uma decisão política 

ocorre, por exemplo, a investigação nas Ciências Sociais possibilita que uma análise dos 

resultados práticos dessa decisão sejam entendidos e interpretados. 

 Por isso, além da importância já mencionada da investigação nas Ciências Sociais, 

Bryman (2015, p. 19) diz que é necessário compreender que a “prática da pesquisa social 

não existe em uma bolha, hermeticamente fechada das ciências sociais e das várias lealdades 

intelectuais que seus praticantes mantêm”. O autor complementa que a escolha dos métodos 
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que podem ser utilizados na pesquisa social, varia de contexto para contexto e de 

interpretações de mundo que são exclusivas de um país, estado, região ou cidade. 

 E, após delimitarmos o conceito de investigação social, partimos em busca da 

concepção da metodologia que, de acordo com Gauthier (2003, p. 23), na 

contemporaneidade se mostra alicerçada na observação, mas que mantém uma importante 

ligação com as teorias existentes. Ainda para o autor, “a primeiríssima fase da investigação 

social é a preparação da observação” (p. 23), pois é nela que se estabelece o objeto de 

estudo e a forma como a investigação será estruturada. 

“O estabelecimento do objecto de estudo agrupa várias ideias e acções a empreender. Em 
primeiro lugar, o investigador interroga-se sobre o que quer saber, sobre que assunto quer 
colocar questões. Deve em primeiro lugar aprender a restringir seus impulsos e a limitar o seu 
campo de interesse; esta determinação do campo de investigação terá um impacto profundo 
sobre o resto do desenrolar da investigação […]. Como ninguém está interessado em 
reinventar a roda a cada utilização da sua bicicleta, uma outra fase importante do 
estabelecimento do objecto de investigação é a análise de fontes bibliográficas relativas à 
problemática retida. Temos todos a impressão de saber utilizar uma biblioteca, mas, de facto, 
raros são aqueles que são nisso verdadeiramente eficazes; além disso, as novas tecnologias 
da informação abrem portas de que não conhecíamos nem mesmo a existência há alguns 
anos […]. Estas premissas permitem chegar ao cerne do estabelecimento do objecto de 
investigação: a teorização. A teoria é o conjunto dos enunciados que permite a interpretação 
dos dados, a generalização dos resultados e o enquadramento da investigação. A 
incorporação de uma teoria na problemática é um momento crucial da investigação social. De 
toda esta preparação sai o próprio objecto de investigação: a hipótese. A hipótese é o resumo 
das intenções, dos pressupostos e expectativas. É o material de base da sequência da 
investigação […]”. (Gauthier, 2003, p. 24) 

 Sabendo disso, lembramos que o presente trabalho de dissertação de Mestrado tem 

como objetivo conhecer a identidade da cidade de Braga, em Portugal, sob a ótica de seus 

moradores (nativos e estrangeiros) e responder à seguinte pergunta de partida: a comunicação 

territorial desenvolvida pela Câmara Municipal de Braga, com propósitos de construção de 

imagem, tem reflexo na forma como a sua identidade é percebida pelos cidadãos? A questão 

de partida desse estudo busca assim averiguar se a comunicação da Câmara influencia a 

percepção que os seus moradores têm sobre identidade da cidade, ou se essa representação 

mental resulta sobretudo de um passado histórico longo. E para responder à questão de 

partida, optamos pela aplicação dos seguintes métodos: um inquérito por questionário aos 

moradores da cidade de Braga; e a análise da principal ferramenta de comunicação utilizada 

pela Câmara Municipal de Braga, o Facebook.  
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 Para aplicar o questionário foi necessário, como sugerem Pardal e Lopes (2011), 

começar por definir a amostra, pois não é possível aplicar inquéritos a um universo tão vasto 

como a população da cidade de Braga, pelo que foi preciso escolher uma parcela desse 

universo, a amostra. Para os autores referidos, “globalmente, existem dois tipos de amostra — 

aleatórias ou probabilísticas e não aleatórias ou empíricas — que se concretizam pela 

aplicação de diferentes técnicas de amostragem” (p. 55). No caso do presente estudo, 

optamos por uma amostra não probabilística acidental. 

“Amostras não probabilísticas são mais práticas que as amostragens probabilísticas, mas por 
que os testes estatísticos são baseados na pressuposição que as amostras utilizadas foram 
probabilísticas, o objetivo de uma amostragem não probabilística é produzir um fac-símile de 
uma amostra probabilística para a pergunta da pesquisa. Principais tipos de amostragem não 
probabilística são: amostragem consecutiva e amostragem conveniente”. (Luna, 1998, s/p) 

 De seguida, e de modo a orientar o processo metodológico de recolha e análise de 

dados, desenvolvemos um modelo teórico de análise, que procura responder aos nossos 

objetivos de partida. O modelo identifica os fenômenos mais importantes a estudar – aqui 

apresentados ainda como ‘conceitos’ -, os atributos desses fenômenos que pretendemos 

incluir na nossa análise – as ‘dimensões’ -, os indícios/sinais visíveis desses fenómenos que 

pretendemos recolher e avaliar – os ‘indicadores’ – e a sua forma de estudo ou meio de 

recolha de dados. 
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Modelo de Análise: 

Figura 14: Modelo de Análise da cidade de Braga, em Portugal: um estudo de identidade 

 Para melhor se compreender o modelo, passamos a explicar cada conceito: 

1. Entendemos por ‘identidade territorial’: os traços singulares das regiões e 

possibilitadores da criação de uma representação mental própria, distintiva, 

reconhecível e que constitui importante enquanto fator de competitividade local 

(Nunes, 2011).  

2. Definimos ‘comunicação territorial’ como o trabalho desenvolvido para comunicar e 

promover as cidades através da Publicidade e das Relações Públicas. 

3. Identificamos ‘relação online’: com ações de comunicação territorial voltadas para o 

envolvimento com os públicos através dos meios digitais, como o Facebook, uma das 

ferramentas utilizadas. 

Conceitos Dimensões Indicadores Estudo

Identidade 
Territorial

- Identidade Cultural - Monumentos 
- Paisagens 
- Tradições  
- Gastronomia 
- Outros

Inquérito  
aos  

moradores
- Identidade Visual - Logos 

- Símbolos 
- Outros

Comunicação 
Territorial

- Comunicação offline - Informação nos media 
- Publicidade/Outdoors 
- Eventos  
- Outros

Relação 
Online

- Comunicação online - Facebook (Posts, Likes) 
Análise 

Facebook
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4.3.2 O INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa para recolher os dados sobre os indicadores 

previstos no modelo, foi, como já referida, quantitativa numa primeira fase, incluindo a 

aplicação de questionários a 100 (cem) moradores da cidade de Braga (nascidos e 

estrangeiros), divididos entre os dois gêneros (masculino e feminino), com idades entre 18 e 

70 anos e que residiam na cidade portuguesa há mais de um ano. A determinação do 

tamanho da amostra (no mínimo 100 participantes) se dá, neste caso, por conta da 

heterogeneidade pretendida no estudo, pois como afirmam Pardal e Lopes (2011, p. 66), “o 

tamanho de uma amostra depende grandemente da homogeneidade/heterogeneidade do 

universo […]”. Para os autores, “para uma população homogénea, basta uma pequena 

amostra”, mas neste estudo, a intenção é constituir uma amostra o mais heterogênea 

possível, o que significa dizer que em um universo de 181 mil habitantes (tamanho em 

população da cidade de Braga), 100 participantes pode ser considerada uma amostra com 

um grau de confiança tolerável e com margem de erro aceitável. 

 A coleta de dados foi realizada nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2017 no centro da cidade 

de Braga e o ponto de recolha de dados não foi decidido de forma não intencional, muito pelo 

contrário. Justamente por buscar uma amostra heterogênea, o centro da cidade é o local ideal 

pois é possível encontrar representantes das várias freguesias, já que a finalidade é descobrir 

qual a percepção que os bracarenses possuem do município e perceber se o trabalho de 

comunicação territorial desenvolvido pela Câmara de Braga pode ser considerado efetivo e que 

alcança algum resultado. A faixa etária compreendeu moradores com idades entre 18 e 70 

anos, pois pretendemos incluir uma ampla faixa de participantes que estivessem atentos aos 

eventos da cidade e à comunicação da Câmara Municipal de Braga.  

 Como técnica para recolha dos dados, foi utilizado o formulário como instrumento, e 

Pardal e Lopes (2011) afirmam que este tipo de técnica é uma mais utilizada na investigação 

sociológica, mas requer a presença de uma pessoa responsável por fazer a entrevista. Neste 

caso, a própria mestranda foi responsável pela aplicação do formulário.  

 Como toda e qualquer técnica, a utilização do formulário, ainda de acordo com os 

autores Pardal e Lopes (2011), possui vantagens e desvantagens. Como desvantagens, os 

autores acreditam que o tempo e a necessidade de envolvimento direto do investigador 
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possam ser um problema no momento da aplicação desta técnica, mas suas vantagens 

também são importantes. O fato de que um formulário permite ao investigador ter, na hora, as 

respostas que está buscando, a agilidade em encontrar participantes que equilibrem a 

pesquisa em tempo real e, em caso de necessidade, verificada no andamento da aplicação 

dos formulários, torna possível incluir perguntas que suscitem respostas mais profundas e 

esclarecedoras. Além disso, a imersão do pesquisador na amostra quando da aplicação dos 

formulários, pode ser considerado uma grande vantagem, pois possibilita uma análise mais 

profunda e consciente dos dados recolhidos. 

 Relativamente ao inquérito, a pesquisadora desenvolveu as perguntas a serem feitas 

aos entrevistados, buscando definir a identidade, a comunicação e a relação no domínio 

territorial; conforme apresentado em seguida: 

Inquérito sobre a Identidade/Imagem da Cidade de Braga 

O presente inquérito destina-se a fazer uma investigação inserida no Mestrado em Ciências 
da Comunicação da Universidade do Minho. Os dados individuais são confidenciais. Muito 
obrigada pela participação.  

1) Qual a sua nacionalidade?  (    ) Portuguesa  (    ) Outra   Qual:________________ 

2) Você mora em Braga?  (   ) Sim  (    ) Não  (Eliminatório) 

3) Há quanto tempo? 
(    ) menos de 1 ano  (Eliminatório) 
(    ) mais de 1 ano 
(    ) mais de 2 anos 
(    ) mais de 5 anos 
(    ) sempre viveu 

4) Sexo:  
(    ) feminino  
(    ) masculino  

5) Idade:  
(    ) 18 a 25 anos  
(    ) 26 a 35 anos 
(    ) 36 a 45 anos 
(    ) 46 a 55 anos 
(    ) 56 a 70 anos 
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6) Grau de Escolaridade:  
(    ) Ensino Básico incompleto        (     ) Ensino Básico completo 
(    ) Ensino Secundário incompleto (     ) Ensino Secundário completo  
(    ) Ensino superior incompleto      (     ) Ensino superior completo  
(    ) Mestrado   (    ) Doutoramento (     ) Pós-Doutoramento  

7) Através de qual meio de comunicação você se informa sobre o que acontece na cidade de 
Braga?  
(    ) Facebook  (     ) Youtube   (     ) Instagram  (     ) Twitter    
(    ) Sites          (     ) TV           (     ) Rádio         (     ) Jornal (    ) Outro:_______________ 

8) Como você percebe a identidade da cidade de Braga? Se você tivesse que colocar um 
título para a cidade de Braga qual seria? (“Braga a cidade…")  
(    ) Cidade Autêntica (     ) Cidade Barroca    (    ) Cidade Universitária 
(    ) Cidade Jovem     (     ) Cidade Religiosa  (    ) Cidade Histórica  (    ) Outra:_________ 

9) ) Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça quando falamos em Braga? 
_____________________________________ 

10) Qual o símbolo da cidade na sua opinião?  
(    ) Arco da Porta Nova     (   ) Bom Jesus do Monte 
(    ) Santuário do Sameiro (    ) Praça da República/Avenida Central  
(    ) Avenida da Liberdade (    ) Jardim de Santa Bárbara  (    ) Outro: _______________ 

11) Qual o evento mais importante de Braga na sua opinião? 
(    ) São João         (    ) Braga Romana (    ) Semana Santa (    ) Noite Branca  
(    ) Braga Barroca (    ) Natal                 (    ) Ano Novo         (    ) Outro:_______________ 

12) Qual o prato típico da cidade de Braga na sua opinião?  
____________________________________ 

13) Você conhece o logotipo da cidade de Braga? 
(    ) Sim  (    ) Não  

14) Qual a sua impressão sobre o logotipo de Braga? 
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 A primeira pergunta buscou saber a nacionalidade do participante da pesquisa e se o 

fato de ser imigrante alterava sua visão sobre a cidade. Porque a identidade cultural, de 

acordo com Miranda (2000), é um processo que precisa ser preenchido e desenvolvido e que 

não nasce com os indivíduos.  

As identidades nacionais não são nem genéticas nem hereditárias, ao contrário, são formadas e 
transformadas no interior de uma representação. Uma nação é, nesse processo formador de uma 
identidade, uma comunidade simbólica em um sistema de representação cultural. E a cultura 
nacional é um discurso, ou modo de construir sentidos que influenciam e organizam tanto as 
ações quanto as concepções que temos de nós mesmos. (Miranda, 2000, p. 82) 

 Nessa linha de pensamento, Miranda (2000) ainda defende que a globalização é um 

processo desigual, mas que ao mesmo tempo, vem fortalecendo a proliferação de identidades 

locais. Desse modo, podemos afirmar que um sujeito pode estar inserido em uma nova 

cultura e identidade cultural após a vivência e experiência diárias a longo prazo em um novo 

território, cidade, região ou país. Mas mesmo que sua identidade possa ser preenchida, esse 

sujeito trará conceitos, bagagens e um histórico que poderá ser diferente de um nativo, que 

sempre viveu e que sempre esteve inserido naquela cultura e identidade.   

 A segunda pergunta era um fator eliminatório do potencial entrevistado, para descobrir 

se o indivíduo morava na cidade de Braga, deixando de fora da pesquisa moradores de 

cidades vizinhas, de outras regiões de Portugal ou de outros países.  

 A terceira pergunta questionava há quanto tempo a pessoa morava em Braga. Desse 

modo foram deixado de lado, entrevistados que vivessem há menos de um ano na cidade. A 

escolha do período de vivência se deu pelo fato de que pessoas recém-chegadas ao município, 

ainda estão se familiarizando com a cultura e identidade local, podendo ter pré-concepções 

sobre a cidade através de veículos de comunicação, pessoas de sua convivência, influências 

externas, sem ter vivido, de fato, na localidade e ter descoberto tudo sobre sua ótica e sua 

experiência pessoal. 

 Desse modo, a importância de ser um residente fixo de Braga e morar há mais de um 

ano tem como intenção valorizar o seu conhecimento da cultura local, suas origens e suas 

experiências. Verhelst (citado em Kashimoto, Marinho e Russef, 2016, p. 36) afirma que a 

“melhor ajuda para a libertação de um povo é aquela direcionada para a conservação e 

recuperação da sua identidade, de sua cultura”.  
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A cultura popular local, por ser oriunda das relações profundas entre a comunidade do lugar e o 
seu meio (natural e social), simboliza o homem e seu entorno, implicando um tipo de 
consciência e de materialidade social que evidencia o grau de afeição ou apego a um lugar; esse 
é um fator de extrema importância para o desenvolvimento local, posto que permite a 
configuração da Identidade do lugar e de sua população. (Kashimoto et al., 2016, p. 36) 

 A quarta, quinta e sexta perguntas buscaram definir o perfil do entrevistado, através 

do gênero (feminino ou masculino), da faixa etária e do grau de escolaridade e literacia 

(podendo influenciar a sua visão sobre a cidade e na forma como busca informação).  

 Já na sétima pergunta, procurou-se compreender qual o meio de comunicação que o 

entrevistado buscava informações sobre o acontece na cidade. Dessa forma, interessava a 

esta pesquisa compreender se a escolaridade influenciava na escolha do veículo em que se 

mantinha informado e atualizado sobre os eventos e ações do município, e além disso, poder 

comparar a idade dos entrevistados com o veículo de comunicação que mais utiliza 

regularmente.  

 Para a oitava pergunta, procurou-se encontrar a identidade da cidade de Braga, 

perguntando aos entrevistados qual título colocaria para a cidade. O objetivo principal foi 

comparar slogan de Braga desenvolvido pela Câmara Municipal de Braga com o que os 

moradores pensam e acreditam sobre o município.  

 No questionamento 9, a intenção foi saber qual a imagem que melhor representa a 

cidade de Braga para seus moradores, e aferir se o logotipo utilizado pela Câmara é 

representativo e significante para seus habitantes.  

 Para averiguar o símbolo de Braga, a pergunta 10 questionou para os entrevistados 

qual o símbolo mais adequado à cidade na opinião pessoal de cada cidadão. Com a finalidade 

de confirmar se o Arco da Porta Nova, hoje utilizado como imagem da cidade no logotipo, é 

mesmo reconhecido como monumento, símbolo ou imagem mais importante e significativo de 

Braga.  

 Já a questão 11, procurou confirmar entre os cidadãos bracarenses qual o evento mais 

importante da cidade, a fim de encontrar a identidade cultural do município. Assim como 

afirma Marujo (2014, p. 26) "os eventos exercem, na atualidade, um papel fundamental no 

contexto social, cultural, político e económico de um país ou de uma região. É muitas vezes 

através dos eventos que as organizações promotoras do turismo promovem o seu destino 

turístico". Não apenas como promoção turística, mas pelo envolvimento e sentimento de 

pertencimento da própria comunidade local. Ao definir qual evento que é mais importante 
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para a cidade, mais conheceremos a identidade de seus moradores, e como consequência, a 

identidade cultural do território.  

Dimmock e Tiyce (2001) sublinham que os eventos no campo do turismo procuram a realização 
das seguintes metas: a satisfação de múltiplos papéis como, por exemplo, o desenvolvimento da 
comunidade, a renovação urbana ou o despertar para a cultura; a realização de um espírito de 
festa gerado através do intercâmbio de valores e do desenvolvimento de uma sensação de 
pertença; a promoção da singularidade através da criação de experiências únicas e ambientes 
favoráveis; serem autênticos nos seus valores e processos históricoculturais; promoverem a 
tradição através da celebração da história ou de modos de vida quotidiana; promoverem a 
hospitalidade através da troca de valores e experiências; evidenciarem o simbolismo procurando 
a dignificação dos rituais culturais com o seu significado especial; promoverem a criação de 
temas originários da tradição ou dos valores culturais. (Marujo, 2014, p. 27) 

 De acordo com Guerreiro (2015, p. 6) "a cultura constitui um vector estratégico 

essencial, na medida em que reúne, ao lado da geografia do lugar, os atributos diferenciadores 

tradutores da personalidade da cidade”. Nessa perspectiva, os eventos podem ser fatores de 

diferenciação de uma cidade para outra, promovendo o território, o turismo e o envolvimento 

de seus residentes.  

 Na pergunta 12, os moradores puderam expressar qual o prato típico da cidade de 

Braga na sua opinião, com uma pergunta aberta. Na verdade, para a definição da identidade 

cultural é importante descobrirmos qual é a gastronomia local e como ela é vista pelos seus 

habitantes. Para Landry (citado em Guerreiro, 2015, p. 4) "uma cidade é potencialmente uma 

experiência sensorial e emocional”. Guerreiro ainda completa que "a identidade, o carácter e a 

personalidade são construções abstractas, embora ancoradas na realidade, que correspondem 

a atributos diferenciadores em relação aos quais os seus públicos desenvolvem laços 

afectivos” (2015, p. 4). E a comida é um desses laços. Ter um prato típico da cidade é um 

objeto de orgulho e de promoção da cidade. Um prato típico pode se tornar famoso em todo o 

mundo e pode promover de forma espontânea aquele lugar. Ainda para Landry (citado em 

Guerreiro, 2015, p. 5),  “as cidades necessitam de histórias e de narrativas culturais onde 

ancorar a sua identidade e, em torno das quais, galvanizar os seus cidadãos”.  

 Na questão 13, buscou-se saber se os moradores de Braga conhecem o logotipo 

utilizado pelo município. Sem mostrar a imagem, os entrevistados deveriam responder se 

conhecem ou não a imagem. Após a reposta afirmativa, a pesquisadora apresentava a 

imagem e questionava a impressão do entrevistado sobre aquele logotipo (questão 14). A 

importância dos moradores conhecerem o logotipo da cidade de Braga é colocada em xeque 
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para que a marca seja trabalhada de dentro pra fora, refletindo no seu público interno 

primeiro e depois atingindo o externo. Aaker (1998, p. 15) explica que “a marca deve estar, 

sempre, acima de qualquer coisa que não seja a eficácia de sua gestão voltada para as 

necessidades, expectativas e satisfação dos consumidores nos seus ciclos de aquisições". 

Dessa forma, Aaker ainda defende que se “bem controlada, a marca deve entender e 

acompanhar as necessidades dos seus consumidores, sem que nunca lhes seja cobrado 

qualquer coisa que não a disseminação positiva da imagem (…)” (1998, p. 16). 

4.3.3 A ANÁLISE DA PÁGINA DO FACEBOOK 

 Ademais, foi realizada uma pesquisa quantitativa à fanpage que a Câmara Municipal 

de Braga mantém na rede social Facebook – a segunda fase da pesquisa. Cabe ressaltar que 

não foi feita uma análise de conteúdo, mas nessa pesquisa foram levados em consideração 

indicadores de consulta da página (Facebook Insights), como: a frequência dos posts, os 

temas desses posts, a quantidade de likes (curtidas/gostos), os temas abordados, a idade e o 

sexo dos seguidores. Dessa forma, pretendeu-se verificar se o Facebook é mesmo a ferramenta 

mais utilizada (se comparada com as demais redes sociais) pelos bracarenses para saber o 

que acontece na cidade. Os temas publicados no Facebook foram divididos entre categorias, 

de acordo com as publicações feitas pela Câmara de Braga e divididos entre os principais 

assuntos/tópicos abordados: 

Categorias Facebook

1. Eventos/Festas (ações culturais, atrações, exposições, apresentações, eventos desportivos)

2.Lançamento de projetos

3.Agere (Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga)

4.TUB (Transportes Urbanos de Braga)

 5.Trânsito

6.Recortes de Imprensa (Clipping)

7.Foto da Semana
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 A nossa opção pela análise deste meio deve-se ao fato de se ter tornado um veículo 

importante de comunicação pública. Para Miguel (2002, p. 155), “o prodigioso 

desenvolvimento dos meios de comunicação, ao longo do século XX, modificou todo o 

ambiente político”. Ainda para o autor, “o contato entre líderes políticos e sua base, a relação 

dos cidadãos com o universo das questões públicas e mesmo o processo de governo sentiram, 

e muito, o impacto da evolução tecnológica da mídia”. 

 Portanto, não é possível ignorar o alcance e utilização que uma rede social importante 

como o Facebook possui na construção da relação entre instituições públicas e a população, 

neste caso a Câmara Municipal de Braga e os moradores da cidade portuguesa. Já para da 

Silva (2015), a utilização da internet como veículo divulgador de notícias é uma prova de que 

a informação jornalística se apropria de outros meios de comunicação, além dos tradicionais, 

para chegar a um público específico e, neste contexto, os seguidores da página da Câmara de 

Braga no Facebook fazem parte disso. 

  

“Pensar a sociedade contemporânea implica pensar, obrigatoriamente, a intensa relação entre 
sujeitos e tecnologia. Com o potencial da Web 2.0, presenciamos uma sociedade em rede, 
capaz de conectar pessoas de diferentes lugares do mundo. Destacamos nesse cenário 
principalmente o potencial das redes sociais, que cada vez mais são incorporadas ao 
cotidiano dos sujeitos”. (Marcon, Machado & Carvalho, 2012, p.15) 

 Fidalgo (citado em Maia, 2011, pp. 69-70) afirma que “a Internet veio potenciar ao 

extremo as forças tribalistas dos meios electrónicos” e, para o autor, “[…] enquanto os meios 

electrónicos tradicionais, rádio e televisão, ainda fornecem uma informação generalista”, na 

internet isso não ocorre, pois “a Internet permite uma personalização radical dos conteúdos 

recebidos; só se recebe aquilo que se quer receber”. Portanto, neste estudo a análise do 

“como é dito”, em termos, não interessa. O que interessa é analisar para quem é dito, com 

que frequência e qual o alcance, pois assim poderemos tentar determinar a eficácia da 

mensagem e o impacto que ela possui no público-alvo. 

8.Comunicados gerais (visitas oficiais, informações de clima, etc)

9.Foto do perfil

10.Cursos

11.Outros

!91



 É fato que a análise das redes sociais podem trazer grande contributo para as Ciências 

Sociais, como afirmam Souza e Quandt (2008, p. 31), “[…] para abordagem de fenômenos 

políticos, sociais e econômicos tem alertado pesquisadores de ciências humanas, sociais e 

comportamentais para novas possibilidades metodológicas”. Ainda para os autores, “a análise 

de redes sociais […], é uma ferramenta metodológica […] cuja principal vantagem é a 

possibilidade de formalização gráfica e quantitativa de conceitos abstraídos […] de 

propriedades e processos […] da realidade social”. 

 Podem ser utilizados programas específicos para facilitar a análise das redes, porém 

como neste caso foi feita a análise de postagens da Câmara de Braga em sua fanpage no 

Facebook nos três primeiros meses de 2017, a recolha de dados foi feita manualmente e 

separada conforme os critérios anteriormente apresentados, são eles: sexo, idade, tema da 

postagem, alcance (número de likes/gostos) e a frequência com que os posts são feitos. 

Optou-se por analisar os três primeiros meses do ano, pois dessa forma pode ser percebida a 

linha de comunicação que os responsáveis pela página pretendem seguir durante os nove 

meses restantes do ano e para determinar um espaço de tempo em que a pesquisa se torne 

exequível. 

Para a análise e pesquisa das marcas (aqui aplicadas às cidades e aos territórios), o 

pesquisador Hanby (citado em Ruão e Farhangmer, 2000, p. 7) defende “que o estudo das 

marcas pode seguir metodologias diferentes”. Para o autor, a divisão pode se dar da seguinte 

forma, “(1) para a visão clássica as técnicas mais adequadas são as oriundas das ciências 

naturais: métodos quantitativos, com amplas amostras estatísticas”, ou como ainda refere o 

pesquisador, “(2) a visão realista sugere as metodologias das ciências sociais: como o estudo 

de casos, ou outras técnicas qualitativas”. Dessa forma, abordaremos diferentes técnicas das 

Ciências Sociais para obtenção dos resultados.  
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4.4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

4.4.1 INQUÉRITO MORADORES 

 Como já adiantamos, o inquérito foi realizado nos primeiros dias de abril de 2017 no 

centro da cidade de Braga, em Portugal, e foi realizada de forma aleatória com 100 

moradores residentes há mais de um ano no município. Dentre as nacionalidades dos 

entrevistados, 84% eram de nacionalidade portuguesa, enquanto 16% são de outras 

nacionalidades. As demais nacionalidades são constituídas na sua maioria por brasileiros, 

sendo 12% e 4% oriundos de outros países (Cabo Verde, Angola, Romênia e Estados Unidos).  

 

Nacionalidade: 

  

Gráfico 1: Nacionalidade 

  

  

!93



 Dos 100 participantes da pesquisa, 84% dos indivíduos moram há mais de 5 anos na 

cidade de Braga (sendo 42% residentes nascidos no município e 42% residentes há mais de 

5 anos), apenas 16% moradores possuem menos de 5 anos de moradia em Braga (8% com 

mais de 2 anos e 7% com mais de um ano de moradia em Braga). Em relação ao gênero dos 

entrevistados, 55% da pesquisa foi realizado com pessoas do sexo masculino e 45% com 

pessoas do sexo feminino. 

 

Gênero: 

  

  

                                                

Gráfico 2: Gênero 

 Em relação a faixa etária dos entrevistados, 63% dos indivíduos tem mais de 36 anos 

de idade, sendo 29% com idade entre 56 e 70 anos, 19% com idade entre 36 e 45,  e 15% 

com idade entre 46 e 55 anos. Da faixa etária mais nova da população, 20% dos 

entrevistados têm entre 26 e 35 anos e 17% têm entre 18 e 25 anos de idade. A amostra foi 

equilibrada em relação ao gênero nas diferentes faixas etárias, não apresentando diferença 

estatística entre a média de idade dos homens e das mulheres.  
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Faixa etária: 

 

                                 

Gráfico 3: Faixa etária 

 Sobre o grau de escolaridade dos entrevistados, 33% têm o secundário incompleto, 

destes 57,58% são homens e 42,42% são mulheres. Outros 32% dos indivíduos têm grau 

superior completo e/ou nível de pós-graduação, destes 62,5% são mulheres e 37,5% são 

homens. Já os indivíduos com idade entre 56 e 70 anos: 58,62% não tem o secundário 

completo e somente 13,79% tem um curso superior, sendo que nenhum tem nível de pós-

graduação. Dos que possuem nível de pós-graduação, 13% tem Mestrado, 1% Doutorado e 

1% Pós-Doutorado. 

 Sobre os meios de comunicação que os moradores de Braga buscam informações 

sobre o que acontece na cidade: 39% dos entrevistados usam o Facebook como meio 

principal de informação, em seguida aparece o Jornal como o meio mais utilizado com 25%, 

em terceiro lugar a Televisão com 15%, em quarto os sites com 9% e em quinto ‘Outros 

meios’ com 12%. Destes meios de informação foram citados: amigos, familiares, mapa 

cultural, outdoors (placas de rua) e pessoas. 
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Meios de Comunicação: 

Gráfico 4: Meios de Comunicação 

 Em relação a escolaridade dos entrevistados com o meio em que se informa sobre a 

cidade de Braga, os indivíduos que tem ensino superior completo ou mais têm o Facebook 

como o principal meio de informação 56,25%, seguido pelo jornal com 15,62%. Já o Jornal é 

o meio mais utilizado por pessoas que tem o ensino básico incompleto e completo com 

37,50%, seguido pelo Facebook e pela Televisão com igual importância, 16,67%. Já os 

indivíduos que ingressaram no ensino secundário (incompleto e completo) tem o Facebook 

como principal meio de informação (66,67%), seguido pelo Jornal (29,17%) e pela Televisão 

(25%). 

 Já na comparação faixa etária com os meios de comunicação que se informam, das 

pessoas com até 35 anos de idade, 62,16% usam o Facebook para se informar sobre o que 

acontece na cidade de Braga, enquanto as pessoas com mais de 56 anos usam o Jornal como 

principal meio de comunicação, com 48,28%. 
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 Na relação gênero com o meio de comunicação em que se informa, 51,11% das 

mulheres usam o Facebook como principal fonte de informação e 29,09% dos homens. Já o 

Jornal é utilizado por 34,54% de homens e por apenas 13,33% das mulheres. 

Gênero x Meio de Comunicação: 

Tabela 2: Gênero x Meio de Comunicação 

 Na questão sobre qual a identidade de Braga, levando em consideração apenas a 

colocação de uma assinatura (slogan) depois do nome da cidade, 39% dos entrevistados 

responderam que consideram a Cidade Jovem, seguida de Cidade Religiosa com 14% e 

Cidade Barroca com 12%. Apenas 4% dos moradores se revêm na expressão de Braga como 

uma Cidade Autêntica, contrariando o slogan habitualmente utilizado pela Câmara Municipal 

de Braga. Além disso, 15% dos entrevistados escolheram a opção ‘Outra' para designar a 

identidade da cidade. Destes, três pessoas afirmaram ser uma cidade maravilhosa, e duas 

justificaram como a melhor cidade do mundo. Outros adjetivos que apareceram de maneira 

inexpressiva foram: viva, conservadora, linda, barata e acessível.  

Identidade de Braga: 

Tabela 3: Identidade de Braga 

Total Facebook Jornal TV Sites Outros

Feminino 45 23 6 6 4 6

Masculino 55 16 19 9 5 6

Descritivo Total Porcentagem aculumada

Cidade jovem 39 39%

Cidade religiosa 14 53%

Cidade barroca 12 65%

Cidade histórica 10 75%

Cidade universitária 6 81%

Cidade autêntica 4 85%

Outra 15 100%
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 Em relação a primeira imagem (enquanto representação mental) que vem a cabeça 

dos entrevistados quando falamos em Braga (resposta aberta), a maioria dos moradores 

respondeu o Bom Jesus  do Monte com 25%. Em seguida aparecem a Sé de Braga com 11%, 

as Igrejas com 8%, e o Centro Histórico com 7%. O Arco da Porta Nova aparece apenas em 

nono lugar na pesquisa, com 3%. Todas as outras respostas foram inexpressivas com menos 

2%. 

 Já na questão sobre qual símbolo representa melhor a cidade, o Bom Jesus apareceu 

novamente em primeiro lugar, com 41%. Em segundo lugar ficou a Sé de Braga com 24%, o 

Arco da Porta Nova apenas em terceiro com 13%. Já o Santuário do Sameiro ficou na quarta 

posição com 8%, e a Praça da República / Avenida Central com 5%. 

Símbolo de Braga: 

Tabela 4: Símbolo de Braga 

 Em relação a faixa etária e o símbolo escolhido para representar a cidade de acordo 

com os moradores de Braga, notamos que para os indivíduos com menos de 45 anos o Bom 

Jesus é o símbolo que mais se destaca com 50% das respostas, seguido pela Sé de Braga 

com 19,64%. Já para os indivíduos com mais de 45 anos, ambos os símbolos (Bom Jesus e 

Sé de Braga) possuem igual importância com 29,55% cada. Observamos também que o 

Sameiro é lembrado como símbolo, em sua maioria, pelos indivíduos com mais de 56 anos. 

Já no quesito gênero, não se nota diferenças estatísticas entre as respostas entre os 

moradores homens e as moradoras mulheres. 

Símbolo da cidade Total Porcentagem acumulada

Bom Jesus 41 41%

Sé de Braga 24 65%

Arco da Porta Nova 13 78%

Sameiro 8 86%

Praça da República/Av.Central 5 91%

Outros 9 100%
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Gênero x Símbolo da cidade: 

Tabela 5: Gênero x Símbolo da Cidade 

 Na relação grau de escolaridade com o símbolo da cidade de Braga, os indivíduos que 

possuem o ensino básico (incompleto ou completo), 24 pessoas, 54,17% tem o Bom Jesus 

como principal símbolo da cidade, 16,67% tem a Sé de Braga e 12,50% tem o Santuário do 

Sameiro. Dos indivíduos que tem até o ensino secundário (incompleto ou completo), 36 

pessoas, 30,56% tem a Sé de Braga como principal símbolo da cidade, seguido pelo Bom 

Jesus com 27,28% e, posteriormente, aparece o Sameiro e o Arco da Porta Nova, ambos com 

13,89%. Já os indivíduos que iniciaram e/ou terminaram uma graduação, assim como os que 

tem uma pós-graduação, 40 pessoas, 45% tem o Bom Jesus como símbolo, 22,50% a Sé de 

Braga e 15% o Arco da Porta Nova. 

Nacionalidade x Símbolo da cidade: 

Tabela 6: Nacionalidade x Símbolo da Cidade 

 Na relação nacionalidade dos entrevistados com o símbolo mais importante de Braga, 

o Bom Jesus continua como principal resposta de todos os entrevistados, independente da 

nacionalidade. 

 Já na questão evento mais importante de Braga, o São João foi escolhido como o 

evento de maior destaque da cidade com 48%, em segundo lugar aparece a Semana Santa 

com 30% e a Braga Romana com 10%. 

Total Bom 
Jesus

Sé de  
Braga

Arco da 
Porta Nova Sameiro Outros

Feminino 45 21 11 6 4 3

Masculino 55 20 13 7 4 11

Nacionalidade Total Bom Jesus Sé de 
Braga

Arco da 
Porta Nova Sameiro Outros

Portuguesa 84 31 22 10 8 13

Outra  
Nacionalidade 16 10 2 3 0 1
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Eventos de Braga: 

Tabela 7: Eventos de Braga 

 Em relação a faixa etária dos entrevistados com o evento considerado mais importante 

da cidade de Braga, o São João é indicado principalmente pelas pessoas de mais idade (56 a 

70 anos) com 31,25% e pelas pessoas mais jovens (18 a 25 anos) com 22,92%. Já a 

Semana Santa é lembrada, em sua maioria, (33,33%) pelas pessoas com idades de 36 a 45 

anos, seguida pelas que tem entre 56 a 70 anos (23,33%). Analisando por faixa etária:  

Tabela 8: Faixa etária dos entrevistados com o evento 

 Já na questão sobre qual o prato típico de Braga, apenas 85% dos entrevistados 

souberam responder a pergunta. De acordo com os moradores da cidade, o Bacalhau à Braga 

pode ser considerado o prato típico da cidade, com 26%, seguido do Bacalhau com 15%, das 

Papas de Sarrabulho com 12% e dos Rojões com 6%. No item ‘Outros’ nenhum dos pratos 

teve significância estatística, pois nenhum ultrapassou os 4%. 

Eventos Total Porcentagem acumulada

São João 48 48%

Semana Santa 30 78%

Braga Romana 10 88%

Noite Branca 6 94%

Rally Falperra 4 98%

Feira Medieval 1 99%

Musicais 1 100%

Idade Evento

18 a 25 anos 64,71% preferem o São João e 17,65% a Semana Santa

26 a 35 anos 45% preferem o São João e 30% a Semana Santa

36 a 45 anos 52,63% preferem a Semana Santa e 36,84% o São João

46 a 55 anos 40% preferem o São João e 26,67% a Semana Santa

56 a 70 anos 51,72% preferem o São João e 24,14% a Semana Santa
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Prato típico de Braga: 

Tabela 9: Prato típico de Braga 

 Na pergunta sobre o logotipo da cidade de Braga, 56% dos moradores afirmaram 

conhecer e 44% declararam não conhecer o logotipo de Braga. Dos entrevistados que 

conhecem o logotipo 80,36% gostam e 11% não gostam do logotipo. 

Logotipo de Braga: 

Tabela 10: Logotipo de Braga 

Dos que conhecem o Logotipo: 

Tabela 11: Aprovação do Logotipo de Braga 

Pratos da cidade Total Porcentagem 

Bacalhau à Braga 26 30,59%

Bacalhau 15 17,65%

Papas de Sarrabulho 12 14,12%

Rojões 6 7,06%

Bacalhau à Brás 5 5,88%

Frigideiras 5 5,88%

Pudim Abade de Priscos 4 4,71%

Outros 12 14,12%

Reconhecimento Total Porcentagem

Conhecem 56 56%

Não conhecem 44 44%

Apreciação Total Porcentagem

Gostam 45 80,36%

Não gostam 11 19,64%

Total 56 100%
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 Em relação a escolaridade dos entrevistados no conhecimento do logotipo de Braga, 

dos que não terminaram o ensino básico: 57,14% conhecem o logo e 42,86% não 

conhecem. Aparentemente não se nota influência da escolaridade no conhecer ou não o 

logotipo. Contudo, realizou-se um teste de hipóteses (Wilcoxon test), que é utilizado para 

comparar se as medidas de posição de duas amostras são iguais no caso em que as amostras 

são dependentes, para verificarmos se existia uma diferença estatística no fato de conhecer ou 

não conhecer o logotipo em relação a escolaridade do indivíduo. Nosso p-valor é igual a 

0,6411, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, a escolaridade não influência no conhecer ou 

não o logotipo da cidade, a um nível de significância de 5%. E em relação a faixa dos 

candidatos no conhecimento do logotipo de Braga também não existem influência da idade 

em conhecer ou não o logotipo da cidade, o nível de significância estatística foi de 5%. 

 Podemos concluir com os resultados do inquérito uma baixa escolaridade dos 

moradores de Braga e a presença de pessoas mais idosas que frequentam o centro da cidade 

durante o dia. Além disso, o Facebook foi apontado como a principal fonte de informação pela 

maioria dos entrevistados, fazendo o uso da tecnologia no seu dia a dia e deixando de lado os 

veículos de comunicação tradicionais como televisão, rádio e jornal. 
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4.4.2 ANÁLISE DO FACEBOOK DA CÂMARA DE BRAGA 

 Para uma análise do meio de comunicação mais utilizado pelos moradores de Braga 

para saber dos acontecimentos e eventos da cidade, a rede social Facebook foi estudada nesta 

pesquisa. Para a análise, o período determinado foi dos três primeiros meses do ano (de 

01.01.2017 a 31.03.2017). A página do Facebook da Câmara Municipal de Braga conta 

nesse período com 65.581 seguidores  e é a ferramenta de comunicação mais utilizada pela 32

prefeitura. Destes 55% do público é feminino e 45% masculino. 

 

Gênero Facebook: 

Gráfico 5: Gênero curtidas Facebook de Braga 

 Sobre o crescimento da página do Facebook em três meses, pode-se perceber que a 

fanpage iniciou o ano de 2017 com 60 mil seguidores e em três meses ganhou 5.581 novos 

seguidores, uma média de 1.860 novos seguidores por mês.  

 Dados coletados pela pesquisadora em 20 de abril de 2017.32
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Crescimento dos seguidores:  

Gráfico 6: Crescimento seguidores Facebook de Braga 

 Já em relação a faixa etária dos seguidores da fanpage da Câmara de Braga, 71,22% 

das mulheres estão entre os 35 e os 64 anos de idade e 67,26% dos homens estão entre os 

35 e os 64 anos de idade. 

Faixa etária/gênero dos seguidores Facebook: 

Faixa Etária (mulheres): 

Tabela 12: Faixa etária Facebook - mulheres  

Total geral Total por dia Porcentagem

13 < idade < 17 197 2 0,70%

18 < idade < 24 1508 17 5,35%

25 < idade < 34 3645 41 12,93%

35 < idade < 44 7939 89 28,17%

45 < idade < 54 6887 77 24,43%

55 < idade < 64 5247 59 18,62%

idade > 65 2763 31 9,80%
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Faixa Etária (homens): 

Tabela 13: Faixa etária Facebook - homens  

 Em relação aos países que curtem a página de Braga no Facebook, em primeiro lugar 

está Portugal, com a grande maioria dos seguidores (52.383 mil), seguidos do Brasil, da 

França, Suíça, Angola, Luxemburgo, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha na 

respectiva ordem numerária.  

Figura 15: Print 1 - Dados seguidores Facebook Câmara Municipal de Braga 

Total geral Total por dia Porcentagem

13 < idade < 17 180 2 0,78%

18 < idade < 24 1441 16 6,24%

25 < idade < 34 3456 39 14,96%

35 < idade < 44 6465 73 27,98%

45 < idade < 54 5442 61 23,55%

55 < idade < 64 3634 41 15,73%

idade > 65 2489 28 10,77%
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 Dentre as cidades que mais seguem a fanpage de Braga, em primeiro lugar está Braga, 

com a grande maioria dos seguidores (26.225), seguidos do Porto, Vila Nova de Famalicão, 

Barcelos, Guimarães, Vila Verde e Lisboa, respectivamente.  

 Já o idioma dos fãs da página estão o português de Portugal em primeiro lugar com 

53.563, seguidos pelo português do Brasil (4.780), do francês, do inglês, do espanhol, 

alemão, italiano e indonésio. 

 A frequência de publicação dos posts da Câmara Municipal de Braga durante os três 

primeiros meses de 2017 (90 dias) foi de 500 publicações, com uma média de 5,5 

publicações por dia. Nesse período, a página de Braga teve 224.966 visualizações totais. 

 Os temas mais publicados no Facebook pelo Gabinete de Comunicação da Câmara 

Municipal de Braga nos três primeiros meses do ano foram: Eventos/Festas com 58,80%, 

Comunicados Gerais com 20,60%, Recortes de Imprensa com 6% e Lançamentos de 

projetos com 3,60%. 

Número de visualizações e posts: 

Tabela 14: Número de visualizações e posts  

   Total

   Visualizações Nº de posts %

Eventos/Festas 91274 294 58,80

Comunicados Gerais 92638 103 20,60

Recortes de Imprensa 13347 30 6,00

Lançamentos de projetos 11544 18 3,60

Agere 3735 13 2,60

TUB 1374 13 2,60

Foto perfil 2551 7 1,40

Trânsito 4357 6 1,20

Cursos 1540 6 1,20

Foto da Semana 1902 5 1,00

Outros 704 5 1,00

TOTAL 224966 500 100

!106



 Com os resultados obtidos nesta pesquisa pode-se perceber que o público que mais 

curte e participa da fanpage de Braga são mulheres e homens entre 35 e 64 anos de idade.  

O número de seguidores da página vem crescendo a cada mês e isso se dá por ser uma rede 

social ativa e com uma boa frequência de publicações diárias (em média 5,5 por dia). Já os 

temas/assuntos mais publicados são sobre festas e eventos que acontecem no município, 

sendo uma importante fonte de informação para os moradores que têm interesse em saber 

dos acontecimentos culturais e desportivos de Braga.  
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Figura 16: Print 2 - Fanpage do Município de Braga  33

Figura 17: Print 3 - Fanpage do Município de Braga 

 Prints da página da fanpage do Município de Braga em 25 de maio de 2017. Acedido em: https://www.facebook.com/33

municipiodebraga/
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4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A identidade de uma cidade ou território pode ser percebida de maneira diferente pelos 

seus moradores, de acordo com o tempo de residência, a faixa etária, o gênero ou a 

escolaridade. Após a aplicação da pesquisa sobre a identidade da cidade de Braga, constatou-

se que a maioria dos moradores consideram Braga uma “Cidade Jovem” (com 39%). Tal 

resultado parece vir de acordo com as políticas públicas desenvolvidas para tornar o 

município uma Capital da Juventude de forma mais permanente e não apenas temporária. 

Entretanto, o slogan atual de Braga “Cidade Autêntica” não é reconhecido pelos seus 

habitantes como uma boa definição da cidade. 

 Nesse estudo, “Cidade Autêntica” teve apenas 4% das indicações, ocupando apenas a 

sexta colocação na pesquisa. Os entrevistados acreditam que Braga pode ser considerada 

uma cidade jovem, religiosa e barroca, entretanto, "Cidade Autêntica" pode não ser o melhor 

slogan para que o município seja reconhecido. Esse resultado deve-se ao fato de “Cidade 

Autêntica” poder representar outras cidades e não ser o ponto mais forte de Braga. Para os 

moradores, há outras opções de slogan que representam melhor a identidade da cidade 

bimilenar.  

  A imagem de Braga, para seus moradores, está diretamente ligada ao Santuário do 

Bom Jesus do Monte, contrariando o símbolo escolhido para representar Braga no seu 

logotipo, o Arco da Porta Nova. Para a grande maioria dos bracarenses, o Bom Jesus é 

símbolo principal da cidade (41%) e também a imagem principal (25%). Esse resultado pode 

ser explicado pelo fato da cidade ser considerada muito religiosa e preservar suas tradições 

voltadas à religiosidade e ao catolicismo. 

 Braga é conhecida como a “Roma Portuguesa” e a “Cidade dos Arcebispos” por causa 

do  seu famoso arcebispo D. Diogo de Sousa, por conta de seu grande número de igrejas (86 

igrejas no Concelho de Braga) e por ser considerada o maior centro de estudos religiosos de 

Portugal. Além disso, o Santuário do Bom Jesus do Monte está localizado em um ponto 

estratégico da cidade, podendo ser visto de quase todos os lugares e sendo lembrado 

constantemente pela população. Ferreira (2013, p. 32) também explica que "o conhecido 

epíteto que classifica Braga como ‘Cidade dos Arcebispos’ deve-se ao facto dos detentores 

deste título eclesiástico terem sido senhores da cidade durante quase sete séculos".  
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 Para os bracarenses, a Festa de São João (feriado municipal) é o evento mais 

importante de Braga (com 48%), seguido da Semana Santa (com 30%). E um estudo de 

Doutorado sobre a festa confirma isso e afirma que "as Festas de São João em Braga são o 

maior evento do calendário anual dos bracarenses. Fenómeno de tradição e envolvimento 

comunitário, estas celebrações manifestam as mais autênticas características do povo 

minhoto, região que tem em Braga uma centralidade ancestral” (Ferreira, 2013, p. 5). O 

pesquisador ainda continua explicando que "as Festas de São João são o mais importante 

traço da memória coletiva de Braga. As tradições secularmente conservadas, mergulhadas 

numa identidade que preza manifestações públicas de júbilo e orgulhosas exteriorizações de 

cantares, danças e elementares formas de relacionamento comunitário, encontram na romaria 

anual o seu espaço de exibição pública” (Ferreira, 2013, p. 13). 

 A escolha dos moradores por dois eventos religiosos também devem ser analisados e 

levados em consideração. A Festa de São João é a comemoração de João Batista, um dos 

santos mais celebrados pela Igreja Católica.  

Se podemos apontar uma data para o início de festejos significativos em honra de S. João em 
Braga, somos obrigados a apontar o ano de 1150, data em que foi fundada uma igreja dedicada 
a este santo. Desde esse ano, vai ser do crescimento e desenvolvimento da paróquia e da sua 
confraria, ambas devotadas a este orago, que irão evoluir os festejos sanjoaninos em Braga. Se é 
certo que, apenas a partir de 1489, surgem notícias que atestam que as festas já se realizavam 
com dimensão pública, é difícil não conjeturar que as mesmas já se realizavam desde a 
fundação deste templo e, com maior propriedade, desde a fundação da confraria que lhe é 
coeva. (Ferreira, 2013, p. 33) 

 Além disso, a Semana Santa é a época mais importante do ano para os católicos. Em 

Braga, a maioria das escolas e universidades fazem duas semanas de férias de Páscoa, a 

cidade ganha decoração especial, fica repleta de turistas e promove muitos eventos, 

procissões, missas, concertos, visitas guiadas e espetáculos. 

A Semana Santa de Braga é, sem qualquer dúvida, a mais vistosa e a mais famosa de todas em 
Portugal. As suas origens exatas são desconhecidas. Ela entronca, certamente, numa tradição 
multissecular inspirada porventura no manuscrito de uma mulher do século IV que era 
provavelmente da romana Bracara Augusta (hoje, cidade de Braga). Após a 
sua peregrinação à Terra Santa, descreveu, no conhecido manuscrito Peregrinatio ad Loca 
Sancta (Peregrinação aos Lugares Santos), o que ali observou.  
Tal como se realiza na atualidade, nomeadamente no plano das celebrações populares, a 
Semana Santa continua uma tradição que vem, pelo menos, do século XVI, com 
desenvolvimentos e variações no decurso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos 
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inovadores e exclusivos e, no plano litúrgico, conservando diversos elementos próprios do 
chamado Rito Bracarense, únicos no mundo.  
É precedida por uma longa preparação e ambientação, nos planos religioso e cultural, ao longo 
da Quaresma: vias-sacras, ciclo 
de conferências “Nova Ágora”, concertos, espetáculos, exposições, adequada decoração da 
Cidade. A Quaresma – com alusão aos quarenta dias da travessia do deserto pelo povo de Israel 
– surgiu como tempo de preparação espiritual para o batismo que, já no século III, era costume 
celebrar na Vigília Pascal.  
Desde o século V, foi assumida também como tempo penitencial para os pecadores que 
haveriam de ser reconciliados com Deus e com a Igreja na quinta-feira Santa. (Comissão da 
Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, 2017) 

 Além da identidade, da imagem e dos eventos da cidade de Braga, a forma como seus 

moradores buscam informação sobre o que acontece no município é fundamental para 

analisarmos o fenômeno da comunicação e das novas tecnologias. Nesta pesquisa realizada 

no centro de Braga, 39% dos moradores afirmaram se informar sobre a cidade pelo Facebook. 

Deixando de lado os meios tradicionais como o jornal impresso (25%), a televisão (15%) e o 

rádio (1%). 

 Esse fenômeno atual é explicado por diversos autores e precisamos compreender as 

potencialidades dessa mais recente opção midiática, contemporânea, gratuita, e de fácil 

acesso a seus utilizadores. “A possibilidade que qualquer organização tem de contactar 

directamente com quem pretende, no exacto local onde o seu público está, sem que para isso 

seja necessário um grande investimento, é igualmente importante”, afirma Neto (2011, p. 

29). A comunicação tem evoluído - e ainda de forma mais rápida na última década - devido 

às inovações tecnológicas e às mudanças de comportamento dos indivíduos, que estão cada 

vez mais conectados, e buscam a informação na palma da mão, de forma rápida e 

segmentada. De acordo com a PORDATA (Base de Dados Portugal Contemporâneo), 73% dos 

portugueses possuem ligação à internet através da banda larga . 34

 Para de Castro, não só o Facebook, mas as mídias sociais como um todo não param de 

crescer e se posicionar, “as mídias sociais, estimuladas pelo ambiente democrático da internet 

e pelas facilidades tecnológicas da comunicação digital, crescem, se impõem e, hoje, 

disputam as agendas da sociedade organizada, aí incluídas as empresas, o setor público, as 

ONGs e outras instituições” (de Castro, 2014, s/p web). 

 Fonte: PORDATA. Acedido em http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Sociedade+de+Informa%C3%A7%C3%A3o+e34

+Telecomunica%C3%A7%C3%B5es-92
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“Alheias ao status quo, elas (as mídias sociais) aí estão para fazer a diferença no campo da 
comunicação. E fazem. São capazes de se fazerem ouvir por dezenas de pessoas em sua 
comunidade ou por milhões em todo o mundo (…), de alavancar uma audiência e, com ela 
(qualquer que seja o tamanho), influenciar pessoas ou grupos e se contrapor aos discursos 
oficiais, inclusive e sobretudo, no campo corporativo”. (de Castro, 2014, s/p web) 

 Dessa forma, nos é de fácil compreensão entender que o Facebook é o meio de 

comunicação mais utilizado pelos moradores de Braga, pertencentes a um mundo 

globalizado, tecnológico e atual. Para Neto (2011, p. 29) “a comunicação digital assume uma 

importância primordial para as organizações. As palavras-chave são cada vez mais: 

interactividade, personalização, globalização, integração, aproximação, convergência e 

democratização da informação”. 

 Ainda nessa perspectiva, “as novas ferramentas presentes nas redes sociais, 

especialmente no Facebook, são uma tremenda oportunidade para a construção da identidade 

corporativa e de produto. A informação presente nos perfis pode ser utilizada para levar as 

mensagens às audiências pretendidas” (Neto, 2011, p. 29). Assim como nas organizações 

privadas, as instituições públicas podem - e devem - se comunicar com seus públicos através 

de uma fanpage corporativa/institucional no Facebook. Além de informar e comunicar, a 

interação entre os seguidores e a instituição é feita de forma muito mais rápida (em tempo 

real), transparente (aberta ao público) e eficiente (com respostas personalizadas).   

 Recuero (2009) atribui às redes sociais o poder de amplificar a voz das pessoas, mais 

a construção de valores e maior potencial de espalhar informações. Quando um usuário gosta 

e compartilha uma publicação de uma página, essa será disseminada e poderá atingir um 

público muito grande. A autora ainda defende que as redes sociais, enquanto circuladoras de 

informações, “são capazes gerar mobilizações e conversações que podem ser de interesse 

jornalístico na medida em que essas discussões refletem anseios dos próprios grupos 

sociais” (Recuero, 2009, pp. 8-9). Neste sentido, ainda de acordo com Recuero, as redes 

sociais podem, muitas vezes, agendar notícias e também influenciar a pauta dos veículos 

jornalísticos.  

As informações que circulam nas redes sociais assim tornam-se persistentes, capazes de ser 
buscadas e organizadas, direcionadas a audiências invisíveis e facilmente replicáveis. A essas 
características soma-se o fato de que a circulação de informações é também uma circulação de 
valor social, que gera impactos na rede. (Recuero, 2009, p. 5) 
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 Interessante também perceber, o nível de escolaridade dos entrevistados dessa 

pesquisa e o tipo do meio de comunicação em que se informam. Os moradores de Braga, 

entrevistados na pesquisa, que possuem ensino superior completo ou pós-graduação 

(Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado) utilizam o Facebook como principal fonte de 

informação, com 56,25%. O mesmo acontece com quem possui ensino secundário (completo 

ou incompleto), 66,67% dos entrevistados disseram usar o Facebook para se informar sobre o 

que acontece na cidade de Braga. Já os indivíduos com ensino básico (completo ou 

incompleto) ainda preferem o jornal impresso. Isso se dá pelo fato da população com apenas 

com ensino básico ter entre 56 e 70 anos de idade, na sua maioria, e não se atualizarem para 

as novas tecnológicas, ainda buscando o jornal como fonte de informação, mais acessível e 

confiável para essa faixa etária. Já os mais jovens e com mais escolaridade preferem as novas 

tecnologias, possuem acesso a computadores, smartphones, rede wi-fi e optam pela 

facilidade do Facebook para buscar informações.  

 A pesquisadora Tuzzo (2013) realizou um estudo que comprova a preferência do jornal 

impresso pelo público com mais idade e que os mais jovens compreendem a importância do 

jornal tradicional. "Os jovens acreditam que os mais velhos se informam pelo impresso, mas 

eles preferem a internet. Contudo, esses mesmos jovens afirmam que o impresso é confiável, 

verdadeiro e que está sempre à disposição em locais públicos, sendo uma fonte de informação 

e de pesquisa” (p. 500). Já para os adultos, o "Jornal impresso além de ser fonte de 

informação traz também conteúdos para se pensar o mundo e a sociedade” (p. 500). Tuzzo 

(2013) ainda explica que muitas pessoas escolhem o jornal impresso como fonte de 

informação pela sensação que ele proporciona. 

Contudo, o que mais chama a atenção nos dados da pesquisa é a questão das sensações que o 
jornal impresso causa nos seus leitores, algo que transcende a racionalidade e invade o campo 
das paixões, dos sentimentos, do apego a algo que traduz a própria existência social. Os leitores 
que preferem o impresso gostam do cheiro da tinta, do som de virar as páginas e da textura do 
papel. Além disso, a calma que traz uma leitura do formato do jornal, sendo também um prazer 
para a visão. Além disso, não são poucos os que citam o prazer associado a um café, por 
exemplo. Isso é muito interessante, pois a leitura do jornal passou a aguçar os cinco sentidos, ou 
seja, a princípio já aguçava a visão, o tato, a audição e o olfato, mas como o paladar não estava 
presente, o café completa o processo. (Tuzzo, 2013, p. 504) 

 A pesquisadora ainda explica que o jornal impresso vem escrevendo a história da 

humanidade pelas mãos dos novos historiadores chamados de jornalistas e essa essência 

permanecerá "ainda que novas mídias sejam integradas no processo, para alguns leitores, a 
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tinta no papel é a comprovação de que a veracidade ainda consegue ser registrada” (Tuzzo, 

2013, p. 505). 

 Voltando a pesquisa, acerca do logotipo da cidade Braga, 56% dos moradores 

responderam que conhecem o logotipo de Braga, enquanto 44% não conhecem. Dos que 

conhecem o logotipo da cidade, 80,36% gostam e afirmam ser representativo, enquanto 

19,64% declararam não gostar. Dos que afirmaram não gostar do logotipo, justificaram que 

faltam cores na sua composição, que ele deveria ser mais colorido, e que o Arco da Porta 

Nova não representa a cidade de Braga para fora da região. Após a pesquisa, também foi 

realizado um cruzamento de dados em relação ao grau de escolaridade e a faixa etária dos 

entrevistados e o reconhecimento do logotipo de Braga e foi verificado que não existe relação 

entre o grau de escolaridade e faixa etária.  
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CONCLUSÃO 

  

 A Comunicação territorial é hoje, fundamental para o desenvolvimento das cidades e 

espaços. Promover um lugar, atrair mão-de-obra qualificada, investimentos e turistas pode 

fazer as cidades crescerem e se tornarem nacionalmente ou mundialmente conhecidas. Para  

Dallabrida (citado em Dallabrida et al., 2016, p. 59) “o desenvolvimento territorial pressupõe 

um processo de melhoria das condições de vida da população, a partir de mudança estrutural 

empreendida por uma sociedade organizada territorialmente, sustentada pelos recursos e 

ativos existentes no local”. Desse modo, promover um território beneficia também os 

moradores da cidade, que podem aproveitar o turismo local para a abertura de novos 

empreendimentos, para maior arrecadação de verba e impostos, podendo isso ser investido na 

promoção da sua maior qualidade de vida.  

 Entretanto, como vimos neste trabalho, apenas promover um território não é suficiente. 

É preciso uma gestão pública eficiente e atenta aos novos desafios e às concorrências 

mundiais. Para afirmar isto, nos inspirarmos em exemplos que deram certo, como referido no 

enquadramento teórico: promover regiões de forma conjunta e ampliar as possibilidades dos  

territórios pode ser uma mais-valia, onde todos têm a ganhar. 

 Neste quadro, e lembrando para Azevedo et al. (2010) o city marketing adquiriu uma 

enorme importância em um contexto de concorrência entre cidades, mas também como um 

meio para enfrentar os desafios atuais e futuros. Os autores afirmam: “é fundamental, para 

criar a imagem de uma cidade, apoiar-se no objectivo de difusão de um modelo de cidade 

desejado e na identificação das necessidades a satisfazer nos cidadãos, investidores, turistas e 

visitantes” (Azevedo et al., 2010, p. 88). Dessa forma, compreendemos que é possível 

“‘vender a cidade’, usando ferramentas de comunicação, publicidade e promoção, sempre 

suportado na construção de soluções (bens e serviços) que respondam às necessidades e 

anseios dos seus públicos internos e externo, atraindo-os e retendo-os, fidelizando-

os” (Azevedo et al., 2010, p. 88). 

 Grandes cidades como Paris, Londres, Roma e Amsterdã, por exemplo, têm 

desenvolvido ao longo de anos o seu marketing e promoção territorial. Isso tem impacto na 

vida da população e na geração de riqueza para a cidade. Ao ser escolhida como cenário de 

filmes, campanhas publicitárias, eventos, congressos, desfiles de moda, essas cidades entram 
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na agenda da mídia e fazem parte do imaginário das pessoas. O brand equity (valor da 

marca) de um país ou território precisa descrever o valor emocional para seus stakeholders. 

Se bem trabalhada, a comunicação desses territórios pode trazer inúmeros benefícios e 

vantagens competitivas em relação as demais cidades do mundo. Como explicam Gertner e 

Kotler (2004), mesmo quando um país não administra conscientemente sua “marca”, as 

pessoas guardam uma imagem dele que pode ser trazida à tona pela simples menção de seu 

nome. “E isso tem a capacidade de influenciar as decisões no que se refere a compras, 

investimentos, mudança de domicílio e viagens”, afirma o autor (p. 2).  

 Além disso, vimos no início desse trabalho, que os rankings também influenciam de 

forma direta as regiões. Ser escolhida como a “melhor cidade para se visitar”, “a melhor 

cidade para investir”, “a melhor cidade para morar”, “a cidade verde”, “a cidade das 

bicicletas”, “a cidade dos negócios”, etc, pode selecionar o público que visita e segmentar a 

região. Essa segmentação pode ser muito vantajosa e pode facilitar a vida dos profissionais de 

comunicação daquele território. Trabalhar o que a região tem de melhor e vender sua imagem 

positiva para o mundo nos é hoje fundamental, devido a concorrência global cada vez mais 

acirrada. 

 A comunicação deve, por isso, ser uma área mais valorizada no setor público e 

pensada de forma integrada e estratégica. Trabalhar as áreas do conhecimento como a 

Publicidade, as Relações Públicas e a Assessoria de Imprensa de forma conjunta e com uma 

equipe especializada é de extrema importância para o resultado pretendido. E delegar funções 

em profissionais da área é fundamental para obtenção uma comunicação séria e eficiente. 

 Importante destacarmos também, que os gestores públicos devem estar atentos às  

necessidades da sua população e trabalhar para promover o bem-estar social, antes de 

qualquer ação de marketing territorial. Uma cidade precisa estar preparada para publicitar seu 

território e receber seus visitantes, mas para isso, precisa fazer o trabalho de casa com seu 

público interno primeiro. Educar e capacitar a população, possuir um bom sistema de saúde, 

ter uma boa rede hoteleira, incentivar para a abertura de restaurantes tradicionais e típicos, 

criar bons acessos, placas de trânsito e estradas, estimular os moradores para que falem 

outros idiomas e que recebam bem o turista. Para que uma cidade fique conhecida de forma 

positiva é preciso o engajamento de toda a população, a participação, além de estratégias 

bem definidas. Para isso, os habitantes precisam ser ouvidos e respeitados pelos gestores 

públicos, através de reuniões  abertas e orçamentos participativos.  
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 No caso da cidade de Braga, há ainda muito o que ser feito no quesito comunicação e 

marketing territorial. A cidade tem trabalhado de forma exemplar seus eventos para a região, 

mas ainda falta colocar a cidade na rota do turismo de Portugal e ser visita obrigatória para 

quem viaja para o Norte do país. A comunicação, relativamente, ao território de Braga precisa 

ser promovido para os visitantes dormirem na cidade e não fazerem visitas de apenas algumas 

horas. É preciso cativar esse público que tem interesse na cidade e continuar a reabilitação de 

edifícios antigos, preservando suas originalidades. Além do planejamento urbano e 

arquitetônico, a comunicação precisa ter trabalhada de forma mais agressiva e atrativa para o 

público. Campanhas institucionais precisam ser feitas diversas vezes ao ano e sempre 

promovendo o que a cidade tem de melhor. Apenas o logotipo, o slogan e um fundo branco 

não são suficientes para promover um lugar e tornar uma nova imagem conhecida.  

 Um dos fatores que mais nos surpreendeu na pesquisa, foi a baixa escolaridade dos 

moradores de Braga, onde 33% tem apenas ensino básico ou secundário incompleto. Apesar 

de a baixa escolaridade estar mais presente na terceira idade, também pode-se encontrar 

jovens que abandonaram a escola e tiveram dificuldade em responder algumas perguntas 

simples do questionário. Algo impressionante para uma cidade europeia. A questão nos fez 

levantar a dúvida: como explicar o abandono da escola se o ensino público de Portugal tem 

excelentes taxas e boa qualidade de educação? Muitos potenciais entrevistados também se 

negaram a responder à pesquisa na abordagem de rua, e a razão pode ser pressa, medo de 

não saber as respostas ou medo de errar. Quando se fala em investigação científica, muitas 

pessoas têm receio de participar.  

 Sobre os resultados obtidos na pesquisa, um dado relevante foi a lembrança do 

Santuário do Bom Jesus do Monte como principal símbolo e imagem da cidade, assim como  

o slogan “Cidade Jovem” como a mais representativa para os moradores de Braga. Além 

disso, pode-se constatar que o Facebook é, sem dúvida, o meio de comunicação mais 

utilizado atualmente. As pessoas buscam informação, de forma rápida e prática, sobre a 

cidade nesta rede social, com maior frequência e interação. A rede social é hoje a mais 

utilizada pelos internautas de todo o mundo e mesmo com 13 anos de existência, nenhuma 

outra conseguiu o substitui-la em número de público e popularidade. 

 A grande vantagem de se fazer uma pesquisa in loco é poder ter contato direto com os 

entrevistados. Estar frente a frente, explicar a pesquisa, ter as respostas na hora e ouvir a 

população nos foi engrandecedor e nos fez compreender muito sobre a cidade. O presente 
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trabalho teve grande relevância pessoal para esta pesquisadora, que escolheu Braga como a 

cidade para começar uma nova vida, ter filhos e se sentiu muito acolhida pela simpático e 

prestativo povo português. 

 Acredita-se também que estudos sobre a identidade, imagem e cultura de Braga ainda 

sejam inexpressivos, mesmo a cidade tendo mais de dois mil anos. O presente estudo veio 

para contribuir para a descoberta de algumas realidades do município e para ajudar ainda 

mais no desenvolvimento e crescimento da região minhota e, tão importante para Portugal.  

 Recomenda-se para futuras pesquisas, a continuidade do estudo sobre a identidade e 

imagem da cidade Braga também sobre a ótica dos visitantes, turistas e investidores. Porque 

a presente pesquisa teve como prioridade o estudo com os moradores do município por uma 

questão de escolha nossa e pela exequibilidade da pesquisa no período determinado para 

desenvolvimento da tese. Recomenda-se também para estudos futuros, uma pesquisa mais 

aprofundada sobre a identidade cultural da cidade, como estudos sobre o prato típico, as 

vestimentas, a música e as tradições de Braga. 
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