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Este documento sintetiza as principais ideias e abordagens do Caderno 05 Ação Internacional
para uma cidade atraente, da Aliança Euro-Latino-Americana de Cooperação entre Cidades,
AL-LAs.
 
O que as autoridades e atores de uma cidade, região, província ou município podem fazer
para que seu território seja reconhecido no mundo? Nos últimos anos, as diferentes
estratégias se multiplicaram para se tornarem visíveis e se projetarem no exterior,
proporcionando ao território uma identidade, imagem, modelo ou marca que o torna
internacionalmente reconhecível.
 
Mas, o que está por trás das estratégias de marketing ou branding territorial de hoje? Como
tornar um território atraente para o turismo, investimento estrangeiro, comércio, negócios e
talento? Até que ponto a organização de grandes eventos, a concessão de prêmios e a
presença em índices e rankings internacionais contribuem para o desenvolvimento local? O
que aliados internacionais e ferramentas de cooperação existem para melhorar as políticas
públicas locais de atratividade territorial?
 
Este caderno aborda estas questões a partir de uma visão reflexiva baseada em exemplos
práticos e destacando a construção da identidade local como um elemento central para a
atratividade e imagem internacional de um território. Este estabelece que para se posicionar
no mundo não é suficiente imaginar um logotipo, slogan ou campanha publicitária, por mais
impressionantes que sejam. Pelo contrário, a experiência mostra que os casos de sucesso são
aqueles em que a visibilidade global deriva de um imaginário e narrativa coletivos, que
beneficiam de reconhecimento e apropriação pela população local. Assim, mais do que o
desenvolvimento de "marcas", o projeto AL-LAs está comprometido com a construção de
"modelos" de cidades baseados em uma identidade local legítima e cidadã.

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I. 
 
IDENTIDADE: BASE PARA A ATRATIVIDADE
INTERNACIONAL DE UM TERRITÓRIO
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Por muitos anos, a atratividade internacional de um
território foi entendida apenas como uma questão de
marketing, marca, slogan publicitário.
 
A maioria das políticas locais de promoção externa foi
reduzida a dois temas tradicionais: atração de
investimentos e turismo. No entanto, a experiência
recente mostra que as estratégias de atratividade
internacional que foram mais bem sucedidas são aquelas
que conseguiram ir além da simples difusão de um
logotipo ou slogan impressionante, seu sucesso reside
no fato de que eles tornaram visíveis as características
autênticas de uma identidade territorial legítima.
 
A atratividade internacional torna-se assim um motor de
desenvolvimento, um fator desencadeador da economia
e do bem-estar social graças ao aumento dos fluxos de
comércio, turismo, negócios, cultura, talento, capital
humano e eventos internacionais.
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Do ponto de vista da identidade, a atratividade é
entendida como a narração de uma cidade que quer se
apresentar aos outros por meio de imagens para moldar a
maneira como é percebida e difundir a mensagem pela
qual deseja ser lembrada.
 
No entanto, a identidade de um território não está escrita
na pedra. Uma cidade pode ser profundamente
transformada e, com ela, também provocar uma mudança
nas percepções que os outros têm dela.
A imagem é crucial para construir o projeto da cidade
futura e mobilizar as energias e o consenso dos
cidadãos. No entanto, é importante não cair nos modelos
de moda. Quando as cidades tentam ancorar ou mudar sua
identidade, isso tem um efeito psicológico nos residentes e
potenciais visitantes.
 
Para o governo local é fundamental perguntar se o cidadão
se identifica com a imagem e os valores que sua cidade
tenta projetar.
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CAPÍTULO II.
 
TRÊS ABORDAGENS PARA A ATRATIVIDADE TERRITORIAL



O marketing das cidades (city marketing) tem sido
uma das estratégias mais utilizadas para
aumentar a atratividade de um território. Trata-se
de desenhar estratégias de promoção, imagem e
publicidade para projetar a cidade, posicioná-la e
diferenciá-la das demais, dar a cidade uma
imagem e torná-la mais atrativa como destino.
 
O City Marketing concebe a cidade como se fosse
uma mercadoria com características que
apresentam um produto à "venda". Sua
abordagem prioriza e molda um insumo intangível:
a imagem, que é concebida como a principal forma
de promover a abordagem do território, sua
ferramenta infalível: a marca.
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2. Três abordagens para a atratividade territorial

2.1 Marketing, branding, marca da cidade

A marca da cidade geralmente deriva de um plano
de marketing desenvolvido de maneira muito
similar a qualquer produto ou serviço comercial.
Esta parte da análise do ambiente interno e
externo da cidade, a definição do nicho ou
mercado potencial em que ele deseja focar a
cidade e o estabelecimento dos objetivos a curto,
médio e longo prazo.
 
Embora o número de cidades que apostaram em
tal estratégia tenha se multiplicado, deve-se
mencionar que uma marca de cidade artificial e
que não é baseada em uma identidade legítima,
compartilhada pela população e registrada como
uma estratégia de longo prazo, será destinada ao
fracasso e terá efeitos negativos sobre a
reputação da cidade. A desilusão tem efeitos
devastadores.



Outra estratégia de atratividade internacional para uma cidade é posicionar-
se como um território competitivo para empresas e investimentos. A
especialização econômica de um território em torno de um ramo produtivo
traz consigo um círculo virtuoso que aumenta a atração de investimento e
talento, dotando a cidade de uma identidade específica e seduzindo as
pessoas para ficarem ou voltarem. Para isso, um processo de competitividade
começa a partir da identificação das vantagens dinâmicas e estáticas de um
território.
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2.2 Cidades e territórios competitivos

Vantagens comparativas de um território

Vantagens dinâmicas

Recursos humanos qualificados
Custo da força de trabalho
Capacidade de inovação
tecnológica e empresarial
Cooperação entre empresas
Ambiente institucional propício

Localização geográfica
Disponibilidade de infra-
estrutura
Padrões ambientais aceitáveis
Disponibilidade de mão de obra
Acessibilidade a recursos e
insumos necessários

Vantagens estáticas

Não é suficiente aumentar as vantagens
estáticas (localização geográfica, infra-estrutura,
mão-de-obra...) também é necessário escolher
estratégias que aumentem a atratividade
territorial e é por isso que devem ser criadas
vantagens dinâmicas (recursos humanos
qualificados, custo da força de trabalho,
capacidade inovação tecnológica e empresarial,
cooperação entre empresas, permitindo que o
ambiente institucional seja competente).
 
Atualmente, os governos locais perceberam que
um catálogo de incentivos para ser competitivo e
vencer na "caça aos investidores" não é
suficiente para tornar seu território um destino
atraente a longo prazo. Uma cidade atrativa deve
assumir como o primeiro fator de atração o
aumento da qualidade de vida de seu povo, que
até recentemente parecia secundário e que hoje
tem uma influência decisiva nas decisões de
realocação de empresas, na destinação de
investimentos e o turismo.



Se uma cidade carece de um modelo ou vocação explícita, o
governo local pode promover o diálogo entre múltiplos
atores como um cenário de encontro democrático no qual se
estabelece qual imagem melhor identificará a cidade.
É importante reconhecer que o processo de formar cidades
modelo e consolidar sua projeção externa pode levar
décadas para se materializar.
Para ser atraente e encontrar seu modelo, as cidades não
devem cair nas estratégias superficiais de imagem e
comunicação, separadas da cidade real, de suas forças vivas
e atributos concretos.

Os modelos urbanos surgem como respostas originais ao
fenômeno da globalização e reconfiguração do Estado-nação.
São referências ideais para outros, devido à correta
implementação de políticas públicas de vários tipos, que se
tornaram boas práticas e são frequentemente procuradas
como replicáveis   ou adaptáveis   globalmente.
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2.3 Modelo da cidade

1. Identidade compartilhada pela população local
2. Vocação inconfundível
3. Referência para outras cidades que a tomam como exemplo
4. Estratégia coerente para comunicar sua imagem
5. Reconhecimento internacional
6. Sustentabilidade do modelo a longo prazo

Cidades com identidade: exemplos

Características de uma cidade modelo

Cannes - Cinema - reconhecida por seu festival internacional de
cinema.
Curitiba - Urbanismo - exemplar por seu planejamento urbano e
mobilidade.
Dubai - Arquitetura - destacada como polo de inovação
arquitetônica
Las Vegas - Jogo - famosa por seus cassinos e vida noturna
Milão - Moda - considerada a capital da moda por seus designers
conhecidos
Wimbledon - Tênis - mundialmente conhecida por seu torneio de
tênis de grama natural



CAPÍTULO I I I .  
NOVOS TÓPICOS PARA A ATRATIVIDADE
DE UM TERRITÓRIO
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Construir identidade a partir da cultura é algo que tem a ver
com investimentos em monumentos, equipamentos ou
eventos com alta capacidade de acumulação simbólica.
Também se reflete na construção da própria imagem através
da seleção de elementos únicos que refletem a identidade
existente: espaços patrimoniais, naturais ou arquitetônicos,
personalidades atuais ou passadas, efemérides,
comemorações ou atividades significativas.
 
A cidade de Bilbao (País Basco, Espanha) planejou uma
renovação urbana após a construção do Museu Guggenheim
no final dos anos noventa, e alcançou um aumento na
atratividade que veio a ser chamado de "efeito Bilbao"
(Bacharach, 2014) ou o "efeito Guggenheim".

A identidade de um território tem sua origem na cultura e na
memória –como representações socialmente compartilhadas
de um passado e de um presente comum–, que constitui, por
sua vez, o principal nutriente de sua atratividade. O cultural
permite ativar a memória e a evocação da cidade, tanto para
seus habitantes quanto para os visitantes, gerando uma
linguagem comum, um sistema de códigos e valores
compartilhados e identificáveis   para dentro e para fora.
 
A cultura pode contribuir para os processos de atração de
cidades em uma tripla dimensão:
1. "para dentro", isto é, encorajar atores locais e cidadãos a
estarem ligados a um processo de atratividade, através de
"códigos compartilhados";
2. "para fora", onde a cultura e seus atores ajudam a projetar a
cidade e suas atrações no exterior,
3. de forma "transversal", para promover intercâmbios com
outras cidades
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3.1 Destinos culturais e artísticos



O esporte pode ser considerado como uma das principais
formas da cultura dos séculos XX e XXI. Não é por acaso, por
exemplo, o lugar que o futebol e os esportes em geral ocupam
no que poderíamos chamar de georreferenciamento do
imaginário coletivo.
 
No entanto, não parece que a coabitação do esporte e da
cultura em muitas organizações institucionais tenha contribuído
para o diálogo entre as duas disciplinas. Sendo o esporte o
principal foco de entretenimento e diversão para as pessoas,
sua divulgação através da mídia é um veículo extremamente
eficaz para uma cidade, um território, atrair a atenção do
mundo.
 
Os grandes eventos esportivos, como os Jogos Pan-Americanos,
os Jogos Olímpicos ou os Campeonatos Mundiais, têm um
impacto que permite gerar renda e benefícios de diferentes
tipos para os territórios que os abrigam.
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3.2 Territórios do esporte

Exemplo:Barcelona '92

Os Jogos de Barcelona,   na Espanha, em 1992, por várias razões,
foram muito mais do que um evento puramente esportivo. Os
Jogos ajudaram Barcelona a re-imaginar a cidade e apresentar na
cena internacional uma capital moderna, acolhedora, ousada,
criativa, inovadora, cosmopolita, com estilo próprio; uma cidade
com uma excelente qualidade de vida que tem um grande
sentimento de auto-estima e orgulho por parte dos seus cidadãos.
O grande sucesso dos Jogos de Barcelona pode ser encontrado na
capacidade da cidade de aproveitar ao máximo os benefícios
deste tipo de eventos através de:
1. Estimular a transformação da cidade.
2. Envolver todos os cidadãos em um projeto coletivo da cidade.
3. Mostrar uma cidade redesenhada e diferente ao mundo.
4. Demonstrar às pessoas a capacidade de Barcelona para a
organização e gestão de um evento de tal magnitude.
5. Aproveitar ao máximo a infra-estrutura desenvolvida para o
benefício dos cidadãos.



A dimensão econômica de um território e sua capacidade de
atrair capital se tornaram novas e poderosas âncoras de
atração e atenção globalmente. Atualmente, a crescente
competição entre cidades para atrair pessoas físicas e
jurídicas é um dos principais fatores de redefinição da
geografia urbana dos continentes. A crescente divisão
internacional do trabalho desenvolveu novas funções, não só
para as pessoas, mas também para as cidades, o que leva os
governos locais a gerar uma "engenharia da oferta territorial"
que implica o conhecimento do território e de seus recursos
disponíveis; a capacidade de interagir com o investidor para
ter uma identificação clara e precisa de suas necessidades; a
existência de uma boa cooperação entre os atores locais que
podem estar envolvidos na montagem da oferta territorial e a
aceitação da cidadania da chegada desses investidores.
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3.3 Territórios atraentes para negócios,  comércio e investimento

Exemplo:  GOAL BELO!
O objetivo final do Goal Belo! é promover e divulgar o município
internacionalmente; dar a conhecer os esforços para o
desenvolvimento local com foco nos setores que favorecem a
economia; promover negócios entre empresas locais e
internacionais; fechar acordos; expandir mercados para negócios
locais e abrir oportunidades para eles serem externamente
conhecidos, e fazer da cidade uma referência internacional na
recepção de eventos. O projeto foi lançado em 2013, quando a Copa
das Confederações foi realizada no Brasil, com os olhos voltados
para a Copa do Mundo de 2014.
 
Os principais objetivos do programa foram:
1) capitalizar o megaevento para atrair investimento estrangeiro,
2) promover o comércio em Belo Horizonte e
3) apoiar o conjunto de atividades desenvolvidas na busca pela
internacionalização da cidade. O principal objetivo deste programa
foi convidar e reunir especialistas, jornalistas, executivos e
formadores de opinião de várias partes do mundo. São referências
e atuam nos principais setores (Tecnologias da Informação e
Comunicação, Biotecnologia, Moda e Design) apontados por
diversos estudos e pelo governo como prioridades para o
desenvolvimento econômico da região.

Mais informações:  http://www.goalbelo.com/



A possibilidade de atrair e vincular estudantes estrangeiros,
cientistas, técnicos, artistas, escritores, programadores, entre
muitos outros ofícios e profissões, confere à cidade dinâmicas
sociais e econômicas com inúmeros benefícios. Na era do
conhecimento, as razões que levam uma cidade ao triunfo têm
muito mais a ver com seu capital humano do que com suas
infraestruturas físicas. A construção dessa atratividade através
do conhecimento é responsabilidade do governo local, em
colaboração com o setor acadêmico e empresarial, e é
alcançada por meio de políticas de inovação científica e
tecnológica. Assim, a cidade poderá oferecer condições para o
desenvolvimento de start-ups (iniciativas empreendedoras),
centros tecnológicos (tech-hubs) e de conhecimento
(brainports), clusters educacionais, centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Os exemplos de cidades do
conhecimento são abundantes: Cambridge e Oxford, no Reino
Unido ou Boston, nos Estados Unidos, são apenas algumas das
mais representativas.

A gastronomia constitui um setor de crescente importância,
tanto em termos econômicos quanto na construção da imagem
de marca das cidades e regiões.
Na América Latina, o caso do Peru se destaca, com Lima
liderando o movimento dirigido pelo chef Gastón Acurio e a feira
de gastronomia Mistura, cujo objetivo principal era consolidar
Lima como capital gastronômica da América Latina com vistas a
2021.

Entre os novos temas de atratividade territorial estão aqueles
que se concentram no cuidado e conforto dos visitantes, em
aspectos muito específicos da sua vida, como a saúde, o turismo
solidário ou a não discriminação baseada na orientação sexual.
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3.4 Territórios de talento e
conhecimento

3.5 Cidades gastronômicas

3.6 Turismo de saúde, destinos
Bio e gay friendly

3.7 Territórios inteligentes,
smart cities e inovação

O conceito de "Smart City" ou cidade inteligente é relativamente recente e não foi sem controvérsia. Em
geral, uma cidade pode ser definida como "inteligente" quando o investimento social, o capital humano,
a comunicação e a infraestrutura coexistem harmoniosamente com o desenvolvimento econômico
sustentável. As cidades inteligentes dependem do uso de novas tecnologias para garantir uma melhor
qualidade de vida e uma gestão prudente dos recursos naturais.



CAPÍTULO IV.
FORMAS DE RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL
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Os concursos ou prêmios internacionais organizados pelas
cidades e que recompensam outras cidades têm um duplo
propósito: dão visibilidade e liderança na questão do
prêmio à cidade que o concede, mas também aquelas que o
recebem. Os prêmios também servem para "fidelizar"
outras cidades. Em outras palavras, as cidades que
participam, postulam e vencem, envolvem entre elas e
podem se tornar uma rede.

4. Formas de reconhecimento
internacional

4.1 Prêmios internacionais
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Com a organização de grandes eventos internacionais,
há dois grandes impactos; dos investimentos e o
dinheiro que os visitantes trazem, e o dos
telespectadores que assistem ao evento e assim
conhecem a cidade. A atratividade ligada à organização
de grandes eventos depende da vontade política do
governo local e de sua articulação com outros atores. A
estratégia só poderia atender às empresas que vão se
envolver na organização de um evento, ou buscar
melhorar a qualidade de vida da população em geral.

4.2 Cidades-sede: eventos, congressos,
convenções

Os índices geralmente fazem listas das cidades “Top Ten” (melhores dez) em todos os temas possíveis e imagináveis. Sua proliferação é tão
grande e as metodologias de comparação são tão diversas que praticamente qualquer cidade pode encontrar um índice que a coloque entre as
dez melhores cidades do mundo em algum assunto. No entanto, os governos locais não devem confiar tanto em índices numéricos
comparativos para se apresentarem melhor do que outros. Os critérios de classificação são muitas vezes confusos, os números não são
comparáveis, as realidades são muito diversas. Além disso, a utilização de figuras traz um risco: elas rapidamente se tornam desatualizadas.

4.3 Índices, ratings,
rankings, benchmarking



CAPÍTULO V. 
 
IDEIAS FORÇA PARA COLOCAR SUA CIDADE NO MAPA DO MUNDO
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Na construção da identidade, a participação dos grupos de
interesse da cidade é determinante, tanto no setor
público, quanto na iniciativa privada, na academia, na
sociedade civil e nos formadores de opinião.

Um modelo de cidade que é referência internacional e que é
reconhecido por ela também será baseado na qualidade de vida
da população local e na capacidade de compartilhar esse bem-
estar com os visitantes.
Os serviços e infraestrutura adequados são requisitos básicos
que todos os governos locais devem atender para servir a
população com dignidade.

Uma cidade pode se tornar um destino internacional com
relativa facilidade quando o governo e a sociedade coincidem
em projetar uma identidade legítima, concreta e real.
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5.1 Identificar o território:
uma tarefa para todos

5.2 Governo local como
articulador
Com abertura, confiança, compreensão mútua e disposição
para compartilhar ideias e motivações, o governo local
desempenhará seu papel de articulador para desenvolver
uma visão da cidade 'aspiracional', alcançável através do
planejamento e implementação de políticas públicas
específicas.

5.3 A importância de ter
serviços e infraestrutura
adequados

5.4 Imaginar o futuro: o
potencial do território a
longo prazo



Cada cidade é única, insubstituível,
autêntica e, portanto, original.
Considerara boas práticas e modelos
de outras cidades é uma maneira de
aprender com o que os outros fizeram,
mas isso não significa copiar e
transpor modelos sem pensar ou
artificialmente.

É essencial dar a conhecer o que está
acontecendo na cidade. No entanto,
na construção da identidade
territorial, o que se diz sobre a cidade
deve nutrir a imagem interna e
externa ao mesmo tempo. Todas as
cidades têm uma imagem positiva ou
negativa. Mas a imagem interna
(aquela que tem a população local)
nem sempre coincide com a imagem
externa (aquela que é mantida no
exterior).

A atratividade de um território será
muito fortalecida se as políticas locais
forem acompanhadas por um
componente internacional. Mas a
internacionalização dos governos
locais também deve ser realizada na
perspectiva da cooperação e não da
concorrência.
Para o projeto AL-LAs, esta é sem
dúvida uma forte ideia que se repete
ao longo de todo o nosso aprendizado
e que constitui o núcleo de nossa ação
como uma aliança de cidades,
territórios e redes que apoiam,
acompanham e nutrem as
experiências de um e do outro.
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5.5 A originalidade
indispensável

5.6 Seduzir através de
uma narrativa

5.7 Internacionalização
e cooperação



A execução desta Síntese Executiva da Coleção de Cadernos para a
Internacionalização das Cidades foi possível graças ao apoio financeiro do Fundo
Conjunto de Cooperação México-Uruguai, no âmbito do Projeto de Cooperação Sul-
Sul para a inovação, inclusão e internacionalização dos governos da Cidade do
México e Montevidéu.
As opiniões expressas no mesmo são de inteira responsabilidade dos autores e
não refletem de forma alguma a posição oficial dos membros e colaboradores da
AL-LAs ou das agências de cooperação.

Design editorial: Jorge Montes
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