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ABSTRACT

Authors present the concept of constructing and managing the economic and socio-cultural identity based
on the new theory of organizational paradigm of strategic management as well as on theses by M.
Castells. The paper presents the application of theses and concept for explanation of the construction of
economic and socio-cultural identity of enterprises and region. There are discussed the cases of sociocultural identity management in international corporations (American Express and Saturn Corporation) as
well as in regions implementing Regional Innovation Strategies.
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Today world faces the challenge of constant development as it is currently a precondition
of its survival. The development of a modern company as well as of a contemporary region
reflects the significance that the creation of their identity holds in the process of development. The
company (or region) does not therefore exist, it rather happens, begins to be, and transforms. For
a contemporarily existing company (region), it is the consciousness and stability of its economic
and socio-cultural identity that conditions the way it happens and begins to be. Entrepreneurs,
founders, and managers (in region also the authorities) ran or run the identity in a conscious (as
well as unconscious) manner, in a more or less institutionalized way, in a form of functions, all for
the purpose of efficient and effective process of development.
1. The identity of the organisation and the region and the processes of knowledge
and action
Authors present in the paper the idea of organisational as well as regional identity as a
development of earlier concepts.
Initially, the identity of an organisation was described by ascribed attributes (for example
such as: “professionalism”, “dedicated to quality” or “dedicated to the region’s interest”) (Dutton
and Dukerich 1991).
Then, the identity of an organisation in its socio-cultural meaning is understood as the
features distinguishing a given enterprise from the other entities such as core values,
organisational culture or the features describing manufacturing processes or products (Elsbach
and Kramer 1996). This identity unlike the company’s “image” is a distinction of an organisation
which is perceived by its participants, but it is not an exogenous evaluation of an enterprise
(Stachowicz-Stanusch 2004).
When we consider an enterprise as a specific social system, which is created by people,
every one of whom has their own personality, the system of values, social norms (which
manifests itself in specific attitudes of people, and finally their behaviours), we will understand the
enterprise behaviours as individual behaviours that are created according to the specific logics
(typical for a given organisation). A particular logic of transferring organisational values into
organisation’s developmental behaviours is the company’s individual paradigm, typical for a given
organisation – its social- cultural identity.
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According to Mead, identity should be viewed as a social process and went on to claim that
it has two “distinguishable phases” one he called the “I” and the other the “me” (Mead 1934). The
“I” is the response of the organism to the attitudes of the others which one himself assumes. The
attitudes of the others constitute the organised “me”, and then one reacts toward that as an “I”
(Mead 1934). Specifically, what organisational researchers have overlooked is that others images

are part of, and to some extent independent of, organisational members who construct their
mirrored images from them. For this reason we define image, following practices in strategy,
communication and marketing as: the set of views on the organisation held by those who act as
the organisation’s “others”. By analogy, the organisational “me” results when organisational
members assume the images that the organisation’s “others” (e.g. its external stakeholders) form
of the organisation (Hatch 2004: 382).
Authors, however, develop the perception of identity and draw their attention also on its
regional aspect. “Beginning to be” a region, as this region’s identity constructing through
popularisation and answering the following questions: What the region is? What is its genesis? –
is the movement towards the discussion about the ontological and epistemological assumptions
of region – as the determined entity of organised social group, as it was mentioned by the
Sztompka’s concept (Sztompka 2002) as well as by M. Castells (Castells 1997).
Regions become specific economic entities, which organise human activity, not only in
networks of connections between region and its economic, political, social or cultural
environment, but also in networks of flows of people’s knowledge capital in economic, social and
cultural space of a region.
Regions are systems of mutually connected networks of various processes of human
activity, which are organised for various purpose of human activity in region.
The society is concentrated around flows of capital, information, technology, interactions,
ideas and values. M. Castells proposes a new concept that contemporarily we can observe a new
spatial form which is characteristic for social practices and dominates in social network of
characteristics of this space2 (Castells 2000).

2

Understanding, the cognition is an act of creating the world reality. The autopoietic theory knowledge is a process
of distinction. Knowledge is understood as a term connected with human prior experiences and tacit knowledge.
Organisational knowledge is a knowledge which is shared between organizational members and it allows for
collective distinctions. These distinctions are created as a result of everyday conversations made by members of
organisation. Knowledge flows within the network relations and the effective knowledge share depends on these
relations quality (mutual trust, reciprocal help, empathy and consequence).
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Region’s identity, as M. Castells stated (Castells 1997: 412), can be described as:
“people’s source of meaning and experience… it refers to social actors…”.
Regions “begin to be” while “happening” as organized human activities within fields as:
administrative authority, economic authority organising human activity, knowledge about the ways
of rational, effective and ethical organising of people’s activity and particularly people’s
competences for co-operating and co-acting (social capital), while the knowledge streams, which
construct and build the organisational knowledge in fields of human activity are the fundamental
driving force for “beginning to be’ a region (Stachowicz 2007). The process of knowledge
constructing and development in centres of social activity is subordinated to three criteria of
“progress”-development of innovativeness and ethical fulfilling the needs of region’s inhabitants –
the growth of their living quality.
As it was mentioned above, knowledge processes are the causative force for “beginning to
be” a region and so as they “construct” its identity as well as the identity of an organisation.
Cognitive processes within organised social groups such as enterprises (and regional
communities) are the driving forces of self-organising of those entities as well as of their
development processes. This concept was applied in social systems by Luhmann (Luhmann
1986) and formulated by Maturana and Varela (Maturana and Varela 1980). Cognitive processes,
processes of “constructing” the knowledge (incl. organisational knowledge) build their own
environment of the system and create the system at the same time.
As the structuralists taught (Piaget 1972) and H. Maturana and F. Varela (Maturana and
Varela 1980) argued, the cognition is the act of world creation and it determines the living.
Organisation, with the aim to exist and develop, should not build the cognitive processes as the
processes of learning, but should construct those processes as determining the process of
coming into being and recreating “knowledge”, which may be understood not as better and better
reflection of reality, but as “processes” assuring self-organising – as the precondition for existing
and development of organisation.
The constructivistic concept of cognition, as the basis for functioning and development of
organisation, was developed by G. von Krogh, K. Scoluma, J. Roos (von Krogh et al. 1994) in
their so-called corporate epistemology, within which they formulated the principles, mechanisms
and conditions for creating and development processes of organisational knowledge, as the
autopoietic processes, knowledge self-organising processes in organisation.
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Constructivism recognises the cognition as the act of constructing but not representing the
world. Knowledge connected with our minds and previous human experiences constructs the
world in numerous ways. According to A. Mazur and M. Jaksa: “The organisational knowledge is
the process of adjusting the key distinction for organisation. The organisational knowledge as the
knowledge which is shared among the members of particular organisation enable for collective
distinguishing in result of observations conducted by the members of organisation. Those
distinctions emerge during everyday conversations and they are sustained or analysed in cycles
of everyday conversations. They enable to develop new knowledge […]. Language is considered
as the instrument of knowledge development as the language develops alongside with the
knowledge” (Mazur and Jaksa 2004: 39). The basic two preconditions for sustaining the
autopoietic process (within which the knowledge may be combined with another) are the process
of self-referring as well as the process of knowledge combining.
Those processes are the new ground for new competences of managers within their new
functions of management – knowledge management. The precondition for their existence and
development of organisation as the field of human activity in which the organisation “begins to be”
and “happens” is assuring the autopoietic character of processes of creating and building its
organisational knowledge (Stachowicz 2007: 73-74).
The concept of knowledge as a causative factor is the other thesis of “beginning to be” an
organisation and of “constructing” its identity by authors and their concept-theory of explanation in
a form of answers for identity questions.
2. Identity management in a region
Development of a region is considered as building an entrepreneurial region.
Entrepreneurship of region is a systemic examination of processes of human activity in regions,
which can be measured by competences of people who act in various networks (centres of
activity), in areas in which the region ‘begins to be’. Various strategies lead to achieving
exemplary characteristics of entrepreneurial region. Three groups of characteristics, which do not
cover each other, establish the identity of entrepreneurial region: 1) pro-developing – which cause
particular growth of value and human activity; 2) innovative character of these activities; 3)
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dominance of value of progress in quality of inhabitants’ living in region (value of social
responsibility, value of creating the regional citizenship society).
Concepts-philosophies of region recognition and its criterion of development are the effects
of contemporary requirements for practice of strategic management and popularising the
awareness of the facts that the intellectual capital and processes of constructing knowledge in
region are the key distinctions of its identity and development as well as that organising the
processes of human activity in region is subordinated to the criteria of rationalisation the
knowledge processes – from this it follows the popularity of network forms of organising (clusters,
networks of co-operation etc.). However, before there the needs of assumption changes of
ontological and epistemological searching for answers of identity questions accumulated we
could experience the compound process of radical transformations of those assumptions –
changes of paradigm. Initially the regional community was understood as a particular
demographic creation, entity of individuals, separated because of the bureaucratic-administrative
rationality.
On the other hand, the region was considered as entity and understood as specific system
directed towards the economic purposes. Similarly, also the perception of human, inhabitant’s
needs was evolving from objectivity to the subjectivity. This evolution was also connected with the
progress of research methodology, as well as of future practices, tools, functions of strategic
management in region3.
3

The term of “region” was evolving through the years and there are still various views on this category that differ as
for example the following. By some authors region is understood as “closed”, “bounded” and territorial entity
(Hudson 2007; MacLeod and Jones 2007; Lagendijk 2007), by others it is considered as geographical entity
constituted by spatialized social relations stretched over space and manifest in material discursive and symbolic form
(Allen and Cochrane 2007; Amin 2004; Lagendijk 2007). However, A. Pike mentions that region can be defined by
its “linkages and relations within and without any predefined territorial boundary. […] The topographical space of
absolute distance is displaced by topological understandings of relative and discontinuous space, emphasizing
connections and nodes in networks” (Pike 2007: 1144). Moreover, region may be seen as the object or the subject of
state policies or even both (Hudson 2007: 1152).
Furthermore, there are also many approaches to the “regional development”, which was initially defined only through
the criteria of economic development such as GDP, productivity, sometimes by some growth of employment
(Hudson 2007: 1156), but there has also emerged a concept of regional development which takes also social economy
into accounts (Hudson 2007: 1157). Contemporary re-thinking of the economy draws our attention to matters
associated i.e. with distribution and equity and issues such as health or well-being (Pike et al. 2007).
The above perception on regional development is also connected with objects and subjects to which developmental
actions are directed. As a concept highly associated with traditional economy, development policy concentrates on
dynamic and growing regions and it realises the aim of maximising the national growth rates (but it can cause the
increase of social tensions). On the other hand regional development can focus on reducing the inequality by means
of appropriate forms of income distribution as it means the financial support for lagging regions (Scott and Storper
2003: 588; Pike et al. 2007: 1262). But according to some analysts, the regional development contemporarily requires
the integration between its economic, social, political and cultural dimensions (Beer et al. 2003; Perrons 2004). So it
is possible to integrate economic efficiency with social welfare as well as the environmental sensitivity, provided that
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Answers for identity questions: 1) What is the region? 2) How to understand the region and
how to evaluate the changes in region; what does mean the regional development? 3) Whom
these changes serve with; to what extent the regional development does fulfil needs and
expectations of regional community members? is the key knowledge, which constructs its own
key potential of social activity fields in which region “happens” and within which it “begins to be”.
The knowledge, as the answer for those identity questions, is constituted by the factors which
shape regional differentiation from the environment as well as factors of its diagnosis and
development evaluation. This knowledge is personalised at decision-makers, administrative
authorities of state, European Union, as well as at competitors and co-operators of a region. The
knowledge as the answer for identity questions is the key factor of shaping the behaviours of
those mentioned actors – stakeholders. The answers for those identity questions are being
shaped as the personalised knowledge (tacit knowledge) of people who act within fields of social
activity. This knowledge determines the potential, attitudes, motivation, engagement and
behaviours. The external perception by those external actors of a region is being transformed into
their actions, decisions, and it is capitalised (evaluated) in a form of various kinds of sets of
quantitative indicators and qualitative characteristics, whereas the perception of a region, its
development and the extent of fulfilment the needs of its inhabitant’s living quality is being
constructed as knowledge of those people, being more precise as their preferable dominant
values, social norms and it reveals in their attitudes as well as behaviours. The perception of a
region by its external actors as the knowledge (answers for identity questions) we will call as the
external identity (Ie) and the analogical perception by the region’s inhabitants as the internal
identity of a region (Ii). Internal identity of a region being shared among the community members
and expressed by the shared values, norms, rituals (cultural artefacts) builds the regional
organisational culture as its particular cultural community characteristic.
We want to say about the regional identity as the resultant synthesis of internal and
external identity. This synthesis emerges in the process of people’s activity, more precisely, in

the priorities were the subject of public discussion (Sen 1999: 153) as development activity is directed to broadly
understood society.
Simultaneously with the evolution of the concept of region and regional development there were also changes in
methodological approach to the regional research. Nowadays, there are different science approaches of mathematical,
empirical or case-study character. Formal neo-classical models based on mathematical frameworks, empirical testing
using quantitative techniques based on statistical and econometric frameworks as well as case-studies develop over
the time as to mention the most current new economic geography models or the micro-dynamics work, geographical
information systems – GIS, spatial econometrics, etc. (McCann 2007: 1212-1213)
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centres of human (social) activity, and then, we want to name the knowledge process which
happens within the structure with feedback between regions (members of regional community)
and its external stakeholders and vice-versa.
Case: Silesian Province (Śląskie Voivodship)

With a view to rationalisation of strategic management processes in European regions
(incl. Poland), there were conducted the consequent research and development programmes.
The aim of these programmes is to assure the rationalisation of strategic process in the regions
for constructing and implementing regional development strategies. The dominating strategy
towards the entrepreneurial regional development is the Regional Innovation Strategy (RIS).
The beginning of the Regional Innovation Strategy in Europe can be dated back to 1994
when the European Union initiated the RIS projects. Their objectives were to develop the capacity
of European regions to enhance their innovativeness and competitiveness. The Regional
Innovation Strategy projects provide regions with a unique approach to the promotion of
innovation, including following steps: 1) initiating regional dialogue, 2) direct involvement of all
relevant organisations, 3) analysis of regional innovation needs and capacities, 4) selection of
priorities for innovation support, 5) development of action plans and pilot projects.
The entrepreneurially oriented/innovative region ‘begins to be’ in the network of the
regional organisations, institutions and regional undertakings as an effects of RIS implementation.
The network of these organisations and institutions, which are oriented towards RIS (which are
the RIS results as well as), is a significant subsystem. This significant network as a space in
which an entrepreneurially oriented region is constituted, is described as Regional Innovation
System (RSmI).
The key factor for regional development toward the entrepreneurially oriented region is the
innovativeness of its communities. Human activities in region for the innovation creating,
transformation and exploitation of innovations are the basic practice of the strategic management
rationalisation for the regional development. Similarly to organisations in which professional
managing actions for rationalisation of knowledge processes are the new function of innovation
management, also in region we become aware of the necessity of distinguishing the separate
functions of actions called the innovation management in region. In Regional Innovation
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Systems4 there are distinguished specialised organisations and institutions (i.e. Steering
Committee, Managing Unit, Coordination Unit) of innovation management, there are also being
sought for capable managers, leaders for realising those functions.
Innovation management in region is an essential challenge for strategic management as
we can observe the lack of appropriate methods, experiences and tools within this field.
The RIS-NAC project has resulted in RIS-Silesia project. Its aim was to elaborate a
coherent Regional Innovative Strategy of the Śląskie Voivodship5. The vision of Regional
Innovation Strategy is to: “support development of a constructive climate for innovation in the
Śląskie Voivodship in a way that creativity and synergy through co-operation in the process of
elaborating, improving and implementing innovative solutions will contribute to a raise of the
region’s innovative level strengthening the competitiveness of the region’s economy in
comparison to other regions in the European Union”. One of its strategic areas is: “assuring
efficient Regional Innovation System based on mutual confidence, creativity and excellence”. It
can be achieved by fulfilling following strategic objectives: developing partnership co-operation in
favour of innovation (developing sector cooperation with SMEs, creating flexible network structure
in favour of innovation, supporting foresight) and supporting development of new innovative
products and companies (promoting industrial design and product development, increasing the
use of industrial property right, supporting innovative culture in education system, supporting
setting up of innovative companies, facilitating technology transfer)6.
In process of elaborating and implementing the Regional Innovation Strategy of the Śląskie
Voivodship 2003-2013 a vital role was played by units of management and monitoring structure
as well as by regional experts group. The first one consisted of two entities: a coordination unit
and a managing unit. Within the first one of mentioned units there was also prepared the project
of Self government of Śląskie Voivodship – INNOBSERVATOR SILESIA I.
4

Following P. Cooke, we may denote the innovation system as a system that ‘incorporates the R&D functions of
universities, public and private research institutes and corporations, reflecting a top-down model of innovation’
(Cooke et al. 2007: 300). However, it is a narrow approach, which is determined by demand factors, as it is a supply
(science push)-driven model. A broad understanding of IS takes into attention ‘all parts and aspects of economic
structure and the institutional set-up affecting learning as well as searching and exploring’.
We propose a following definition: Regional Innovation System (functionally limited to the economy of a region),
denoted as RSmI in economy, is a group of all organizations, institutions participating in processes of innovation
generation (generating and transferring knowledge) for the need of economy development of a region (needs of
regional development strategy realization) (Stachowicz and Bojar 2008).
5
Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodship 2003-2013, Sejmik of the Ślaskie Voivodship, Katowice
2004. Detailed characteristics of Śląskie Voivodship are presented in Appendix A.
6
More detailed information about the chosen elements of Regional Innovation System of Śląskie Voivodship is
included in Appendix B.
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The aim of this project was to increase the knowledge level of institutions which implement
RIS by creating the information base about innovations and making it accessible. The
methodology of regional monitoring of innovation was based on the mutual exchange of
experiences with the French region (Lorraine). Works within this project resulted in reports about
the integrated economic structure of Śląskie Voivodship, the analysis of growing sectors in
Śląskie Voivodship, reports of conducted questionnaires research as well as data used for
preparation of Regional Innovation Scoreboard that will be coherent with European Scoreboard.
The mutual synthesis of knowledge level, which constructs both internal and external
identity reveals in the changes of organisational culture in region. We should believe, that those
changes will direct toward the expected positive cultural changes in region.

3. Socio-cultural preparation for identity management
The identity of an enterprise presented in the literature of organisations is defined in
various ways. However, in this paper the emphasis is put on the socio-cultural identity of
enterprise in understanding of J. Elsbach and R. Kramer (Elsbach and Kramer 1996), who
describe the identity of enterprise as main distinctions such as core values, organisational culture,
characteristics of manufacturing processes and products. Socio-cultural identity of enterprise can
be and should be shaped in organisation as managing of socio-cultural identity of enterprise
means to manage the processes of creating the individual behaviours of participants with the aim
to achieve the intended and planned organisational behaviours of an enterprise (StachowiczStanusch 2004: 26-27).
The instrumentarium of the social-cultural identity management of an enterprise is what we
call Management by Values (MbV). Entrepreneurs, founders, managers used to manage and do
manage, consciously (and unconsciously), in an operationalised way, more or less,
institutionalised, in the form of specific methods (special and intentional sets of managerial
actions), the enterprise identity to ensure its efficient and effective process of development. In a
contemporary company the social-cultural identity management takes place in a conscious and
organised way through Management by Values. In modern enterprises it also becomes more and
more common practice not so much as a method, but more adequately a management function
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(Management by Values); and in many companies it is even perceived as especially important for
the company development.
It is thus consistent management of social-cultural identity that causes the lasting and
development of an enterprise and not just the awareness of its existence. Such observations
have made the author search for the answer to the question of the genesis and explanation of the
phenomenon of company’s development, mainly through methods and processes of social capital
transformations.
Management by Values was defined as a function of conscious core values (their
organisational visibility and sharing) as well as the institutionalisation of core values.
Whereas as the awareness of core values we understand their organisational visibility
(internal and external public exposure) and their acceptability (sharing) by organisation
participants taking into account both the level of the acceptance of core values in the organisation
(i.e. the degree in which they are accepted by the management and employees), and its range
within each of the stages. The institutionalisation of core values, however, is understood as
creating organisational opportunities so that the practices for core values observation can be
established (behaviour types consistent with core values) (Stachowicz-Stanusch 2004, 2007).
The carried out qualitative and questionnaire surveys, as well as the review of global
research into organisation’s identity, the relationship between the core values awareness and the
company management form the basis for the elaboration of the concept of the modern enterprise
development through Management by Values.
Case: American Express
American Express (AmEx) is one of the most famous and admired companies in the
world. It is well- known not only because of its services and the care for the customer but also of
the unique atmosphere observed among its employees. Despite the fact that the initial
development was not conducted in accordance with the visionary strategy, from the beginning
(the company was founded in 1850) AmEx was operating according to certain principles, rules,
which applied all the company’s employees. Although during the 150 years of company’s
existence those principles have changed, all actions taken by American Express had to be
consistent with those rules.
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At first, when American Express was providing courier services, its founders decided that
the fundamentals for success should be the values as follows:
1.

Safety.

2.

Trust.

3.

Vigilance.

4.

Supreme service.
The above values were not only the empty words but they became a real guide for the

company’s employees. For example values such as safety and trust were reflected in a rule of
“the promise of payment”: in 1855 after the theft of 50 thousand gold coins (what happened
during the transportation), their owner received the monetary equivalent of cargo, although it was
a large financial burden for the company.
In 1872 the CEO of American Express J.C. Fargo created the particular set of principles,
regulations and instructions for employees including the technical rules of conducting business
activity as well as the standards of employees’ behaviours. It was the precursor for the
contemporary Code of Conduct in force of the American Express.
Entrance into a new sector of financial and travel services has modified the main values
of American Express. They became as follows:
1.

Safety.

2.

Righteousness.

3.

Strength.

4.

Protection.

5.

Service.
Nowadays, American Express is one of the best recognisable as well as valuable brands

in the world. Its vision is to become the most serious brand of services in the world. Today AmEx
has recognisable attributes such as:
1. Commitment for customer. AmEx perceives itself as a company which provides the

excellent customer service and exceptional support in the case of client’s necessity of
help. Customers notice that American Express treats their problems seriously and makes
effort to solve them out.
2. Safety all over the world. AmEx provides “the safety net” to its customers on the whole

world, within which it reliably provides services and helps its customers.
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3. Trust and righteousness. AmEx is a company which acts according to the righteousness,

and that is why it treats its customers in a just and honest way.
4. Quality. AmEx offers products and services of high quality of outstanding value in relation

to price and flexible and adequate to the customers’ needs.
Attributes presented above are the synonyms of American Express and its products. For
achieving the satisfactory level of services for their fulfilment it is necessary for the employees to
be guided by certain values in their activities, which are contemporary known as “American
Express Blue Box Values” and are presented below:
“All our actions and decisions have to be based on the following values:
Customer’s interest in the first place.
Constant looking for quality in everything what we do.
Treating our people with respect and dignity.
Team work – from the smallest unit to the whole enterprise.
Being good citizens in the communities in which we live and work.
By acting in accordance with those values we provide our customers outstanding service,
reach the leader position in our sector and we provide our shareholders with a satisfactory return
on investment.”
Blue Box Values is the basis for other document created in the company in order to manage
by values such as the Code of Conduct or Compliance Program, which are a kind of useful
guidebooks for employees in their moral dilemmas, decisions or actions in everyday activity.
Those values are communicated to the personnel from the first day of their employment.
Moreover, the open approach of managers, HR personnel or the compliance officers facilitates
flows of information (incl. advice).
There are many examples of particular initiatives conducted within the American Express
which are the evidence of realisation of declared values such as: special program for equal
possibilities of inter-organisational promotion, program of providing the highest employees’ safety
and protection standards, charitable activity (e.g. sponsoring the reconstruction of monuments or
supporting the artistic activity by providing trainings for theatres or museum staff) and many
others.
Case: Saturn Corporation
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Saturn Corporation is one of those companies which characterise with a considerable
level of customers’ loyalty. This car producer (a part of General Motor) is even said to have the
most loyal customers among all the cars available on US market. It is also a great example of a
company which effectively uses its values in achieving success.
The mission of every business is to attract and retain the customer. In Saturn Corporation
it is considered that the customer’s loyalty begins with the Executive Board’s sense of satisfaction
and pride that it acts ethically and in accordance with the values. In the process of creating
Saturn Corporation the team considered not only the mission of the company, its philosophy and
attitude to customer service but also it adopted and defined five main values:
1.

Attaching importance to customer’s satisfaction.

2.

Striving for excellence.

3.

Team work.

4.

Trust and respect for the individuality.

5.

Constant development.

The above values are reflected in the quality of products and services as well as in the
appropriate and effective conducting the internal processes. They determine the proper attitude to
customer and his/her needs and they influence the required level of employees’ motivation. The
examples of particular practices and solutions that are based on adopted values such as:
program “Risk and Reward” (a part of salary is dependant on the extent of achieved objectives
connected with the quality of product, participation in trainings, the effectiveness of team),
participation of Saturn Corporation in social actions (e.g. Excellence in education – in order to
increasing self-consciousness and self-confidence of young Americans, The Nature Conservancy
– cooperation with groups of ecologists for the endangered areas protection in USA as well as all
over the world) or the foundation of Saturn University in order to share knowledge about its
experiences of customer service improvements with its retailers.
Those initiatives are few examples of a great number of undertakings of this kind that are
realised on a base of company’s values that are a good preparation for identity management.
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Management of constructing identity processes is substantial but decision-makers and
strategists are not conscious enough of that fact. Their functions, their actions and knowledge
currently influence the rationalisation of development processes in a significant way.
Issues connected with identity of an organisation as well as of a region, its construction and
management constitute the subject of great interest and research conducted by authors.
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Appendix A
Table 1: Summary of Slaskie Voivodship
BASIC CHARACTERISTICS

SLASKIE

BASIC CHARACTERISTICS

SLASKIE

Area

12.300 km2

Employment in agriculture

12.6% of population

Population
Population density
Urbanization
Migration

4.8 m. inhabitants
(ranked

2nd)

393 inhabitants/sq
(ranked

1st)

79.3%

Contribution to Poland’s export

15th)

Gross Domestic Product (GDP)

110.1% on average

per capita

(ranked 2nd)

Gross added value

115.8% on average

per employee

(ranked 3rd)

Gross added value
in agriculture
Gross added value
in industry and construction
Gross added value
in services

Companies with foreign capital
Natural persons in business activity

- 2.1
(ranked

State-owned enterprises

Rate of unemployment

294
(ranked 2nd)
19,604
(ranked 2nd)
412115
(ranked 2nd)
16.5 %
(ranked 7th)
16.5%
(ranked 7th)

Population with higher education

7,0%

1.7%

Innovation spending in industry

17.0% of national spending

40.9%

R&D spending

46.7%

Employment in R&D

8.3% of national spending
on R&D
9.6% of national total

Source: Robert Pollock, CIMPAN, The Regional Dimension, ECORYS-NEI, Rotterdam 2003, p. 22

Appendix B
The chosen elements of RSmI in Śląskie Voivodship:
- universities (over 10 public universities)
- technology incubators (4)
- industry parks (12)

- R&D units (over 130)
- science and technology parks (5)
- entrepreneurship incubators (13)

- special economic zones (1 with 4 sub-zones) - technological clusters (2)
- sectoral clusters and networks (4)

- centres of advanced technologies (2)

- technology platforms (coordination office located in Śląskie Voivodship - 4)
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nAgricultura Urbana, Ambiente e Sociedade.

O Caso do Bairro do Ingote, Coimbra
Malta, Miguel , Miguens, Filomena e Santos, Daniela
Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC)
Centro de Estudos em Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (CERNAS)
Resumo
A agricultura urbana é uma actividade que se desenvolve dentro dos limites das cidades ou em
torno destas, competindo por recursos e com vista à satisfação das necessidades da população
urbana. As motivações dos agricultores urbanos podem ser diversas e são dependentes do
contexto social envolvente. Num cenário sem precedentes na história da humanidade de
urbanização dos espaços e das sociedades, a agricultura pode contribuir significativamente para
a segurança alimentar, para a melhoria e diversificação das dietas, para a atenuação de
situações de pobreza e consequente integração social, para a melhoria da qualidade de vida e a
harmonização do ambiente urbano.
A agricultura urbana é, geralmente, praticada em pequenas ou muito pequenas superfícies, em
terrenos abandonados, telhados, ou mesmo em recipientes de plástico ou de outro material. A
produção destina-se geralmente ao auto-consumo, troca/oferta e à comercialização dentro de
circuitos informais e curtos. A agricultura urbana surge, muitas vezes, como resposta a períodos
ou situações de crise económica, de desemprego e sub-emprego, de salários baixos e sistemas
de segurança social frágeis ou inexistentes, podendo contribuir para o reforço do rendimento

995

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

familiar e para a integração social das pessoas pertencentes às franjas mais desfavorecidas da
sociedade urbana.
Mas dado o elevado grau de intensificação desta actividade, a eventual utilização anterior dos
solos para outros fins e a proximidade de focos de poluição ou de contaminação, estão
associados à agricultura urbana riscos que importa considerar e precaver. Nasce assim a
necessidade do desenvolvimento de acções que visem o ordenamento destes espaços e das
práticas utilizadas, através da utilização de metodologias e estratégias que promovam a
sustentabilidade.
Partindo da experiência concreta de dinâmicas de ordenamento da agricultura urbana no Bairro
Social do Ingote, em Coimbra, desenvolvidas pelo Grupo de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Urbana (GRAU), com esta comunicação pretende-se reflectir sobre as
estratégias integradas de ordenamento dos espaços agrícolas urbanos com vista à
sustentabilidade de todo o contexto envolvente.
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1. Agricultura urbana: conceito e contextualização
A Agricultura urbana joga um papel importante na segurança alimentar das cidades,
especialmente nas cidades dos países em desenvolvimento e nas franjas mais vulneráveis da
população urbana (MOUGEOT, 1995). A agricultura urbana é uma actividade que se desenvolve
dentro dos limites ou na periferia das cidades. Pode incluir actividades agro-pecuárias e
florestais que competem por recursos e que são desenvolvidas com vista à satisfação das
necessidades da população urbana (FAO, 1999). De acordo com NUGENT (2000) a definição de
segurança alimentar ganhou ênfase nos aspectos relacionados com o acesso à alimentação,
incorporando explicitamente a ideia de uma dieta saudável e completa com as vitaminas e
proteínas em vez de simplesmente as necessárias calorias. Num contexto sem precedentes na
história da humanidade de crescimento das cidades, a agricultura pode contribuir
significativamente para a segurança alimentar, para atenuar situações de pobreza e para
harmonizar o ambiente urbano.
A agricultura urbana é, geralmente, praticada em pequenas ou muito pequenas superfícies, em
terrenos abandonados, telhados, ou mesmo em recipientes de plástico ou de outros materiais. A
produção destina-se geralmente ao auto-consumo, troca/oferta e à comercialização dentro de
circuitos informais e curtos. A agricultura urbana surge, muitas vezes, como resposta a períodos
e situações de crise económica, de desemprego e sub-emprego, de salários baixos e sistemas
de segurança social frágeis, cumprindo assim um objectivo de complemento do rendimento das
famílias e de integração social das pessoas pertencentes às franjas mais desfavorecidas da
sociedade urbana.
As motivações dos agricultores urbanos são variadas. Se nos países em desenvolvimento esta
actividade pode contribuir de forma significativa para a segurança alimentar e para combater a
pobreza, no mundo desenvolvido é, muitas vezes, encarada como uma actividade de lazer ou
uma prática relacionada com concepções ligadas a aspectos filosóficos e a formas de estar na
vida dos seus praticantes. Na tabela 1 é apresentada uma tipologia de situações de agricultura
urbana. Os tipos apresentados não são herméticos, podendo coexistir motivações que levam os
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urbanos a dedicarem-se à agricultura, ainda que normalmente uma das motivações seja
predominante.
Tabela 1. Tipologia de situações de agricultura urbana

Tipo
A

Designação

Principal motivação

Lazer

Agricultura em pequena escala, tem lugar em cidades de países ricos como
resultado de preocupações relacionadas com a segurança e qualidade dos
alimentos, é encarada como uma actividade de combate ao stress ou realizada por
razões filosóficas relacionadas com a auto-suficiência e modos de produção,
contribuindo para satisfação pessoal

B

Tradicional

Actividades agrícolas realizadas por agricultores tradicionais apanhados pela
urbanização dos espaços que rodeiam as cidades. São utilizados os sistemas de
produção locais, adaptam por vezes as suas estratégias de produção aos
mercados locais, tentando preservar um estilo de vida tradicional

C

Comercial

Agricultores profissionais produzindo quase exclusivamente para o Mercado, com
algum grau de especialização, intensificam a sua actividade e muitas vezes
recorrem a mão-de-obra contratada, emigrante e outros, muitas vezes
comercializam directamente os seus produtos.

D

Complementar

Actividades agrícolas realizadas por necessidade de complementar a receita obtida
com outras actividades, pode ser uma actividade de recurso em situações de
desemprego ou crise, os produtos em excesso podem ser vendidos, mas o
mercado não é o objectivo principal.

E

Subsistência

Agricultores para quem esta actividade é o principal meio de suporte da família;
apresentam um maior grau de dependência desta em relação a esta actividade que
outro tipo de agricultores. Produzem para alimentar a família e muitas vezes
vendem os seus produtos nos mercados locais e/ou em mercados informais.

Fonte: Malta, Miguel (2005)

2. Ordenamento sustentável da agricultura urbana: filosofia de intervenção
Numa perspectiva de intervenção, e dadas as características descritas, facilmente se depreende
que as abordagens utilizadas na análise deste fenómeno deverão revestir-se de cuidados
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especiais, nomeadamente, dando atenção à envolvente sócio-económica, ambiental e de
segurança alimentar (quantidade e qualidade).
Os fenómenos de agricultura urbana não são geralmente alvo de atenção das instituições que
operam e/ou representam o sector. Isto deve-se ao facto de: se tratar de uma actividade
marcadamente rural conduzida em meio urbano; se tratar de agricultura de pequena dimensão,
ou mesmo de micro-agricultura; ser uma agricultura não-comercial e estar direccionada, muitas
vezes, para o auto-consumo. Assim sendo, esta realidade é ignorada ou desconsiderada pelas
políticas que enquadram o sector.
Estão assim associados à agricultura urbana riscos e problemas que importa considerar e
precaver, como sejam as múltiplas fontes de poluição (trânsito, indústria, esgotos, etc…), que
são agravadas fruto da sua localização urbana, a realização de uma agricultura muito intensiva,
com a utilização exagerada de agro-químicos, que resultam na contaminação de solos e águas,
o que pode tornar os produtos perigosos para consumo humano e produzir um impacto negativo
na envolvente ambiental. Isto apesar dos seus praticantes referirem, muitas vezes, que uma das
motivações principais para a sua prática é o facto de querem saber da qualidade dos produtos
que consumem. Por outro lado, a criação de pequenos animais na proximidade de zonas
habitacionais pode tornar-se num problema de saúde pública e conduzir a desequilíbrios nas
populações de insectos e outros animais e à produção de cheiros desagradáveis. A utilização
dos mais diversos materiais para a construção de “barracos” e cercas provocam, seguramente,
um impacto negativo na paisagem urbana.
Torna-se, assim, necessária, uma abordagem específica e adaptada de forma a acompanhar a
instalação de projectos de agricultura urbana, que oriente o ordenamento destes espaços,
formando e acompanhando do ponto de vista técnico estes agricultores.
O GRAU (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Urbana) é um grupo
com existência formal no quadro da ESAC (Escola Superior Agrária de Coimbra), que propõe
uma abordagem multidisciplinar na análise dos fenómenos de agricultura urbana, integrando, na
sua prática, preocupações sociais e ambientais. Partindo da experiência concreta desenvolvida
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por este Grupo no Bairro Social do Ingote, em Coimbra, esta comunicação pretende realizar uma
reflexão sobre as estratégias integradas de ordenamento dos espaços agrícolas urbanos com
vista à sustentabilidade de todo o contexto envolvente.
3. O reordenamento do espaço agrícola do Bairro do Ingote

3.1.

A situação de partida

No Bairro Social do Ingote, em Coimbra, foi identificada uma zona de cerca de 2 hectares que foi
sendo ocupada por alguns moradores deste bairro com o objectivo de aí realizarem actividades
agro-pecuárias e outro tipo de actividades. A construção do Bairro data de fins da década de
1970, conta com cerca de 220 fogos (alguns dos quais em sobre-ocupação, com mais do que
uma família) e alberga, entre outras, pessoas regressadas da ex-colónias e pessoas com
dificuldades de integração social. Face à necessidade de realizar obras de requalificação e da
construção de novas infra-estruturas por parte da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), surgiu a
oportunidade de intervir ao nível do ordenamento deste espaço.
Verificou-se que as parcelas ocupadas pelos moradores se tratavam na realidade de pequenos
quintais, prolongamentos do espaço exíguo dos apartamentos. Para além da agricultura, estes
espaços eram utilizados, também, como espaço de lazer e armazenamento de materiais. Antes
que as máquinas evoluíssem sobre o espaço agrícola, procedeu-se a um trabalho de
levantamento das realidades sociais e práticas dos agricultores do local (Demétrio, Gouveia e
Malta, 2003), para melhor planear a execução do trabalho de ordenamento e desta forma
adequar o leque de propostas possíveis às necessidades dos moradores.
No Bairro do Ingote foram identificados cerca de 20 agricultores com uma média de idades de 59
anos, um universo que, se considerarmos os agregados familiares respectivos, é constituído por
61 pessoas. Trata-se de uma actividade familiar, dado que o cônjuge e outros elementos família
também se envolvem nestas práticas. Do conjunto de agricultores entrevistados7, 70% possui
um nível de instrução inferior ou igual à 4ª classe, sendo a maioria reformados (70%). Cerca de
7

Como agricultor(a) foi considerada a pessoa no agregado familiar que dedica mais tempo à actividade
agrícola nas parcelas do Bairro do Ingote.
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85% dos agricultores trabalhavam estas parcelas há mais de 20 anos, sendo normal, portanto, o
sentimento de posse em relação às parcelas e o desânimo com que estas pessoas encararam o
avanço das máquinas na realização dos trabalhos de reestruturação. Ainda hoje a entrada
relativamente abrupta das máquinas é motivo de conversa entre os agricultores. A principal
motivação destes moradores na realização destas actividades prendia-se com a ocupação dos
tempos livres, seguindo-se-lhe as preocupações relacionadas com a segurança alimentar.
Os moradores trabalhavam cerca de 38 parcelas, situando-se a área média ocupada por cada
agricultor em torno dos 155 m2. Alguns agricultores utilizavam mais do que uma parcela e
existem elementos que nos indicam que os agricultores já foram mais numerosos neste espaço.
Dedicavam-se à produção de hortícolas, flores, árvores de frutos e à criação de pequenos
animais (cabras, galinhas, patos e coelhos). Cerca de 60% dos agricultores possuía um “anexo”
ou “barraco” para guardar as ferramentas, adubos e outros materiais, bem como animais de
estimação e/ou velocípedes, sendo 13 m2 a área média destas instalações. Estes barracos eram
genericamente construídos com materiais recuperados e representavam um impacto visual muito
negativo no local.

3.2.

Realização de estudo das realidades existentes

Foi realizado um estudo expedito no contexto de uma abordagem com uma lógica integrada e
alargada para a recolha de informação que apoiasse um conjunto de propostas tendo em vista
os seguintes objectivos: melhorar a paisagem urbana através do ordenamento do espaço
agrícola urbano da Cidade de Coimbra; promover uma agricultura urbana sustentável,
introduzindo, nomeadamente, práticas de agricultura biológica junto dos produtores; melhorar as
capacidades técnicas dos agricultores através da realização de cursos de formação profissional
com uma elevada componente prática; desenvolver programas de educação alimentar numa
estratégia de saúde pública e segurança alimentar; desenvolver o acompanhamento das
actividades e dos produtores através da criação de um serviço de extensão; promover o
desenvolvimento da agricultura urbana junto das famílias urbanas carecidas na perspectiva da
pluriactividade e complemento dos rendimentos familiares e através da criação de mecanismos
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de acesso a parcelas agrícolas urbanas; promover acções de educação ambiental e criar na
cidade zonas produtivas que possam servir de quintas pedagógicas dirigidas sobretudo à
população escolar. Se alguns destes objectivos foram atingidos na sua globalidade, outros
aguardam ainda oportunidade de realização.
O projecto

3.3.

No processo de ordenamento das Hortas do Ingote, o terreno destinado à sua instalação não
oferecia as melhores condições para a prática dsa actividades agrícolas. No entanto era o
terreno que estava disponível e apesar do desagrado manifestado pelos agricultores foi nessa
localização que as Hortas foram instaladas. As propostas técnicas contidas no projecto
basearam-se em grande parte na realidade encontrada, de forma a adequar o terreno à prática
agrícola e às necessidades e aspirações das pessoas. O declive acentuado de uma das zonas
estruturadas obrigou a instalar as parcelas em socalcos.
Foi apresentado um projecto de infra-estruturação do terreno que definia:
•

a modelação do terreno e a movimentação de terras;

•

o planeamento propriamente dito das parcelas, sua localização, organização, orientação,
dimensionamento;

•

caminhos de acesso, divisórias;

•

estruturas de armazenamento das ferramentas;

•

a rede de rega, as estruturas de recolha e armazenamento de água e o modelo de
organização em torno desta e do sistema de drenagem;

•

a filosofia de utilização e dimensionamento das estruturas de compostagem;

•

análises e estudos de correcção ao nível do solo;

As indicações expressas no projecto de infra-estruturação foram apresentadas e discutidas
numa reunião organizada com os candidatos às parcelas, de forma a ajustar as propostas
técnicas às suas necessidades.
No final do processo foram instaladas 20 parcelas em três zonas colectivamente vedadas, com
uma área média de 150 m2 cada uma, dispondo de uma arrecadação com um sistema simples
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de recolha e armazenamento de águas pluviais, de uma estrutura de compostagem e de ponto
de abastecimento de água.

3.4.

Selecção dos beneficiários

Com base na realidade levantada foram propostos um conjunto de critérios de selecção de
candidatos, contrapartidas e metodologia a utilizar no trabalho com os agricultores urbanos do
Bairro do Ingote (Malta, 2004). O processo de informação e selecção dos candidatos, tal como
foi sugerido no trabalho desenvolvido, foi coordenado pelos serviços de apoio social da Câmara
Municipal de Coimbra, tendo decorrido nos últimos meses de 2004. Depois de obtida a lista
seriada dos potenciais interessados, foram desenvolvidas reuniões com a presença dos
elementos da ESAC e da CMC onde o projecto foi apresentado aos moradores e foram
discutidas as novas condições de acesso às parcelas: o pagamento de uma mensalidade e a
necessidade de frequentarem um curso de formação e de assinarem um contrato que lhes
permitia utilizar a parcelas e as infra-estruturas. À partida todos os agricultores que já
desenvolviam actividades agrícolas na área estavam interessados em continuar mas o
estabelecimento de condições e a aparente formalidade do processo parecia afastar alguns. As
maiores dúvidas pareciam surgir em relação à necessidade de frequência de acções de
formação, ao pagamento e às condições das parcelas. Por fim as parcelas foram atribuídas por
sorteio aos agricultores inscritos respeitando a proximidade em relação à área de residência e as
condições de mobilidade.
3.5.

Formação dos agricultores no contexto de trabalho e apoio técnico

A formação pretende capacitar os agricultores urbanos para produzir alimentos de qualidade em
quantidade suficiente, permitindo às famílias envolvidas cobrir as suas necessidades básicas e
obter um adequado rendimento e satisfação no trabalho realizado. A evolução no sentido de uma
produção “biológica” que seja ao mesmo tempo socialmente justa e ecologicamente responsável
constitui um dos objectivos desta formação. Foram abordadas as práticas que visam manter e/ou
aumentar a fertilidade do solo a longo prazo; promover o correcto uso da água e a sua gestão;
contribuir para a conservação do solo e da água; utilizar, na medida do possível, recursos
renováveis nos sistemas agrícolas; trabalhar, na medida do possível com materiais e

1003

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

substâncias que possam ser reutilizadas ou reciclados, tanto na parcela agrícola como fora dela;
minimizar as formas de poluição que possam resultar das práticas agrícolas e do meio
envolvente.
A formação desenvolvida (e ainda em curso) possui um carácter eminentemente prático e existiu
desde o início a preocupação de a adequar ao perfil dos destinatários (heterogeneidade dos
formandos, idade, nível de formação, disponibilidade, motivação). Os Módulos são abordados de
acordo com a oportunidade, junto das parcelas onde decorrem as actividades. Algumas (poucas)
sessões foram desenvolvidas em sala e em grupo alargado, mas a maioria dos módulos foi,
como já foi referido, abordado em pequenos grupos no decorrer das actividades de
acompanhamento técnico. Nem todos os agricultores mostraram plena disponibilidade para
participar nas acções de formação, como seria de espera. Contudo, nesta formação é dada
especial importância ao saber-fazer e à experiência anterior dos agricultores urbanos. Esta
experiência é aproveitada e valorizada. O conteúdo da formação está dividido em 6 módulos,
não sendo importante respeitar a ordem pela qual surgem. A formação assume um carácter
integrado focando numa mesma sessão aspectos de vários Módulos. O horário, o ritmo e o
volume das sessões de formação são negociados com os formandos. A cada agricultor é
fornecido um manual especialmente construído com os conteúdos dos seis módulos
apresentados e um caderno de campo.
A formação acompanhou os agricultores instalados, nas duas fases, no início do trabalho das
hortas e ao longo dos ciclos culturais de Outono-Inverno e Primavera-Verão. A colaboração entre
o GRAU e a CMC prevê agora um acompanhamento multidisciplinar, técnico, de monitorização,
identificação e resolução de problemas de funcionamento.
3.6.

O desenvolvimento de uma agricultura sustentável e controlo das práticas

Já foram levantadas dúvidas sobre a contribuição da agricultura urbana para sustentabilidade
ambiental das cidades – no sentido da manutenção da quantidade e da qualidade dos recursos
naturais urbanos. A produção de alimentos e espécies florestais junto às cidades pode constituir
um risco, ou pode melhorar o ambiente urbano se for adequadamente gerida (FAO,1999). Nas
hortas do Ingote a produção é encarada de uma forma sustentável, evitando ou mesmo
excluindo a quase totalidade dos produtos químicos de síntese, como sejam os adubos e
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pesticidas, recorrendo a práticas culturais amigas do ambiente. Pretende-se desenvolver uma
agricultura que: contribua para a manutenção e o aumento da produtividade do solo a longo
prazo, para o correcto uso da água e a sua gestão e a para a conservação do solo e da água;
utilize, recursos renováveis nos sistemas agrícolas; trabalhe, na medida do possível com
materiais e substâncias que possam ser reutilizadas ou reciclados e minimize as formas de
poluição que possam resultar das práticas agrícolas e do meio envolvente. Ao aderir ao projecto
os agricultores comprometem-se a cumprir estes princípios. Estes objectivos são desenvolvidos
através da formação. Os agricultores são direccionados para recorrer a rotações culturais, a
adubos verdes, aos resíduos orgânicos compostados, à luta integrada contra doenças e pragas
e a outras práticas culturais conservativas. Periodicamente são realizadas análises de
monitorização e foram já detectados alguns casos de incomprimentos das normas estabelecidas,
tendo sido contudo, até ao momento, utilizada uma lógica pedagógica, em detrimento da
definição e aplicação imediata de sanções.
4. Hortas do Ingote: a avaliação do processo em curso
Apesar do descontentamento, protestos, confusão, desconfiança, desalento e atrasos, aspectos
que devem ser encaradas com tranquilidade por parte das equipas técnicas que se encontram
envolvidas neste tipo de operações, a avaliação do processo de reestruturação das Hortas do
Ingote é manifestamente positiva. Isto porque: o processo de apropriação das parcelas,
sabiamente construído em duas fases pela CMC, parece ter corrido acima das expectativas mais
optimistas; em Junho de 2007 são apenas 3 num universo de 30 as parcelas não cultivadas ou
muito pouco utilizadas pelos agricultores.
O processo de acompanhamento e formação parece ter contribuído para a qualidade da
agricultura praticada e ter sido valorizado pela generalidade dos agricultores urbanos.
Nas Hortas do Ingote pratica-se hoje uma agricultura mais sustentável face à situação anterior,
sem utilização de produtos que ponham em risco a saúde de quem consome os produtos e o
ambiente local; novas técnicas têm sido objecto de discussão nas acções de formação e foram
comprovadamente integradas na racionalidade e prática dos agricultores do Ingote e constituem
hoje, demonstradamente, objecto de orgulho para estes, tendo contribuído, seguramente, para a
elevação da sua auto-estima; a qualidade do solo, largamente prejudicada pelos trabalhos de
movimentação e transporte de terras, está em processo de melhoramento, prática habitual nas
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pequenas hortas urbanas, situações onde os solos são invariavelmente objecto de uma
antropomorfização (alguns agricultores recorreram à compra de “guano” outros procederam à
recolha e compostagem do tradicional de mato recolhido na zona). As culturas, e
consequentemente, as dietas, diversificaram-se, com impactos evidentes sobre a saúde das
pessoas; e biodiversidade local também saiu beneficiada com esta diversificação.
Os agricultores dedicam-se à “experimentação” e partilham saberes e experiências uns com os
outros; procedem à troca de material vegetativo (plantas, sementes, tubérculos); o modelo
organizativo parece ter resultado, o nível de conflitualidade é globalmente baixo, existindo
apenas alguns problemas de relação interpessoal de baixa intensidade entre alguns agricultores.
4.1.

Problemas de natureza variada que merecem reflexão e actuação rápida

As Hortas do Ingote são uma realidade dinâmica que exige hoje e no futuro uma
acompanhamento próximo e frequente. Alguns problemas de natureza variada foram detectados
e merecem reflexão e, em alguns casos, actuação rápida por parte da equipa responsável pelo
acompanhamento desta operação.
São evidentes os problemas de consolidação dos taludes na área Este. Esta situação deve-se a
vários factores. Por um lado, o coberto vegetal inicialmente previsto para esta estrutura não se
instalou, deixando os taludes sujeitos a processos erosivos provocados pelo escoamento
superficial. Por outro lado, os agricultores a pretexto da consolidação dos taludes desenvolveram
estratégias com o objectivo de ganharem espaço de cultivo; se, se em alguns casos, a
realização de socalcos se mostrou estratégia bem conseguida, noutros casos a intervenção
parece estar a comprometer a estrutura de todo o sistema de taludes e patamares.
Cada agricultor parece estar a adaptar a parcela às suas necessidades; alguns agricultores
passam nas parcelas grande parte do dia e em algumas delas é visível um certo nível de infraestruturação, como pavimentação, vedações e alargamento da estrutura de armazenamento;
relativamente a esta última estrutura, na maioria dos casos parece-se tratar-se de um simples
coberto, mas noutros casos trata-se de um alargamento da estrutura existente.
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Algumas parcelas apresentam um aspecto bem organizado e limpo, noutras parece existir a
tendência para a acumulação de materiais diversos, como reservatórios de água, plásticos,
tábuas, bidões de produtos químicos, bidões metálicos de combustível ou de outros produtos,
etc; com o avançar do tempo prevê-se um agravamento desta situação, correndo-se o risco de
retorno à situação de partida, a que esteve na origem desta intervenção;
A água é um recurso escasso e um factor crítico para a produção; água ainda não foi paga pelos
agricultores do Ingote; localmente especula-se em torno do preço. Alguns agricultores trazem
água de fora (rio ou canal) e armazenam-na junto à parcela, por vezes nos caminhos, em bidões
e outros recipientes.
4.2.

Sugestões de trabalho para o futuro

Tendo em conta as constatações realizadas nos dois pontos anteriores, de seguida apresentamse sugestões de trabalho para o futuro relativamente às Hortas do Ingote e que podem ser úteis
para projectos desta natureza.
As parcelas não parecem chegar para os pretendentes actuais e, face à procura sentida, começa
a ser necessário reflectir sobre a possibilidade de alargamento da área de cultivo e do número
de parcelas. Paralelamente urge proceder-se a um processo de reafectação das parcelas não
trabalhadas, entregando-as a novos pretendentes.
Urge também proceder a acções que levem ao desencorajamento da prática de acumulação de
materiais e detritos nas parcelas, obrigando os agricultores a retirar estes, operação que deve
ser conduzida de forma firme, mas com calma e paciência, estabelecendo prazos razoáveis,
findos os quais se deverão aplicar as sanções a definir;
Dada a diversidade de soluções de infra-estruturação apresentada urge padronizar as soluções
construtivas e suas dimensões máximas, de forma a que o ordenamento desejado não se perca;
No caso das Hortas do Ingote, a utilização de vinhas em ramadinhas e estruturas em madeira
deverão ser privilegiadas; estas estruturas parecem ser úteis e deveriam ter sido previstas pelo
projecto.
Importa proceder rapidamente à cobrança da água antes que a próxima época seca se
aproxime; esta questão também deve ser conduzida de forma firme, mas igualmente com calma
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e paciência, estabelecendo prazos razoáveis, findos os quais se deverão aplicar as sanções
previstas; esta operação deverá ser conduzida de forma bem reflectida.
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Resumo: Os novos modelos de gestão territorial assumem, cada vez mais, o marketing e o
branding territorial como instrumentos potenciadores de desenvolvimento e competitividade.
Numa incursão sobre as especificidades da aplicabilidade destes instrumentos, no âmbito dos
territórios, considera-se a extensão e heterogeneidade de actores e redes, envolvidos no
processo, como específicidades âncora deste tipo de trabalho. Neste âmbito, assume-se a sua
relevância e a asserção de que a integração e envolvimento de todos esses actores nos
processos de planeamento e gestão de marcas territoriais contribui significativamente para a sua
valorização.
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Neste contexto, no presente work in progress inicia-se, sob o conceito de Network Based
Branding, a modelização de uma abordagem processual e colaborativa de branding territorial,
assente na integração dos diferentes stakeholders no processo de planeamento e gestão de
marcas territoriais e que explora as suas dinâmicas de forma a potenciar o brand equity dos
lugares.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
As reflexões contemporâneas sobre a competitividade dos territórios incorporam, cada vez mais,
as potencialidades do marketing e do branding territorial como meios de impulsionamento para a
projecção pública dos lugares e consequentemente para o seu desenvolvimento (Deffner e
Liouris, 2005; Van den Berg e Braun, 1999; Bennett e Koudelova, 2001).
No contexto dos novos paradigmas de competitividade territorial o marketing parece constituir-se
como um elemento natural a incluir nas estruturas e estratégias de gestão dos lugares. Nas
perspectivas de Barke (1999) e Hannigan (2003), a disciplina de marketing territorial ganha corpo
na consequência directa de, por um lado, a crescente extensão do marketing a actividades não
empresariais e, por outro lado, as mudanças de paradigma de gestão territorial que impelem os
gestores territoriais a adoptar formulas de gestão mais empresariais para o território.
Metaforicamente e numa perspectiva de marketing os lugares são considerados produtos para
os quais (e à luz de qualquer outra tipologia) se concebem estratégias com vista a gerir um
composto de variáveis (de identidade e promocionais) que prossigam os objectivos mais latos
traçados para o território (Killingbeck e Trueman, 2002; Metaxas, 2002; Kotler et al., 1993).
Não obstante a consensualidade acerca da aplicabilidade dos pressupostos de marketing e
branding empresarial ao território, tomando por base os instrumentos tradicionais de marketing, o
território é um produto muito complexo que comporta especificidades que condicionam uma
importação linear dos pressupostos empresariais e justificam uma abordagem própria.
Quando em comparação, o marketing empresarial concretiza-se sob um espectro de
intervenientes e relações muito reduzidos e controláveis. O contexto empresarial é
substancialmente mais delimitado e claro do que a realidade territorial e a interacção entre
emissores e receptores é mais facilmente orientada e administrada permitindo abordagens e
conceptualizações mais delimitáveis das realidades envolventes.
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Um dos aspectos mais axiomáticos dessa peculiaridade reside na complexidade inter-relacional,
interdependência e heterogeneidade dos actores envolvidos no contexto territorial. Os produtos
territoriais são particularmente intrincados e os emissores e receptores são usualmente múltiplos
e particularmente heterogéneos.
A gestão territorial desenvolve-se num contexto complexo de cenários e perfis sociais,
económicos e políticos dificilmente harmonizáveis e a execução territorial encontra-se muito na
dependência da actuação e do comportamento particular dos individuos e entidades territoriais
agregados ao território e que de alguma forma influenciam ou são influenciados por este.
As características da variedade e complexidade de actores e relações, conduzem a que o
sucesso da actuação de branding esteja, na nossa perspectiva, amplamente dependente do seu
consentimento, envolvimento e interacção.
2. DA INTEGRAÇÃO DOS STAKEHOLDERS AO NETWORK BASED BRANDING
Importa no âmbito do branding territorial ter uma visão lata, abrangente e integradora sobre
todas as tipologias de actores que, directa ou indirectamente, podem influenciar ou serem
influenciados por uma determinada estratégia de desenvolvimento e promoção territorial.
Neste contexto, e pelas limitações tantas vezes associadas ao conceito de públicos defende-se a
adopção, pela filosofia subjacente, do conceito de stakeholder e da respectiva Teoria de
Stakeholders de Freeman (1984), para referência e integração na estratégia de branding, em
toda a sua amplitude, dos diferentes grupos de interesse de um determinado território.
O termo stakeholder surgiu pela primeira vez em 1963, num memorando interno do Stanford
Research Institute e é cristalizado por Edward Freeman, em 1984, no clássico Strategic
Management: A Stakeholder Approach, onde é conceptualizado como “Any group or individual
who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” (p. 46).
A propósito, o autor desenvolve a referencial Teoria dos Stakeholders onde, com base na
sustentação de que as organizações devem considerar um largo espectro de stakeholders e não
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apenas os públicos mais directos e óbvios aquando do desenvolvimento e implementação das
suas estratégias, categoriza a abrangência de públicos organizacionais.
É a partir da sua obra de 1984, e da respectiva premissa de que as organizações devem ter
políticas de actuação inclusivas de todos os grupos de interesse (stakeholders) nas suas
estratégias de gestão (por forma a beneficiar habilmente a organização), que o conceito se
desenvolve e é adoptado, de forma recorrente, por diversos campos de estudo que reconhecem
a relevância deste pressuposto.
De facto, e ainda que inicialmente desenvolvida para o âmbito da gestão empresarial, é o próprio
autor que sugere um aprofundamento da temática e a sua linkagem e aplicação a outras áreas
do conhecimento e uma incursão pela literatura atesta a relevância e aplicabilidade do princípio
da Teoria dos Stakeholders a diferentes áreas da gestão e tipologias organizacionais, inclusive
as públicas e não lucrativas (Nutt e Backoff, 1992; Bryson, 1995, 2004).
No âmbito da comunicação e do marketing ainda que se sustente este princípio de abrangência
e integração de públicos (Grunnig, 1997; Anderson, 1989), olhando os modelos processuais de
edificação de estratégias é ainda legítimo e 25 anos depois denunciar a insipiência da sua
aplicação a estas áreas (Knox e Gruar, 2007).
Ainda que o princípio da teoria esteja parcialmente implícito nas filosofias contemporâneas de
marketing e nas suas abordagens relacionais, este tende a não usufruir das metodizações
especificas da teoria iniciada por Freeman e continua a ser parco, particularmente no âmbito do
marketing territorial, no número e dimensão de tipologias de stakeholders a envolver nas
estratégias de branding ficando, por demais, restringidos aos públicos finais e relegando o papel
de públicos indirectos e intermediários e das suas respectivas potencialidades para a edificação
das marcas territoriais. Por tal, considera-se relevante o aprofundamento e integração do
princípio da Teoria dos Stakeholders, em toda a sua abrangência, ao branding dos lugares.
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Partindo dos alicerces da Teoria de Stakeholders e visando contribuir para uma orientação mais
integrada dos processos de branding territorial ascendemos a reflexão aos fenómenos de rede e
às suas potencialidades para a edificação de marcas territoriais.
Assim, assumimos a asserção de que as dinâmicas de rede entre os stakeholders territoriais
contribuem significativamente para a edificação e valorização de uma marca territorial.
Por tal, as estratégias integrantes no processo de branding territorial devem privilegiar a relação
com os diferentes stakeholders assumindo o papel que o seu envolvimento e acção colectiva
podem ter para edificar e valorizar uma marca territorial.
Conceptualiza-se essa orientação sob a denominação genérica de Network Based Branding que
se define como:

Uma abordagem que releva, no processo de construção e gestão de uma
marca territorial, uma perspectiva colaborativa e integradora dos diferentes
stakeholders territoriais, avocando que as suas dinâmicas de interacção
potenciam uma optimização de processos e comportamentos valorizadores do
posicionamento intencional de um território.

Esta perspectiva integradora e de reconhecimento da relevância dos stakeholders de interesse
visa contribuir para, entre outros, quebrar uma potencial miopia de focalização das estratégias de
marketing em públicos exclusivamente finais e em mixes de comunicação demasiado
dependentes dos formatos above the line.
Visa implicar mais directamente todos os actores de interesse de um território no processo de
marketing, buscar as potencialidades dos seus relacionamentos e integrar os seus interesses e
comportamentos na edificação de marcas territoriais considerando o poder que a uma
abordagem colaborativa tem na criação do valor da marca - o denominado brand equity.
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Com recurso ao contributo de autores como Hakansson et al. (2003) e Johnston e Araújo (2002)
e Correia (2005), em que o valor capital de um território advém das dinâmicas potenciadas pela
utilização combinada dos recursos nele disponíveis, reforça-se que o valor marca está numa
clara dependência da construção de dinâmicas de rede.
Na perspectiva de rede, o efeito da acção colectiva materializado pelos esforços conjugados dos
actores territoriais ganham ânimo e propiciam efeitos superiores aos esforços de cada uma das
partes individualmente consideradas e onde cada participante obtém um retorno superior ao que
obteria através da sua acção isolada (Correia, 2005, p.74).
Nas conceptualizações e modelos existentes, no âmbito do marketing e branding territorial é
visível a coexistência de uma vasta diversidade de variáveis e enfoques que remetem para a
multiplicidade de actores e relações, sem contudo, se assumir essas relações como elementos
nucleares nos processos de branding nem concretizar sobre as suas formas de materialização.
A excepção dá-se com o Relational Network Brands de Hankinson (2004) que, ainda que
delimitado ao contexto turístico, aborda a marca territorial no âmbito turístico numa perspectiva
de rede relacional.
Não obstante, outros contributos subentendem a pertinência dos actores e suas interacções no
marketing territorial, sem contudo recorrerem aos pressupostos de rede em toda a sua
amplitude.
Deffner e Liouris (2005) reforçam o papel que todos os actores territoriais têm no
desenvolvimento sustentado e promoção territorial, particularmente das cidades e Johnston e
Araújo (2002) retratam esta problemática através da noção de territorial operating environments,
usando o conceito para espelhar a dimensão intangível do território que respeita às relações e
interacções entre actores territoriais.
Para Metaxas (2002), a eficácia do marketing territorial está na directa dependência do
cumprimento de um conjunto de pré-requisitos que assentam essencialmente nos conceitos de
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envolvimento e cooperação, onde subentendem a multidisciplinaridade dos grupos territoriais
como factor crítico de sucesso para a implementação de estratégias mercadológicas eficazes.
Igualmente, num estudo acerca dos factores críticos de sucesso do marketing das cidades, que
teve como estudos de caso as cidades de Helsínquia, Estocolmo, Copenhaga e Chicago, no seu
trabalho de doutoramento, orientado por Philip Kotler, Rainisto (2003) reforça a importância dos
grupos multidisciplinares de planeamento no marketing territorial. Trata-se de órgãos que
integram além da autarquia local, elementos da comunidade empresarial, consultores de
marketing e cidadãos e que são responsáveis pelo processo de planeamento e execução da
estratégia de marketing da respectiva cidade.
Assumindo o princípio da relevância das sinergias de rede, para a concretização dos objectivos
de uma qualquer marca territorial, considera-se relevante metodizar os processos de integração
de stakeholders e de exploração relacional com vista à concretização de projectos de branding
territorial eficazes.
3. REPRESENTAÇÃO DE PARTIDA
Pretende-se acompanhar a abordagem conceptual de Network Based Branding, previamente
explanada, de um modelo construído sob processo da Grounded Theory (Teoria Fundamentada
em Dados) que permita, entre outros, sistematizar o processo de identificação e caracterização
de públicos, compreender as suas dinâmicas, bem como, contribuir para integrar o princípio das
dinâmicas de redes no processo de construção e gestão de marcas territoriais e sistematizar as
suas características sob a perspectiva da acção comunicacional.
O modelo, em working progress, edifica-se a partir da visão dos decisores territoriais e da
dimensão contributiva dos diferentes stakeholders territoriais, ou seja, sob a perspectiva
emissora da marca territorial, e não sob a perspectiva receptora. Tal opção, justifica-se pelo facto
de não estar em causa a análise da imagem dos territórios.
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Os conhecimentos emanados da investigação de campo conduzem à conceptualização, sob a
forma de modelo, dos imputs mais relevantes de uma abordagem ao branding territorial edificada
nos diversos actores territoriais e nas suas dinâmicas de rede.
Seguindo uma linha moderada do método da grounded theory não se opta pela desconstrução
total dos conceitos. Inicia-se, antes, o processo com uma figuração de partida cujos conceitos
emanam da exploração teórica e consequentemente das asserções iniciais da investigação que
se constituem como conceitos âncora a explorar empiricamente de forma a chegar ao modelo de
Network Based Branding.
Fig. 1 - Representação Conceptual de Partida
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O pressuposto de partida assume a identidade territorial como o conceito âncora do processo. A
identidade de um território resulta do conjunto de fenómenos dinâmicos entre os tangíveis
territoriais e os sistemas políticos e interacções sociais, económicas, tecnológicas das pessoas
no espaço. Sendo um fenómeno participado é sobre a identidade e imagem real que devem
surgir as demandas de branding importando que a formulação estratégica de marca seja
participada pelos stakeholders territoriais cuja taxonomia é relevante, logo na fase inicial do
processo.
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No âmbito do processo e numa dimensão mais instrumental importa encontrar fórmulas
adaptadas de comunicação que promovam integração e dinâmicas motivacionais entre a
entidade territorial e os stakeholders e entre estes, conducentes a comportamentos favoráveis e
imagens positivas de forma a promover outputs valorizadores da própria identidade territorial.
Interessa ainda compreender os moldes de engenharia comunicacional reconhecidas pelos
actores como tendo maior potencial de persuasão e envolvimento
O desenvolvimento do modelo e materialização da sua dimensão processual derivará dos
outputs da pesquisa em campo, sob os pressupostos da Grounded Theory, de forma a potenciar
a integração dos contextos de campo nesta abordagem.
4. INCURSÕES OPERACIONAIS
4.1 A Grounded Theory
A construção do modelo dar-se-á sob o pressuposto da concretização teórica baseada em dados
de campo, assente nos contributos de Glaser e Strauss (1967), sobre a teorização
fundamentada em dados (Grounded Theory).
A metodologia da grounded theory teve a sua origem em 1967, quando os sociólogos Barney
Glaser e Anselm Strauss, motivados pela teorização indutiva, sugerem uma metodologia para a
construção de concepções e modelos teóricos assente em dados de pesquisas de campo.
Tratando-se de um método científico que toma por base um conjunto de procedimentos
sistemáticos de angariação e análise de dados e os gera e valida sob critérios científicos, os
grounded theorists (Glaser, Strauss, Corbin, entre outros) argumentam a adequabilidade deste
método particularmente em investigação e teorização de fenómenos de espectro alargado e
relacional.
Este método que desenvolve, de forma indutiva, teorias sobre fenómenos, tem vindo
crescentemente a ser utilizado em pesquisas científicas e a sua aplicação a um âmbito de
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branding territorial justifica-se essencialmente pela indispensabilidade de conceptualizar as
dinâmicas de rede vividas nas práticas territoriais e de essa conceptualização se inserir numa
realidade complexa que envolve uma enorme panóplia de actores e variáveis de interacção.
Trata-se de uma metodologia interpretativa sensível às práticas colaborativas nos diferentes
contextos e actividades que, através do recurso a um conjunto sistemático de procedimentos,
desenvolve as suas concepções a partir dos outputs emanados do campo, constatados nos
dados primários e secundários que o investigador extrai no processo, e sobre os quais
desenvolve um processo de entendimento e desenvolvimento explanatório, com vista a uma
estruturação teórica final.
Particularmente adequada para a teorização de matérias ainda pouco conhecidas ou, se
conhecidas, que necessitam de novas abordagens, a conceptualização modelar assente em
dados resulta no culminar da investigação pois, tratando-se de um método indutivo, é partindo do
problema de investigação e procedendo à recolha de dados que se chega à compreensão de
determinado fenómeno.
Pelas suas características, desde a década de 70 que a grounded theory tem vindo a constituirse como um método válido e recorrente da investigação em marketing: “Grounded theory (is)
specially appropriate for research in marketing because (it) can be used to investigate the people
oriented aspects of marketing phenomena” (Carson et al., 2002, p. 146).
O desenvolvimento e aplicação do método deve desenrolar-se respeitando os princípios de
coerência, objectividade e imparcialidade inerentes a este tipo de trabalho e decorre sob a
seguinte decorrência processual:
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Fig. 2 - Processo de Grounded Theory

A decorrência (ou sequência) processual diz respeito ao mapeamento do percurso e processos
de investigação determinados por um encadeamento lógico com vista a pôr em relação os dados
recolhidos com as questões, constructos de investigação e as conclusões.
No âmbito deste processo, a Grounded Theory assume, na selecção de casos, o princípio da
amostragem teórica, conceito nuclear e fortemente diferenciador desta metodologia e que se
traduz na colecta de dados conduzida por conceitos derivados da teoria evolutiva e assente no
processo de comparações, que se caracteriza pela procura de locais, pessoas ou factos que
maximizem oportunidades de descobrir variações entre conceitos e de tornar densas as
diferentes categorias, no que respeita às suas dimensões e propriedades (Strauss e Corbin,
2008).
O conceito (introduzido por Glaser e Strauss, em 1967) remete, então, para a selecção de
unidades de estudo baseadas no interesse das mesmas e não na sua representatividade
estatística.
No recurso a este tipo de amostragem o pesquisador interessa-se não pela cobertura
proporcional de todos os potenciais representantes mas antes por aqueles que melhor poderão
dar contributos para o desenvolvimento teórico almejado.
De acordo com os autores e pelo princípio da grounded theory, os conceitos são a base de
construção da teoria e porque são evolutivos no processo de pesquisa a amostragem teórica
defende que a amostragem não pode ser pré-determinada de forma esgotada antes da
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pesquisa. Antes, ela poderá ir sendo determinada e complementada ao longo da investigação
pelos imputs que vão surgindo, o que justifica o suporte de métodos oportunistas e flexíveis
(Eisenhardt, 1989).
Dessa forma pretende-se favorecer o espectro evolutivo deste tipo de investigação e não excluir
da análise variáveis que, no decorrer do processo, surpreendam pela sua ocorrência e potencial
relevância e possam vir a dar contributos para a construção teórica.
Por defeito, a delimitação da rede deve ser determinada pelo próprio problema de partida e
questões de investigação (Halinen e Tornroos, 2005) e é o potencial de cada interlocutor que
será determinante para a constituição da amostra.
A amostragem teórica é cumulativa e simultaneamente tende a tornar-se mais especifica pois a
uma fase de geração de categorias segue-se a sua exploração e densificação até se chegar à
sua saturação.
A saturação teórica dá-se quando se verifica que uma categoria está esgotada sendo que novos
depoimentos e observações já não estão a acrescentar nada de novo. Nessa altura, o
investigador deverá por termo à exploração da categoria examinada naquele processo de
amostragem teórica pois a sua continuação não trará algo de novo à investigação.
O princípio da saturação teórica aplica-se, então, como critério para interromper a amostragem e
angariação de mais informação, pois assume-se que quando se dá a saturação teórica de uma
categoria o investigador explorou todos os possíveis imputs da investigação associada à
categoria em questão culminando na emergência da teoria.
Determinada a primeira amostragem teórica procede-se à angariação, recolha e análise de
dados que culmina nas acepções teóricas sendo tal processo replicado até se atingir, então, a
saturação teórica. O processo compreendido entre estas fases integra a recolha, tratamento e
análise de dados.
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Ao levantamento de informação e sob o ponto de vista processual segue-se a fase de
tratamento, ou seja, a codificação que nas palavras de Strauss e Corbin (2008, p.17) respeita
aos “processos analíticos por meio dos quais os dados são divididos, conceitualizados e
integrados para formar a teoria”, ocorrendo esta em três dimensões: aberta, axial e selectiva
(Goulding, 2002)
A primeira fase de codificação é a denominada codificação aberta em que, de forma livre, se
encontram indicadores de conceitos, que derivam da análise das palavras-chave extraídas dos
dados.
O segundo nível de codificação é o axial em que, face aos conceitos pré-identificados, se
reagrupam os dados por forma a extrair destes ideias nucleares e dependências.
O processo de codificação culmina na codificação selectiva que consiste no processo mais
abstracto de integração e refinação da teoria e que se dá quando se alcança a saturação teórica.
Respeitadas todas as fases anteriores, o processo para a teorização termina com a
concretização dos imputs dominantes num modelo teórico final. Um modelo teórico
fundamentado em dados, emanado das incursões pelas necessidades, visões e contributos dos
actores no terreno.
4.2 Pressupostos para a Identificação e Mapeamento de Stakeholders
Assumido o recurso à Grounded Theory uma fase relevante da pesquisa em campo dá-se com a
necessidade de identificar e classificar os diferentes stakeholders dos territórios em estudo.
O perfil das relações politicas, económicas e sociais entre os manifestos e diversos
intervenientes (de carácter público ou privado) e a forma como estas mudam ou evoluem ao
longo dos tempos podem ser potenciadoras ou inibidoras da iniciativa e da motivação para a
acção no espaço, sendo fundamental a noção de posição e função na rede de cada stakeholder.
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A este propósito e reconhecida a relevância do princípio de stakeholders, a evolução do conceito
tem-se feito acompanhar de diversas metodizações que visam contribuir para operacionalizar o
conceito e integrá-lo nas diferentes dimensões de gestão, oferecendo, os diferentes autores,
diversos padrões metodológicos para a identificação e mapeamento de stakeholders num
qualquer determinado contexto.
A análise e categorização de stakeholders devem ser empreendidas como base de um processo
de estratégia pelos contributos que pode dar para a criação de valor e pelo entendimento do
impacto e potencialidades que cada stakeholder pode ter na estratégia de branding.
O processo de identificação e mapeamento de stakeholders são a âncora para o processo de
envolvimento edificado por uma abordagem colaborativa de Network Based Branding.
Fig. 3 - Tripartição Processual
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A identificação de stakeholders dá-se através dos outputs de dados emanados da auscultação
aos responsáveis políticos e de marketing do território. Na fase de mapeamento procede-se à
sua categorização e prioritização, em função da posição que cada stakeholder ocupa
relativamente a um conjunto de dimensões com relevo para a definição da estratégia e nível de
inclusão.
A representação mais comum das categorizações de stakeholders surge sob a forma de matriz
que põe em relação duas dimensões de ligação e classifica os stakeholders em quatro
tipologias. Nesta linha:
Fig. 4 - Matrizes de Categorização

● Eden e Ackermann (1998) assentam a sua categorização baseada numa matriz que classifica
os stakeholders em função do seu poder e interesse em determinada organização ou projecto
dando uma perspectiva sobre o interesse estratégico de cada categoria.
● Nutt e Backoff (1992) situam-se na importância de um determinado stakeholder e na sua
positividade relativamente ao tópico em análise.
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● Savege, Nie et al. (1991) sugerem uma categorização de stakeholders em função do nível de
cooperação ou ameaça que pode representar para um e porque se foca no potencial para
ameaçar ou cooperar permite melhor perspectivar as dimensões de cada stakeholder.
Outros formatos de categorização comuns são os formatos tripartidos como os de Mitchel, Agle e
Wood (1997) e Murray-Webster e Simon (2005).
● Mitchell, Agle e Wood (1997) sugerem a classificação de stakeholders em função da posição
que cada potencial stakeholder ocupa na relação com três dimensões: o poder de um
determinado tipo de actores para influenciar a organização, a legitimidade da sua relação com o
território e a urgência intrínseca aos interesses desses actores.
● Igualmente numa categorização tripartida, Murray-Webster e Simon (2005) consideram que
as dimensões a relevar no mapeamento de stakeholders são o poder, a atitude e o interesse,
sendo da relação entre estas dimensões que surgem as categorias de stakeholders propostas
pelos autores.
Estas tipologias constituem-se como base de abordagens mais integradas como a disponível no
software de gestão Stakeholder Circle, de Bourne (2007) e que são mais integradas e
integradoras de visões multi-perspectivistas.
Não obstante o modelo adoptado, as dimensões mais frequentemente utilizadas na classificação
de stakeholders são o poder, o interesse e o apoio. No caso do território, considera-se adequado
o alargamento das dimensões em consideração para uma categorização mais adaptada aos
contextos e necessidades de branding territorial.
Assim, definem-se como relevantes para a categorização e prioritização de stakeholders 8
dimensões:
Fig. 5 – Dimensões para Mapeamento
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As classificações, de cada stakeholder e em cada dimensão, devem derivar dos outputs dos
actores e das suas percepções e a classificação de cada actor será materializada em grading,
relativamente a cada dimensão, de forma a resultar na concepção dos mapas de stakeholders e
culminar na taxonomia de stakeholders – instrumento fundamental no processo de Network
Based Branding.
5. ASSERÇÕES FINAIS
Uma abordagem de Network Based Branding assenta na inclusão dos stakeholders, de forma
participativa nos processos de branding e na exploração das suas dinâmicas rede de forma a
potenciar uma mais efectiva actuação de branding assumindo os actores territoriais como coautores da identidade e imagem de um território.
Assim, o comprometimento e participação dos actores ao longo do processo de edificação e
sustentação da marca deve ser mapeado sob pena de se tornar abstracto e disperso tornandose fundamental a clara identificação dos seus pontos de vista e incorporação dos mesmos na
discussão acerca das decisões chave relacionadas com a marca territorial, bem como, um
trabalho que vise a geração de consenso e engajamento relativamente à visão da marca e
principais linhas estratégicas definidas para a materialização dessa visão.
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Neste âmbito importa, no âmbito do trabalho em terreno entender:
- Até que ponto os seus projectos integram esta orientação;
- Qual o potencial desta orientação nos seus projectos particulares;
- Qual a distância que separa estes dois pontos;
- Como se pode materializar uma orientação de Network Based Branding.
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Resumo
Assume Portugal o desígnio de se tornar “no horizonte de 2015, num dos países mais
competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento
económico, social e ambiental e de responsabilidade social” (RCM, n.º 109/2007). Espera-se da
competitividade e da atractividade das cidades um forte contributo para tal desígnio. Em que
medida a marca da cidade é motor/alavanca de desenvolvimento? No terceiro milénio, a
competição pela riqueza ocorre à escala global, principalmente como resultado do
desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da informação. Isso é verdade quer para a
captação do investimento estrangeiro, competências e recursos humanos qualificados, quer na
captação dos fluxos turísticos.
Este artigo “work in progress” pretende contribuir para a concepção de um modelo teórico de
construção e gestão das marcas de cidade, bem como na construção de uma escala
multidimensional de avaliação das políticas de marketing de cidades como instrumentos de
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave
Marketing de Cidades; Marcas de cidade; Escala multidimensional de avaliação;
Desenvolvimento sustentável.
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1.

Introdução

Citando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, “A procura de um modelo mais
sustentável de evolução da sociedade tem constituído preocupação dominante nas últimas
décadas face ao conjunto de oportunidades, mas também de ameaças, que afectam o conjunto
do tecido social, a estrutura das actividades económicas e o equilíbrio ambiental”.
Assume Portugal o desígnio de “Retomar uma trajectória de crescimento sustentado que torne
Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União
Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de
responsabilidade social” (ENDS-2015, 2007). A estratégia nacional de desenvolvimento
sustentável, nos sete objectivos de acção, assenta em três pilares de desenvolvimento: Coesão
social; Desenvolvimento económico; e Protecção e valorização do ambiente.
É 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. É pois legitimo falar-se de competitividade das cidades tal como falamos de
competitividade das nações ou mesmo das empresas. Espera-se da competitividade e da
atractividade das cidades um forte contributo para tal desígnio.
No terceiro milénio, a competição pela riqueza ocorre à escala global, principalmente como
resultado do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da informação. Isso é verdade
quer para a captação do investimento estrangeiro, competências e recursos humanos
qualificados, quer na captação dos fluxos turísticos.
De acordo com Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002, p.183), place marketing é definido como "o
projecto de um lugar de forma a satisfazer as necessidades de seus mercados-alvo. Isso sucede
quando os cidadãos, os empresários estão satisfeitos com a sua comunidade, e as expectativas
dos visitantes e dos investidores são saciadas". A criação de valor acrescentado é obtida à custa
de uma estratégia de comunicação agressiva das características, imagem e benefícios do lugar
(Rainisto, 2003). Consequentemente os decisores das políticas públicas devem reconhecer o
papel da marca de cidade como uma ferramenta estratégica desenvolvimental que contribua
para clarificar a identidade e o posicionamento percebido pelos não residentes e aumente o
sentido de pertença e a auto-estima dos residentes.
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É uma decisão estratégica importante para uma cidade a implementação de uma política de
marketing territorial integrada e sistemática a fim aumentar a competitividade e atrair as
escassas fontes de riqueza.
No projecto de pesquisa a que nos propusemos, procuraremos: descrever e caracterizar o papel
do marketing territorial (“place marketing”) e das marcas de cidade (“city branding”); evidenciar a
correlação entre o nível/grau de adopção do marketing territorial em particular pela construção
da marca de cidade e a coesão social, o desenvolvimento económico e a protecção e
valorização do ambiente; deixar um contributo para a construção de uma escala
multidimensional de avaliação das políticas de marketing de cidades e da criação das marcas de
cidade como instrumentos de desenvolvimento sustentável.
Com presente artigo, em formato de “work in progress”, pretendemos numa abordagem
exploratória recolher os mais diversos contributos e sugestões das comunidades politica,
académica e empresarial, bem como dos cidadãos em geral que, de modo construtivo, possam
contribuir para um rasgar de horizontes e para o apontar de novos caminhos a explorar nesta
investigação ainda em curso.
Após validação do modelo de “Estratégia de construção e gestão da marca de cidade” é nossa
intenção proceder à sua aplicação pela realização de uma auditoria à marca de cidade, em
moldes de estudo exploratório, pela sua aplicação às cidades que se têm destacado no
Marketing Territorial em Portugal, nomeadamente: Loulé, Óbidos, Penafiel, Portimão, Évora,
Sagres e Santarém.
2.

Revisão da literatura

1.

Marketing territorial: Marcas de destino e marcas de cidade

O território no marketing pode ser definido como "estado-nação, um espaço físico geopolítico;
uma região ou um estado; um espaço cultural, histórico ou ético; uma cidade e suas populações
circunvizinhas; um mercado com vários atributos definíveis; uma base de instalação de um
cluster industrial e seus fornecedores; um atributo psicológico das relações entre povos"(Kotler
et al., 2002, p.4).
O termo "lugar" é usado para significar todos os tipos dos lugares como cidades, cidade-regiões,
regiões, comunidades, áreas, estados e nações. Há agora um consenso sobre a aplicação das
teorias do marketing a lugares com a mesma eficiência com que se aplicam a produtos e
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serviços (por exemplo, Berg, Klaasen & Meer, 1990; Kotler et al., 2002; Kearns & Philo 1993;
Rainisto, 2003; Witt & Moutinho, 1995). O lugar e o espaço estão sendo reconhecidos cada vez
mais como construções sócio-culturais (Pritchard & Morgan, 2001).
Os locais, as atracções, as regiões e as paisagens são vistos como espaços através dos quais
"...o poder, a identidade, o significado e o comportamento são construídos e negociados de
acordo com a dinâmica socio-cultural” (Aitchseon & Reeves, 1998, p.51). Também ShurmerSmith & Hannam (1994, p.13) defenderam que: o "lugar é um conceito enganadoramente
simples no âmbito do pensamento geográfico; nós queremos fazê-lo difícil e irrequieto. Nós
queremos mostrar que os lugares não existem fora da esfera cultural e em consequência disso
podem aparecer e desaparecer, mudar no tamanho e no carácter... de acordo com a maneira
com que os povos o constroem. Os lugares não têm então nenhuma realidade objectiva,
somente intersubjectiva ". Para Shields (1991, p.260) o lugar e o espaço têm "determinados
significados e associações, e todos estudos que envolvem o lugar consequentemente também
necessitam de uma exploração da sua 'geografia emocional '".
Importa reconhecer duas contribuições importantes para a disciplina do marketing territorial: o
estudo dos factores do sucesso do marketing territorial de Rainisto (2003), que apresenta os
exemplos de Helsínquia, Estocolmo, Copenhaga e Chicago; e a pesquisa feita por Kastenholz
(2003) sobre o papel da imagem do destino no comportamento de escolha do turista e nas
implicações do marketing que focalizam o exemplo do norte de Portugal. Porém para Anholt
(2002) citado por Rainisto (2003, p.18): "há uma abundância notável de histórias reais de casos,
e pouco trabalho de aplicação prática directa na administração pública que tenta promover o seu
país, região ou cidade para o turismo, o investimento interno, as exportações ou a cultura".
Kotler et al. (l999) foram provavelmente os primeiros a definir a teoria do marketing territorial, e
antes deste estudo não existe muita teoria explícita, porque os investigadores usaram "a
estrutura teórica que pareceu mais apropriada naquele tempo" (Gold, 1994, p.19). De facto é
possível examinar a cidade como um marca usando tipologias convencionais para a análise das
marcas. Na Figura 1, os elementos do marketing territorial estão sintetizados num modelo
chamado Níveis do Marketing Territorial desenvolvido por Kotler et al. (2002). O processo
compreende três níveis: a) Os mercados de alvo que significam os segmentos seleccionados
para os quais a comunicação de marketing será emitida; b) Os factores do marketing que
incluem as atracções e as infra-estruturas do lugar, as suas populações, imagem e qualidade de
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vida; c) E o grupo de planeamento que é responsável pelo processo de análise e diagnóstico,
planeamento e controle.
Nível 1: Mercados-Alvo

Nível 2: Factores de Marketing

Turistas e
participantes
em
convenções

Nível 3: Grupo de Planeamento

Exportadores

Infraestruturas

Cidadãos
Atracções
Diagnóstico
Plano de
Marketing do
lugar
Comunidade
Empresarial

Novos
Moradores

Visão
Acção

Governos
Locais/Regionais

Pessoas e
Instituições

Imagem

Fabricantes

Sedes

Figura 1 - Nível marketing territorial, Kotler et al. (2002, p.45).

De acordo com Rainisto (2003, p.16), o processo de criação de valor acrescentado tem quatro
etapas principais:


os serviços básicos devem ser fornecidos e as infra-estruturas mantidas para satisfação
dos cidadãos, negócios e visitantes;



um lugar pode necessitar de atracções novas quer para sustentar a actividade
económica actual e as receitas da administração pública, quer para captar novos
investimentos, negócios e atrair a fixação de mais pessoas;



um lugar necessita de comunicar as suas características e benefícios com uma imagem
e uma estratégia de comunicação agressivas.
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um lugar deve gerar a sustentação dos cidadãos, dos líderes e das instituições para
atrair novas empresas e visitantes.

Esta estrutura, entretanto, apresenta um desafio que conduziu aos conceitos de marca territorial
e marca de cidade. Construir uma marca é o ponto de partida natural para o marketing territorial,
pois isso força um lugar a determinar os conteúdos essenciais do marketing (Rainisto, 2003).
O posicionamento da marca é considerado um processo difícil e complexo (Hankinson, 2001;
Kotler & Gertner, 2002). A investigação no marketing territorial tem sido focalizada
principalmente no estudo dos aspectos teóricos relacionados com identidade e imagem. O
desenvolvimento da teoria necessitaria de estudos empíricos de exploração no terreno sobre as
necessidades reais dos lugares para o desenvolvimento com maior nível de sofisticação
(Hankinson, 2001). As marcas territoriais foram discutidas principalmente no contexto das
nações e dos países (Anholt, 2002; Olins 2001; Gilmore, 2001; Kotler & Gertner, 2002), enquanto
somente alguns autores estudaram as marcas de regiões e das cidades (por exemplo
Hankinson, 2001; Morgan, Pritchard & Orgulho, 2002; Rainisto, 2003). Este artigo vai focalizar a
sua atenção no estudo do marketing territorial no âmbito da unidade geográfica constituída pela
cidade e sua área de influência.
A consultora Locum Consultant (2003) publicou também um estudo que fornece algumas
ferramentas conceptuais que ajudam à compreensão e à execução de estratégias de construção
de marcas no âmbito do destino turístico. O primeiro conceito é designado por Universo do
turista (ver Figura 2) que nos dá um retrato de todos os elementos que interagem com o cliente,
e que por essa razão, devem ser considerados na estratégia de marca, porque contribuem para
a imagem global, e consequentemente facilitam a formação de relacionamentos do tipo clientelugar. Um destes elementos que merecem a atenção particular é a informação de promoção e
marketing que é comunicada pelos operadores turísticos.
A Locum também sugere um programa com sete áreas de intervenção a fim tratar a
complexidade do universo do turismo (ver figura 3).
O primeiro programa é Gestão da Marca, Marketing e Publicidade que cobre diversos aspectos:
imagem e identidade, posicionamento, produtos-chave e temáticas onde a região oferece
excelência, a segmentação de mercado, pacotes promocionais e campanhas publicitárias.
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Figura 2 - Locum Tourism Universe (Locum Destination Consultant, 2003, p.6)

Um terceiro conceito foi desenvolvido pela Locum (2003, p.21) - a estrutura das marcas regionais
representada pelo Funil de Locum (ver Figura 4) que contribui para a compreensão da
arquitectura da marca de cidade que vai desde o nível macro da nação (marca umbrella), ao
nível micro (local) das redes de negócio, passando pelas marca primárias e regionais.
O sucesso da marca exige uma compreensão de como desenvolver uma identidade e
personalidade da marca e um posicionamento diferenciador (Aaker, 1996). A identidade nuclear
da marca inclui os elementos principais da atracção da cidade (Keller, 1998; Duffy, 1995; Kotler
et al., 1999). A identidade da marca é como a marca quer ser percebida, "é um conjunto original
das associações da marca que a empresa quer criar ou manter. As associações representam e
implicam uma promessa aos clientes da organização "(Aaker, 1996, p.68). A identidade da

1036

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

marca cria um relacionamento entre a marca e os clientes com uma proposta de valor que
incorpora os benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão (Kapferer, 1994).
1. Gestão da
marca, marketing e
publicidade

Imagem e identidade, localização e marcas temáticas, produtos chave e
áreas onde a região fornece excelência, segmentação de mercado em
diferentes categorias de produtos, campanhas e pacotes promocionais.
Inclui a economia local e o lazer, o turismo de lazer e de conferencistas
e os nichos de mercado

2. Factores de
atracção

Atracções para os visitantes: cultura, arte, património, industrias
criativas, festivais e eventos, animação nocturna, infra-estruturas para
conferências e exposições, alojamento, comércio e restauração

3. Infra-estruturas

Tecnologias de Informação, sistemas de gestão de destino turístico,
informações e central de reservas, portais na Internet, sistemas de
transportes, parques de estacionamento, WC´s e cuidados de higiene
pessoal, acessos às zonas rurais

4. Formação de
competências e
apoio às empresas

Iniciativas de negócio, apoio especializado às necessidades das
empresas, participação em Sistemas de Avaliação da Qualidade,
excelência na gestão empresarial, rentabilidade com base na
produtividade e sustentabilidade.

5. Organização

Parcerias, eliminação da duplicação de organismos e tarefas, clarificação
dos papeis e das relações entre os diferentes agentes económicos

6. Avaliação do
desempenho

Recolha e disseminação de informação útil e exacta, pesquisas de
mercado e estudos do consumidor, medição do impacto económico

7. Desenvolvimento
de novos produtos

Desenvolvimento de novos produtos, incluindo factores de atracção,
projectos turísticos, produtos temáticos e eventos

Figura 3- As sete áreas de intervenção (Adaptação de Locum Destination Consultant, 2003, p.18)
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Mercados
Estrangeiro

Marcas
Visitantes do país
Marcas umbrella

Fora da região
Marcas primárias

Regional
Marcas slipstream

Redes de negócios,
atracções, hotéis e
restaurantes
Local
Figura 4- The Locum Funnel- Estrutura da construção da marca regional (Locum Destination Consultant, 2003, p.21)

Por outro lado, a imagem de marca é "a percepção da marca nas mentes dos clientes. A imagem
de marca é um reflexo (talvez inexacto) da personalidade ou do produto marca. É o que as
pessoas acreditam sobre uma marca, os seus pensamentos, sentimentos e expectativas
"(Bennett, 1995, p.28). A imagem de marca é o resultado das percepções da marca reflectidas
pelas associações dos consumidores e memorizações da marca (Keller, 1998). O modelo de
formação da imagem do destino (Baloglu & McCleary, 1999, p.871) é apresentado na figura 6.
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Variáveis do viajante (experiência
de viagens, sócio-demográficas, sistemas
de valores etc

Variáveis de marketing
(fontes de informação e distribuição

Notoriedade do destino
(percepção e avaliação cognitiva)

Associações
afectivas

Preferências em relação ao
destino (atitude relativa)

Intenções de visita
Variáveis situacionais
Escolha

Figura 5- Modelo de Woodside & de Lysonski (l989) da escolha do destino do turista (citada por Kastenholz, por
2003, por p.27).

Variedade (quantidade) de
fontes de informação
Tipologia das fontes de
informação

Avaliação perceptiva/
cognitiva
Imagem
global

Idade

Educação

Avaliação afectiva

Motivações sóciopsicológicas
Figura 6- Modelo da formação da imagem do destino (Baloglu & McCleary, 1999, p.871).

Há diversas decisões estratégicas no processo de construção da marca territorial (Rainisto,
2003):


A escolha do nome da marca é frequentemente óbvia e o nome da cidade situada no
centro da região é a designação mais recorrente;
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O posicionamento da marca é uma decisão estratégica fundamental e uma cidade deve
posicionar a sua imagem original de atracção entre os outros lugares no segmento
desejado. O posicionamento identifica a marca no mercado em relação à concorrência;



Os programas, objectivos, estratégias e as tácticas de marketing são derivadas do
posicionamento da marca.

Uma marca de cidade torna os seus habitantes mais conscientes do posicionamento estratégico
e induz associações desejáveis (Keller 1998, p.19). A marca da cidade compreende muitas
componentes, tais como o nome, símbolos, “embalagem” e a reputação (Shimp, 2000).
Que tipo do relacionamento existe entre a marca territorial e os segmentos-alvo? De acordo com
Rainisto (2003) a personalidade e as promessas da marca devem ser estudadas em
comparação com os concorrentes. Um lugar tem seus argumentos, que devem ser refinados em
relação aos benefícios do cliente e ao valor acrescentado. A imagem de marca de um lugar
incorpora as características tangíveis do "serviço" e a personalidade da marca. A personalidade
da marca é definida como "o conjunto das características humanas associadas a uma marca"
(Aaker, 1997, p.347). É um factor crítico diferenciador sustentável, que simplifica a decisão do
consumidor. A definição da personalidade da marca consiste na manipulação de um conjunto de
elementos intangíveis da marca como: a imagética dos clientes, a imagética da origem, valores
emocionais profundamente enraizados, a identidade da marca, relacionamentos com a marca e
as experiências de compra (Blackston, 1993; Fournier, 1998). Estes elementos são comunicados
pelo marketing-mix: características físicas, as políticas de comunicação, promoção, preço e
distribuição.
Clarke (2000) fez uma pesquisa exploratória para classificar as marcas de destino turístico
segundo o modelo Box desenvolvido para produtos físicos por De Chernatony e McWilliam
(1989). Este modelo é uma matriz de quatro quadrantes baseada em duas dimensões da marca,
a dimensão do “representacional” e a dimensão “da funcionalidade”.
A classificação das marcas de turismo foi testada num exercício da avaliação usando uma
amostra da conveniência; todos os seis tipos foram reconhecidos como marcas domésticas. A
pesquisa procurou investigar a percepção pública em Oxford das dimensões da
representacionalidade e da funcionalidade de seis marcas turísticas, e sugerir explicações
possíveis para o padrão encontrado e as implicações para o marketing. A matriz sugeriu que as
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marcas obtiveram classificações elevadas em ambas as dimensões, embora haja uma indicação
de que a dimensão representacionalidade variou mais do que a dimensão da funcionalidade.
Caldwell e Freire (2004) estudaram também as diferenças entre as marcas de um país, uma
região e uma cidade, propondo a aplicação do modelo Box de De Chernatony aos países,
regiões e cidades (ver figura 7).
Estudo das declarações de atitude em relação a

Adaptação das declarações de atitude para marcas

produtos físicos de De Chernatony e McWilliam

turísticas

(1990)
Representacionalidade

Representacionalidade

A marca diz algo acerca do seu proprietário.

O destino define até certo ponto o turista que visita esse
lugar.

Deves-te sentir bem entre os teus amigos quando usas

As pessoas sentem-se bem entre os amigos porque

a marca.

podem dizer-lhes onde foram.

As pessoas compram esta marca porque percebem

As pessoas viajam para este lugar porque percebem

que ela as associa a um determinado grupo.

que ele as associa a um determinado grupo de pessoas.

Funcionalidade

Funcionalidade

Tu compras esta marca mais pelas características do

As pessoas viajam para este destino não pela sua

produto do que pela sua publicidade.

imagem publicitada mas mais pelas suas reais
características.

As pessoas compram este produto mais porque a

As pessoas viajam para este destino não porque o lugar

empresa coloca todo o seu empenho no produto, do

enfatiza o tipo de pessoas que o visitam mas porque o

que pelo facto de dizerem que o deviam usar.

destino empenha-se em criar experiências agradáveis.
Quando pensas sobre o destino, pensas mais nas

O produto diz mais sobre as características do produto

características da região do que no tipo de visitante.

do que sobre o tipo de comprador.
Figura 7 - Adaptação de indicações da atitude para as marcas turísticas (adaptado de Caldwell & Freire, 2004, p.55)

Um estudo exploratório foi desenvolvido a fim de compreender e esclarecer se as mesmas
técnicas de construção de marcas devem ser aplicadas a estes três tipos diferentes de lugares.
Os resultados apontam as diferenças entre países quando comparados com as regiões e as
cidades. Os países são assim funcionalmente diversos devendo estes alavancar as
características emotivas ou representacionais da sua identidade da marca, enquanto as regiões
e cidades, sendo de menor escala, deverão alavancar as suas facetas mais funcionais.
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1.

A auto-congruência e o relacionamento entre a marca de cidade e o
segmento alvo

A noção de auto-congruência foi desenvolvida por Sirgy (1980, 1982), que defendeu que as
preferências de consumidor são determinadas pela combinação cognitiva entre o auto-conceito
do consumidor e a imagem de marca do produto/ serviço. Os produtos turísticos pertencem a
uma categoria com níveis elevados de visibilidade de consumo o que implica que a autocongruência é a rota dominante da persuasão (Sirgy et al., 1991). A auto-congruência parece ser
uma variável mediadora importante no processo de escolha da marca.
A sua importância foi reconhecida por (Aaker 1997, 1999; Mehta 1999). Azevedo (2003)
desenvolveu também uma estrutura teórica, designada como o Modelo da resposta autocongruente à publicidade (SCARM). O modelo faz uma síntese dos modelos de processamento
de publicidade tentando explicar o processo de geração de capital da marca e a adopção de
novas marcas. Este modelo postula uma estratégia de construção de marcas baseada numa
estratégia de comunicação de marketing integrado, em que a publicidade comunica a
personalidade-identidade da marca.
O consumidor, transportando consigo as características demográficas e psicográficas
específicas, um repertório de experiências prévias e o conhecimento da categoria, tende a
processar cognitiva e emocionalmente o anúncio da nova marca, sob um determinado nível de
implicação. Durante este processo o consumidor reconhece e compara a personalidade da
marca e o seu auto-conceito (ideal/ real). Na Figura 8 inclui-se um exemplo de um anúncio da
em que auto-congruência do destino é o factor de persuasão da estratégia de copy.
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Figura 8 - Anúncio que usa a congruência com a personalidade do destino como factor de persuasão da estratégia
de copy.

A análise teórica sugeriu a formulação da hipótese, suportada pelos estudos de Sirgy (1980,
1982) ou de Metha (1999) entre outros, segundo a qual a preferência a-priori para um destino de
cidade será positivamente correlacionada e explicada pela congruência entre o auto-conceito do
visitante e a personalidade da marca da cidade. Kastenholz (2003) analisou o papel do autocongruência no contexto do marketing do destino (ver Figura 9). Este papel foi considerado como
significativo para a formação da imagem do destino (Sirgy & Su, 2000). Estes autores
propuseram uma operacionalização usando o grau de identificação do turista com outros turistas
que visitam o destino. Uma outra alternativa seria o grau de identificação com a população
residente no destino.
Esta abordagem foi baseada nas suposições da teoria social da comparação, da teoria implícita
da personalidade e da teoria da consistência. Esta possibilidade foi testada para os destinos
turísticos por Kastenholz (2003) que encontrou um relacionamento forte com a dimensão afectiva
total da imagem, que era mais forte no turista psicocêntrico, como esperado. Aqueles turistas
que preferem umas experiências mais familiares tendem a reagir emocionalmente mais
positivamente para o destino com que mais se identificam. Kastenholz (2003, pp.300-301)
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concluiu que a auto-congruência com o destino pode ser considerada mais relevante para a
imagem afectiva do que para a imagem cognitiva. A sua relevância para a intenção
comportamental foi confirmada através da análise da correlação, mesmo que o efeito moderador
sugerido no tipo do viajante do psicocêntrico não fosse visível.
A hipótese "quanto mais psicocêntrico, maior a auto-congruência em relação ao destino e maior
é a intenção de viajar" não foi confirmada. Por exemplo, nos viajantes psicocêntrico o número de
visitas prévias parece realmente ser mais relevante do que os aspectos da imagem e
julgamentos da similaridade. Isto revela um efeito forte do hábito e da lealdade, que não se
traduz necessariamente em níveis substancialmente mais elevados de auto-congruência. Isto é,
o tipo do viajante psicocêntrico não afectou os efeitos comportamentais sugeridos na teoria da
auto-congruência mas sim de tendências comportamentais intensificadas, reflexo da lealdade ao
destino.
É interessante anotar que, em general, o efeito do auto-congruência do destino na probabilidade
de retornar era ligeiramente mais importante do que o efeito na probabilidade para recomendar.
Isto pode confirmar a hipótese de Sirgy (1983) segundo a qual as avaliações reais da autocongruência, devem estar relacionadas com a intenção da compra. A probabilidade de
recomendar pode ser dependente dos julgamentos ideais ou sociais da auto-congruência, dado
que este comportamento deve ser afectado pela percepção do turista visto pelo outro, do que
ele/ela considera relevante e como gostaria de ser visto por ele.
A importância da congruência do destino como uma ferramenta estratégica do marketing do
relacionamento no marketing do lugar foi realçada pelo estudo de Prahalad & Ramaswamy
(2003) que propuseram uma rede das experiências também designadas pelas experiências
salientes inovativas que consistem numa distribuição ou numa sequência de programas que são
projectados da maneira habitual e que podem ser conseguidos através de diversas atracções.

2.

Transferência da imagem do lugar para a marca dos produtos da
região

No mercado global, cada vez mais são introduzidos produtos com marcas de origem (Verlegh &
Steenkamp, 1999). Uma origem da marca bem escolhida torna o produto mais identificável para
o cliente o que significa maior valor acrescentado. Exemplos de tais origens são "vinho do
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Porto", a cerveja "Dublin Guinness" ou o "perfume Channel de Paris". Algumas regiões criam a
sua imagem com base nas imagens das empresas aí sediadas e nos seus produtos. É possível
usar uma imagem positiva de uma região e transferi-la para os produtos regionais (ex: queijo
"Limiano"). Por outro lado, uma boa imagem de uma região pode criar a procura para produtos
regionais. A maioria das imagens do país são de facto estereótipos, simplificações extremas da
realidade que não são necessariamente exactas, e foram baseadas mais em impressões do que
em factos

Motivações
(gerais e
específicas)
Características sóciodemográficas: idade,
sexo, educação,
nacionalidade

Imagem do destino:
Cognitiva (congruência
funcional)
Afectiva (autocongruência em relação ao
destino)
Holistica

Contexto do
estímulo: época do
ano, sub-região

Familiaridade e
fidelidade ao
destino

Duração da
estadia

Turista
psicográfico

Probabilidade
de
recomendação

Probabilidade
de regressso

Figura 9 - Modelo global da formação da imagem do destino e dos efeitos (Kastenholz, 2003, p.199)

(Kotler & Gertner, 2002). A marca é também uma opção potencial para que os lugares
estabeleçam associações desejadas. Os lugares bem sucedidos atraem o investimento novo e
criam um círculo positivo do sucesso. De acordo com Kotler et al. (1999), por exemplo Portugal é
associado a cinco imagens (vinho do Porto, o galo de Barcelos, Lisboa, exploradores e Algarve).
A Marinha Grande mGlass é um exemplo de uma parceria co-branding relativamente bem
sucedida entre uma marca de produtos de vidro e cristal que comunica a origem do fabrico aos
seus clientes nos mercados estrangeiros, aumentando assim a notoriedade da Rota do Vidro
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como o destino turístico (Azevedo, 2004; Lorga, 2002). Por outro lado os turistas que visitam a
região de vidro são convidados a comprar alguns produtos de vidro artesanal nas lojas das
fábricas, começando o ciclo outra vez.

3.

A Estratégia de construção da marca de cidade: modelo teórico

O modelo teórico da estratégia de construção da marca de cidade implica a integração de áreas
multidisciplinares do conhecimento. Este artigo propõe um modelo integrado que sintetiza as
contribuições de diversos modelos encontrados na revisão da literatura:


O Modelo de escolha do destino turístico: Traveler Destination Choice Model of
Woodside & Lysonski (1989) (ver Figura 5);



A identidade da marca: o modelo do planeamento da identidade da marca de Aaker
(1996); o modelo Box de formação da imagem de marca de De Chernatony e de
McWilliam (1989)



O modelo de formação de imagem de um lugar (ver Figura 6): modelo de Baloglu (1996)



O Modelo da auto-congruência e o relacionamento marca-segmento alvo: Modelo da
Resposta Auto-Congruente (SCARM) de Azevedo (2003); Modelo global da formação da
imagem do destino e dos efeitos (Kastenholz, 2003, p.199).

A Figura 10 é proposta a adaptação do modelo do planeamento da identidade da marca de
Aaker (1996) a uma marca de cidade como estrutura teórica a ser usada pelos decisores de
políticas pública.
Este modelo compreende quatro estágios do progresso (Azevedo, 2006):
a) O nível 1 consiste numa análise do SWOT a fim identificar as vantagens competitivas
sustentáveis, as oportunidades e as ameaças externas a fim desenvolver uma
estratégia, uma visão e uma acção integrada orientada para os diferentes mercadosalvo.
b) No nível 2, um sistema da identidade da marca é definido em termos de atributos
tangíveis/funcionais e de benefícios de emocionais/representacionais, para construir um
relacionamento entre a marca da cidade e o mercado-alvo sob o efeito moderador da
auto-congruência.
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c) O nível 3 é a implementação do sistema da identidade através da construção de infraestruturas físicas do universo que cerca o cliente-alvo, e de um programa de
comunicação de marketing agressivo que construa uma imagem saliente e posicione o
lugar nas fontes de informação e nos conjuntos de alternativas de escolha.
d) Finalmente no nível 4, os benefícios do marketing territorial são optimizados em termos
do desenvolvimento económico, nomeadamente na transferência da imagem do lugar
para as marcas de produtos/serviços das actividades económicas desenvolvidas dentro
dos limites geográficos da cidade.

2.

Desenvolvimento sustentável: Modelos de desenvolvimento e sua
avaliação

“Uma das respostas da sociedade e da ciência à crise ecológica tem sido o aprofundamento do
conceito de desenvolvimento sustentável. Como consequência, foram desenvolvidas diversas
abordagens ou modelos conceptuais que privilegiam normalmente uma determinada perspectiva.
Esta diversidade significa não só que o debate tem sido fértil em ideias e também que as
certezas sobre como se poderá construir a transição para a sustentabilidade são ainda
reduzidas. A literatura científica enfatiza que não há um caminho único, mas sim um conjunto de
soluções possíveis.” (Quental, Lourenço e Silva, 2006).
Procuramos, no nosso trabalho, a partir de uma pesquisa documental e bibliográfica, identificar
os principais indicadores de sustentabilidade em uso. O objectivo era analisar comparativamente
as principais ferramentas de mensuração do grau de sustentabilidade do desenvolvimento.
Constatamos a existência de diferentes ferramentas e de inúmeros sistemas de indicadores o
que evidenciou um estado da arte ainda sem consenso sobre o conceito e sobre a sua
avaliação, situação esta agravada quando procuramos reflectir sobre o papel que as cidades
podem desempenhar para que o desenvolvimento sustentável ocorra.
“Existe uma série de ferramentas ou sistemas que procuram avaliar o grau de sustentabilidade
do desenvolvimento, porém não se conhecem adequadamente as características teóricas e
práticas destas ferramentas” (Bellen, 2003).
Quental, et al. 2006, afirmam “não existem definições consensuais sobre o que constitui uma
cidade sustentável, pelo que se podem encontrar na literatura diversas alternativas”, referem

1047

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

ainda que “apesar de a bibliografia relativa ao desenvolvimento sustentável ser numerosa, não
se encontrou ainda um modelo conceptual capaz de agregar as várias perspectivas existentes.
Pode não ser possível combinar essas abordagens num todo coerente, mas cremos ser possível
integrar de forma mais completa a informação disponível.” (Parris & Kates, 2003) referem-se a
este aspecto e a necessidade de mais investigação, designadamente na área dos indicadores.
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Análise do Mercado
alvo

Análise de
concorrência















Turistas
Sedes de empresas
Investidores
Exportadores
Industriais
Novos residentes
Residentes

Análise Interna







Identidade
Imagem de marca
Posicionamento
Oportunidades
Ameaças

Imagem Existente
Património e reputação
Vantagens competitivas
Forças e Competências
Cultura eValores
Factores de Marketing
(atracções, infraestruturas e pessoas)

Diagnóstico SWOT visão
e acção integrada.

Nível 1 - Análise estratégica da marca (Grupo de planeamento)

Funcionalidade

Representacionalidade

Marca de cidade
como produto:
atributos tangíveis

Marca de cidade
como organização

Marca de cidade
como pessoa /
Benefícios
emocionais
intangíveis

Marca de cidade
como símbolo

Universo do
Turismo
Custos de contexto

Local vs Regional
Político vs
económico

Personalidade da
marca
Auto-congruência
Relacionamento

Imagética Visual
Logótipo

Relacionamento cidade-cliente alvo,
auto-congruência; Posicionamento,
Proposta de valor, credibilidade

Nível 2 – Sistema de identidade da marca de cidade

Estratégia de
marketing e
comunicação integrada
 Presença nas fontes de
informação / Alternativa
nos mecanismos de
escolha
 Notoriedade e saliência
 Associações positivas
 Base de dados CRM

Factores de Marketing:





Atracções
Experiências Inovadoras
Infra-estruturas
Formação de
competências e apoio às
empresas
 Organização
 Desenvolvimento de
produtos com
denominação de origem

Avaliação e
monitorização do
desempenho
 Notoriedade
 Benefícios

Formação da imagem da cidade
Presença num conjunto de
alternativas

Nível 3- Sistema de implementação da identidade da marca de cidade

Captação de
investidores,
fabricantes, e
fixação da sede das
empresas

Receitas do
Turismo Receitas
de produtos de
Merchandising

Denominação de
origem/ receitas
dos serviços
Transferência da
imagem da cidade
para a imagem dos
produtos/ imagem
de marcas

Aumento da autoestima e sentido de
pertença dos
residentes

Desenvolvimento
Sustentável

Nível 4- Benefícios da construção da marca de cidade

Figura 10- Modelo da Estratégia de Construção da Marca de cidade (Azevedo, 2006).
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Deste modo propuseram um novo modelo, integrando algumas das diferentes abordagens,
procurando “(…) enfatizar as condições necessárias para que a transição para a sustentabilidade
possa ocorrer, bem como os processos, fluxos, capitais e relações entre eles cuja gestão é
fundamental.” (Ver Figura 11).
Segundo os autores o esquema está orientado segundo uma dupla hierarquia:


uma pirâmide que representa a relação entre os diversos tipos de capital: na base,
enquanto suporte de todo o ecossistema humano, encontra-se o capital natural; numa
posição intermédia, o capital manufacturado e o capital institucional (que alguns autores
enquadram no capital social); no topo da pirâmide encontram-se o capital humano e o
capital social, cuja existência e desenvolvimento depende do bom funcionamento dos
sistemas natural e económico;



uma relação entre recursos, serviços por eles prestados e objectivos que esses serviços
procuram atingir, mais concretamente a satisfação das necessidades de que os
sistemas dependem para serem viáveis.

No seu conjunto, esta dupla hierarquia, combinada com o processo de mudança baseado nos
ciclos adaptativos de Holling (2001), constitui a matriz fundamental do desenvolvimento
sustentável: encarar a defesa da vida na Terra como a razão de ser da própria vida, razão pela
qual se encontra no topo da pirâmide; e assegurar a manutenção e viabilidade de cada um dos
sistemas que compõem o ecossistema humano.
Referem ainda os autores, que “o modelo apresentado, porém, está ainda a ser desenvolvido,
pelo que todos os comentários e sugestões acerca do mesmo serão bem vindos.”

3.

Sistema de Indicadores de desenvolvimento sustentável: SIDS
Portugal

Podemos verificar da leitura do documento cujo titulo é “Sistema de indicadores de
Desenvolvimento Sustentável - SIDS - Portugal - Anexos, publicação pertence à Agencia
Portuguesa do Ambiente (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
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Desenvolvimento Regional), datada de Dezembro de 2007 que, “existem diversos motivos para
avaliar o progresso alcançado em matéria de sustentabilidade, designadamente o facto desta
avaliação ser fundamental à operacionalização do conceito de DS. Neste contexto, os IDS
assumem um papel central, essencialmente por serem considerados instrumentos de informação
fundamentais, fornecendo sinais positivos, negativos ou neutros, para o apoio à decisão. Os
indicadores permitem apoiar e direccionar a formulação de políticas, simplificar e melhorar a
comunicação e avaliar o progresso obtido de acordo com objectivos e metas de DS préestabelecidas (Parris & Kates, 2003, Hardi et al., 1997, Hanley et al., 1999, Gallopín, 1997,
Wilson et al., 2006).
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Figura 11 – Modelo integrado de desenvolvimento sustentável. Quental, N et al. (2006)

Este instrumento de apoio à decisão auxilia a quantificação e simplificação de fenómenos e
permite a compreensão de realidades complexas, podendo ser considerado como uma
expressão do melhor conhecimento disponível num determinado instante temporal. Este tipo de
ferramenta metodológica permite transmitir informação técnica de forma sintética, preservando o
significado original dos dados, utilizando apenas as variáveis que melhor espelham os objectivos
em causa, e não todas as que podem ser medidas e/ou analisadas. Esta utilização revela-se
importante no sentido de tornar os dados técnicos mais facilmente utilizáveis por decisores,
gestores, políticos, grupos de interesse, técnicos, cientistas e público em geral (Ramos, 2002).”
(ver Figura 12).

Figura 12 - Pirâmides de informação: classificação de indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável, com
correspondentes tipos de públicos alvo (Adaptado de Gouzee et al., 1995 e Braat, 1991)

Contudo, “Apesar do tempo decorrido desde que a Agenda 21 focou a necessidade de
desenvolver IDS, não existe nenhum modelo normalizado de sistema de IDS que seja
consensualmente aceite. Segundo Wilson et al. (2006) e Parris & Kates (2003), tal poderá ficar a
dever-se à ambiguidade associada ao termo DS, à multiplicidade de objectivos na caracterização
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e avaliação do DS e à disparidade de terminologias, dados e métodos de medição.” Destaca o
referido documento a existência de duas principais abordagens, “Não obstante, é possível
identificar a existência de duas abordagens principais associadas ao desenvolvimento de IDS: (i)
elaboração de listagens de IDS, geralmente apoiadas em modelos conceptuais para a
categorização dos indicadores (e.g. modelos tipo pressão-estado-resposta); (ii) elaboração de
medidas agregadas ou índices de sustentabilidade.”.
De referir que, no nosso trabalho, iremos adoptar para a avaliação do desenvolvimento
sustentado os indicadores constantes, do SIDS - Portugal - Anexos, de Dezembro de 2007,
tendo por base a lista de indicadores propostos em Outubro de 2006, que iremos sujeitar à
apreciação dos governantes locais das cidades com que iremos trabalhar.
3.

Modelo teórico

O modelo teórico foi construído tendo por base a identificação de um problema cuja formulação
levantou algumas questões fundamentais: Qual o papel que as cidades podem desempenhar
para que o desenvolvimento sustentável ocorra? Em que medida o marketing de cidades e a
criação das marcas de cidade induzem/funcionam como instrumentos de desenvolvimento
sustentável?
O modelo é composto por quatro etapas: A primeira corresponde ao marketing territorial, o
segundo à construção, implementação e gestão da marca, o terceiro aos benefícios da marca, e
por ultimo o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões, conforme a Figura 13.
Para respondermos às questões levantadas formulamos as seguintes hipóteses:
H1: As cidades com maior grau de adopção do marketing detêm marcas de cidade com maior
notoriedade.
H2: As cidades com marca de elevada notoriedade obtêm maiores benefícios da marca.
H3: As cidades com maiores benefícios da marca obtêm maior índice de desenvolvimento
sustentável.
3.1.

Tabela resumo das variáveis a considerar
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As variáveis vão ser objecto de um trabalho específico sendo apresentadas posteriormente de
acordo com a sua natureza e dimensão (ver Tabela 1). Assim teremos quanto à sua natureza:


Caracterização da cidade



Benefícios da marca



Desenvolvimento sustentável

Figura 13 – Modelo teórico (proposto pelos autores e adaptado de Azevedo, 2006)

Tabela 1- Dimensões do instrumento de avaliação do modelo proposto.
Natureza





Caracterização da cidade

Benefícios da marca

Dimensão


Geográficas



Demográficas



Factores de Marketing



Construção e implementação da marca



Captação de investimento



Receitas do turismo



Valorização de produtos e serviços



Auto-estima e sentido de pertença
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3.2.

Desenvolvimento sustentável



Desenvolvimento social e coesão territorial



Desenvolvimento económico



Protecção e valorização do ambiente

Metodologia da pesquisa

Procuramos evidenciar que: (1) O marketing de cidades e a marca de cidade induz ao
desenvolvimento sustentável, (2) Uma cidade com uma boa imagem de marca obtém benefícios
(Captação de investimento; Receitas do turismo; Valorização dos produtos e serviços; Aumento
da auto-estima e sentido de pertença), (3) Estes benefícios conduzem a um maior
desenvolvimento sustentável (Coesão territorial e social; Desenvolvimento económico; Protecção
e valorização do ambiente).
Importa por isso desenhar um modelo de construção, implementação e gestão da marca de
cidade (modelo de Azevedo, 2006), como importa construir uma ferramenta para mensurar os
benefícios da marca e o desenvolvimento sustentável.
Deste modo teríamos 4 momentos distintos:
Primeiro:
•

Construir um modelo que procure explicar de que modo o marketing de cidades e a
marca de cidade induzem ao desenvolvimento sustentável;

•

Construir um modelo de criação e gestão da marca de cidade que permita a avaliação
dos benefícios da marca e coloca-lo à discussão para a definição de uma metodologia
de aplicação;

•

Inventariar os indicadores e medidas de avaliação da construção da marca de cidade

Segundo:
•

Aplicar o modelo de construção e gestão da marca de cidade para avaliação do
estado em que se encontram pela realização de auditorias a diversas cidades;

•

Avaliar a percepção dos benefícios da marca pelos governantes locais;

•

Proceder ao levantamento de informação junto dessas cidades para averiguar que
indicadores de desenvolvimento sustentável têm em uso

Terceiro:
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•

Sistematizar os indicadores para avaliação dos benefícios da marca (Captação de
investimento; Receitas do turismo; Valorização dos produtos e serviços; Aumento da
auto-estima e sentido de pertença),

•

Sistematizar os indicadores para avaliação do desenvolvimento sustentável (Coesão
territorial e social; Desenvolvimento económico; Protecção e valorização do ambiente).

Quarto:
•

Aplicar o modelo avaliação dos benefícios da marca às mesmas cidades;

•

Aplicar o modelo avaliação do desenvolvimento sustentável às mesmas cidades;

•

Estabelecer os nexos de causalidade (avaliar da correlação entre os benefícios da
marca e o desenvolvimento sustentável)

•

Verificar em que medida há evidência empírica: O marketing de cidades e a marca de
cidade induz ao desenvolvimento sustentável?

Propomo-nos trabalhar, num primeiro momento, na realização de uma auditoria à marca de
cidade, a algumas das cidades que se têm destacado no Marketing Territorial em Portugal,
nomeadamente: Loulé, Óbidos, Penafiel, Portimão, Évora, e Sagres e Santarém.
As cidades serão abordadas em dois momentos distintos, no primeiro por entrevista em
profundidade e análise documental, que permitirá diagnosticar/auditar a marca da cidade e
identificar o sistema de indicadores mais adequado. No segundo momento serão aplicados dos
instrumentos de avaliação dos benefícios da marca e do desenvolvimento sustentável. O estudo
terá inicialmente uma natureza exploratória e como tal descritivo e evoluirá para quantitativo e
correlacional procurando responder ás questões de pesquisa.
3.3.

Considerações finais

No decorrer da elaboração do presente projecto, que consideramos como primeira aproximação,
deparamo-nos com grandes dificuldades, primeiro pela reduzida literatura disponível, associada
a diferentes modos de interpretação e adopção dos conceitos de marketing de bens e serviços e
aplicados ao marketing de cidades. Segundo pela existência de um elevado número de trabalho,
diversos, realizados por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, olhando a cidade do
seu ponto de vista específico. Nestes trabalhos os conceitos não são tidos numa perspectiva
integradora e holística.
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No que respeita ao desenvolvimento sustentável, enquanto conceito, enquanto modelo e
enquanto sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável, tudo parece estar em
ebulição, sendo evidente a actualidade do tema e a vitalidade que se evidencia pela ausência de
consensos. Importa por isso aprofundarmos a revisão da literatura, bem como os trabalhos já
desenvolvidos em busca de um ponto de integração que possibilite uma visão global que suporte
a construção de um instrumento de benchmarking e um referencial de boas práticas.
Este artigo “work in progress”, pretende contribuir para um processo de reflexão em torno da
construção de uma escala multidimensional de avaliação das políticas de marketing de cidades e
da criação das marcas de cidade como instrumentos de desenvolvimento sustentável. Importa
caminhar no sentido da construção de um modelo conceptual robusto que vá além de simples
princípios, critérios e objectivos específicos. A diversidade encontrada e a falta de consenso
evidencia a riqueza do debate de ideias mas também deixa claro a incerteza.
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