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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivos: 1) descrever a experiência colombiana de branding, 
entitulada Colombia es Pasión, com base etapas do processo: a) engajamento; b) análise; c) 
estratégia; d) execução e auditoria e 2) avaliar os impactos: a) de imagem, na perspectiva 
externa e b) econômico, nas áreas de exportação, turismo e investimentos estrangeiros diretos. 
Para tanto, inicialmente foram apresentados conceitos que apóiam a compreensão do tema, 
como marca país, identidade de marca país, imagem de país, place branding, marca de 
destino e país de origem; na sequência foi exposto o estudo de caso construído a partir de 
evidências bibliográficas, documentais e de campo. A descrição do caso e sua interpretação à 
luz das etapas e fases do processo podem ser encontradas no capítulo 4. A avaliação do 
impacto de imagem na perspectiva externa foi realizada por meio de análise de conteúdo de 
artigos que continham a palavra Colômbia no titulo, nas mídias The New York Times e El 
País, utilizando como ferramenta o software Atlas/TI. Foi desenvolvido um índice de imagem 
que apontou uma melhora de 81,57% na imagem do país, no período em que o Colombia es 
Pasión esteve ativo, no entanto, não foi possível estabelecer a relação causal entre a melhora 
de imagem e a iniciativa de branding. O impacto econômico do programa foi avaliado por 
meio de um exercício econométrico que considera as três variáveis-alvo do programa: 
exportações, turismo e investimento estrangeiro direto. A análise econométrica realizada 
sugere que o programa teve impactos econômicos positivos sobre exportações e número de 
turistas estrangeiros. O resultado total sobre estas duas variáveis representa, em média, o 
equivalente a 1,28% do PIB do país em 2011. Entretanto, mostra impacto mais significativo 
quando comparado com a magnitude dos fluxos originais das variáveis que tomou como alvo. 
O efeito do programa corresponde em média a 16,73% das exportações e 13,63% do número 
de turistas estrangeiros do ano anterior ao início das ações internacionais do programa, ou 
seja, 2005. 

 

Palavras-Chave: marca país, imagem de país, branding de país, place branding, nation 

branding, marketing de lugares. 



	  
	  

ABSTRACT 

 

This work aims to: 1) describe the Colombian nation branding experience, entitled Colombia 
es Pasión based in the process steps: a) engagement; b) analysis; c) strategy; d) execution and 
audit and 2) assess the a) image impacts from an international perspective and b) the 
economic impact, in export, tourism and foreign direct investment areas. In order to do so, 
initially were presented concepts that support the understanding of the topic, as country brand, 
country brand identity, country image, place branding, destination brand and country of 
origin; following the case study, built from bibliographical, documentary and field research 
evidences, was presented. The case description and its interpretation in the light of process 
stages and phases can be found in Chapter 4. The impact assessment of the international 
image was conducted by content analysis of articles which contained the word Colombia in 
the title, in the newspapers The New York Times and El País, employing the software 
Atlas/TI. An index image was developed and its shows an improvement of 81.57% in the 
country image during the period that Colombia es Pasión was active, however, it was not 
possible to draw a causal link between the image improvement and the nation branding 
initiative. The economic impact of the program was evaluated by econometric models that 
considers the three target variables of the program: exports, tourism and foreign direct 
investment. The econometric analysis suggests that the program had positive economic 
impacts on exports and on the number of foreign tourists. The overall result of these two 
variables is, on average, equivalent to 1.28% of GDP in 2011. However, the most significant 
impact is on the dependent variables, taken as the program target. The effect of the program, 
on average, corresponds to 16.73% of exports and 13.63% of the number of foreign tourists in 
the year preceding the start of the program internationals actions, that is 2005. 

 

 

Key-Words: country brand, country image, place branding, nation branding, place marketing. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização, aliado ao desenvolvimento dos meios de transporte 

e comunicação, acentuou a disputa por consumidores, turistas e investidores e nesse 

contexto não só as empresas, como países, estados e regiões e cidades competem entre 

si (AVRAHAM; KETTER, 2008). Nesse ambiente competitivo, como sugerem Kotler 

et al (2006, p. 43) “cada local deve formular uma combinação de ofertas e benefícios 

que atendam a necessidade de um amplo número de investidores, novos negócios e 

visitantes”. 

A visão de que uma nação pode funcionar como uma empresa e, como tal, pode 

se beneficiar da adoção de uma abordagem estratégica de gerenciamento do mercado, 

um processo contínuo que se autocorrige e que está sempre avaliando o rumo atual de 

uma nação, o rumo desejado e a melhor maneira para chegar lá, é defendida por Kotler; 

Jatusripitak e Maesincee (1997). 

Muitos governos têm percebido a necessidade de diferenciação de seus países e 

de desvencilharem-se de estereótipos e clichês que afetam a percepção do público 

internacional em relação a seus produtos, sua população e seus pontos turísticos.  

Papadopoulos e Heslop (2002) concluem que a imagem de um país tem importante 

papel na decisão do consumidor e que a falta de uma estratégia de posicionamento leva 

o público a fazer associações indevidas e ater-se a antigos conceitos. 

Quando um país abstém-se da responsabilidade de administrar estrategicamente 

sua própria marca, ele, passivamente, está delegando essa a tarefa a uma outra parte, 

que pode explorá-la ou manipulá-la com finalidades que fogem ao seu controle (FAN, 

2006) ou simplesmente, está permitindo que opinião pública, sozinha, encarregue-se de 

construir os valores da marca para si, conforme sejam percebidos, e ela o faz 

normalmente por meio de clichês, que na maioria das vezes não refletem a realidade, 

são injustos, desonrosos e mais atrapalham do que ajudam o país (ANHOLT, 2007).  
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Como salientou Fetscherin (2010, p.467) “a pesquisa sobre marca país1 ainda 

está na infância e somente na última década tem aumentado o número de acadêmicos e 

praticantes”. Apesar de o tema haver despertado crescente interesse entre pesquisadores 

de áreas diversas, tem gerado insuficientes pesquisas empíricas acadêmicas e muitas 

divergências de conceitos, no entanto, a revisão da literatura sugere a existência de um 

consenso: lugares também podem ser considerados marcas (KOTLER; GERTNER, 

2004; CALDWELL; FREIRE, 2004, ITAUASSU; OLIVEIRA, 2004, 

PAPADOPOULOS, 2004, O’SHAUGHNESSY; O’SHAUGHNESSY, 2000, DINNIE, 

2010). 

Diante disso, o presente trabalho buscou reunir as recentes pesquisas sobre o 

branding de lugares, identificando uma convergência entre conceitos e elementos 

necessários para a construção e gestão de marca de países. Para isso, estabeleceu-se, em 

algumas etapas da pesquisa, uma ponte entre os fundamentos do branding surgidos no 

contexto de produtos, serviços, empresas e corporações e suas aplicações no âmbito de 

nações.  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

O objeto de estudo dessa dissertação é o programa de marca país da Colômbia, 

denominado Colombia es Pasión, que estve ativo entre agosto de 2005 e dezembro e 

2011. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos desse estudo são: 

1. Descrever a gestão de marca país da Colômbia; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

1	  Dois esclarecimentos são necessários para a leitura desse trabalho: 1) optou-se por utilizar o termo 
place na maior parte do texto, inclusive quando os textos trazem os termos nation ou country. A 
decisão é suportada pelo estudo de Hanna e Rowley (2008), que, a partir de uma revisão da literatura, 
concluem que nation, assim como country referem-se a país, e place pode ser aplicado a cidades, 
regiões e países. 2) as expressões place branding, country brading, ou nation branding foram 
traduzidas para “marca país” em algumas passagens do texto, e algumas vezes aparecem na versão em 
inglês, sempre com o mesmo sentido. 
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2. Avaliar o impacto de imagem, na perspectiva externa, a partir da iniciativa 
colombiana de marca país e 

3. Avaliar o impacto econômico do branding nas exportações, nos investimentos 
estrangeiros diretos e no fluxo de turistas. 

 

Para a descrição da gestão do programa Colombia es Pasión, o método de 

pesquisa escolhido foi o estudo de caso. Para realizá-lo, foi desenvolvido um modelo 

conceitual que contempla as etapas da gestão e os pontos a serem considerados em cada 

uma delas, os quais servirão como categorias descritivas do caso.  

O modelo guia-se pelos trabalhos de Moilanen e Rainisto (2009), Kotler, Haider 

e Rein (1993), recomendações do ITC (2002) e incorpora as experiências de outros 

países, estudadas e relatadas por pesquisadores, no processo de branding de países e 

marketing de lugares. Acredita-se que essa seja uma contribuição para a área, ainda 

carente de modelos descritivos e estudos que permitam a replicabilidade (GERTNER, 

2011, NEBENZHAL, 2004, HANKINSSON, 2010). 

O próximo objetivo específico é a avaliação do impacto do programa Colombia 

es Pasión na imagem do país, junto a seu público-alvo externo, a partir da cobertura 

jornalística impressa. Tal decisão foi motivada pela inexistência de índices que avaliam 

a imagem da Colômbia no período desejado e amparada em iniciativas similares 

encontradas na literatura (KLEPPE; MOSSBERG, 2005, BIGNANI, 2002). 

Por fim, pretende-se, ainda, avaliar o impacto econômico do branding nas 

exportações, nos investimentos estrangeiros diretos e no fluxo de turistas, variáveis 

mais comumente empregadas na mensuração do sucesso das inicativas de marca país 

(ITC, 2002, ZERILLO; THOMAS, 2007, FETSCHERIN, 2010). Para isso, foi tomado 

como base o exercício econométrico realizado por Candeloro, Strehlau e Turolla (2011), 

aprimorado metodologicamente no curso dessa investigação.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O processo de promoção de uma localidade é por si só uma tarefa árdua, mas 

promover localidades que tenham passado por graves dificuldades e que sejam alvo de 

uma mídia negativa é ainda mais desafiador porque devem ser trabalhadas tanto as 

questões de infraestrutura como os danos intangíveis causados pela imagem negativa 
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(NIELSEN, 2001). Esta era, notadamente, a situação da Colômbia, portanto, 

compreender seu processo de branding e verificar os seus evetuais impactos 

apresentava-se como um estimulante desafio de pesquisa.  

O caso colombiano oferece elementos interessantes para observações quanto aos 

resultados de projetos de marca país, uma vez que a Colômbia, no início de sua 

campanha partia de uma imagem negativa, consolidada durante mais de 20 anos e 

construída por vários atributos negativos, principalmente, produção e tráfico de drogas, 

guerrilha e sequestros.  

Além disto, a revisão da literatura deste trabalho apontou que maioria dos 

estudos em nation branding concentrava-se em países europeus e asiáticos, portanto, 

pesquisar um país latino-americano constituia uma inovação e contribuição acadêmica 

para esta área do conhecimento.  

Dentre os países da região, foi identificado que a Colômbia possuía um 

programa de branding, denominado Colombia es Pasión e que por ser uma das mais 

recentes iniciativas de construção de marca país poder-se-ia supor que as práticas ainda 

em desenvolvimento sobre o tema, deveriam ter sido acumuladas pela observação de 

casos anteriores e empregadas na iniciativa colombiana.  

A Organização Mundial do Turismo afirmou que o caso colombiano foi 

considerado  

um êxito paradigmático, [...] um modelo capaz de inspirar, com as fórmulas que as 
instituições e a sociedade colombiabas puseram em marcha, os esforços de outros 
países que enfrentam similares desafios e buscam superar difíceis situações de 
caráter análogo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2011, p.9).  

Apesar de ser recente, o projeto, no íncio desta investigação contava com  cinco 

anos de implementação, o que permite, como sugere Moilanen e Rainisto (2009), a 

verificação de seus resultados.   

 

1.4 RELEVÂNCIA 

Os pesquisadores poderão, a partir do estudo dessa experiência mais recente,  

realizar “generalizações naturalísticas” (STAKE, 2000) e a partir do aprofundamento 

dessa pesquisa, compor um arcabouço teórico para responder questões, ainda 

dominantes na área, sobre a eficácia de ações nacionais para a mudança de percepção 
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internacional e seu impacto na competição global dos países por turistas, investimentos 

e exportações. 

A descrição do caso Colombia es Pasión nas quatro etapas e 12 fases que esta 

investigação propõe, permitirá que os gestores públicos conheceçam o processo de 

construção e gestão de marca país realizado pela Colômbia e apropriem-se da 

experiência que julgarem exitosas e exequíveis às realidades da localidade.  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta seção oferece um panorama do conjunto da dissertação. Este primeiro 

capítulo apresentou a introdução, o objeto e objetivos de estudo, a justificativa e 

relevância da pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta os principais conceitos presentes na área de 

pesquisa denominada place branding, como marca país, identidade de marca país, 

imagem de país, marca de destino e país de origem; retrata seus antecedentes e as áreas 

que contribuíram para o seu surgimento. É discutido um modelo de gestão de marca 

país que será considerado na descrição do caso Colombia es Pasión. 

No capítulo 3, Procedimentos Metodológicos, são apresentados a definição 

espistemológica da pesquisa, a abordagem adotada, o método e os tipos de pesquisa,  as 

técnicas de coleta e análise dos dados.  

O Capítulo 4 inicia-se com uma descrição geral do caso, apresenta o orgão 

gestor do programa e detalha o objeto de estudo a partir de pesquisas documentais e 

entrevistas, segundo as doze categorias de análise. 

O Capítulo 5 presta-se à avaliação de: 1) impacto do programa Colombia es 

Pasión na imagem do país, junto a seu público-alvo externo, a partir da cobertura 

jornalística impressa realizada pelos jornais El País e The New York Times e 2)  

resultado do impacto econômico do branding nas exportações, nos investimentos 

estrangeiros diretos e no fluxo de turistas, variáveis definidas como alvo pelo programa.  

As considerações finais, limitações deste trabalho e sugestões para estudos 

futuros são encontradas no Capítulo 6. 
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Os objetivos de pesquisa foram ilustrados graficamente na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Objetivos específicos da dissertação 
Fonte: elaboração 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo inicia-se com a apresentação dos principais conceitos presentes na 

área de pesquisa denominada place branding, retrata seus antecedentes e áreas que 

contribuíram para o seu surgimento.  

Na sequência, apresenta elementos obtidos em pesquisas anteriores sobre o 

tema, das linhas de marketing de lugares e branding de produtos e corporações, na 

tentativa de elaboração de um modelo de gestão de marca país que será considerado na 

descrição do caso Colombia es Pasión. 

 

2.1 CONCEITOS 

Essa seção é aberta com a exposição dos conceitos de marca aplicada ao 

contexto de países e de identidade e imagem de marca. Em seguida, apresenta as 

diversas definições de place branding, discute o papel do branding para países e propõe 

uma definição a ser empregada no âmbito dessa investigação. Por fim, destaca o debate 

entre correntes divergentes sobre considerar país uma marca e aborda os antecedentes 

do conceito, com ênfase nas pesquisas sobre marca de destino e país de origem. 

 

2.1.1 Marca de país 

Os países podem ser considerados marcas, porque possuem reputação e esta 

reputação representa uma parte significativa do progresso e prosperidade que desejam 

atingir (ANHOLT, 2010). Do mesmo modo como produtos e empresas, Estados 

dependem da confiança e satisfação de “clientes” (VAN HAM, 2001). 

De Chernatony e Riley (1998) compilaram as diversas definições de marca 

fornecidas por especialistas no tema e chegaram a 12 categorias que definem “marca” 

na literatura: instrumento legal, logo, empresa, atalho, redutor de risco, sistema de 

identidade, imagem na mente do consumidor, sistema de valor, personalidade, 

relacionamento, valor agregado e uma entidade envolvente. 

Foram reunidas as definições de marca país, sob a visão de alguns dos mais 

relevantes autores sobre o tema, e comparadas com as categorias propostas por De 
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Chernatony e Riley (1998) para identificar a relação com as marcas de produto, 

empresas e corporações e os elementos presentes no conceito que devam ser explorados 

sob a ótica país. Esse exercício pode ser encontrado no Quadro 1.  

Definições de marca de país 
Autor(es) Definição Categoria de marca 

KOTLER; GERTNER, 
2002 

Um nome, termos relacionados, marcas, design ou a 
combinação de tudo para diferenciar um país de 
outros. 

Logo/Atalho 

ANHOLT, 2005 

A soma das percepções que as pessoas tem sobre a 
competência dos países em termos culturais, 
políticos, turísticos, comerciais, de potencial de 
investimentos e ativos humanos. 

Imagem na mente do 
consumidor 

DZENOVSKA, 2005 

Deve ser desenvolvida com base na identidade 
nacional e ter mensagem geral, mas ainda assim, 
específica para atrair o público-alvo e resultar em 
decisões de "compra"  

Sistema de identidade 

DINNIE, 2008 

Uma mistura de elementos originais e 
multidimensionais que permite à nação se 
diferenciar culturalmente e ter relevância para a 
audiência que pretende atingir. 

Personalidade/ Sistema 
de valor 

WALSH; 
WIEDEMANN, 2008 

Uma identidade de marca complexa que é resultado 
de uma realidade nacional, de percepções e 
avaliações feitas por muitos e diferentes 
stakeholders, locais e internacionais e da reputação 
do país. 

Sistema de identidade/ 
Imagem na mente do 
consumidor 

GOVERS;GO, 2009 Marca do país é a representação da identidade para 
construir uma imagem interna e externa favorável. 

Sistema de identidade/ 
Imagem na mente do 
consumidor 

ZENKER; BRAUN, 
2010 

Uma rede de associações que se passa na mente do 
consumidor baseada na expressão visual, verbal e 
comportamental de um local, construída por meio 
de objetivos, valores, comunicações, cultura dos 
stakeholders e do design do país. 

Imagem na mente do 
consumidor/Sistema de 
identidade 

Quadro 1: Definições de marca de país combinadas com categorias da marca propostas por DE 
CHERNATONY; RILEY, 1998. 
Fonte: elaboração 

 

Algumas perspectivas podem ser observadas nas distintas definições sobre 

marca de país. Há elementos simbólicos como sugere a American Marketing 

Association - AMA (AMA, 2011) na sua definição de marca: “um nome, termo, sinal, 

símbolo ou qualquer outro elemento que identifica e distingue bens e serviços de um 

vendedor de outros”, mas os elementos mais presentes nas definições são: a perspectiva 

do “cliente”, “consumidor” ou “stakeholder”, que percebe a marca e em nome de quem 

busca-se a diferenciação, posicionamento e a identidade nacional, tratada como um 

ativo e ponto central no processo de construção da marca. 
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2.1.2 Imagem de país 

Strehlau (2003) afirma que não há consenso sobre a definição do construto 

imagem de marca. Ele pode tanto significar uma percepção dos aspectos do produto, 

extrapolando muitas vezes as características físicas do produto; ser uma percepção 

afetada pelas atividades de comunicação; ser uma impressão holística da posição da 

marca em relação às competidoras ou ainda, ser um sentido atribuído pelos 

consumidores. No entanto, uma ideia sintetizaria as diferentes definições: “imagem é 

uma impressão total sobre uma marca refletida pelas associações mantidas na memória” 

(STREHLAU; BACHA, 2009, p.163).  

O Quadro 2 apresenta algumas definições de imagem de país encontradas na 

literatura. 

Autor(es) Definições 

BANNISTER; SAUNDERS, 
1978 

Imagens generalizadas, criadas por variáveis tais como produtos 
representativos, maturidade econômica e política, eventos e 
relacionamentos históricos e relacionamentos históricos, tradições, 
industrialização e o grau de virtuosismo tecnológico. 

KOTLER, HAIDER, REIN, 
1993 

A soma de todas as qualidades emocionais e estéticas como 
experiência, crenças, ideias, recordações e impressões que uma 
pessoa tem de um lugar 

MARTIN; EROGLU, 1993 
A soma de todas as opiniões descritivas, inferenciais e que tenham o 
poder de informar, que uma pessoa tenha sobre um país em 
particular 

VERLEGH, 2001 Uma rede mental de associações afetivas e cognitivas conectadas ao 
país 

Quadro 2:  Definições de imagem de país 
Fonte: elaboração 

 

Segundo Laroche, Heslop e Mourali (2003) a imagem de país é um construto 

tridimensional composto por elementos cognitivos, conativos e afetivos. O trabalho de 

Echtner e Ritchie (1991), no campo de marca de destino e que pode ser aplicado a 

marca país, identifica os componentes tridimensionais da imagem, cuja formação dá-se 

por meio de três categorias de associações: 1) atributos da localidade versus impressões 

holísticas; 2) características funcionais (tangíveis) versus psicológicas (abstratas) e; 3) 

traços únicos (características próprias do lugar, eventos, sentimentos, auras) versus 

comuns. A Figura 2 ilustra os componentes usando como exemplo o Nepal. 
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Blichfeldt (2005, p.390), afirma que “se as marcas residem nas mentes dos 

indivíduos, então, obviamente, uma marca de lugar tem tantas dimensões quantas são 

suas audiências”. Quanto à natureza das dimensões, autores divergem sobre quais 

compõem o construto imagem de país (LALA, ALLRED, CHAKRABORTY, 2009). O 

Quadro 3 representa uma pesquisa sobre as dimensões mais frequentemente citadas na 

literatura. 

Dimensões Descrição Autor(es) 

Pessoas 
Formação e características da mão-de-
obra, nível educacional, hospitalidade e 
celebridades. 

VERLEGH; STEENKAMP (1999); 
JAFFE; NEBENZAHL (1993); AYROSA 
(1998, 2002); ANHOLT (2007); 
GUDJONSSON (2005); 
HAN;TERPSTRA (1988); LALA, 
ALLRED, CHAKRABORTY (2009); 
JENES (2008) 

Turismo Clima, paisagem, locais turísticos, 
infraestrutura e serviços turísticos 

VERLEGH, ALTHUIJEN, VROEGH 
(1999); ANHOLT (2007); JENES (2008) 

Produtos e 
serviços 

Marcas e produtos conhecidos, 
intensidade dos anúncios e facilidade em 
se encontrar os produtos. 

VERLEGH; STEENKAMP (1999); 
JAFFE; NEBENZAHL (1993); AYROSA 
(1998, 2002); HAN; TERPSTRA (1988); 
BANNISTER; SAUNDERS (1978); 
ANHOLT (2007) 

Figura 2: Modelo ilustrativo dos componentes da marca de destino (Nepal) 
Fonte:  ECHTNER; RITCHIE, 1991, p. 43 
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Política 

Forma pela qual o país é governado 
(competência e honestidade), como 
garante a paz interna, a democracia, os 
direitos e liberdades dos cidadãos, os 
esforços que empreende para a redução da 
pobreza, os cuidados com o meio 
ambiente, as condições do mercado de 
trabalho, corrupção e  segurança pública. 

VERLEGH, ALTHUIJEN, VROEGH 
(1999); MARTIN; EROGLU (1993); 
WANG ;LAMB (1983); BANNISTER; 
SAUNDERS (1978); DESBORDE 
(1990); LALA, ALLRED, 
CHAKRABORTY (2009); 
HAN;TERPSTRA (1988); JENES (2008) 

Economia 
Desenvolvimento econômico, estabilidade 
econômica, grau de industrialização, 
tamanho da população, diferenças sociais. 

VERLEGH, ALTHUIJEN, VROEGH 
(1999); JAFFE; NEBENZAHL (1993); 
MARTIN; EROGLU (1993); AYROSA 
(1998, 2002); HAN; TERPSTRA (1988); 
WANG; LAMB (1983); BANNISTER; 
SAUNDERS (1978); DESBORDE 
(1990); LALA, ALLRED, 
CHAKRABORTY (2009); JENES 
(2008). 

Cultura 
Artes, esportes, relevância no cenário 
artístico internacional, idioma, 
gastronomia 

VERLEGH; STEENKAMP (1999); 
VERLEGH, ALTHUIJEN, VROEGH 
(1999);  AYROSA (1998, 2002); WANG; 
LAMB (1983); DESBORDE (1990), 
GRABY (1993); JENES (2008) 

História História, tradições e símbolos nacionais 
VERLEGH; STEENKAMP (1999); 
BANNISTER; SAUNDERS (1978), 
GRABY (1993) 

Internacional 

Importância do país na política e 
economia mundiais, manutenção da paz 
com outros países, tratados internacionais 
de comércio. 

AYROSA (1998, 2002); LALA, 
ALLRED, CHAKRABORTY (2009), 
GRABY (1993) 

Quadro 3:  Dimensões do construto imagem de país 
Fonte: elaboração 

 

Apesar do respeitável volume de produções sobre imagem de lugar (PIKE, 2002, 

GALLARZA, SAURA, GARCIA, 2002), a maior parte dos estudos ainda foca na 

relação imagem/comportamento e pouco tem sido produzido no sentido de compreender 

o processo formação da imagem (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). 

Segundo Molenaar (1996, 2002), o processo de formação de imagem deixou de 

ser um efeito da comunicação de massa e de canais fixos e passou a ser um processo 

interativo, discutido e feito com base em trocas de experiências. Entre os fatores que 

proporcionaram essa mudança podem ser citados os avanços nos transportes e na 

tecnologia de comunicação que integraram e dinamizaram o turismo, os negócios e os 

investimentos externos (SHELDON, 1997, WETHNER; KLEIN, 1999; GO; 

HAYWOOD, 2003).   

Nesse contexto, Govers e Go (2009) apresentam um modelo que demonstra 

como a imagem de país é formada e sobre qual, um paradigma para o place branding 

poderá ser construído. A Figura 3 sintetiza essa proposta. 
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Figura 3:  Formação da imagem país 
Fonte: adaptado de GOVERS; GO, 2009, p.41 

 

A imagem de um país tem diferentes significados de acordo com as diferentes 

audiências, variando em função de classe social, variáveis demográficas, cultura, 

etnocentrismo e animosidade (GO; GOVERS, 2010, PHARR, 2005).  Possui também 

inúmeras camadas, sendo composta pelo imaginário contemporâneo e histórico e 

informações fragmentadas (O’SHAUGHNESSY; O’SHAUGHNESSY, 2000).  

A imagem é fruto da experiência real ou direta como uma viagem, como quando 

se faz negócios com empresas, consome produtos, ou é afetado por uma lei do país. 

Pode ser influenciada por agentes indutores intencionais, como a propaganda, ou não 

intencionais, como a literatura, música e dança. É também produto do desenvolvimento 

político, social, econômico e tecnológico percebidos pela audiência e sofre inegáveis 

influências de outras pessoas por meio do “boca a boca”, que atualmente com o 

desenvolvimento da tecnologia, acontece inclusive pelas redes sociais (GO; GOVERS, 

2010). 

Reynolds (1965) afirma que a imagem de marca faz parte de um processo 

criativo do consumidor, que no meio de “dilúvio” de informação, seleciona algumas 

Imagem projetada de lugar 
Comunicação de marketing 

Mídias/ TIC 
Narrativas e símbolos 

Identidade de lugar (âncora) 
História/ Economia/ Política 

Meio ambiente 
Cultura/ Religião/Língua 

Pontos de contato 
Turismo/Pessoas/Empresas 
Produtos/Serviços internos/

Leis/Economia/Política/ 
Oportunidades de negócios/

investimentos 

Experiência vicária 
Intermediária/Imaginada 

(arte, música, literatura, cultura 
popular) 

Experiência real 

Identidade x Imagem 

Boca-a-boca, blogs, chats, redes 
sociais, fotos, vídeos compartilhados 

entre pessoas 

Imagem percebida do lugar 
(Cognitiva/Afetiva/Desejada) 

depende da 

Identidade do público 
(arquivo cultural 

características 
sociais,econômicas, 

psicológicas e pessoais) 

Agentes orgânicos 

Agentes indutores intencionais 

Agentes autônomos 

Influências do 
meio ou situação 

Políticas 
Econômicas 

Sociais 
Tecnológicas 

País 

Público-alvo 

Estratégia de marca 

Performance da marca 

Satisfação 
Agentes indutores não intencionais 

Agentes orgânicos, solicitados ou não 
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impressões e as elabora, tornando-as mais atraentes e ordenadas. Simon (1957), por 

meio da sua teoria da racionalidade limitada, reconhece a capacidade cognitiva limitada 

da mente humana e defende que para lidar com as complexidades do mundo real, o 

indivíduo constrói modelos simplificados para cada situação, neste sentido, alguns 

autores identificam elementos que têm efeito sintetizador da imagem de país.   

Gnoth (2002) e Hall (2002) defendem que o turismo pode desempenhar um 

reforço de imagem de marca e funcionar como veículo de divulgação da marca para 

qualquer que seja a audiência. O’Shaughnessy e O’Shaughnessy (2000) e Florek e 

Conejo (2007), por sua vez,  acreditam no poder das marcas de produtos exportados 

pelo país para reforçar os aspectos simbólicos, experimentais e funcionais da marca 

nacional e com isso reforçá-la perante investidores, turistas e meio diplomático. Kalnins 

(2004, p.18) defende que, independentemente das audiências, a marca de país deve 

“tornar as pessoas conscientes de quem nós somos, onde estamos, a que viemos e 

porque elas deveriam se importar”. 

Considerando que a imagem reside nos domínios da audiência, um governo não 

pode manipular a percepção de milhões de pessoas internacionalmente, mas pode 

monitorar sua imagem nos países e áreas mais relevantes para o país (economia, cultura, 

política, negócios, investimentos, etc) e compreender como essa imagem afeta seus 

interesses; pode trabalhar estrategicamente na construção de narrativa que aproxime a 

realidade da percepção e, por fim, pode assegurar que o país mantenha uma massa 

consistente e inovadora de produtos, serviços, políticas e iniciativas em cada um dos 

setores relevantes, para que consiga atrair atenção e admiração e demonstrar a verdade 

da narrativa (ANHOLT, 2010). 

 

2.1.3 Canais de relacionamento do país 

É fundamental discutir os canais de relacionamento de um país. É por meio 

deles que os países relacionam-se com o mundo, deliberadamente ou não, tornam-se 

conhecidos e por onde podem influir na construção da imagem. 

Segundo Anholt (2007), os canais de relacionamento formam um dos vértices do 

que denomina “Hexágono da Identidade Competitiva”, são eles:  
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1) Turismo – contempla tanto a promoção turística como a experiência de 

viagem das pessoas a negócios ou lazer. É o canal mais importante na 

influência da imagem. 

 

2) Exportação – produtos e marcas do país. Funcionam como forte 

influenciador da imagem desde que o consumidor consiga identificar a 

origem. 

 

3) Política – as decisões do governo do país tanto em termos de política 

externa, como em política interna, quando divulgadas pela mídia 

internacional. 

 

4) Investimento – para a audiência de negócios é a maneira pela qual o país 

atrai os investidores externos, incentiva a expansão de empresas estrangeiras 

no país e recruta profissionais e estudantes estrangeiros. 

 

5) Cultura – as trocas culturais e produtos culturais de exportação como 

filmes, exposições, livros, etc. Inclui esportes. 

 

6) Povo – forma com a qual as pessoas do país, seus líderes, esportistas e 

personalidades agem quando estão no exterior ou tratam os visitantes 

estrangeiros no país. 

 

Gudjonsson (2005) divide os canais de relacionameto do país em quatro 

categorias: geografia, pessoas, política e economia, mas detalha os canais no que 

denomina “mapa de influência da marca país”. A Figura 4  ilustra o a proposta do autor. 

Para Gudjonsson (2005) o fator mais importante no nation branding são as 

pessoas, sua cultura, caráter e etiqueta, que devem ser examinados em detalhe para que 

se identifiquem suas características e origens e então, transformá-las numa poderosa 

ferramenta de comunicação.  

De acordo com o autor (2005), a economia, com suas indústrias e recursos, sua 

cultura e educação empresarial, são considerados uma vitrine para os negócios 

internacionais e um caminho para a prosperidade por meio do comércio com outras 
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nações e do investimento estrangeiro. A política está entrelaçada com a economia. É 

necessário compreender a cultura política, o governo, o sistema social e político, 

importantes canais que afetam a diplomacia e influenciam no funcionamento geral da 

nação e na sua imagem junto às empresas internacionais. 

 
Figura 4: Mapa de influência da marca país 
Fonte: GUDJONSSON, 2005, p.289  

 

A geografia representa, ainda segundo Gudjonsson (2005), o componente 

emocional da imagem. A natureza, o clima, a localização na geografia mundial, suas 

cidades, etc, são atributos com alto poder de influência na imagem, mas difíceis de 

serem adminstradas, o que torna imprescindível conhecer suas forças e fraquezas e com 

isto identificar que elementos serão utilizados para influenciar a imagem . 

Ambas as abordagens mostram a necessidade de articulação, unidade de 

propósito e de estratégia nacional entre os diferentes stakeholders2 presentes nas “faces 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 Stakeholders são os diversos grupos que possuem vínculo direto com uma organização. No contexto de um 
país,  eles existem no âmbito nacional e internacional e podem ser cidadãos, empresas, investidores, partidos 
políticos, entes de governo, agências paraestatais, exportadores, turistas, outros países, organismos 
internacionais, governos regionais (estados, municípios), imprensa, etc (LEE et al, apud LEE, 2009) 
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do hexágono” e no  “quadrado” do mapa relacional para que a imagem de marca do país 

seja positiva. Anholt (2007) usa a analogia de “caranguejos tentando fugir no cesto” 

para exemplicar a situação em que diferentes stakeholders nacionais buscam seus 

próprios objetivos e comunicam sua particular imagem de país, independentemente dos 

outros. A consequência dessa atitude conferiria ao país uma imagem confusa, incoerente 

e contraditória.  

 

2.1.4 Identidade de país  

Na visão de alguns autores que pesquisam o marketing e branding de lugares, o 

conceito de identidade de país foi definido como a soma das características que o 

diferenciam de outros (RAINISTO, 2003, FAN, 2008).  

Estudos sobre identidade nacional não são recentes e podem ser encontrados em 

disciplinas acadêmicas como marketing, turismo, sociologia, antropologia e 

administração. Muitos desses estudos oferecem diferentes perspectivas ao relacionar 

elementos da identidade nacional com a nacionalidade (KUBACKI; SKINNER, 2006). 

Em trabalho realizado para identificar a essência da marca da Polônia, Kubacki e 

Skinner (2006) fizeram um levantamento na literatura sobre os fatores determinantes na 

formação da identidade nacional e que, segundo os autores, deveriam ser considerados 

no processo de construção da marca de um país. A síntese desse levantamento pode ser 

vista no Quadro 4 e reforça a postura defendida pelos autores, de que a cultura 

representa a essência da marca de um país.   

Autor(es) Determinantes de identidade nacional 
HERDER, Apud ERGANG, 1931 Língua, cultura, identidade política. 
COBBAN, 1969 Tradições herdadas, valores compartilhados. 
ANDERSON, 1991 Língua 
EARLEY;SINGH, 1995 Sistemas econômico, legal, cultural e político. 
CAMERON, 1999 Símbolos culturais, passaporte, residência, língua. 
WILLIAMS, 1999 Símbolos culturais, língua 
MAIR; ZIELONKA, 2002 Cultura política, língua, crenças religiosas, cultura popular. 
FUCHS; KLINGEMANN, 2002 Território claramente definido 

LAITIN, 2002 Língua, religião, cultura popular "absorvida" e cultura 
“profunda" 

Quadro 4: Determinantes da identidade nacional 
Fonte: KUBACKI;SKINNER, 2006, p. 287 

 

Gilmore (2002) defende que a identidade da marca de um país está centrada no 

“espírito de seu povo”, porque, segundo a autora, esse é o fator que o diferenciaria e os 



	  
	  

17	  

outros países não tem condições de imitá-lo. Cultura, meio ambiente, história, 

economia, entre outros elementos, seriam os constituintes do “espírito do povo”. 

Reconhece a dificuldade em identificar esse espírito, mas acredita na total possibilidade 

e nos ganhos em traduzi-lo como a identidade da marca de uma localidade. 

O’Shaughnessy e O’Shaughnessy (2000) reconhem que as pessoas pensam 

sobre uma nação em termos de seu povo e sua cultura ao invés de identificá-la com 

conceitos abstratos, mas chamam a atenção para o fato de que, fazer desses aspectos, a 

essência da marca, pode tornar a imagem da maioria das nações vaga, uma vez que há 

um alto nível de ignorância do público internacional sobre a cultura e o povo de outros 

países.   

Fan (2008) contribui para a discussão trazendo o conceito de ponto de 

referência, ou seja, a maneira que um país enxerga os outros impõe um contexto 

referencial e influencia a sua própria identidade e a maneira pela qual ele gostaria de ser 

percebido pelos outros países, influenciando, portanto, a identidade de sua marca. 

Frasher et al (2003) são contundentes ao afirmar que a identidade de marca de país 

precisa projetar uma imagem positiva nas áreas de atração de investimentos, turismo e 

exportação e influência política. Essas posturas opõem-se a de Gilmore (2002) no 

sentido em que consideram a identidade como um elemento influenciado ou construído 

por um contexto ou uma intenção.  

Mayes (2008) harmoniza estas duas linhas ao declarar que o branding pode 

forjar, resaltar ou moldar uma identidade nacional. A “real” ou “verdadeira” identidade 

do país não está separada do processo de branding, ela é, em certa parte, produto dessa 

atividade. A seleção de elementos que traduzam a essência do país não deixa de ser uma 

cuidadosa atividade política de identificar uma “verdade” pré-existente e formatá-la 

adequadamente, segundo o propósito e audiência.  

Nesse sentido, o trabalho de Dinnie (2010) alinha-se com o objetivo de 

diferenciação e oferece instrumentos a serem considerados na prática da construção de 

marca de países. A partir de estudos sobre estratégia e gestão de marca no contexto de 

produtos, serviços ou empresas, o autor compilou os componentes que formam sua 

identidade, verificou a aderência desses no âmbito das nações e explicou como os 

formadores da identidade de marca manifestam-se na construção de uma marca de país. 

Esse trabalho está sumarizado no Quadro 5. 
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Componente da identidade de marca Manifestação na marca de um país 

Visão da marca 
Declaração estratégica consensada pelo grupo encarregado 
da construção da marca país que deve conter membros do 
governo, do setor público e privado e da sociedade civil. 

Escopo da marca 
Determinação dos setores e mercados alvos nos quais o país 
tem condições de competir. Deve incluir estratégias de 
segmentação para setores como turismo, investimento 
externo, educação, entre outros. 

Nome da marca 
Alguns países são conhecidos por mais de um nome. Deve-
se monitorar se esta dualidade é um risco ou uma 
oportunidade. 

Códigos de expressão Bandeira, língua, ícones nacionais 

Comportamento Comportamento político, militar, atitudes diplomáticas, 
condução da relação internacional. 

O que faz uma marca diferente? A cultura, história, povo, etc 
Identidade da narrativa Mitos nacionais ou heróis, histórias de independência, etc. 

Ideologia defendida Direitos humanos, desenvolvimento sustentável, a busca do 
bem estar social, da felicidade. 

Quadro 5: Componentes da identidade de marca e como eles se manifestam na marca de um 
país 
Fonte: DINNIE, 2008, p.44 

  
 

2.1.5 Place Branding 

Kavaratzis e Ashworth (2005, p.508) observam que “não existe uma única 

definição aceita de place branding” e isto se deve à combinação de três fatores, o 

primeiro deles é o fato da disciplina ser uma área de conhecimento relativamente nova, 

o segundo, é que o assunto ainda apresenta destaque marginal nos principais periódicos, 

congressos e conferências e por fim, atribui-se a própria falta de convergência na 

definição de marcas e branding no campo de produtos e serviços (BRAUN, 2011).  

O assunto branding aplicado a localidades somente muito recentemente tem 

recebido especial destaque tanto entre praticantes (LODGE, 2002, 2004) como entre 

acadêmicos, que se dedicam a temas e disciplinas de imagem, identidade, marketing, 

economia, turismo e polítca internacionacional (HANNA; ROWLEY, 2008) e a 

terminologia e a conceitução de branding empregados nas pesquisas e discussões ainda 

permacem pontos “pontos sensíveis” (ANHOLT, 2010, p.1). 

Anholt (2010) declara que o desenvolvimento dessa área só será atingido caso 

predomine o consenso. A harmonização terminológica, a busca de uma definição 

apropriada para place branding e a aplicabilidade do conceito em unidades geográficas, 

têm guiado a linha editorial da principal publicação da área, Place Branding and Public 
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Diplomacy (ANHOLT, 2010, p.1) e motivado pesquisas que revisam a literatura, 

avaliam linhas, conceitos e metodologias adotados nos estudos e traçam perspectivas 

futuras para a área, entre elas, destacam-se Hanna e Rowley (2008), Kaneva (2011) e 

Gertner (2011).  

Hanna e Rowley (2008) identificaram os principais tópicos abordados nas 

pesquisas, presentes em 89 trabalhos de onze publicações, entre 2000 e 2007, e 

concluiram que o principal foco de discussão na área migrou de turismo para negócios e 

marketing e que as pesquisas estão adotando, cada vez mais, o termo “place” (ou 

“lugar”, na tradução para o português). Observaram que “destino” refere-se a estudos 

cujo foco é turismo.  Quanto à relação de semelhanças de sentido entre os termos, 

constataram que “nação” e “país” têm o mesmo significado nas pesquisas e que ambos 

igualam-se a “lugares” ou “localidades”, sendo os dois últimos relacionados também a 

“cidades”, “regiões” ou “distritos”.  

Kaneva (2011) concentrou sua revisão da literatura sobre o branding de países 

(a autora usa a terminologia “nation branding”), em 186 artigos, livros e teses e 

ensaios, publicados entre 1997 e agosto de 2009, identificando entre eles, três distintas 

abordagens sobre o papel do branding aplicado a países: técnico-econômica, política e 

cultural. 

Gertner (2011) investigou vinte anos de publicações sobre marketing e branding 

de lugares e na sua avaliação crítica sobre os métodos e abordagens afirma que os 

estudos, em sua maioria, descrevem o fenômeno, falham em explicitar um objetivo, 

carecem de base empírica e conclui que a área ainda precisa desenvolver tipologias e 

modelos teóricos a partir de rigorosas pesquisas científicas e começar a testá-los. 

Diante do exposto, fez-se necessário, em primeiro lugar, identificar a pluralidade 

de definições sobre place branding e seu propósito, e então, sintetizá-las num conceito 

ampliado, o qual orientará a condução desse trabalho.  O Quadro 6 exibe as definições 

encontradas na literatura. 

Definições de Place Branding 
Autor(es) Definição 

MORGAN, 
PRITCHARD, 
PIGGOTT, 2002 

É um processo de construção de marca que inclui a pesquisa de valores da 
marca, visão, posicionamento estratégico e implementação que permite à 
localidade atingir status de celebridade e ter valor emocional para os 
consumidores. 

RAINISTO, 2004 
Place Branding é um novo aspecto do marketing de lugares, que permite aos 
países atingirem um mais alto nível nessas práticas, identificando uma 
combinação de fatores únicos que os diferenciem de seus competidores. 



	  
	  

20	  

WASON, 2004 

Place Branding é uma disciplina estratégica, que mesmo antes de considerar 
as ferramentas de comunicação do marketing, busca construir um senso de 
propósito no país, convergindo a agenda do turismo, da população, das 
exportações, da política, da cultura e da promoção de investimentos, numa 
agenda de desenvolvimento de longo prazo para toda a nação. 

DZENOVSKA, 2005 É a prática empreendida por governos para simultaneamente remodelar o 
objeto da intervenção, o país, e moldar a conduta de seus indivíduos. 

ANHOLT, 2007 
É a administração da imagem do lugar por meio de inovação na estratégia e 
na coordenação de políticas econômicas, comerciais, sociais, culturais e de 
governo. 

FAN, 2009 
Um processo pelo qual a imagem de uma nação pode ser criada, monitorada, 
avaliada e proativamente administrada para aumentar ou melhorar a sua 
reputação frente a um público-alvo internacional. 

KANEVA, 2011 É um compêndio de discursos e práticas que objetivam a reconstrução da 
nação por meio dos paradigmas do marketing e branding.  

Quadro 6:  Definições de place branding. 
Fonte: elaboração 

 

Anholt (2010) propõe que os governos na prática de nation branding 

contemplem a estratégia, a substância e as ações simbólicas. A estratégia é a 

constatação, baseada em percepções internas e externas, de quem é o país e onde e 

como ele está atualmente situado e a definição de onde quer chegar e o quê deve ser 

feito para isso. A substância é a execução da estratégia na forma de atividades 

econômicas, políticas, sociais, educacionais e institucionais e ações simbólicas, são 

definidas pelo autor, como a substância com grande poder de comunicação. 

Gerir a marca de um país não deve ser a tarefa de um programa, mas de ações 

nacionais de planejamento, política e desenvolvimento, em que se engajem governos, 

iniciativa privada e sociedade civil, no entanto, o projeto deve ser assumido pelo líder 

do governo ou do Estado, para que as outras esferas entendam a prioridade (ANHOLT, 

2007). 

 

2.1.6 Papel do Place Branding 

“A nação que consegue tornar-se a mais atraente ganha os prêmios, as 
outras sofrem.”(OLINS, 2002, p.246) 

 

O branding aplicado a países é considerado a partir de três abordagens distintas: 

técnico-econômica, política e cultural. A abordagem técnico-econômica adota uma 

perspectiva funcionalista, enxergando o branding como uma ferramenta estratégica para 

aumentar a vantagem competitiva dos países no cenário global. A abordagem política 

interessa-se pelo impacto das imagens nacionais na participação dos Estados-nação no 
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sistema de relações internacionais. A abordagem cultural trata o branding como uma 

forma de construção das identidades nacionais. A abordagem que predomina, tanto na 

academia como entre os praticantes, é técnico-econômica (KANEVA, 2011).  

Na tentativa de compreender o papel do branding para os países, foram 

compiladas as posições dos principais autores sobre o tema e buscou-se classificá-las 

segundo as abordagens propostas por Kaneva (2011). O resultado desse trabalho pode 

ser visto nos Quadros 7, 8, 9, 10 e 11. 

Percebe-se a predominância da abordagem técnica-econômica nos propósitos do 

place brading, tanto de forma isolada como conjugada com outras abordagens. Nos 

propósitos identificados, a abordagem política não surge isoladamente, está relacionada 

à abordagem técnica-econômica ou como parte de uma visão holística do propósito do 

place branding.  

Abordagem Técnica-econômica 
Autor(es) Definição 

PAPADOPOULOS, 
2004 

Os intentos dos esforços de branding são para atingir um ou mais dos quatro 
objetivos principais: aumentar as exportações, proteger os negócios domésticos 
dos competidores estrangeiros, atrair ou reter fatores de desenvolvimento e 
posicionar, internacional e localmente, o país por suas vantagens nos campos 
econômicos, políticos e social. 

QUELCH; JOCZ, 2005 Ter um posicionamento claro e diferenciado dá ao país a vantagem de atrair 
investimentos, negócios e turimos e criar mercados para suas exportações. 

LODGE, 2006 É uma ferramenta para o crescimento econômico. 

MIHAILOVICH, 2006 

O papel central do branding é estabelecer a identidade do local e construir seu 
posicionamento no cenário global entre os consumidores, investidores e outros 
stakeholders. O branding se tornou uma ferramenta central na competitividade 
dos países, onde ter uma má ou nenhuma reputação afeta seriamente a 
capacidade de competição. 

GERTNER, 2007 

Place branding certamente não é uma panacéia, ou um remédio universal para 
todos os problemas enfrentados por um país, no entanto, cada vez que o nome de 
um país é mencionado, há uma oportunidade de adicionar ou subtrair valor a sua 
marca, possivelmente ajudando a atingir o desenvolvimento econômico. 

ZERILLO; THOMAS, 
2007 

Quando economias em desenvolvimento passam de uma fase econômica para 
outra, há uma necessidade de modificar a base da vantagem competitiva que eles 
pretendem atingir no mercado internacional. 

DE CHERNATONY, 
2008 

Place Branding cria vantagem competitiva num contexto de globalização e 
ajuda a apagar preconceitos sobre um país, especialmente quando os estereótipos 
não refletem a realidade,  permitindo que o país posicione-se mais 
favoravelmente perante o seu público-alvo. 

HILDRETH, 2010 O propósito moral que está por trás do place branding é tornar o lugar melhor, 
tanto para aqueles que vivem lá e como na competição mundial. 

Quadro 7: Propósitos do place branding segundo abordagem técnica-econômica  
Fonte: elaboração 
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Abordagem cultural 
Autor(es) Definição 

DZENOVSKA, 2005 
O processo de place branding objetiva simultaneamente descobrir e inventar a 
verdade sobre um país que possa formar a base da identidade da marca 
nacional. 

KANEVA, 2012 
Nation Branding busca reconstruir a nação tanto no nível da ideologia como 
praxis, onde o significado e a realidade experienciada de nação por si só já a 
transformam de maneira ainda a serem compreendidas. 

Quadro 8: Propósitos do place branding segundo abordagem cultural. 
Fonte: elaboração 

 
Abordagens Técnica-econômica e Política 

Autor(es) Definição 

VAN HAM, 2001 
Um Estado sem marca tem dificuldade em atrair atenção política e econômica. 
Imagem e reputação estão se tornando partes essenciais na estratégia do 
Estado. 

CLIFTON, 2004 Branding, no seu fundamento, serve para criação de riqueza ou influência. 

GUDJONSSON, 
2005 

O benefício e o propósito da marca país não são divulgar a marca do país per 
se e sim, buscar a prosperidade do país e adicionar valor às suas marcas. 
Nation Branding influencia e cria plataformas positivas e ambiente propício 
para que as marcas das nações possam competir internacionalmente. Também 
pode ser usada com propósitos políticos ou diplomáticos e muitas vezes, essas 
duas abordagens, comercial e política, estão interligadas e precisam ser 
harmonizadas ou integradas para que alcancem o mesmo fim. 

Quadro 9: Propósitos a serem alcaçados pelo Place Branding segundo abordagens técnica-
econômica e política. 
Fonte: elaboração 

 
Abordagens  Técnica-econômica e Cultural 

Autor(es) Definição 

KOTLER, 2004 
O branding de lugares é impulsionado pelo desejo dos cidadãos de se 
orgulharem do local onde vivem e quererem que ele ofereça-os oportunidades 
para que possam exercer suas habilidades e interesses. 

MORGAN, 2004 Place Branding é uma atividade extremamente complexa e política que pode 
melhorar a economia, a autoimagem e a identidade de uma nação. 

Quadro 10: Propósitos a serem alcaçados pelo Place Branding segundo abordagens técnica-
econômica e cultural. 
Fonte: elaboração 

 

Abordagens Técnica-econômica, Política e Cultural 
Autor(es) Definição 

O'DONOVAN, 2004 Nation branding é a prática de aplicar a estratégia de marcas para o 
desenvolvimento econômico, social, político e cultural de um país. 

MAYES, 2008 Place branding é uma prática responsável que oferece meios para atingir 
benefícios econômicos, sociais e culturais. 

MOILANEN; 
RAINISTO, 2009 

Uma marca de país forte deve ter a capacidade de atrair negócios e 
investimentos, promover os objetivos da indústria turística, apoiar os 
interesses das empresas nacionais exportadoras, promover diplomacia pública, 
fortalecer a identidade nacional e aumentar o autorrespeito.  

Quadro 11: Propósitos a serem alcaçados pelo Place Branding segundo abordagens técnica-
econômica, politica e cultural. 
Fonte: elaboração 
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Muitos governos têm percebido a necessidade de diferenciação de seus países e 

de se desvencilharem de estereótipos e clichês que afetam a percepção do público 

internacional em relação a seus produtos, sua população e seus pontos turísticos.  

Papadopoulos e Heslop (2002) concluem que a imagem de um país tem importante 

papel na decisão do consumidor e que a falta de uma estratégia de posicionamento faz 

com que o público faça associações indevidas e atenha-se a antigos conceitos. Segundo 

Olins (1999), quando um país muda, antigos estereótipos negativos levam muito tempo 

para desaparecer e o branding funciona para projetar e reforçar a mudança de realidade, 

mas pode ser contraprodutivo se não estiver baseado em fatos. 

Dinnie (2010), por sua vez, afirma que a diferença entre a identidade e a imagem 

de um país tende a ser negativa, que estereótipos, clichês e racismos podem dominar a 

percepção de algumas nações, portanto, o branding tem o papel fundamental na 

identificação do gap entre realidade e percepção e na luta contra essas forças negativas 

que atravancam o crescimento econômico e atrapalham o posicionamento do país no 

cenário mundial. 

Muito embora a definição da marca de país, apresentada na seção 2.1.1, não 

tenha reforçado a abordagem de marca como um artifício funcional e emocional, que 

permite “puxar” informações da memória e acelerar associações, Anholt (2005, p.224) 

aponta como um importante papel do branding de países a criação de atalhos positivos 

por meio dos quais os países seriam rapidamente lembrados.   

Num mundo ideal, países não seriam e não deveriam ser tratados como produtos, 
porque eles são tão complexos como contraditórios [...]. A tendência de sumarizar 
países e seus governos a uma simples e conveniente fórmula é um hábito do 
mercado, fielmente refletido na mídia. Para navegar pelas complexidades da 
sociedade moderna, as pessoas precisam de atalhos, e se os países não fizerem nada 
que estiver a seu alcance para que o atalho seja ao menos positivo – ele nunca será 
completo ou totalmente justo – eles podem continuar com um atalho negativo e 
prejudicial. Nesse sentido, place branding pode ser descrito como uma espécie de 
autodefesa contra a tendência do mercado de vulgarizar, trivializar ou sumarizar, de 
maneira sem sempre justa, um país. 

No caso de países que tenham passado por drásticas transformações, a exemplo 

dos 28 países da Europa Central e do Leste que abandonaram o comunismo, o papel da 

marca país é particularmente importante para: a) distanciar o país de sistemas políticos e 

econômicos anteriores; b) alterar estereótipos falsos ou negativos associados com o país 

e seu povo; c) posicionar o país como um membro confiável no ordenamento 

internacional; d) posicionar o país como um centro regional e líder da transição; e) 

facilitar a redefinição ou reconstrução de identidades nacionais, uma vez que a 
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identidade do país passa por questionamentos durante uma transição; e) melhorar a 

autoconfiança e expressar orgulho pelo que o país alcançou (SZONDI, 2007). 

A reunião de propósitos a serem alcançados pelo branding de países, 

demonstrados na Figura 5, sugerem esperados impactos positivos nos campos 

econômico, social e político e cultural. Cho (2004, apud LEE, 2009, p. 55) enumera, em 

detalhes, na Figura 5, os efeitos causados pela melhora no valor da marca de um país. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
Figura 5: Impacto do valor da marca país 
Fonte: CHO, 2004, p.40, apud LEE, 2009, p. 55 

 

No entanto, ainda não existem evidências científicas suficientes que comprovem 

a relação direta do branding com todos os proclamados efeitos econômicos, sociais e 

políticos (FAN, 2008). O estabelecimento dessa relação é um dos grandes desafios da 

área (GERTNER, 2011).  

Os benefícios auferidos pelo turismo são mais claros e estudados por mais 

tempo (ANHOLT, 2010; HANKINSSON, 2007), o “efeito de halo” ou “efeito de país 

de origem” na adição de valor aos produtos e serviços de um país, também tem relação 

comprovada com a melhora na imagem (STOCK, 2009). No campo dos investimentos 

estrangeiros diretos, a prática sugere uma relação direta (KOTLER; GERTNER, 2002) e 

novos estudos, com destaque para os de Kalamova e Konrad (2010) e Metaxas (2010), 

têm buscado mensurar o impacto de imagem no fluxo de investimentos recebidos pelos 

países.  

Na seção 2.1.5, foram apresentadas as diversas definições sobre place branding. 

Essa seção compilou e discutiu as visões de acadêmicos sobre o seu papel do branding 

Melhoria no valor da marca de um país 

Efeitos Econômicos 

•  Melhora no turismo e investimentos 
estrangeiros 

•  Possibilita a estabilização monetária 

•  Permite o acesso ao mercado global 

•  Maximiza do efeito país de origem nas 
exportações do país 

•  Reforça a competitividade das marcas 
corporativas presentes no país 

•  Melhora a credibilidade (índices de 
ranking) 

Efeitos Sociais 

•  Solidifica a unidade nacional 

•  Dissolve conflitos sociais e melhora a 
integração social 

•  Cria um ambiente cultural melhor 

•  Recupera a confiança nacional 

Efeitos Políticos 

•  Melhora a reputação do país no 
cenário político internacional 

•  Fortalece o sistema de cooperação 
internacional 

•  Permite acesso a fóruns e atividades 
internacionais 

•  Fortifica o poder político internacional 
do país 
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aplicado a países. Diante da dificuldade dessa área de estudo prover um conceito 

estabelecido, que tenha sido amplamente discutido e consensado entre os estudiosos 

(ANHOLT, 2010), buscou-se a elaboração de uma definição de place branding que 

norteasse a condução dessa investigação. A definição adotada neste trabalho é:  

Place Branding é o processo estratégico de gestão da marca de um país, 

conduzido, de forma participativa e coordenada, pelos seus diversos grupos de interesse 

internos, com a intenção de melhorar a imagem do país, nacional e internacionalmente, 

tornando-o mais atraente junto ao público de turistas, investidores e importadores 

estrangeiros. 

 

2.1.7 O debate “país como marca” e antecedentes do conceito 

 “Alguém disse que não se deve ‘vender’ um país como um sabão. É claro, 
que não. Um país deve ser ‘vendido’, como um país” (KALNINS, 2004, 
p.18). 

 

No debate se países podem ser considerados uma marca e como tal, assim serem 

trabalhados, Gudjonsson (2005) identifica três grupos com posturas distintas. Os 

chamados “absolutistas” acreditam que os países possam e devam ser promovidos como 

uma corporação ou produto, usando-se para isso, todas as técnicas e ferramentas 

disponíveis de branding. Os "realistas”3, em função da natureza holística ou quase 

divinal do país, refutam a possibilidade dele ser tatado como marca ou produto. Uma 

visão conciliadora tem os “moderados” que não acreditam na promoção do país como 

um “pacote fechado”, mas estão abertos ao emprego do branding para alterar a imagem 

do país em benefício da adição de valor às marcas e produtos nacionais.  

Representantes da posição moderada, O’Shaughnessy e O’Shaughnessy (2000, 

p.57) declaram que  

ainda que aceitemos que o conceito de marca tem aplicabilidade para uma nação, 
uma nação não é um produto [...]. O conceito de nação consiste em pessoas 
habitando um espaço determinado, comungando de uma cultura comum (valores, 
crenças, normas e instituições) e partilhando de interesses comuns. 

Portanto, acreditam que melhorar imagem do país para adicionar valor a seus 

produtos seja possível, mas deva ser feita considerando seu povo e cultura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3 Uma tradução do inglês Royalists 
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Olins (2002) destaca que não há novidade no reposicionamento de países, cita 

exemplos de iniciativas de projeção de novas realidades que datam do século XIX e 

argumenta que o motivo da resistência e revolta de alguns críticos em aceitar esse fato, 

talvez, seja devido a mais recente apropriação de técnicas corporativas de marketing e a 

associação simplista do termo “marca” a produtos de consumo. 

Anholt (2007) ressalta a associação do termo “marca” a “venda” o que, segundo 

o autor, causaria indignação de pessoas quando o termo é tratado no contexto de países, 

regiões ou cidades. Além disso, devido à exposição que o termo tem na mídia e à 

relação de consumo, “marca” é relacionada a propaganda, símbolos gráficos, relações 

públicas, promoção, reduzindo-se, assim, a uma interpretação simplista sobre as 

atividade de gestão de marca país (CLIFTON, 2004, ANHOLT, 2007). 

É inegável que o conceito de marca e suas práticas de gestão tenham se 

desenvolvido no campo dos produtos de consumo (NEBENZHAL, 2004), no entanto, a 

compreensão do valor desse ativo (FELDWICK, 1996) e a utilização de atividades de 

branding para o reposicionamento de organizações, fez com que o conceito extrapolasse 

sua origens e fosse adotado por empresas e entidades fora do setor produtivo, inclusive 

por aquelas que não têm fins lucrativos (HANKINSON, 2010).  

Na medida em que o branding evoluiu, o conceito de marca país, ainda que não 

necessariamente sob este nome, tornou-se um relevante assunto discutido na área de 

marketing (NEBENZAHL, 2004, FETSCHERIN, 2010). Ashwort e Voogd (1994) 

apontam três desenvolvimentos no campo do marketing que contribuíram para o 

surgimento de teorias da disciplina aplicadas a países: o marketing de organizações sem 

fins lucrativos, o marketing social e o marketing de imagem. Hankinson (2010) aponta 

para a multidisciplinaridade da área e de suas origens e destaca a contribuição das áreas 

de políticas urbanas e turismo para o desenvolvimento de pesquisas sobre promoção de 

lugares e marca de destino, antecessoras do branding de lugares.  

O papel do contexto no surgimento da disciplina é fornecido por De Chernatony 

(2008). A autora atribui à globalização econômica, que ao mesmo tempo homogeneizou 

mercados e despertou o senso de identidade nacional, e à diminuição de barreiras no 

comércio internacional, a necessidade de países adotarem técnicas de administração de 

marcas para competirem no cenário global. 
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Alguns autores defendem que a pesquisa sobre marca país tem sua origem e 

nutre-se dos trabalhos desenvolvidos em quatro campos: país de origem, marca de 

destino, imagem de país e identidade de país  (FAN, 2010, FETSCHERIN, 2010). País 

de origem e marca de destino têm como característica a promoção de interesses 

econômicos específicos, enquanto a marca país está preocupada com a imagem do país 

como um todo na esfera internacional, incluindo suas dimensões política, econômica e 

cultural (FAN, 2006). 

Na visão de Lebedenko (2004), o conceito não foi inventado, ele deriva de 

tradicionais métodos de autopromoção que os países, uns mais, outros menos, têm 

empregado, como diplomacia pública e promoção de investimentos e turismo. Skinner 

(2008) credita a emergência da área de pesquisa place branding à aplicação da prática 

do marketing em estudos que buscavam a compreensão do reposicionamento dos países 

pós-comunistas. Estes estudos focavam em aspectos do marketing de lugares e nas 

estratégias para melhorar as imagens negativas e teriam sido pioneiros no emprego do 

termo “marca” a país.   

A obra seminal que trata especificamente de marketing de lugares pode ser 

considerada “Marketing de Lugares, atraindo investimentos, empresas e turismo para 

cidades, estados e nações”, de Kotler, Haider e Rein, publicada em 1993 (DE 

CHERNATONY, 2008). Ela aborda a auditoria e o processo de planejamento 

estratégicos de lugares, trata de imagem e vai além, propondo ações estruturantes para a 

o desenvolvimento de lugares como a melhoria de infraestrutura, do design urbano 

econômico e do planejamento intergovernamental (KOTLER, HAIDER, REIN, 1993). 

Kotler (2009) atribui a Simon Anholt a cunhagem do termo “Place Branding” e 

considera a publicação do Journal of Place Branding, em 2004, um impulso na 

divulgação de pesquisas que tratam das experiências de localidades na busca de 

visibilidade e atratividade, e um difusor de interesses sobre o tema, incentivando jovens 

pesquisadores da área de marketing a produzir conhecimento científico sobre o assunto. 

   

2.1.8 Marca de Destino  

A Organização Mundial do Turismo (OMT) propõe uma definição ampla de 

turismo, pela qual se compreenderia turismo como uma atividade de pessoas que viajam 

para lugares diferentes de onde vivem e permanecem por não mais que um ano 



	  
	  

28	  

consecutivo, quer seja para diversão, negócios ou outros propósitos não relacionados 

com atividade remunerada na localidade visitada. Essa definição não faz distinção entre 

tipo de turismo, como por exemplo, pessoas viajando para identificar oportunidades de 

trabalho ou investimento, de férias, para um curso ou congresso. No entanto, as 

pesquisas sobre “marca de destino”, ou destination branding, em inglês, estão 

associadas à vertente de turismo ligada ao lazer (HANNA; ROWLEY, 2008).  

O setor de turismo é um dos que mais tem crescido na esfera global. Segundo 

dados da OMT (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2011), o fluxo de 

turistas, desde 1950 até 2010, tem crescido a uma média anual de 6,2%, sendo que no 

ano de 2010 o crescimento foi de 7%. As receitas geradas pela atividade turística 

atingiram, em 2010, cerca de US$ 919 bilhões. Enquanto em 1950, os quinze principais 

destinos atraiam  88% dos turistas, em 2010, esta proporção caiu para 55% em função 

da emergência de novos destinos, muitos deles em países em desenvolvimento. Nesse 

cenário competitivo, as localidades perceberam a necessidade de diferenciação e adoção 

de um posicionamento para atrair turistas e investimentos (THERKELSEN; GRAM, 

2010).  

Entre as várias esferas que fazem parte da área de place branding pode-se 

afirmar que turismo é a que está mais desenvolvida em termos de pesquisas (LODGE, 

2004; HANKINSON, 2005). Os estudos sobre imagem de destinos começaram na 

década de 1970 (HANNA; ROWLEY, 2008) e teorias sobre branding passaram a 

ganhar visibilidade a partir de 1998, ano em que a Conferência Anual da Associação de 

Pesquisa sobre Viagem e Turismo, abordou marca de destino como tema principal 

(BLAIN, STUART, RITCHIE, 2005). Na conferência, Ritchie e Ritchie (1998, p.17) 

apresentaram a definição de marca de destino como 

[...] nome, símbolo, logo, palavra ou outro elemento gráfico que identifica e  
diferencia o destino...[que] carrega a promessa de uma experiência de viagem 
memorável...[e que] serve para consolidar a reforçar a lembrança de memórias 
agradáveis do destino. 

O papel da marca de destino é restrito a atrair mais visitantes e promover o 

turismo (BLAIN, LEVY, RITCHIE, 2005). Se comparado com a marca país, pode-se 

dizer que essa última tem um aspeto holístico e mais amplo contemplando as vertentes 

econômicas, políticas, comerciais e de investimentos. A marca de destino difere da 

marca país por ter um “produto” e uma audiência muito em definidos. Pesquisas 

demonstram que apresar de comprarem os serviços turísticos, o que na verdade está 
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sendo adquirido é uma experiência (OTTO; RITCHIE, 1996) e esse conceito deve ser 

incorporado para o sucesso do processo de branding (BERRY, 2000, PINE II; 

GILMORE, 1999).   

Localidades com imagens positivas têm maior probabilidade de serem 

consideradas ou escolhidas no processo decisório de viagem (GOODRICH, 1978, 

WOODSIDE; LYSONSKI, 1989). Caldwell e Freire (2004) concluíram que os fatores 

que influenciam a imagem de países, regiões e cidades são diferentes, portanto, essas 

unidades geográficas deveriam trabalhar a marca de destino a partir de abordagens 

distintas. 

Szondi (2007) esclarece que o branding de destinos é comumente é delegado a 

entidades de promoção de turismo, que muitas vezes ocupam-se somente de aspectos 

visuais da marca, como logos e slogans e não são raras as situações em que essas 

entidades colidem com iniciativas de marca país.   

 

2.1.9 País de origem  

O trabalho de Schooler (1965) cunhou o termo “efeito país de origem” 

(ALVAREZ, 2008) e deu início a um dos conceitos mais pesquisados em marketing e 

comportamento do consumidor (PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002). A primeira 

meta-análise sobre país de origem foi conduzida por Bilkey e Ness (1982) e demonstrou 

o que as principais pesquisas sobre o tema comprovam o impacto do país de origem na 

avaliação de produtos, classes de produtos e marcas.  

Peterson e Jolibert (1995) analisaram 52 artigos que continham 69 pesquisas 

sobre “efeito país de origem” e constataram que 65% dos trabalhos baseavam-se na 

percepção de qualidade e confiança em relação aos produtros, e que, portanto, os efeitos 

mais amplos que o país de origem poderia ter sobre a decisão de consumo não eram 

totalmente explicados.  

Motivada por acreditar que a constação de Bilkey e Ness (1982) poderia ser 

relativizada em função das mudanças estruturais causadas pela rápida globalização que 

afetam o ambiente de negócios internacional (LEVITT, 1982) e interessada em explicar 

o impacto do país de origem nas decisões de compra, Pharr (2005) realizou uma revisão 

de pesquisas empíricas, econtradas em 21 publicações, entre 1995 e 2005 e propôs um 
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modelo que contempla os antecedentes, os fatores moderadores e os resultados do efeito 

país de origem, conforme apresentado na Figura 6. 

O “efeito país de origem” é geralmente descrito como o impacto da percepção 

do país na avaliação que as pessoas fazem de seus produtos (SAUER et al., 1991). Esta 

avaliação, somadas aos elementos dos produtos, impacta nas atitudes dos consumidores. 

A percepção do país é motivada por variáveis como produtos representativos do país, 

maturidade política e econômica, relacionamentos, eventos históricos, tradições, 

características nacionais, industrialização e grau de desenvolvimento tecnológico 

(NAGASHIMA, 1970, BANNISTER; SAUNDERS, 1978). 

A maior parte dos trabalhos desenvolvidos desde Scholer (1965), com o objetivo 

de relacionar o efeito do país de origem com as decisões de compra estão baseados no 

construto “imagem de país” (USUNIER; CESTRE, 2007). A revisão da literatura de 

Phar (2005) mostrou que os elementos presentes no processo de formação da imagem 

do país são: o nível de desenvolvimento econômico, os estereótipos que o país carrega, 

a animosidade do consumidor em relação ao país, o grau de etnocentrismo do 

consumidor, características demográficas e a dimensão cultural 

“individualismo/coletivismo” de Hofstede (1984). As pesquisas sugerem, mas não 

conseguiram comprovar, a relação das dimensões culturais “distância do poder”, “fuga 

da incerteza”, “masculinidade/feminilidade” na formação da imagem de um país. 

O “efeito país de origem” é resultante da “imagem de país”, e de fatores 

cognitivos do consumidor, no entanto, o impacto da imagem do país no processo de 

decisão de compra é relativizado pelo efeito de moderadores (BANNISTER; 

SAUNDERS, 1978, PHARR, 2005) que são os aspectos relacionados a produtos (preço, 

tipo, utilidade, marca, complexidade) e ao indivíduo (importância do produto, 

familiaridade e envolvimento), que, conjuntamente com a imagem de país, 

influenciariam no valor e imagem da marca, na avalição do produto e no valor 

precebido, determinando, desta forma, a intenção de compra (PHARR, 2005). 
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Apesar do reconhecimento de moderadores do efeito “país de origem” 

(BANNISTER; SAUNDERS, 1978; PHARR, 2002) ou de seu efeito indireto (HUI; 

ZHOU, 2002; PECOTICH; ROSENTHAL, 2001; LIN; KAO, 2004, CERVINO, 

SANCHEZ, CUBILLO, 2005) as pesquisas mostram a relevância da origem nas 

decisões de compra. Consumidores inferem qualidade do produto a partir da imagem do 

país (TEAS; ARGAWAL, 2000, PECOTICH; ROSENTHAL, 2001, 

PAPADOPOULOS; HESLOP, 1993, JAFFE; NEBENZAHL, 2001), estão dispostos a 

pagar mais por produtos e serviços feitos de países com reconhecida expertise 

(NEBENZAHL; JAFFE, 1996, JOHANSSON; NEBENZAHL, 1986; SEATON; 

LASKEY, 1999, PIRON, 2000) ou até mesmo evitam comprar motivados por 

animosidades em relação ao país de origem (KLEIN, ETTERSON, MORRIS, 1998). 

Tradicionalmente, país de origem era entendido como o país de fabricação ou da 

sede da empresa (THANASUTA et al., 2009, p. 360), no entanto, a emergência dos 

blocos econômicos,  as mudanças nas legislações internacionais que determinam regras 

de origem para produtos (PHARR, 2005) e a mudança das plantas industriais de países 

desenvolvidos para países em desenvolvimento (HAMZAOUI; MERUNKA, 2006) 

levaram ao desmembramento do conceito em “país de design”, “país de montagem”, 

“país de origem das partes”, “país da marca”, “país de fabricação”, “país do material” 

Figura 6: Modelo da influência do efeito país de origem, antecedentes, moderadores e 
resultados. 
Fonte: PHARR, 2005, p. 40 
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(algodão Egípcio), “país das pessoas” (charuto cubano) e “país da empresa” (PHARR, 

2005, USUNIER; CESTRE, 2007, ZERILLO; THOMAS, 2007). 

Pode-se dizer que o construto “efeito país de origem” e as suas recentes 

subdivisões continuam relevantes e gerando importantes pesquisas na area de marketing 

internacional (DIKČIUS; STANKEVIČIENĖ, 2010). É inegável que a imagem de um 

produto, entre outros fatores, é influenciada pela imagem do país de origem (JENES; 

MALOTA, 2009), do mesmo modo que a imagem de um país pode ser formada pelos 

produtos que produz e vende ao mundo (HAMIN; ELLIOTT, 2006, FLOREK; 

CONEJO, 2007, ZERILLO; THOMAS, 2007).  

Conclui-se que a comprovação dessa relação, somada às pesquisas sobre 

“imagem de país”, conduzidas amplamente no contexto do “efeito país de origem” 

(USUNIER; CESTRE, 2007) sejam as mais importantes contribuições que a área aporta 

para o branding de países (DINNIE, 2010).  

 

2.2 GESTÃO DE MARCA PAÍS  

Aveline (2006, p.335) afirma que o “branding é uma ferramenta legitimamente  

aplicada fora do mundo corporativo”. De Chernatony (2008) defende que, para realizar 

o branding, países podem fazer uso de teorias relativas ao branding de corporações, 

sem necessidade de adaptação, uma vez que, como a corporação, um país possui 

natureza complexa e multidimensional e uma multiplicidade de stakeholders.  

Posição divergente têm Pryor e Grossbart (2007), quando afirmam que as 

atividades de gestão de marca precisam ser adaptadas para a realidade de um país, e 

Papadopoulos e Heslop (2002), que acreditam faltar unidade de propósito e autoridade 

na tomada de decisões a países quando comparados com o branding de corporações.  

Apesar do Place Branding ser considerado uma prática, ou um processo, que 

ampara o conceito de marca de lugar, na revisão da literatura verifica-se poucos estudos 

que abordam o processo de gestão de marca país como um todo (PRYOR; 

GROSSBART, 2007). 

A maioria deles trata de aspectos relativos a uma etapa ou a elementos a serem 

levados em consideração na execução das atividades. Enquadram-se nessa categoria, 

por exemplo, o trabalho de Gilmore (2002), que defende o posicionamento de um país 
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baseado no espírito de seu povo e tomando-se em conta as macrotendências, os 

competidores, as competências do país e público-alvo, de Gudjonsson (2005), Anholt e 

Hildreth (2005) e Skinner e Kubacki (2007) que apresentam os elementos 

influenciadores da percepção acerca de um país, de Hankinson (2006) que expõe cinco 

princípios extraídos da administração de marcas de empresas e que deveriam ser 

empregados para o sucesso do branding de localidades, e ainda, o trabalho de Florek e 

Conejo (2007) que propõe a escolha de um produto que defina o país para posicioná-lo 

internacionalmente e ser usado na sua comunicação. 

Trabalhos que se dedicam à gestão começaram a surgir dentro da linha de 

pesquisa marketing de lugares. Um exemplo é a comparação do planejamento 

estratégico de marketing de empresas com o de lugares, apresentado por Kotler, Haider 

e Rein (1993) segundo o qual,  qualquer que seja a estrutura da localidade, o processo 

deve passar por cinco etapas: auditoria; estabelecimento da visão, objetivos e metas; 

elaboração da estratégia; plano de ação; e implantação e controle.  

Ainda nessa linha, Rainisto (2003), oferece sua contribuição ao desenvolver um 

modelo de nove condições e atividades que reunidas explicariam o sucesso do 

marketing estratégico de lugares. As cinco primeiras são aquelas que a localidade pode 

influir ativamente e estão relacionadas à capacidade de organização e gestão, são elas: 

grupo de planejamento (responsável por planejar e executar o planejamento estratégico 

de marketing); visão e análise estratégica (onde o lugar quer estar no futuro); identidade 

e imagem do lugar (as associações que a administração quer criar ou manter); parcerias 

público-privadas (capacidade de estabelecer cooperação na administração do processo) 

e liderança (capacidade de administrar o complexo processo).  

Outros quatro fatores são mencionados por Rainisto (2003) como fundamentais 

para o sucesso de marketing de lugares: unidade política (concordância dos tomadores 

de decisão em assuntos gerais que impactem as atividades de marketing); mercado 

global (a arena onde os locais competem); desenvolvimento local (a capacidade que a 

localidade tem de promover mudanças); processos convergentes (alinhamento de 

eventos que aparentemente acontecem por acaso durante o processo). A Figura 7 retrata 

o modelo de sucesso em marketing de lugares proposto pelo autor. 
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Figura 7: Fatores de sucesso no marketing de lugares 
Fonte: RAINISTRO, 2003, p.68 

 

Da corrente que estuda o “efeito país de origem” sobre as marcas de uma nação, 

vem a contribuição de Zerillo e Thomas (2007) de gestão de place branding, baseado na 

matriz essência/competência do “país de origem”. O processo contempla oito passos: 1) 

identificar setores em que o país tenha um diferencial competitivo e capacidade de 

inovação; 2) encontrar o mercado consumidor desses setores; 3) identificar o fator que 

impacta na decisão de compra; 4) reconhecer como o país é percebido pelo mercado; 5) 

analisar em quais mercados o país tem condições de melhorar sua imagem; 6) avaliar o 

custo-benefício de ações para mudar a percepção internacional; 7) desenvolver 

programas e comunicações com foco nos mercados-alvo; 8) avaliar o impacto e ajustar 

a estratégia. 

Em 2002, durante uma reunião do International Trade Center (ITC), praticantes 

e estudiosos participaram de uma sessão de discussão sobre branding de lugares que 

terminou com a divulgação dos passos recomendados na construção de marca de país: a 

tomada de decisão (questionamento se a iniciativa tem condições de ser executada e 

estabelecimento de um grupo de trabalho); pesquisa de percepção (interna e externa) e 

análise entre percepção e realidade do país; desenvolvimento da estratégia nacional; 

criação da estratégia de comunicação; implementação do programa e avaliação 

(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2002).  

Apesar de vários e recentes estudos ainda trazerem recomendações de ações ou 

atividades que as nações deveriam adotar para melhorar suas imagens (DINNIE, 2008, 
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NUTTAVUTHISIT, 2007, BARUCA, 2010, HALL, 2002, MARTINOVIC, 2002), 

verifica-se um movimento em direção à postulação de um modelo teórico mais 

abrangente, que explique o processo de gestão de marca de país e ao mesmo tempo 

possa ser prescritivo.  

A maioria das tentativas de construção de um modelo parte da análise de 

iniciativas já empreendidas por países, regiões ou cidades, decodificando as atividades 

ou as etapas do processo (JOHNSTON, 2008, AVRAHAM; KETTER, 2008, GOVERS; 

GO, 2009). Em sentido contrário, destaca-se o trabalho de Endzina e Luneva (2004) que 

desenvolve um modelo de gestão, demonstrado na Figura 8, o qual, depois de 

formulado foi empregado na avaliação da estratégia de gestão de marca da Letônia.  

 

 

 

 

 

  
 
Figura 8: Modelo para avaliar a estratégia de construção de marca da Letônia 
Fonte: ENDZINA;LUNEVA, 2004, p. 96 

 

Na mesma direção, merece destaque o modelo conceitual de planejamento 

estratégico de marca país desenvolvido por Moilanen e Rainistro (2009) considerado 

um dos mais abrangentes (KARVELYTE; CHIU, 2011) e que permite ser aplicado em 

cidades e destinos. O modelo contempla cinco estágios: start-up e organização; 

pesquisa; formação da identidade da marca; definição, execução e reforço do plano de 

ação; e implementação e follow-up. 

Este estudo parte dos modelos de Moilanen e Rainisto (2009) e de Kotler, 

Haider e Rein (1993), das recomedações de ITC (2002) e incorpora elementos de 

Rainisto (2003), Endzina e Luneva (2004) e de experiências de outros países, estudadas 

e relatadas por pesquisadores, para a construção de um modelo conceitual de gestão de 

marca país, a partir do qual foram extraídas as categorias de descrição do caso 

Colombia es Pasión e as escolhas metodológicas. Essas etapas e fases do modelo estão 

ilustradas no Quadro 12 e detalhas nessa seção, nos itens a seguir. 
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Processo de construção e gestão da marca país 

Etapas  Fases 

1 Grupo de planejamento 

2 Liderança e da unidade política 1 Engajamento 

3 Parcerias público-privadas 
4 Análise do país 2 Análise 
5 Análise da imagem interna e externa 
6 Visão da marca e objetivos 

7 Identidade da marca do país 

8 Símbolos, narrativas e arquitetura de marca 

9 Coordenação do processo 

10 Atividades de comunicação 

3 Estratégia 

11 Orçamento e de fontes de financiamento 
4 Execução e auditoria 12 Avaliação do processo e resultados realizada pelo gestor 

Quadro 12: Etapas e fases do processo de construção e gestão da marca país. 
Fonte: elaboração da autora 
 

 

2.2.1 Engajamento no processo de place branding 

A gestão de marca de um país deriva de ações nacionais de planejamento, 

política e desenvolvimento, em que se engajam governos, iniciativa privada e sociedade 

civil (ANHOLT, 2007). Nas palavras de Maurius Ursache, cofundador da agência de 

Branding da Romênia, “nation branding não é somente design e propaganda, não é 

somente uma coletânea de imagens, é um programa onde cada membro da nação é 

envolvido” (WILDER, 2007, p.146).  

Essa etapa aborda elementos iniciais necessários para o engajamento do país no 

processo de branding, o estabelecimento do compromisso com a marca e a visibilidade 

do projeto (MOILANEN; RAINISTRO, 2009) e contempla os passos: 

1) Criação de um grupo de planejamento 

2) Estabelecimento da liderança e unidade política 

3) Construção de parcerias público-privadas 

 

Grupo de planejamento 

Na tarefa de realizar o branding de países, frequentemente são empregados 

consultores, empresas especializadas no tema, que trabalham em conjunto com órgãos 
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de governo ou entidades público-privadas. Este processo, como sugere Rainistro (2003), 

deve ter uma liderança e um grupo de planejamento. 

O grupo de planejamento tem as responsabilidades de identificar os 

stakeholders, diagnosticar as condições internas do país, desenvolver uma visão baseada 

na análise dos recursos e na realidade e desenvolver um plano de ação de longo prazo. 

Normalmente o grupo é apoiado por um consultor externo e por membros da 

comunidade e a coordenação é delegada a representantes do Ministério de Relações 

Exteriores (ou equivalente), ou entidades nacionais de promoção do turismo, exportação 

e investimentos  (KOTLER et al, 2006, MOILANEN; RAINISTRO, 2009). 

Berg e Braun (1999) adicionam, como tarefas do grupo de planejamento, 

assegurar a qualidade da liderança e conseguir as parcerias público-privadas. Acreditam 

que a capacidade organizacional é um dos grandes desafios e razão do fracasso de 

várias inciativas. Moilanen e Rainisto (2009) defendem que estejam representados no 

grupo de planejamento, políticos de alto nível, líderes influentes do setor privado e 

representantes dos setores de arte, esportes e ciências. 

 

Liderança e unidade política 

Unidade política, na definição de Rainisto (2003, p. 79) é o “consenso entre 

tomadores de decisão em relação a assuntos públicos”. A dificuldade em se obter 

consenso, tanto na definição da visão, na proposta de valor e nas mensagens a serem 

comunicadas, como no controle das atividades do branding, é apontada como uma das 

principais diferenças entre o branding de países e empresas e produtos (MOILANEN; 

RAINISTRO, 2009, PRITCHARD; MORGAN, 1998, MORGAN, PRITCHARD, 

PIGGOTT, 2002, 2003).   

Visão compartilhada e propósito comum são precondições para o sucesso do 

branding (KALNINS, 2004) e só podem ser atingidos por meio de “soft power e uma 

massa crítica de interessados que estejam de acordo e voluntariamente endossem a 

estratégia nacional” (ANHOLT, 2005, p.226). A utilização de técnicas de comunicação 

corporativa pode contribuir para a adesão dos stakeholders à iniciativa de branding e 

proporcionar a comunhão dos valores da marca (TRUEMAN, KLEMM, GIROUD, 

2004, HANKINSSON, 2007). 
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Hankinsson (2007) acredita que a maior parte do sucesso ou insucesso do 

branding de uma localidade pode ser crediatda à liderança do processo. Quanto ao 

controle sobre as atividades, Anholt (2005, p.226) defende uma estrutura que não seja 

baseada no autoritarismo e propõe, o que intitula de “liderança distribuída”, uma “rede 

aberta de grupos independentes que desenvolvam suas atividades e ações de 

comunicação inspiradas por uma crença compartilhada em uma missão simples e 

poderosa”. 

Anholt (2005) credita ao líder de Estado ou de governo, o papel central de 

gerador da unanimidade em relação à legitimidade da iniciativa e mediador de conflitos 

de interesses entre os stakeholders. Rainisto (2004) salienta que o branding é uma 

responsabilidade da “alta administração” de um país, que deve exercer uma liderança 

profissional e envolver todos os níveis de interessados.  Em suma, é um processo que 

requer integração, cooperação e coordenação (MOILANEN, RAINISTO, 2009). 

 

Parcerias público-privadas 

Rainisto (2003, p.77) conceitua parceria público-privada como “uma cooperação 

entre o setor público e atores do setor privado”. 

As parcerias público-privadas no processo de place branding são fundamentais 

para estabelecer prioridades (RAINISTO, 2003), criar a unidade em torno do propósito 

e da visão (MOILANEN, RAINISTO, 2009), para endossar a marca e também para 

assegurar o financiamento da iniciativa (QUELCH; JOCZ, 2005, BERG; BRAUN, 

1999).  

Exemplo desse tipo de parceria pode ser observado no Chile, por meio do 

Prochile, agência fundada há quase 40 anos como uma parceria do Ministério das 

Relações Exteriores e o setor privado (PROCHILE, 2012) e que trabalha para promover 

o país no exterior, em especial as exportações e atrair investimentos estrangeiros 

diretos. A entidade não só constrói suas atividades e divide seus custos com a iniciativa 

privada, como tem buscado o endosso de empresas internacionais estabelecidas no país 

sobre os valores da marca país (QUELCH; JOCZ, 2005). 

Moilanen e Rainistro (2009) destacam a necessidade de construir um 

relacionamento com a mídia para que o projeto ganhe visibilidade, consiga atrair outros 

parceiros e para que seus resultados positivos cheguem ao conhecimento do público.  
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2.2.2 Análise 

Moilanen e Rainisto (2009) consideram como objetivo dessa etapa, a obtenção 

de informações que subsidiarão a etapa de planejamento estratégico da marca.  O ITC 

(2002) recomenda que seja verificada a imagem interna e externa do país e comparadas 

as discrepâncias entre elas. Sugere que, valores positivos indentificados nessas análises 

de imagem sejam enfatizados na construção da identidade de marca do país. A análise 

das características, das forças e fraquezas do lugar também deve fazer parte dessa etapa 

(AAKER, 2010, KOTLER, HAIDER, REIN, 1993). 

  

Análise do país 

Kotler, Haider e Rein (1993) denominam essa fase como “auditoria de lugar”. 

Segundo os atores, deve começar com uma reunião de informações econômicas e 

demográficas para que os responsáveis pelo processo tenham uma ampla visão das 

características do lugar e possam evoluir para a análise de suas forças e fraquezas, a 

serem consideradas pela ótica do “consumidor”. 

Kalandides (2011, p.285) amplia o escopo dessa fase denomindada por ele de 

“pesquisa da identidade”, onde as tarefas compreendem “entender o lugar, conhecer seu 

potencial e fraquezas e encontar elementos que façam o lugar ser o que é”. Propõe que 

essa análise seja realizada por um grupo revestido de legitimidade para construção da 

marca país, assistido por um moderador, normalmente um consultor contratado. O 

processo de identificação de importantes elementos da identidade nacional, forças, 

fraquezas, projetos e iniciativas que diferenciam o lugar, contemplariam a observação 

participante do consultor, uma fase de pesquisa em jornais, websites, documentos, 

papéis e sessões de entrevistas em profundidade divididas por temas (economia, 

turismo, cultura, política) com representantes da sociedade. 

Moilanen e Rainisto (2009) reforçam que as entrevistas com os stakeholders, 

teriam o papel de reunir possíveis pesquisas de imagem já realizadas e de assegurar que 

a identidade da marca seja identificada de modo participativo e, portanto, reflita os 

interesses e incentive a participação desse grupo nas etapas de planejamento, 

implentação e financiamento. 
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Análise da imagem interna e externa 

A percepção da audiência sobre um país desempenha importante papel nos 

resultados esperados do branding, portanto, “medir” essa percepção é fundamental não 

só na etapa de audtoria, mas também no desenvolvimento da marca (ZENKER, 2011), 

porque  “a maneira como um local é visto é também uma parte do que ele realmente é” 

(KALANDIDES, 2011, p.286). 

Para isso, países podem valer-se de índices como The Country Brand Index 

(CBI), elaborado pela empresa FutureBrand e Nation Brand Index (NBI), desenvolvido 

pela Anholt GfK Roper (FETSCHERIN, 2010), este último, o mais amplamente 

divulgado no meio (DINNIE, 2010). Ambos são apurados com base na percepção de 

consumidores por meio de pesquisa de dados primários. Os índices, por serem 

instrumentos padronizados permitem a comparação entre países (FETSCHERIN, 2010), 

são úteis na identificação dos concorrentes, mostram como eles são percebidos e 

auxiliam no posicionamento dos países (HARRISON-WALKER, 2011).  

Kavaratzis e Ashworth (2008) contestam a metodologia empregada em alguns 

índices de imagem desenvolvidos por empresas privadas. Saúl Cardozo, Diretor de 

Capacitação e Divulgação do Colombia es Pasión, afirmou o seguinte sobre estes dois 

índices:  

Estes rankings são muito comerciais, Simon Anholt [o idealizador do NBI] e Future 
Brand escolhem as marcas que eles mesmos têm ajudado a desenvolver. Apesar de 
ambos estudos mostrarem cifras muito interessantes, não se poede perder de vista o 
interesse comercial das pessoas que desenvolvem estes rankings, o que nos leva a  a 
afirmar que a totalidade dos resultados não representa feitos reais [...]. (SILVA, 
SEGRERA, 2009, p.151). 

Fetescherin (2010) elaborou um índice, denominado Country Brand Strength 

Index – CBSI, que não considera a subjetividade na mensuração do valor da marca país. 

Ele é baseado em dados secundários de exportação, turismo, investimentos estrangeiros 

diretos, imigração e no índice de governança proposto por Li e Filer (2007). Nos 

cálculos realizados com 31 países, foi possível comprovar a relação direta entre o NBI e 

o CBSI, ou seja, um país percebido negativamente no NBI tinha uma marca fraca no 

CBSI, e países com reputação alta, segundo o NBI, eram países com maior valor de 

marca, no CBSI.   

Dinnie (2010) acredita que alguns índices, desenvolvidos não especificamente 

com o foco em branding, podem representar indicadores úteis da atuação dos países e 
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auxiliar na melhora da imagem, quando é claro, o país está bem colocado no ranking. O 

autor cita como exemplos desses índices: ESI - Enviromental Sustentability Index, 

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index, que mede a competitividade 

do país em termos de suas instituições, saúde, infraestrutura, macroeconomia, educação, 

eficiência de mercado, tecnologia, negócios e inovação. 

Gallarza, Saura e Garcia (2002) identificaram que a maioria dos estudos que 

medem a imagem de lugares usam técnicas multivariadas ou bivariadas de análise e que 

muito poucos usam unicamente métodos qualitativos. Os métodos qualitativos têm 

vantagem de permitir a identificação das associações feitas ao país, em contrapartida, 

tornam a comparação entre países muito complexa (ZENKER, 2011), outra dificuldade 

é que na maior parte das vezes, a técnica empregada é a escala de Linkert de sete 

pontos, que não capturaria a característica holística da imagem por não permitir aos 

respondentes fazerem associações livres (ETCHNER; RITCHIE, 2003, TAPACHAI; 

WARYSZAK, 2000, BIGNE, SANCHEZ, SANCHEZ, 2001) .  

Considerando que a mídia é um agente que auxilia na projeção da marca de um 

lugar (GOVERS; GO, 2009) e que as pessoas informam-se sobre eventos que 

acontecem longe de onde vivem por meio da mídia de massa (AVRAHAM; KETTER, 

2008), é possível que a imagem de lugares seja mensurada tanto pela análise da 

quantidade, como da natureza da cobertura midiática (AVRAHAM, 2003; MANHEIM; 

ALBRITON, 1984, KALANDIDES, 2011).  

Nesta linha, situam-se os trabalhos realizados para conhecer a imagem do Brasil 

na Itália (CAMPONERO, 2003) e nas revistas de turismo (BIGNAMI, 2002), que se 

valeram da análise de discursos textuais divulgados pela mídia impressa, e o de 

Kalandides (2011), que mensurou a imagem de Bogotá por meio de resultados 

quantitativos e qualitativos, conseguidos a partir da análise de notícias publicadas em 25 

jornais, colombianos e internacionais, no período de cinco anos. 

 

2.2.3 Estratégia  

Essa etapa reúne as informações obtidas na etapa de análise para permitir as 

decisões estatégicas sobre visão, identidade e elementos da marca, coordenação da 

gestão, estimativativa de orçamento e fontes de financiamento. O processo deve ser 

interativo e circular (MOILANEN; RAINISTO, 2009) e seus passos são: 
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1) Elaboração da visão da marca 

2) Criação da identidade da marca do país 

3) Construção dos símbolos, narrativas e arquitetura da marca 

4) Definição da coordenação da gestão  

5) Escolha das atividades comunicação 

6) Definição orçamentária e de fontes de financiamento 

 

Visão da marca 

A visão da marca é uma declaração estratégica consensada pelo grupo 

encarregado da gestão da marca país (DINNIE, 2010, p.40), construída a partir de uma 

discussão entre o setor público, os cidadãos e os grupos de interesse relevantes, sobre a 

sua aspiração de futuro e as metas que serão estabelecidas para que a visão torne-se 

realidade (ITC, 2002; KOTLER et al, 2006). 

Consultorias muitas vezes são empregadas para o processo de identificação da 

visão, aportando úteis perspectivas e conduzindo a discussão, no entanto, a declaração 

da visão deve ser um produto final do consenso (KOTLER et al, 2006), ser construída a 

partir de objetivos realistas  (KALANDIDES, 2011) e unir as pessoas em torno de uma 

visão compartilhada (ANHOLT, 2008).  

O modo pelo qual os envolvidos na discussão enxergam o país,  muitas vezes, 

diverge da realidade e este é um ponto de tensão a ser solicionado pelo consultor ou por 

quem estiver comandando. A mediação do conflito pode ser feita propondo-se uma 

divisão da visão entre objetivos estratégicos realistas, aqueles que tem condições de 

serem evidenciados num curto prazo e que serão utilizados na construção da proposta de 

valor da marca, e os objetivos a serem perseguidos no futuro e que dependem de 

planejamento político e esforços contínuos para serem atingidos (KALANDIDES, 

2009).  

 

Identidade da marca de país 

Rainisto (2003, p.73), partindo da definição de identidade de marca proposta por 

Aaker (1996) no contexto de produtos e empresas, conceitua identidade de lugar como a 
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maneira pela qual o lugar quer ser percebido. A identidade de lugar é um conjunto de 

associações que os administradores da marca querem criar e manter. As associações 

representam uma síntese daquilo que o lugar é e implicam numa promessa para os 

clientes. 

Kotler e Pfoerstsch (2008, p.278) afirmam que “a verdadeira marca é sempre 

aquela definida de acordo com a visão dos consumidores”. Diante disto, pode-se 

dimensionar a dificuldade em realizar uma síntese da identidade do país para diversas 

audiências, principalmente quando a realidade interna não é homogênea, há setores 

industriais e de serviços diversificados e em níveis de desenvolvimento diferentes, 

apelos turísticos múltiplos, ricas manifestações culturais, indicadores econômicos e 

sociais ainda descompassados, instituições políticas consolidadas coexistindo com 

outras em processo de consolidação (MAYES, 2008; O’SHAUGHNESSY; 

O’SHAUGHNESSY, 2000).  

A marca de país deve ser inspiradora e crível, atrair interesse, ter relevância para 

o público estrangeiro e boa aceitação entre o público nacional (MOILANEN; 

RAINISTO, 2009) e assim como as marcas de consumo, deve ter longevidade 

(PRYOR; GROSSBART 2007). Mas, o mais importante é que a essência da marca, ou 

suas competências centrais, sejam verdadeiras (GILMORE, 2002, GOLD, 2006). Para 

Anholt (2007, p.32) uma marca de país só permitirá a melhora da imagem  

[...]quando o país se dedicar a desenvolver uma massa crítica de novas coisas:  
novas ideias, novas políticas, novas leis, novos produtos e serviços, novas 
construções,  novas artes, nova ciência, nova propriedade intelectual; e quando essas 
inovações possam comprovar algumas poucas verdades sobre o país. 

 

Símbolos, narrativas e arquitetura de marca 

Kapferer (2005) defende que uma marca é um sistema de três pólos, como um 

triângulo, que em cada um dos vértices estão: um conceito; um produto ou serviço; e 

um nome ou grupo de símbolos. Partindo da ótica desse último vértice, e traçando um 

paralelo com a definição de marca da American Marketing Associattion - AMA, Kotler 

e Gertner (2002) consideram a marca país como um nome, termos relacionados, logo, 

design ou a combinação de tudo para diferenciar um país de outros.  

A estratégia de construção dos símbolos e narrativas da marca deve considerar o 

cliente (MOILANEN; RAINISTO, 2009). No contexto do país, o cliente pode ser 
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considerando uma “audiência com poder de influência e que esteja ativamente buscando 

coisas novas, que o país tenha a oferecer” (ANHOLT, 2010, p.145) e traduz-se, 

efetivamente, em turistas, importadores, investidores, imigrantes, moradores, empresas 

locais, estudantes internacionais, organizadores de grandes eventos internacionais, 

produtores de fimes buscando por novas locações, entre outros (GOVERS; GO, 2009, 

KOTLER et al, 2006). A marca deve evidenciar, com clareza e personalidade, os 

benefícios que oferece para os clientes e que distinguem o país de seus concorrentes 

(PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002). 

Fan (2010) afirma que é impossível desenvolver uma mensagem simples sobre 

um país que possa ser usada por diferentes indústrias e em diversos países, que um logo, 

slogan ou campanha, não importa quão criativos sejam, não conseguem “vender” tudo 

para todo mundo. Moilanen e Rainisto (2009) reconhecem a necessidade de adaptação 

de mensagens chaves às diversas audiências e a criação de submarcas. Dado o 

complexo componente social e cultural da identidade do país, sua marca deve ser 

suficientemente maleável e abrangente para permitir variadas interpretações (PRYOR; 

GROSSBART, 2007, p.302), conter o maior espectro possível de elementos da 

identidade nacional e comunicar-se com diversas audiências (MAYES, 2008).  

Um denominador comum entre a multiplicidade de audiências é sugerido por 

Gilmore (2002, p.290): 

Indivíduos excepcionais e suas histórias excepcionais tem o potencial de trazer vida 
à marca do país e torná-la real à audiência de todo o mundo pelo simples fato de que 
pessoas identificam-se com pessoas.[...] A história de líderes ou mesmo de pessoas 
comuns [...] não somente traz uma fonte de valores para a essência da marca, como 
também fornece uma espécie de ‘lendas e mitos’ sobre o país, que são contados, 
recontados e relembrados. 

Morgan (2004) prevê que a batalha por consumidores será travada para 

conquistar corações e mentes. Hildreth (2010) acredita que a estratégia de construção da 

marca de um país deva contemplar “amor” e “fama”. Amor, na visão do autor, seria a 

forma com que os consumidores se identificariam com o local e fama, a maneira com 

que mais pessoas conhecessem o local. Para isso, sugere uma estratégia baseada na 

construção de uma narrativa do lugar que contempla quatro passos: identificar as 

histórias que as pessoas conhecem sobre o lugar, suas associações e o grau de verdade 

delas; decidir qual história define o lugar; encontrar novas e melhores maneiras de 

contar a história, direta e indiretamente e, por fim; tornar a história maior, mais real e 

facilmente multiplicável. 
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Para Kotler e Gertner (2002), o país deve construir a narrativa com base na 

escolha de alguns setores industriais, personalidades, características naturais e eventos 

históricos, identificados na etapa de análise das forças e fraquezas e que distinguam o 

país no cenário mundial. De acordo com Mihailovich (2006), as narrativas, assim como 

novos atributos periféricos da marca país, evoluem, e, portanto, a marca deve ser 

elástica o suficiente para poder contê-los.  

Avraham e Ketter (2008) acreditam no poder positivo ou negativo dos logos e 

slogans sobre a imagem do país, na síntese da essência do lugar e no apoio que 

oferecem a uma campanha de marketing. Citam como uma experiência exitosa de 

branding, o reposicionamento da Espanha pós-Franco, em que o sol de Juan Miró, 

brilhante e vívido, assumiu o papel de  logo nacional, acompanhado do slogan  “Spain – 

Everything under the Sun” e juntos transmitiram o otimismo dessa nova fase 

democrática, sem perder as características e personalidade da identidade nacional.  

As localidades podem ilustrar suas marcas com ícones amplamente conhecidos, 

como pontes, torres, esculturas, prédios, monumentos. Eles têm o poder de sintetizar ou 

reforçar rápida e eficientemente uma mensagem e acabam se tornando identificadores 

do lugar e uma parte da sua imagem (NUTTAVUTHISIT, 2007, AVRAHAM; 

KETTER, 2008).  

Dooley e Bowie (2005) ressaltam a necessidade dos países adotarem o conceito 

de arquitetura de marca empregado no branding convencional (AAKER; 

JOACHIMSTHALER, 2000). Em primiro lugar, recomenda-se identificar as submarcas 

nacionais, seus alcances (nacional ou internacional), suas propostas, estratégias, 

públicos-alvo, os resultados alcançados, sinergias ou conflitos com a identidade da 

marca nacional e, então, deve-se definir o tipo de relação entre a marca nacional e as 

submarcas. 

Dinnie (2010, p.200) adiciona que a arquitetura de marca “previne a proliferação 

e poluição de marcas que podem causar confusão no público-alvo e diminuir as 

sinergias”. O autor apresenta um modelo de arquitetura de marca (Figura 9) aplicável no 

contexto de país e recomenda que o endosso visual da marca nacional seja unicamente 

pelo nome e logo. 
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Figura 9: Modelo de arquitetura de marca país 
Fonte: DINNIE, 2010, p.200. 

 

 

Coordenação do processo  

Place branding deve ser concebido como uma política nacional (ANHOLT, 

2007) e como tal, tornar visíveis os objetivos, partilhando-os com os diversos atores 

locais fazem parte do processo. “Por essa razão, as iniciativas de branding devem ser 

assumidas por um responsável capaz de disseminar objetivos e engajar atores, caso 

contrário às iniciativas de branding [...] perderão credibilidade e suporte 

(PASQUINELLI, 2009, p.570)”.  

A mudança da imagem de um país é um processo e compromisso de longo 

prazo,  portanto, a gestão da marca país deve espelhar isso, ela deve ter um “guardião” 

(MOILANEN; RAINISTO, 2009). A gestão deve ser delegada a um órgão que tenha 

autoridade, representatividade e influência política, mas não seja orientadado pelo 

imediatismo de polítcos, que em curtos mandatos querem apresentar resultados que só 

podem ser alcançados no longo prazo (LODGE, 2002, ANHOLT, 2010). 

Assim como a gestão de uma empresa, a gestão de marca país deve ser 

inspiracional, encorajadora e sintonizada com os indivíduos liderados, requer 

profissionalismo e é decisiva para que os objetivos almejados pelo branding sejam 

atingidos (RAINISTO, 2003, 2004). Requer também “a tomada de decisões políticas, 

priorizações, orçamento e coordenação estruturada.” (KALNIS, 2004, p. 19). Segundo 

Papadopoulos e Heslop (2002, p.306) “se os envolvidos na gestão não agirem como 

corporações, os esforços do branding não serão bem sucedidos”. 
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Atividades de comunicação 

Place branding, segundo Sevin (2011) é uma atividade inerentemente 

comunicativa que vem da discordância sobre a imagem da localidade, se há uma 

concordância de percepções entre as audiências e os stakeholders não haverá 

necessidade desta prática. E a audiência contemporânea não aceita mais as mensagens 

passivamente, ela quer cada vez mais ter uma participação ativa no processo de 

comunicação, portanto, o place branding requer atividades que engajem o público-alvo. 

Uma alternativa pode ser através do esporte, sendo o país uma plataforna de 

eventos esportivos, possuindo equipes ou esportistas de destaque e desenvolvendo uma 

ampla estrutura dedicada aos esportes. O investimento em esporte traz benefícios de 

comunicação e marketing aos países, nem sempre possíveis de serem quantificados por 

um programa de branding (REIN; SHIELDS, 2007). 

A hospedagem de eventos esportivos tem maiores riscos, mas retornos maiores, 

a cobertura midiática gratuita durante o perído do evento é uma excelente oportunidade 

para promover a si mesmo e os seus recursos a um amplo público (LEE, 2010). Uma 

vantagem adicional é o investimento em infraestrutura e melhorias que beneficiarão o 

país após o evento (REIN; SHIELDS, 2007). 

Berkowitz et al (2007) salientam a importância em adotar uma estratégia em 

relação ao que o país deseja atingir, citam como exemplo a intenção da China em obter 

reconhecimento internacional de nação que legitimamente tem o poder de impactar o 

mundo, quer seja por seus logros econômicos, por sua população ou pelo poderio 

militar. Como barreiras à aceitação mundial da China, os autores verificaram três pontos 

que foram trabalhados tendo como instrumento os Jogos Olímpicos: direitos humanos, 

tecnologia e meio-ambiente. 

Os gestores de marca país têm pouco ou nenhum controle sobre equipes 

esportivas nacionais, mas um exemplo de estratégia que usou o esporte como ponto de 

partida foi Copa da Cultura, uma ação do Ministério da Cultura do Brasil durante a 

Copa do Mundo de Futebol de 2006.  Na Alemanha, foram realizados cerca de 200 

eventos como shows de música popular, concertos de musica clássica, mostras de artes 

plásticas, filmes, espetáculos de dança, peças de teatro e lançamentos de livros com o 

objetivo de umentar a visibilidade do país e promover a diversidade da cultura brasileira 

entre os alemães e público visitante do evento (COPA DA CULTURA, 2006). 
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A terceira estratégia ligada aos esportes, mais recente e ainda pouco explorada, é 

incorporar os esportes na marca da localidade (REIN; SHIELDS, 2007). O exemplo 

mais claro é Dubai Sports City, um complexo esportivo, com facilidades de 

entretenimento, hospedagem e compras, criado para que Dubai seja o principal destino 

esportivo do mundo, hospedando grandes eventos e atraindo o patrocínio das maiores 

marcas do mundo (DUBAI SPORTS CITY, 2013). 

A propaganda de lugares, logo após a Segunda Guerra Mundial foi associada a 

um método de persuasão de massas, com mensagens falsas que tinham o intuído de 

manipulação (SEVIN, 2011), mas sem dúvida constitui uma das mais populares 

ferramentas do branding de localidades. A propaganda é compra de espaço em mídia 

para enviar a mensagem da marca da localidade ao público-alvo. Apesar de ter um alto 

custo, os gestores da marca têm controle sobre a mensagem, o receptor e o timing 

(AVRAHAM; KETTER, 2008). As desvantegens da ferramenta seriam que o público 

tende a duvidar da credibilidade do anúncio e a não reter a mensagem pelo elevado 

número de estímulos desta natureza a que é submetido diariamente (RIES; RIES, 2004). 

A escolha do canal de comunicação é uma atividade complexa e na qual deve 

ser levada em conta as vantagens e limitações de cada um deles, como o custo, o 

alcance, a periodicidade, a exposição, a seletividade do público; o orçamento 

disponível; as características do país em que a propagada será veiculada; os hábitos de 

mídia do público-alvo e o conteúdo de mensagem  (KOTLER et al, 2006). 

As atividades de relações públicas consistem em esforços para construir bons 

relacionamentos e contatos com organizações públicas para obter publicidade favorável 

gratuita, construir uma boa imagem, evitar ou conter boatos, rumores ou informações 

desfavoráveis a uma localidade. Tem as vantagens das reportagens escritas por 

jornalistas parecerem mais críveis para a audiência, conseguirem atingir um público-

alvo que normalmente se esquivaria de anúncios e permitirem o uso de recursos como 

imagem, som, cores para transmitir a mensagem que a localidade deseja (KOTLER et 

al, 2006). No entanto, há dificuldades como a alta competição por espaços na mídia 

entre os países e o baixo controle do resultado final, em termos de tempo de publicação 

e conteúdo da mensagem (AVRAHAM; KETTER, 2008).  

Um exemplo de atividade de relações públicas desenvolvida pelo Brasil em 

2010 é o “Projeto Imagem” realizado pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (SECOM), em parceria com a Agência de Promoção de 
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Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e que consistiu na vinda ao país de 24 

jornalistas e formadores de opinião, a convite dos realizadores, que em sete viagens pelo 

país obtiveram informações sobre temas que se queria divulgar tais como, meio 

ambiente, censo, eleições, inclusão digital, centros de excelência em educação, 

tecnologia de ponta. A iniciativa resultou 240 matérias e 957 tweets, sendo 80% deles 

positivos (SECOM, 2010). 

Com os avanços tecnológicos, os espaços de informação estão se expandindo 

rapidamente e fazendo com que as mensagens cheguem ao público-alvo num curto 

espaço de tempo (GO; GOVERS, 2010). Hankinson (2004, 2007) refere-se à marca de 

localidades como uma rede relacional que une clientes, provedores de serviços e outros 

stakeholders, então, nada mais lógico que os países fazerem uso da internet e de 

recursos como de websites, blogs, canais no YouTube, Twitter, aplicativos para 

celulares e tablets para se divulgarem. 

O chamado E-branding oferece oportunidades para localidades construírem 

marcas fortes sem a necessidade de grandes orçamentos. Um exemplo inovador que 

gerou uma alta lembrança de marca, e foi ganhador do Leão de Ouro de Relações 

Públicas em Cannes, foi a campanha “O melhor emprego do mundo”, realizada pelo 

governo de Queensland, Austrália, para contratar um funcionário guardião da ilha entre 

candidatos do mundo inteiro. Os objetivos da iniciativa eram: atrair a atenção mundial 

para a barreira de coral, mostrar a beleza da região e o estilo tranquilo, mas não 

conformista, do australiano. O que fez dela um sucesso foi o uso inteligente de 

formadores de opinião, além de agentes indutores abertos (patrocinadores), anúncios 

pagos para lançar a campanha, “boca-a-boca” e agentes orgânicos (depoimentos de 

entusiasmados concorrentes). Após seis semanas de campanha o site recebeu mais de 

3,5 milhões de visitantes, 35 mil vídeos de candidatos foram postados, 6.000 histórias e 

matérias foram divulgadas no mundo com uma estimativa de valor de cobertura de 

mídia de US$80 milhões (GOVERS; GO, 2010). 

 

Orçamento e fontes de financiamento 

Apesar de ser um dos mais críticos pontos para o sucesso do branding de países, 

a forma de financiamento das iniciativas (MOILANEN; RAINISTO, 2009) ainda 

permanece pouco estudada (ANHOLT, 2002; HANKINSSON, 2010). 
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A  fonte primária e principal de financiamento de uma iniciativa de branding 

deve ser o governo. Recursos do setor privado podem ser adicionados ao orçamento, e 

quando isso acontece, normalmente é depois de iniciada a campanha, quando as 

empresas vislumbram a possibilidade de beneficiarem-se do projeto (MOILANEN, 

RAINISTO, 2009). Pike (2009), no contexto de marca de destino, propõe como fonte 

adicional de recursos, o licenciamento de marcas.  

O que se verifica na observação dos projetos nacionais é que o financiamento 

público é insuficiente e dependente da iniciativa privada, que cobra dos organizadores 

retornos para seus patrocínios. Essa pressão pode levar à uma inversão de prioridades na 

estratégia de construção da marca país, ao invés de um projeto de longo prazo, o 

branding corre o risco de ser reduzido a campanhas pontuais e de resposta imediata 

(HANKINSSON, 2010).  

Volumosos recursos públicos de longo prazo devem ser assegurados para a 

execução das atividades de branding. Moilanen e Rainisto (2009) analisaram iniciativas 

de diversos países e concluíram que um montande de €5 milhões são estimados para as 

etapas de “análise” e “estratégia” e o mínimo de €15 milhões anuais deve ser reservado 

para a execução das atividades de comunicação. 

 

2.2.4 Execução e auditoria 

A execução do plano estratégico deve ter uma duração de cinco anos 

(MOILANEN; RAINISTO, 2009) e primar pela integridade da estratégia (ITC, 2002), 

reconhecendo que em situação de mudanças derivadas da economia, política, orçamento 

e troca de liderança do país, os gestores da marca devem ser flexíveis para adaptaram 

(KOTLER et al 2006) o projeto às novas condições.  

Durante o período de execução, reuniões periódicas de acompanhamento entre 

os envolvidos, direcionadas à discussão das atividades, são recomendadas, mas deve-se 

evitar a tendência de debater indicadores, como variações nas exportações e aumento no 

número de turistas, vinculando-os com o desempenho da iniciativa de branding no curto 

prazo (MOILANEN; RAINISTO, 2009).  

Ao final do período de cinco anos, o programa deve ser avaliado quanto aos 

objetivos de aumento de exportações, turistas, investimentos estrangeiros diretos, 
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número de empresas utilizando a marca, ou quaisquer outros que tenham sido definidos 

pela coordenação (ITC, 2002, ZERILLO; THOMAS, 2007).  

Hildreth (2010) afirma que os benefícios do branding vão além desses tangíveis 

e que normalmente motivam o início da ação (exportação, investimentos e turismo). 

Cita, por exemplo, o encorajamento do diálogo entre os stakeholders e a motivação de 

fazê-los pensar mais sobre as suas atitudes que contribuem para a formação da imagem 

do país. Zenker (2011) propõe que a mensuração seja feita em cada um dos elementos 

da marca que o autor identifica: características do lugar, habitantes, negócios, qualidade, 

familiaridade e história da marca.  Zenker e Martin (2011) adicionam a satisfação dos 

residentes na avaliação dos resultados do branding. Mas todos são unânimes em 

reconhecer a necessidade de desenvolvimento de ferramentas de mensuração.  

Ainda na fase de auditoria, é fundamental a revisão da estratégia para a detecção 

e correção de problemas críticos para o sucesso da atividade de gestão da marca 

(BAKER; CAMERON, 2008). Sugere-se a avaliação da gestão, considerada um dos 

maiores desafios e um dos fatores de sucesso do processo (RAINISTO, 2003). A gestão 

pressupõe o estabelecimento de um relacionamento com os residentes, que devem ser 

envolvidos no processo de construção da visão da marca (WIDLER, 2007) e para quem, 

devem comunicados seus valores, dado o papel de construção das identidades que 

possui a marca nacional (ANHOLT, 2002, RAINISTO, 2003; MAYES, 2008).   

A boa gestão deve perseguir, tanto na fase de planejamento, como durante a 

execução, a colaboração de parceiros públicos e privados e demais interessados no 

processo. Alguns autores defendem que colaboração dos envolvidos significa a ampla 

discussão para planejarem e solucionarem problemas referentes ao branding (JAMAL; 

GETZ, 1995, GUNN, 2002). Anholt (2005, p. 227), por sua vez, demonstra ceticismo 

quanto à discussão democrática ao declarar que “a experiência do mundo corporativo 

prova que fazer pessoas e organizações independentes, com interesses, opiniões e 

agendas diferentes, falarem em uníssono, dificilmente é conseguido pelo consenso” e 

que, a liderança “pulso firme” deve buscar sim, por meio de grupos e comitês, um 

consenso que gire em torno do propósito do branding. 

A integração de parceiros com propósitos convergentes é fundamental para unir 

os esforços de iniciativas similares, tanto setoriais como regionais, ao projeto nacional 

(FUJITA; DINNIE, 2010; GUNN, 2002) e maximização dos recursos financeiros 

disponíveis (FLOREK, 2005). A gestão deve buscar superar eventuais resistências à 
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liderança do processo, considerado um dos pontos que capazes de comprometer os 

resultados do projeteto ou até mesmo interrompê-lo (CURTIS, 2001). Fujita e Dinnie 

(2010) sugerem especial importância à comunicação fluída entre os envolvidos, para 

que as sinergias sejam encontradas e os objetivos comuns sejam fortificados. 

As etapas e fases do place branding podem ser sintetizadas graficamente pela 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Etapas e fases do Place Branding 
Fonte: elaboração 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo do capítulo reside em descrever justificadamente o percurso 

metodológico da pesquisa. Inicia-se, portanto, na definição espistemológica da pesquisa, 

que conduz à abordagem adotada. Na sequência, apresenta-se o método escolhido, os 

tipos de pesquisa que serão empregados e como conseqüência, as técnicas de coleta e 

finaliza com a explicação acerca das técnicas de análise.  

 

3.1 EPISTEMOLOGIA 

Para situar epistemologicamente a pesquisa, foi tomada como base o texto de 

Burrel e Morgan (2003).  Nesse estudo, os autores propõem quatro paradigmas 

sociológicos que funcionam como perspectivas para analisar fenômenos e teorias 

sociais.  

O paradigma funcionalista é caracterizado pela preocupação em prover 

explicações racionais e soluções práticas sobre o status quo, a ordem social, o consenso, 

a integração social, a satisfação das necessidades e a atualidade. Aborda estes aspectos a 

partir de uma ótica realista, positivista, determinista e nomotética. 

O paradigma radical estruturalista defende uma sociologia das mudanças 

radicais a partir de um ponto de vista objetivo. Difere do paradigma funcionalista 

principalmente quanto à finalidade: a mudança radical, a emancipação e a 

potencialidade. A visão comum entre todos os teóricos desse paradigma é que a 

sociedade contemporânea é caracterizada por conflitos que geram mudanças radicais 

por meio de crises políticas e econômicas.  

O paradigma interpretativista busca compreender o mundo como ele é a partir da 

experiência do indivíduo, não somente aquele que observa a ação, e sim aquele que dela 

participa. O foco de observação dos pesquisadores interpretativitas é a essência do 

mundo cotidiano, a base da realidade social e para isso, por vezes, mergulham na 

consciência humana e na subjetividade como tentativa de encontrar os significados 

fundamentais que estão por trás da vida social. 
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Por fim, o paradigma radical humanista pretende desenvolver a sociologia da 

mudança radical a partir de um ponto de vista subjetivista. É similar ao paradigma 

interpretativista, no entanto, compromete-se com uma visão de sociedade que enfatiza a 

importância de transcender ou superar as limitações dos arranjos sociais que impedem o 

desenvolvimento humano.  

Por vezes, o paradigma interepretativista é associado ao construtivismo social 

(MERRIAM, 2009; CRESWELL, 2010; MERTENS, 1998), pelo qual os indivíduos 

buscam a compreensão do mundo em que vivem e nesse processo, desenvolvem 

significados subjetivos, complexos e múltiplos, a partir de suas experiências 

individuais, da interação com outros e dos contextos histórico e cultural. Essas 

complexidades e multiplicidades exigem do pesquisador a visão holística, a habilidade 

para extrair dos indivíduos esses significados, a compreensão do contexto e da relação 

indivíduo-meio para que a realidade seja “construída” pelo conhecimento, como 

esclarece Merriam (2009, p.8-9). 

A Figura 11 ilustra o posicionamento dos quatro paradigmas em relação às suas 

dimensões subjetiva e objetiva, e como denominam os autores, nas sociologias da 

mudança radical e da regulação, termos propostos para esclarecer e unificar o debate 

ordem/conflito, dominante nos anos 60 e 70.  Eles introduzem o termo “sociologia da 

regulação” referindo-se aos trabalhos de teóricos que explicavam a sociedade em termos 

de unidade e coesão e em contraste sugerem o termo sociologia da mudança radical para 

definir os esforços de formular explicações para as mudanças radicais, conflitos 

estruturais, meios de dominação e contradição estruturais que os teóricos vêem como 

característica da sociedade moderna. 

 Sociologia da Mudança Radical  

Radical Humanista Radical Estruturalista 

Subjetivo 

Interpretativista Funcionalista 

Objetivo 

 Sociologia da Regulação  

Figura 11: Quatro paradigmas para análise das teorias sociais 
Fonte: BURREL; MORGAN, 2003, p.22 
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Em termos epistemológicos, este trabalho situa-se na fronteira do paradigma 

interpretativista, na medida em que busca compreender o processo de branding da 

Colômbia na perspectiva do indivíduo, aquele que é envolvido no processo, aquele que 

percebe e formula a imagem e em última instância, o indivíduo que decide viajar, 

importar ou investir na Colômbia.  

Segundo Burrel e Morgan (2003), a inclinação do paradigma interpretativista, e 

por consequência a deste trabalho, é nominalista, antipositivista, voluntarista e 

idiográfica. O nominalismo parte da premissa de que o mundo social externo ao 

indivíduo é feito de nomes, conceitos e rótulos que são usados para estruturar a 

realidade, que não pode ser descrita a partir deles. Para o antipositivismo, o mundo 

social é na sua essência relativo e só pode ser compreendido por meio do ponto de vista 

dos indivíduos diretamente implicados na atividade objeto de estudo.  De acordo com a 

visão voluntarista, o homem é um ser autônomo, de vontade própria e tem condições de 

influenciar o ambiente. No debate metodológico, a abordagem idiográfica é a que volta 

sua atenção para o fenômeno singular, visando compreender sua especificidade e 

individualidade. 

 

3.2 ABORDAGEM 

O enquadramento epistemológico da dissertação no paradigma interpretativista 

conduz à definição da abordagem da pesquisa como qualitativa. Na visão de Merriam 

(2009) este é um caminho “quase natural” porque a pesquisa qualitativa é 

fundamentalmente interpretativa. Segundo ela, “os pesquisadores qualitativos estão 

interessados em entender como as pessoas interpretam suas experiências, como elas 

constroem seus mundos e qual o significado que elas atribuem às suas experiências” 

(MERRIAM, 2009, p.5). 

Pela ótica de Manson (2002, p. 2) a pesquisa qualitativa tem menos a ver com 

um grupo de técnicas e filosofias e sim com certas escolas de pensamento que se situam 

na tradição sociológica interpretativista. E, como exemplo cita a fenomenologia, a 

etnometodologia e o interacionismo simbólico. Em oposição, Maanen (1979) 

compreende a pesquisa qualitativa como um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que objetivam descrever e decodificar os componentes de um complexo 
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sistema de significados. No entanto, ambos os autores afirmam que a pesquisa 

qualitativa presta-se a traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social. 

Na visão de Godoy (1995, p.58), as principais características da pesquisa 

qualitativa, e que norteiam o presente trabalho, são: a) considerar o ambiente como 

fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave; b) possuir caráter 

descritivo; c) ter o processo como foco principal de abordagem; d) realizar a análise dos 

dados de forma intuitiva e indutivamente e, por fim, e) ter como preocupação maior a 

interpretação de fenômenos na direção de compreensão. A exceção feita neste trabalho é 

o uso de técnicas e métodos estatísticos, não requeridos pela pesquisa qualitativa, 

segundo a autora. 

Segundo Demo (1998, p.101) “uma pesquisa qualitativa dedica-se mais a 

aspectos qualitativos da realidade, ou seja, olha prioritariamente para eles, sem 

desprezar os aspectos também quantitativos e vice-versa”. Visão defendida também por 

Manson (2002) quando preconiza a ênfase “holística” de análise e interpretação em 

detrimento do estabelecimento de padrões, tendências e correlações. Para a autora, 

apesar de a abordagem permitir formas de quantificação, as análises estatísticas não são 

centrais na pesquisa qualitativa.  

Diante dessas afirmações, pode-se dizer que o uso de estudo econométrico de 

dados relativos à exportação, turismo e investimento estrangeiro direto, com o objetivo 

de avaliar o impacto econômico da do nation branding, não descaracteriza a abordagem 

qualitativa porque o objetivo principal desse trabalho é compreender o fenômeno em 

seu contexto social, logo, os dados colaboram para o exercício interpretativo. 

A perspectiva fenomenológica é central na pesquisa qualitativa e, segundo 

Taylor e Bogdan (1997), essa perspectiva está aliada a teorias e escolas de pensamento 

das ciências sociais. Os autores citam diversos exemplos como o pós-estruturalismo, 

pós-fundacionismo, sociologia reflexiva, realismo crítico, teoria cultural, 

desconstrucionismo, hermenêutica crítica, entre outras, no entanto, centram a discussão 

no interacionismo simbólico, que acreditam ser o ponto de partida para o que 

consideram ser os mais recentes frameworks da pesquisa qualitativa: a etnometodologia, 

a pesquisa feminista e o pós-modernismo. 

Uma pesquisa qualitativa realizada com a perspectiva do interacionismo 

simbólico reforça a importância do significado social que as pessoas atribuem ao mundo 



	  
	  

57	  

que as cerca (TAYLOR; BOGDAN, 1997). Blumer (1969) afirma que os atores sociais 

atribuem significados a coisas,  situações, outros atores e a eles mesmos por meio do 

exercício de interpretação. Defende que pessoas reagem a coisas ou mesmo a outras 

pessoas em função do significado que têm para elas, e não respondem a estímulos ou 

scripts culturais. Segundo o autor, é o significado que determina a ação e o significado 

não é inerente aos objetos e sim, produto da interação social.  Blumer (1969, p.5) 

explica que o processo de interpretação tem dois passos, 

primeiro, o ator indica para ele mesmo, as coisas em relação as quais ele deverá ter 
uma atitude; ele deve apontar para si mesmo, as coisas que têm significado. 
Segundo, como resultado desse processo de comunicação com ele mesmo, a 
interpretação torna-se uma questão de administrar significados. O autor seleciona, 
verifica, suspende, reagrupa e transforma o significado sob a luz da situação na qual 
ele é colocado e da direcionamento de sua ação.  

O processo de interpretação coloca-se como intermediário entre os significados 

e a predisposição de agir e a ação propriamente dita. Quando o autor insere a influência 

da situação no processo, afirma que as decisões podem variar conforme diferentes 

situações. Outra constatação é que pessoas podem dizer ou agir de modos distintos, em 

situações similares, como decorrência de suas experiências e do que elas representam 

em termos de significado para os indivíduos. 

O presente trabalho será desenvolvido sob a lente do interacionismo simbólico, 

porque busca compreender a motivação para a mobilização em torno de um projeto de 

construção de marca país que tivesse um significado comum para a toda nação, como 

foi conquistado o engajamento desses atores, a maneira pela qual foram desenvolvidos 

símbolos e slogans que traduzissem as plurais visões de país e, em última instância, se o 

processo de construção e gestão da marca Colômbia mudou os significados que os 

públicos internacional e interno atribuíam ao país. 

 

3.3 MÉTODO 

Segundo Dinnie (2008, p. 13), a gestão de marca país corresponde a 

Um processo excitante complexo mas controverso; é excitante porque há pouca 
teoria mas uma significante quantidade de atividade no mundo real, é complexo 
porque envolve múltiplos níveis, dimensões e disciplinas além do branding e, como 
uma atividade muito política que gera pontos de vista e opiniões conflitantes, pode 
ser controverso. 

Diante da complexidade e da contemporaneidade do tema, um caminho para sua 

compreensão é a condução de pesquisas que usem o método estudo de caso.  Yin (2010, 
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p.39) define estudo de caso como “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando o 

limite entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Merriam (1988) conceitua o método como “uma descrição, holística e 

intensiva”, de um fenômeno “bem delimitado”, o que, segundo a autora, pode ser um 

programa, uma instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo ou uma 

unidade social. Na mesma linha está Eisenhardt (1989), que conceitua o estudo de caso 

como uma estratégia de pesquisa que foca em “entender a dinâmica presente em uma 

unidade de análise”. Ambas as autoras preocupam-se com a definição da unidade de 

análise para que o método possa ser classificado como estudo de caso. 

Godoy (2010, p.128) também partilha dessa preocupação ao chamar atenção 

para a importância de se definir criteriosamente a unidade de análise, uma vez que no 

interior de cada unidade é possível localizar “múltiplos espaços que merecem ser 

visitados, eventos ou atividades a ser observados, pessoas a ser entrevistadas e 

documentos a ser examinados”.  

A unidade de análise, alvo dessa investigação é o programa Colombia es pasión, 

uma iniciativa do governo federal para promover a imagem da Colômbia como um 

destino turístico, um produtor de bens e serviços de qualidade e um país com 

oportunidades para os investimentos estrangeiros. 

Quanto ao propósito do estudo de caso, Yin (2010) classifica o método em três 

tipos: exploratórios, descritivos e explanatórios ou causais. Exploratórios são aqueles 

que permitem aprofundar a compreensão de um fenômeno pouco investigado e que os 

resultados alcançados podem gerar hipóteses com chance de serem verificadas 

posteriormente. Descritivos, por sua vez, prestam-se à elaboração de relatos, não se 

guiam por hipóteses, tampouco objetivam a formulação de hipóteses genéricas, no 

entanto, podem apoiar investigações que no futuro envolvam exercícios de comparação, 

visando a formulação de teoria. Explanatórios ou causais são aqueles que objetivam 

descobertas de proposições teóricas generalizáveis ou proporcionam a geração de 

teorias.  

Stake (2000), por sua vez, classifica o método de estudo de caso em intrínseco, 

instrumental e coletivo. Intrínseco é aquele em que o caso constitui o próprio objeto da 

pesquisa e o pesquisador procura entendê-lo em profundidade. Instrumental é aquele em 
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que o pesquisador não tem interesse específico no caso, mas utiliza o método para 

alcançar outros objetivos específicos. E o coletivo, para o autor, é aquele cujo propósito 

reside em estudar características de uma população com propósitos geralmente 

instrumentais.  

O presente trabalho utiliza o método estudo de caso descritivo, nas visões de Yin 

(2010) e Merriam (2009), combinado com o interpretativo e o avaliativo. O caso 

interpretativo preocupa-se com descrição pormenorizada do fenômeno investigado, 

visando desenvolver categorias conceituais que permitem “ilustrar, confirmar ou opor-

se a suposições teóricas”. O caso avaliativo tem como objetivo “apreciar o mérito e 

julgar os resultados e a efetividade de um programa” (GODOY, 2010, p.124-125).  

Os três recursos serão combinados porque a descrição intensa do fenômeno não 

é somente característica do caso descritivo, e sim uma necessidade dos estudos 

qualitativos que prezem pela qualidade (DEMO, 1998). As características que definem 

o caso como interpretativo poderão ser observadas no relato da gestão de marca país na 

Colômbia, ao dialogar com as teorias ainda incipientes e recentes sobre o tema, muitas 

das quais não têm mais que uma década e que ainda carecem de estudos empíricos. O 

estudo também pode ser considerado um estudo de caso avaliativo porque se deseja 

conhecer os impactos econômicos e de imagem causados pelo branding da Colômbia. 

Na revisão da literatura verificou-se que o método estudo de caso é comumente 

utilizado nos trabalhos sobre o tema marca país. Como exemplo, podem ser destacados 

os trabalhos sobre a Espanha (GILMORE, 2002), Romênia (ABRUDAN; 

MUCUNDORFEANU, 2009), Nova Zelândia (SANTANA, 2006; GOVERS; GO, 

2009), ASEAN – Associação das Nações do Sudeste Asiático (ZERRILLO; THOMAS, 

2007), Turquia (KEMMING; SANDIKCI, 2007), China (BERKOWITZ et al, 2007), 

Tailândia (NUTTAVUTHISIT, 2007), Costa Rica e Moldávia (FLOREK; CONEJO, 

2007),  Suíça (FETSCHERIN; MARMIER, 2010), Holanda (GOVERS; GO, 2009) e 

países do centro e leste europeu (SZONDI, 2007), entre outros. 

Além disso, predominam as pesquisas que utilizam o estudo de caso único, o 

que parece não ser exclusividade das pesquisas sobre nation branding, conforme 

declaração de Alves-Mazzotti (2006, p.640), “os estudos de caso mais comuns são os 

que focalizam apenas uma unidade: um indivíduo [...], uma instituição [...], um 

programa [...], ou um evento [...]”.  
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Stake (2000, p.245) adverte que “o objetivo do estudo de caso não é representar 

o mundo, mas representar o caso”. O autor defende a utilização de um único caso nas 

seguintes circunstâncias: quando se utiliza o caso para testar teorias; quando o caso a ser 

estudado é raro ou extremo, ou seja, não existam outras situações semelhantes que 

possam servir de comparação; e quando o caso é revelador, o que ocorre quando o 

pesquisador tem acesso a informações não facilmente disponíveis. Pode-se dizer que as 

pesquisas de marca país enquadram-se nas duas últimas circunstâncias. 

Eisenhardt e Graebner (2007, p.30), autores que defendem a geração de teoria a 

partir de pesquisas que empregam o método estudo de caso, afirmam que  

casos únicos podem permitir a criação de teorias mais complicadas do que casos 
múltiplos, porque pesquisadores de casos únicos podem encaixar sua teoria 
exatamente aos muitos detalhes de um caso particular. Em contraste, pesquisadores 
de casos múltiplos retém apenas as relações que são replicadas na maioria dos casos. 

Cada vez mais, os trabalhos que utilizam o método estudo de caso estão 

ganhando múltiplos níveis de análise dentro de uma única unidade. (EISENHARDT, 

1989, p.534). A concentração nos “muitos detalhes” do caso único faz com que a 

investigação ganhe em densidade por meio de um mergulho profundo na coleta de 

fontes de evidências. Os estudos de caso único permitem a cobertura maior do 

fenômeno em seus diferentes aspectos. 

Foi escolhido o estudo de caso Colombia es Pasión pelas razões detalhadas no 

capítulo de Introdução, na seção Justificativa. 

A Figura 12 sintetiza as escolhas metodológicas até aqui descritas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 12: Epistemologia, abordagem e método de pesquisa 
Fonte: elaboração 
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3.4 TIPOS DE PESQUISA E TÉCNICAS DE COLETA 

Definidas a escolha epistemológica, a referente à abordagem e ao método de 

pesquisa, faz-se necessária a apresentação dos tipos de pesquisa e técnicas de coleta de 

dados. 

De acordo com Lima (2008) “as pesquisas de caráter bibliográfico, de campo, de 

laboratório e documental correspondem às modalidades mais frequentemente 

exploradas em investigação de natureza acadêmica.” Esse trabalho será construído por 

meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Lima (2008) esclarece que a pesquisa bibliográfica tem como fonte “livros, 

dicionários, enciclopédias, artigos publicados em periódicos ou em anais de reuniões 

acadêmicas, ensaios, resenhas, monografias, relatórios de pesquisas, dissertações, teses, 

apostilas e boletins”. 

Na visão de Godoy (2010) não há duvidas sobre a importância da revisão da 

literatura, no entanto, há controvérsias sobre o momento de realizar a pesquisa 

bibliográfica. Em suas investigações, a autora constatou que, em trabalhos que utilizam 

o método estudo de caso, o mais comum é que os pesquisadores iniciem a investigação 

pela pesquisa de campo. 

 Em oposição, Hartley (1995) defende a necessidade de, antes de iniciar o 

trabalho de campo, o pesquisador contar com uma estrutura teórica de referência, que 

deverá ser ampliada caso surjam, no decorrer da pesquisa, novas ideias e conceitos que 

precisem ser amparados na literatura. O presente trabalho adota essa linha de ação.  

A pesquisa bibliográfica foi empregada para compreender os antecedentes e 

contexto em que se desenvolvem as pesquisas sobre place branding. Almejou sintetizar 

os diversos conceitos sobre o tema e esclarecer construtos relevantes para a 

compreensão do tema como, marca, identidade e imagem. Levantou os principais 

estudos desenvolvidos na última década sobre os temas país de origem e marca de 

destino e procurou estabelecer as relações e contribuições que os resultados dessas 

pesquisas aportaram para o tema central dessa investigação. 

Como salientou Fetscherin (2010, p.467), “a pesquisa sobre marca país ainda 

está na infância e somente na última década tem aumentado o número de acadêmicos e 

praticantes”. Sendo assim, a pesquisa bibliográfica também teve papel fundamental na 

identificação das abordagens e categorias de análise que norteiam as mais recentes 
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pesquisas sobre o assunto. Apoiou na compreensão do processo de construção e gestão 

da marca país e indicou a metodologia de avaliação do impacto que uma iniciativa desse 

tipo representa em termos econômicos e de imagem.  

Pode-se dizer que a pesquisa bibliográfica agregou elementos que permitiram, 

em primeiro lugar, a estruturação do caso, em seguida, sua interpretação e, em última 

instância, fornecerá ferramentas para que o objetivo de avaliação seja cumprido. 

O conhecimento científico sobre o tema situa-se em livros, mas principalmente 

nos periódicos (GERTNER, 2011):  

• Place Branding 

• Place Branding and Public Diplomacy 

• Journal of Place Management and Development 

• Journal of Travel and Tourism Marketing 

• Journal of Business Research 

• Journal of Travel Research 

A pesquisa documental, possibilitou o conhecimento sobre o programa 

Colombia es Pasión e permitiu identificar outras fontes de informação (GODOY, 

2010).  

Numa segunda etapa, o levantamento documental, incorporou novos elementos à 

construção do caso e permitiu a validação das informações obtidas por outros meios 

(YIN, 2010). Nessa investigação, a pesquisa documental iniciou-se em paralelo à 

pesquisa bibliográfica. Teve função essencial para a descrição e interpretação do caso e 

para a verificação da imagem do país.  

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 

6023, 2002) a pesquisa documental corresponde à 

qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 
possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros 
audiovisuais e sonoros, imagens sem modificações, independentemente do período 
decorrido desde a sua primeira publicação.  

Yin (2010) cita seis classes de fontes de evidência como as mais frequentes na 

realização de estudos de caso: documentação, registro em arquivos, artefatos físicos, 
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entrevistas, observação direta e observação participante. De acordo com a definição da 

ABNT, pode-se agrupar na categoria de pesquisa documental as três primeiras.  

Seguindo a classificação de Yin (2010), os documentos que esse estudo levantou 

foram os seguintes:  

• Programas de governo que tratem especificamente da imagem do país ou de 

promoção de exportação, investimentos e turismo;  

• Planejamentos estratégicos de ministérios e agências governamentais; 

• Plano de marketing do programa Colombia es Pasión; 

• Relatórios de atividades de envolvidos na iniciativa de branding do país; 

• Relatórios, artigos e discursos de autoridades, escritos, em vídeo ou áudio, 

em fóruns internacionais como o World Trade Organization - WTO, 

International Trade Center - ITC, World Tourism Organization – UNWTO, 

International Monetary Fund – IMF e The World Bank ;  

• Relatórios e pesquisas de consultorias externas contratadas pelo país e 

• Artigos noticiosos que tinham Colômbia como tema principal.  

Os registros em arquivo são documentos, na maioria dos casos, 

computadorizados, elaborados para uma finalidade e um público específicos que não os 

da investigação científica e que fornecem subsídios para uma análise quantitativa (YIN, 

2010). Os registros em arquivo que essa pesquisa objetiva coletou foram: 

• Pesquisas de imagem realizadas pela Colômbia; 

• Avaliação de desempenho do programa; 

• Orçamentos de governo, destinados às ações de promoção do país e 

• Dados estatísticos de exportação, investimento estrangeiro direto e turismo. 

Artefatos físico na definição de Yin (2010, p.140) é “um dispositivo 

tecnológico, uma ferramenta ou instrumento, uma obra de arte ou alguma outra 

evidência física”. Em linha com essa definição, foram levantados os itens da campanha 

Colombia es Pasión como logo, slogan, folders, website, vídeos, jingles, brindes, 

instalações. O autor afirma que essa fonte de evidência tem uma importância menor na 

maioria dos estudos de caso, mas entende sua relevância em situações em que os 

artefatos trazem uma perspectiva mais ampla para a compreensão do caso, exatamente a 

situação dessa pesquisa. 
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Kapferer (2005) define “marca” como um sistema com três pólos: produtos e 

serviços; conceito; e nome e grupo de sinais. Entende-se por sinais, logo, slogans, cores, 

tipologia de letra, websites, etc. Diante dessas definições, os artefatos físicos da 

campanha desempenham relevante papel para a análise da mensagem a ser endereçada 

aos diversos públicos-alvo e para a compreensão do projeto de marca país como um 

todo.  

A pesquisa de campo foi composta exclusivamente por entrevistas e teve como 

objetivo obter descrições da gestão de marca país na Colômbia, a partir da perspectiva 

dos indivíduos que participaram ativamente da iniciativa. 

Sobre as entrevistas, Yin (2010) classifica-as em três tipos: entrevista em 

profundidade, entrevista focada e levantamento formal. O primeiro tipo proporciona ao 

pesquisador insights sobre o assunto, além disso, os entrevistados, nas palavras do 

autor, “podem iniciar o acesso às fontes corroborantes ou opostas à evidência” (YIN, 

2010, p.134). A entrevista focada tem o papel de esclarecer fatos e pontos anteriormente 

identificados e confrontar informações. O terceiro tipo, o levantamento formal, tem 

questões estruturadas, segue os procedimentos de amostragem, instrumentos e análise 

de uma survey e aporta evidências quantitativas ao estudo de caso. Esse trabalho 

empregou o segundo tipo de entrevista. 

Foram realizadas entrevistas focadas, nas quais, as questões foram formuladas 

visando a compreensão das etapas de processo de construção de marca país: 

engajamento, análise, formulação da estratégia, execução e auditoria. Os entrevistados 

foram: 

1. David Lightle, o consultor contratado pela Colômbia para desenvolver o 

projeto de nation branding no país. 

2. Gonzalo Antequera, publicitário da agência Sancho BBDO que trabalhou no 

projeto Colombia es Pasión no seu início, com destaque na captação de 

recursos. 

Buscou-se, sem sucesso, o contato com os seguintes envolvidos no projeto: 
1. Membros do primeiro Conselho Assessor, que teve a função de formular a 

estratégia do programa de marca país e o conceito da marca: 

• Lina Moreno de Uribe ex-primeira dama da Colômbia 

• Fabio Valencia Cossio - Embaixador da Colômbia na Itália 
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• Luis Guillermo Plata - Diretor da Proexport entre 2002 e 2006 

• Alicia Mejía - Diretora de Mercado da Inexmoda 

• José Perez -  Presidente de Yosha Colombia 

2. Representantes da Proexport, gestora do programa Colombia es Pasión: 

• María Claudia Lacouture Pinedo – atual presidente  

• Angela Montoya Holguín – ex-ministra de Comunicações da Colômbia e 

ex-diretora do programa Colombia es Pasión. 

3. Representante da entidade denominada Marca País, sucessora da Proexport 

na gestão de marca país. 

• Carolina Mejía Cuartas - Diretora de Marketing  

O Quadro 13 sintetiza o tipo de pesquisa e técnicas de coleta empregadas nesse 

trabalho. 

Tipo de pesquisa e técnicas de coleta 
Bibliográfica 

• Livros 
• Periódicos 

Documental 
Documentos 

• Relatos da iniciativa de branding da Colômbia 
• Programas de governo 
• Plano de marketing 
• Relatórios de atividades 
• Discursos  
• Relatórios ou artigos preparados por organismos internacionais 
• Relatórios e pesquisas de consultorias 
• Artigos de jornais 

Registro em arquivo 
• Pesquisas de imagem realizadas 
• Avaliação de desempenho 
• Orçamentos 
• Dados estatísticos de exportação, investimento estrangeiro direto e turismo 

Artefatos físicos 
• Folders 
• Website 
• Vídeos 
• Jingles 
• Instalações 
• Brindes 

Campo 
Entrevista 

• Focadas 
Quadro 13: Tipo de pesquisa e técnicas de coleta 
Fonte: elaboração 
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3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Coletadas as fontes de evidência do estudo de caso (YIN, 2010), faz-se 

necessário agrupá-los segundo categorias previamente definidas. O processo de 

classificação e organização dos dados desempenha papel fundamental na atividade de 

interpretação de uma pesquisa qualitativa (FLICK, 1998; BARDIN, 2010). Eisenhardt 

(1989) alerta que a análise de dados é a parte mais difícil do estudo de caso e que o 

“dilúvio” de dados, próprio desse método, se não bem sistematizado, pode comprometer 

o resultado do trabalho. Pettigrew (1990), sobre a análise, adverte do perigo de “morte 

por asfixia de dados”.  

Os materiais coletados para a compreensão e avaliação do processo foram 

analisados usando as técnicas análise de conteúdo. A avaliação do impacto de imagem 

foi realizada valendo-se das técnicas de análise de conteúdo e análise estatística, e por 

fim, o impacto econômico foi verificado por meio de análise de dados econométricos de 

exportação, investimentos estrangeiros diretos e turismo. Adiante, será explicado o 

emprego de cada uma dessas técnicas associadas aos objetivos dessa pesquisa. 

Pela definição de Bardin (2010, p. 11) a análise de conteúdo é “um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens”. Segundo a autora, a técnica enriquece a 

exploração, aumentando a propensão de descobertas e funciona como “administração da 

prova”,  ou como diria Godoy (2005), seria o desvendar dos sentidos ocultos no 

discurso.  

Bardin (2010) salienta a importância da categorização na generalização dos 

resultados da pesquisa. Para Strauss e Corbin (1998), categorias são conceitos, 

derivados de dados e que representam um fenômeno.  

No sentido de atender o objetivo de descrever o processo de gestão da marca 

país da Colômbia, esse trabalho parte da categorização como recurso metodológico. As 

categorias e subcategorias adotadas foram extraídas de um modelo conceitual de 

construção e gestão de marca país, devolvido, no âmbito dessa pesquisa, a partir dos 

trabalhos de Moilanen e Rainisto (2009) e de Kotler, Haider e Rein (1993), das 

recomedações de ITC (2002) e que incorporou elementos de Rainisto (2003), Endzina e 

Luneva (2004). O detalhamento das etapas e fases do modelo pode ser encontrado na 

seção 2.3. O Quadro 14 apresenta as categorias e subcategorias adotadas. 
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Categorias e subcategorias para a descrição do processo de branding da Colômbia 

Categorias Subcategorias 

1 Grupo de planejamento 

2 Liderança e da unidade política 1 Engajamento 

3 Parcerias público-privadas 
4 Análise do país 

2 Análise 5 Análise da imagem interna e externa 

6 Visão da marca e objetivos 

7 Identidade da marca do país 

8 Símbolos, narrativas e arquitetura de marca 

9 Coordenação do processo 

10 Atividades de comunicação 

3 Estratégia 

11 Orçamento e de fontes de financiamento 

4 Execução e auditoria 12 Avaliação do processo e resultados realizada pelo gestor 
Quadro 14: Categorias e subcategorias de descrição do processo de branding da Colômbia 
Fonte: elaboração 

 

A seguir serão detalhadas as técnicas empregadas para a análise da imagem 

externa da Colômbia e do impacto econômico em termos de investimentos estrangeiros, 

turismo e exportação.  

 

3.6 ANÁLISE DA IMAGEM EXTERNA DA COLÔMBIA 

Os países são cada vez mais objeto de interesse da mídia. Evidências sugerem 

que a mídia noticiosa influi na visão que as pessoas têm do mundo, desempenha um 

poder discricionário na disseminação da informação e tem o poder de ditar a agenda 

pública em determinados asuntos (MCCOMBS; GILBERT, 1986). 

Em temas internacionais, principalmente quando as pessoas não tiveram acesso 

a outras fontes de contato com o país, como por  exemplo, viagem, pessoas, empresas, a 

mídia é a principal fonte de informação e seu impacto na formação da imagem é muito 

forte (O’SHAUGHNESSY; O’SHAUGHNESSY, 2000, MCCOMBS; GILBERT, 

1986), portanto, a análise de artigos de jornais pode fornecer elementos sobre a atitude 

da população em relação ao país (KAHN, 1994). 

Uma estratégia usada nas campanhas para melhorar a imagem dos países é 

encorajar jornalistas de periódicos de renome e alcance regional ou global a escreverem 
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matérias favoráveis sobre os temas que se quer evidenciar (AVRAHAM; KETTER, 

2008). Por consequência, uma possível maneira de medir a eficiência de uma campanha 

seria comparando o número e a abordagem das matérias publicadas sobre o país, após o 

lançamento da iniciativa, com o número de matérias anteriores, em iguais períodos. Esta 

é uma alternativa à mensuração do impacto de imagem por meio de surveys, que são 

custosas e não refletem mudanças no curto prazo (ANHOLT, 2007, 2010).  

Os principais índices de imagem de países são elaborados por duas empresas 

privadas, FutureBrand (NBI – Nation Brand Index) e Anholt GfK Roper (CBI – 

Country Brand Index) (FETERSCHERIN, 2009; ANHOLT-GFKROPER, 2010; 

FUTUREBRAND, 2010), no entanto, as base de dados não são disponibilizadas 

integralmente para análise e o índice CBI foi criado em 2005, ou seja, não capturava a 

imagem da Colômbia no período anterior ao lançamento do programa Colombia es 

Pasión (2005), não sendo possível, portanto, valer-se dos índices para realizar a etapa 

de auditoria da imagem. 

Diante do exposto, foi tomada a decisão de avaliar o impacto de imagem a partir 

de artigos que tratavam de Colômbia como assunto principal. As fontes selecionadas 

foram “The New York Times” e “El País” por serem periódicos de alcance global e por 

circularem em países alvos das ações colombianas de mudança de imagem (Estados 

Unidos e Espanha) e serem difusores de conteúdo para jornais da América Latina, outro 

mercado alvo (LIGHTLE, 2013), além de serem lidos pelo público que se pretendia 

atingir com a campanha.  

Foram comparados, quantitativamente e qualitativamente, os artigos de dois 

períodos: 2000 a 2005 e 2006 a 2011, uma vez que a campanha foi lançada no segundo 

semestre de 2005, mas as ações de comunicação internacionais começaram a ser 

empreendidas a partir de 2006. A abrangência do levantamento dos artigos deve-se a 

necessidade de se realizar estudos longitudinais para capatar a dinâmica e as dimensões 

constituintes da imgem de país, uma vez que as imagens são criadas ao longo do tempo 

(MCCOMBS; GILBERT, 1986,  KLEPPE; MOSSBERG, 2005). 

Como forma de tornar a análise de conteúdo dos artigos mais rápida e 

consistente (BANDEIRA-DE-MELO, 2010), foi utilizado um Computer-Assisted 

Qualitative Data Analysis – CAQDAS, ou análise de dados qualitativos assistida pelo 

computador, mais especificamente o software Atlas/TI. 
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3.7 ANÁLISE DO IMPACTO ECONÔMICO DO COLOMBIA ES PASIÓN 

Na linha de avaliação do impacto econômico, foi realizado um exercício 

econométrico (CANDELORO, STREHLAU, TUROLLA, 2011) que buscava avaliar a 

relação entre as três variáveis-alvo do programa colombiano (exportações, turismo e 

investimentos, em dólares norte-americanos) e uma variável dummy (qualitativa) que se 

referia ao período em que o programa esteve ativo, ou seja, a partir do terceiro trimestre 

de 2005.  

O presente trabalho partiu do exercício econométrico realizado, atualizando 

dados até dezembro de 2011 e substituindo variáveis explicativas por outras que melhor 

explicavam as variáveis dependentes. 

Além disto, foi alterado nos modelos o marco inicial do progama Colombia es 

Pasión do terceiro trimestre de 2005 para o primeiro trimestre de 2006, quando de fato 

teve início a campanha internacional. Esta decisão foi tomada por julgar que é a partir 

desse momento que eventuais impactos poderiam ser gerados.   

Mais detalhes e resultados desse exercício podem ser encontrados no Capítulo 5. 
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A Figura 13 sintetiza os objetivos da pesquisa e as técnicas de coleta e análise 

expostas no capítulo Recursos Metodólogicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: Síntese dos objetivos da pesquisa e as técnicas de coleta e análise 
Fonte: elaboração 
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4  O CASO COLOMBIA ES PASIÓN 

 

Este capítulo objetiva descrever o programa Colombia es Pasión. Inicia com uma 

descrição geral do caso, apresenta o orgão gestor do programa e detalha o objeto de estudo a 

partir de pesquisas documentais e entrevistas, segundo as doze categorias de análise 

apresentadas na seção “Metodologia”. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO CASO COLOMBIA ES PASIÓN 

A Colômbia é um país tropical, com paisagens deslumbrantes, ricas fauna e flora. É 

um país com cultura rica na música, arquitetura, artes e literatura. É um grande produtor e 

exportador de café, banana, flores, esmeraldas, produtos químicos, produtos minerais não-

metálicos, produtos metalúrgicos, produtos do refino do petróleo, veículos, alimentos 

processados e bebidas. Apesar desses atributos, a imagem internacional da Colômbia 

historicamente tem sido fortemente associada a narcotráfico, guerrilha, sequestro, 

assassinatos, paramilitares, violência, Pablo Escobar, Cartel de Medellín e Cartel de Cali. 

Em 1996, durante o governo de Ernesto Samper, houve uma primeira tentativa de 

contratação de David Lightle, consultor internacional responsável pelo reposicionamento de 

Taiwan, Austrália, Nova Zelândia e Tailândia, para tentar reverter a imagem negativa da 

Colômbia junto à comunidade internacional (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2009). O 

consultor recusou a proposta sob a alegação de que antes de empreender um projeto que teria 

como objetivo transformar positivamente a imagem da Colômbia, o país deveria empreender 

esforços para mudar a realidade, caso contrário a ação seria um desperdício de tempo e 

recursos, além de produzir efeitos opostos aos desejados (LIGHTLE, 2013). O consultor 

visitou o país a convite de Luis Guillermo Plata, que na época era diretor da Proexport e 

declarou em entrevista para este trabalho, o seguinte: 

Eu fui, examinei o cenário e disse a ele [Luis Guillermo Plata] que o país absolutamente 
não estava pronto. Os aspectos negativos encontrados eram de longe muito fortes. É sabido 
que os países devem promover seus pontos positivos, mas naquele momento, a Colômbia 
teria desperdiçado seus recursos.  

O país, então, concentrou-se na avaliação de suas vantagens competitivas e na 

formulação de políticas públicas que visassem eliminar seus principais problemas: a 

violência, a guerrilha e o narcotráfico.  
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No início do governo Uribe, foi lançado o Plano de Segurança Democrática, um 

programa de longo prazo que estabelecia prioridades e responsabilidades a diferentes entes do 

governo para, segundo a Ministra da Defesa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, “fazer frente ao 

sequestro, desvincular os jovens das armas, proteger a infraestrutura da nação, eliminar o 

narcotráfico e desmantelar as estruturas das organizações terroristas.” (POLÍTICA DE 

DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 2003, p.8). 

Em relação à competitividade, o governo nacional e o setor privado haviam contratado 

Michael Porter e, entre 1992 e 1993, a empresa Monitor realizou um estudo sobre como a 

Colômbia poderia ampliar a competitividade das indústrias petroquímicas, metalmecânica, 

turística, de flores, couro, confecção, suco de frutas, artes gráficas (RESTREPO, ROSKER, 

ECHEVERRI, 2008). O estudo, conhecido como Informe Monitor, expôs as ações que a 

Colômbia deveria empreender para desenvolver vantagens competitivas, baseando-as nos 

quatro elementos do denominado “Diamante da Competitividade”: recursos humanos e de 

produção, provedores de insumo e distribuidores, demanda nacional por bens e serviços 

produzidos pelas empresas e condições de competição que estimulem a inovação empresarial 

(PORTER, 1994). 

O estudo terminou com a proposição de dez linhas estratégicas para a Colômbia, 

sendo a última delas a orientação de que o país deveria promover-se. Porter (1994, p.8) 

declara que “a Colômbia necessita obter um reconhecimento internacional de seus produtos 

mediante uma imagem que se sustente na qualidade e no serviço. O mundo deveria aprender a 

identificar e comprar produtos colombianos”. 

A partir dessa recomendação e da experiência exitosa de construção de uma marca 

setorial forte de café colombiano, que demonstrou que esforços de branding trazem retorno 

financeiro, pode-se dizer que, a preocupação por modificar a imagem do país nos mercados 

internacionais foi se consolidando como um dos objetivos governamentais mais importantes 

(ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2010). 

Em novembro de 2002, o consultor David Lightle foi novamente convidado pelo então 

presidente da Agência colombiana de promoção de exportação, investimento e turismo - 

Proexport, Luis Plata, para avaliar as condições do país e analisar a possibilidade do 

lançamento de uma iniciativa de place branding.  Em entrevista concedida para este trabalho, 

o consultor afirmou:  

Uribe estava na presidência há seis meses, mas já havia muitos sinais de progresso em 
segurança pública. A atividade econôminca estava visivelmente efervescendo em todo o 
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país. Mas ainda assim, eu disse a eles que esperassem um pouco mais [para iniciarem um 
projeto de marca país]. 

Em 2004, foi criado o projeto “Identidade Colômbia”, uma ação da Proexport e do 

Instituto para a Exportação e Moda – Inexmoda, apoiada pela primeira dama do país, Lina 

Moreno de Uribe, com o propósito de posicionar a Colômbia mundialmente como um 

produtor de moda de qualidade. Essa ação mostrou a necessidade de, ao se promover um 

setor, promover também o país e, portanto, pode ser considerada fundamental para que se 

colocasse em prática a intenção demonstrada em 1996 de construção de marca país 

(ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2010). 

No entanto, antes de contratar de uma empresa para a construção da marca Colômbia, 

foi constituído um Comitê Acadêmico, em que formadores de opinião foram chamados a 

discutir a pertinência do assunto, e quando verificados a necessidade e o interesse da 

sociedade em continuar com o projeto, constituiu-se um Conselho Assessor, composto por 

representantes de diferentes setores da economia para participar da estrutura, conceito e 

desenho da marca país. 

Era um consenso entre os participantes do Conselho Assessor a necessidade e a 

urgência de mostrar aos mercados internacionais uma Colômbia não mais associada à 

corrupção, ao narcotráfico, à violência, ao terrorismo e à guerrilha. Já no início do primeiro 

governo de Álvaro Uribe (2002-2006) todos os índices nacionais apontavam para uma 

significativa melhora nas condições de segurança, do ambiente econômico, político e social 

do país, diante disto, os objetivos identificados nas primeiras reuniões do Conselho eram 

diminuir a distância entre a percepção internacional e a realidade do país, promover as 

exportações, o turismo e o investimento estrangeiro. 

Em dezembro de 2004, o consultor David Lightle, o mesmo que havia desaconselhado 

a Colômbia em 1996 a lançar-se num projeto de construção de marca país, é convidado e 

aceita participar da iniciativa de desenvolver um conceito de marca. Para isso, ele muda-se 

para Bogotá com sua família, instala seu escritório na sede da Proexport e reúne-se várias 

vezes com o Conselho Assessor, começando uma viagem por diversas cidades para conhecer 

a cultura, a gastronomia, a música e a população. Na tentativa de identificar um elemento 

comum que identifique os colombianos, ele vale-se de técnicas de entrevista e observação 

participante de distintos grupos como acadêmicos, políticos, empresários, jornalistas e 

operários. 
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A observação de campo permitiu identificar características culturais de vigor, 

entusiasmo e força dos colombianos, em quaisquer projetos em que empreendiam. Lightle, 

usando o recurso criado por ele, chamado “The Drop Formula” sintetizou essa energia e 

força interior no termo “Pasión”. Segundo o consultor, “a Colômbia são todos os 

colombianos, por isso [...] Colômbia é paixão. [...]. A campanha é um reflexo do sentir da 

coletividade.” (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPPO, 2010, p.413).  

O Conselho Assessor temia as reações do público ao delegar a um estrangeiro o 

desenho da marca nacional (ANTEQUERA, 2013), por isto, criou um Comitê de Especialistas 

formado por seis colombianos que apoiariam David Lightle. Durante todo o trabalho, uma 

preocupação do consultor foi a capacitação da equipe que de fato iria fazer a gestão da 

campanha, então, pelo período da consultoria, trabalhou lado a lado com os profissionais da 

Proexport, capacitando-os. 

A Visual Marketing Associates – VMA, uma pequena empresa de Dayton, Ohio, 

assessorada pelo comitê de Especialistas e Ligltle, criou o logo da campanha, reunindo os 

cinco elementos que resumiam a percepção dos colombianos sobre a palavra paixão: o 

coração, o fogo, uma silueta feminina, a cor vermelha e uma flor (LIGHTLE, 2013, 

ANTEQUERA, 2013), conforme Figura 14.  

No dia 25 de agosto de 2005, a campanha Colombia es Pasión foi lançada. Nesta data, 

a apresentação do projeto aos meios de comunicação ficou a cargo da prima dama do país, 

Lina Moreno de Uribe. A campanha foi lançada ao público, dias depois, em uma partida de 

futebol, quando foi solicitado aos presentes, ao invés de um minuto de silêncio, fizessem um 

minuto de paixão e então, foi montado um grande logo humano no centro do campo e 

distribuídos adesivos da campanha. E a noite, em todos os canais de televisão, foi veiculado 

um vídeo explicando do que se tratava a iniciativa Colombia es Pasión (ANTEQUERA, 

2013). 

A Proexport passou a ser o órgão responsável pela gestão. Os recursos da campanha 

vinham de aportes de governo, mas objetiva-se a parcial independência de recursos públicos, 

no curto prazo. Nesse cenário, os aportes públicos, por meio da Proexport, deveriam 

representar 30% do total e o restante seria aportado pelo setor privado que pagaria pela 

licença de uso da marca. Ao final de 2011, cerca de 250 empresas de diferentes setores tinham 

o direito de uso da marca (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPPO, 2010. 
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 Ainda como fonte de financiamento, houve os recursos obtidos com a venda de 

produtos como camisetas, mochilas, bijuterias, artigos de casa e escritório, todos com o logo 

da campanha. 

     

Figura 14: Logo da campanha Colombia es Pasión 
Fonte: Proexport 

 

A campanha contemplou tanto ações externas como internas. A primeira etapa da 

campanha, denominada Muestra tu Pasión, foi concebida para gerar o engajamento da 

população local, formar os “embaixadores da marca” e resgatar a autoestima do povo 

colombiano.  O ponto de partida foi conseguir que os colombianos se comprometessem a falar 

bem de seu país e com isto, ajudassem a promover a mudança de imagem (ECHEVERRI, 

ROSKER, RESTREPPO, 2009, ANTEQUERA, 2013, LIGHTLE, 2013).  

A segunda fase, dirigida ao público internacional, tinha como eixo estratégico o 

marketing direto para motivar os formadores de opinião, as mídias especializadas, 

investidores, importadores, personalidades e promotores turísticos a conhecer o país. A 

campanha foi estruturada de maneira que esse público, originário dos EUA, América Latina e 

Europa, fosse contatado diretamente e convidado a visitar o país para que pudesse 

experimentar in loco a realidade atual colombiana (LIGHTLE, 2013). 

O ponto de convergência da campanha foi o portal eletrônico 

www.colombiaespasion.com, que relatava todas as ações da inciativa e publicava notícias 

nacionais e internacionais de feitos de destaque dos colombianos, suas empresas, suas 

políticas e suas instituições. Havia também um perfil no Facebook sobre a campanha e vídeos 

no Youtube. 

A campanha passou a ter uma derivação para o turismo com Colombia, el riesgo es 

que te quieras quedar, uma campanha que trata de frente um dos principais problemas do 
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turismo colombiano: o temor do turista em relação à segurança. A estratégia de comunicação 

era apresentar a Colômbia por meio do ponto de vista de estrangeiros “apaixonados pelo 

país”. 

	   	   	    
Figura 15: Logo da campanha de turismo traduzida para cinco idiomas. 
Fonte: Proexport 

 

O processo de definição, estruturação, execução e gestão do projeto Colombia es 

Pasión contou com a participação coletiva de instituições públicas e privadas. Ao lado do 

Ministério Comércio, Indústria e Turismo (o idealizador) estiveram as entidades públicas 

Bancoldex, Fiducoldex, Fundo Nacional de Garantias – FNG e em especial a Proexport, 

entidade executora e gestora da campanha (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPPO, 2010.  

 

4.2 PROEXPORT 

Em 1991 foi promulgada a Lei 7 de 1991 que regulava o comércio exterior do país 

criava o Ministério do Comércio Exterior e o Banco de Comércio Exterior. Além disto, essa 

lei conferiu autorizações e disposições que permitiram que em 1992 fosse criada a Proexport.  

A Proexport surgiu com o propósito de prestar serviços e oferecer instrumentos não 

financeiros para as exportações e promover a cultura exportadora no país. A entidade, então, 

passou a receber recursos públicos oriundos de um fundo fiduciário e ser gerida em regime 

administrativo de caráter privado, conforme estabelecido no Decreto 2505 de 1991.  
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Foi celebrado um contrato fiduciário entre a nação, representada pelo Bancoldex e a 

Fiducoldex, Fiduciária Colombiana de Comercio Exterior S.A., filial do Bancoldex. A 

Fidulcoldex assumiu a administração financeira e jurídica do fundo fiduciário e a Proexport 

deveria responder de maneira exclusiva pela tarefa de promoção de exportações não 

tradicionais.  

Em 1994, a junta Assessora da Proexport delineou sua estratégia, vigente até 1998, e 

que constituíram as bases sobre as quais se estruturariam as futuras políticas da entidade. Em 

1998 foi formulado o Plano Estratégico Exportador, um documento elaborado em parceria 

com as instituições públicas que integravam o sistema nacional de comércio exterior e as 

empresas privadas, uma política de Estado frente à internacionalização, um pacto de ação 

entre os governos nacional, regional e o setor empresarial. 

Em agosto de 2002 foram realizadas mudanças internas na entidade, as quais foram 

consolidadas no Manual de Estratégia “Proexport: Esquema de trabalho para gerar impacto”, 

onde foram redefinidas as estratégias para os próximos anos e o redirecionamento de apoio 

para facilitação às exportações.  

 Um importante acontecimento que afetou a atuação da Proexport deu-se em fevereiro 

de 2003: a fusão dos Ministérios do Desenvolvimento Econômico e de Comércio Exterior, 

criando assim o Ministério de Comércio, Indústria e Turismo, o qual pretendia promover uma 

distribuição mais racional os recursos destinados a melhorar a eficiência dos programas de 

competitividade e produtividade dos bens e serviços, considerados fundamentais para 

conquistar e manter os mercados internacionais. Deste modo, a Proexport passou a orientar 

sua gestão às políticas formuladas por esse novo ministério e a atender as designações da 

Presidência da República nesta linha de atuação. 

Com esta mudança a Proexport passou a ser uma organização não só encarregada da 

promoção comercial das exportações, mas assumiu atribuições de promover o turismo 

internacional e os investimentos estrangeiros na Colômbia.  

Por meio de seus oito escritórios no país e a rede internacional, que contempla 20 

escritórios e quatro representações comerciais em 21 países, a Proexport oferece os seguintes 

serviços:  

• Identificação de oportunidades de negócios; 

• Desenvolvimento de estratégias de acesso a mercados; 

• Internacionalização de empresas; 
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• Acompanhamento do desenvolvimento de planos de ação de empresas;  

• Contato entre empresários através de atividades de promoção comercial, de 

investimento e turismo internacional; 

• Serviços especializados a empresários estrangeiros interessados em adquirir bens e 

serviços colombianos ou a investir no país e 

• Promoção de parcerias com entidades nacionais e internacionais, privadas e 

públicas, que permitam ampliar a disponibilidade de recursos para apoiar diferentes 

inciativas empresariais e promover o desenvolvimento e ampliação do portifólio de 

serviços. 

Fonte: www.proexport.com.co 
 

4.3 INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE MARCA 

PAÍS NA COLÔMBIA 

Essa seção dedica-se a relatar a iniciativa nacional da Colômbia de marca país, à luz 

das categorias propostas e descritas na seção “Gestão da marca país” (engajamento, análise, 

estratégia, execução e auditoria) e das doze subcategorias relacionadas a elas: 

1) Grupo de planejamento 

2) Liderança e unidade política 

3) Parcerias público-privadas 

4) Análise do país  

5) Análise da imagem interna e externa 

6) Visão da marca e objetivos  

7) Identidade da marca do país 

8) Símbolos, narrativas e arquitetura de marca 

9) Coordenação do processo 

10) Atividades de comunicação 

11) Orçamento e fontes de financiamento 

12) Avaliação do processo e dos resultados realizada pelo gestor 

 

 

 

 



	  

	  
	  

79	  

4.3.1 Engajamento 

Nesta seção será descrito o Caso Colombia es Pasión a partir das subcategorias grupo 

de planejamento, liderança e unidade política e parcerias público-privadas que fazem parte da 

etapa engajamento. 

 

a) Grupo de planejamento 

Place Branding deve ser tratado como uma ação de Estado, que requer árdua 

articulação e engajamento de diferentes atores no processo para atingir o sucesso da ação.  

Nesse aspecto, merecem destaque a articulação e o engajamento dos diferentes atores no 

processo de construção de marca país na Colômbia.   

A criação do Comitê Acadêmico e do Conselho Assessor, mencionados na seção  

Desrição do Caso Colombia es Pasión, refletem essa preocupação e o chamado à 

responsabilidade compartilhada.  

A estrutura organizacional do Colombia es Pasión contava com uma Presidência do 

Conselho; um Conselho Assessor formado por 20 membros do setor privado, público, 

acadêmico e de entidades representativas, e que se reúnia bimestralmente; um Comitê 

Executivo e uma Direção Executiva, que ficavam a cargo da Proexport, com a assessoria de 

David Lightle. 

O consultor norte-americano David Lightle tem desenvolvido projetos de place 

branding por mais de 25 anos. De 1989 a 1997 foi o ‘arquiteto’ da campanha que pretendia 

mudar a imagem de Taiwan de um fabricante de produtos baratos para um líder mundial em 

tecnologia da informação e produtos de alto valor agregado. Entre 1990 e 1991, auxiliou o 

reposicionamento das exportações da Nova Zelândia, tornando-as menos dependentes da 

Europa e mais direcionadas ao mercado asiático, a partir da campanha “7/11 of Asia". 

Trabalhou para o governo da Tailândia durante a crise asiática, desenvolvendo uma campanha 

de propaganda e relações públicas, denominada Trust Tailand,  que objetivava a retenção dos 

investimentos estrangeiros no país. E antes de ser contratado pelo governo da Colômbia, 

trabalhou ainda como consultor da indústria do turismo no Vietnã e para a transformação da 

região de Dayton, Ohio, nos Estados Unidos. 

A presidência do Conselho ficou a cargo da primeira dama do país, Lina Moreno de 

Uribe e, segundo Lightle (2013), o grupo de planejamento propositalmente decidiu não ter o 
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envolvimento do presidente para que o projeto não fosse encarado como político ou de 

governo e sim, como uma ação de Estado.  

Sobre as decisões colegiadas, David Lightle (2013) afirmou que 

Este formato de comitê funciona bem em projetos de imagem de país. Isto dá ao projeto um 
sentimento de consenso desde o início, o que é importante para construir a marca país, 
iniciativa que requer o envolvimento de quase todos os cidadãos ao longo do processo.  

O engajamento, no caso colombiano, foi um reflexo da aspiração coletiva de que algo 

necessitava ser feito para eliminar as associações negativas de setores, de negócios, ou do 

povo à imagem da guerrilha, da violência e do narcotráfico. Nas palavras de Lightle: “quase 

todo mundo concordava que o dano econômico produzido [pela imagem negativa] era 

intolerável e uma ação para mudar este quadro era requerida” (LIGHTLE, 2013).  

 

b) Liderança e Unidade Política 

Em primeiro lugar foi realizado um esforço para construir consenso em torno da 

iniciativa de marca país entre possíveis participantes que tivessem interessem nas três áreas 

para as quais o projeto pretendia trazer benefícios: turismo, investimentos e exportações 

(LIGHTLE, 2013).  David Lightle (2013), na entrevista concedida, afirmou: “na Colômbia,  

nós levamos um pouco mais que um ano para estabelecer o consenso interno. Isto é o 

equivalente a deixar a sua casa em ordem antes de convidar os visitantes”. 

Ainda segundo o consultor, primeiramente foi realizado um programa de comunicação 

doméstico para fazer com que a nação e sua população “comprassem a ideia e se 

convertessem em participantes apaixonados do processo de construção de imagem”.  

Sintetizar a complexa identidade nacional por meio de um atributo emocional e 

abstrato pode desagradar setores que não se sintam representados e que encontrem dificuldade 

em se “vender” por meio dessa mensagem. A chave para compreender se isto aconteceu, no 

caso da Colômbia, pode ser a avaliação da adesão à campanha, em número, de setores 

exportadores de produtos industrializados de mais alto valor agregado, o que esse estudo não 

pretendeu alcançar. 

Segundo Lightle (2013), no caso da Colômbia houve uma consequência não 

intencional da popularidade da marca, ela elevou a autoestima das pessoas. Mas não se pode 

afirmar que tenha havia um consenso deste o início. Houve críticos ferozes em áreas 

estratégicas da campanha. O mais enfático e conhecido deles foi o presidente da Associação 
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Nacional de Agências de Viagens e Turimo – ANATO, Jean Claude Bessudo 

(ANTEQUERA, 2013), que entre outras críticas disse que a paixão é um ato passivo e 

voluntário e que seria melhor terem optado pelo entusiamo (DELGADO, 2005) e quanto ao 

logo, afirmou que “a imagem pode ser uma cebola, um galo de briga ou o Coração de Jesus e 

presta-se às interpretações nefastas como turismo sexual” (DINERO.COM, 2011). 

Hernán Nicholls, um dos pioneiros da publicidade na Colômbia, afirmou que a 

campanha não o impressionou porque à primeira vista não tem nada a ver com o país e o 

conceito de paixão contempla muitos significados, onde quer que seja empregado, as pessoas 

podem dar a interpretação que quiserem (DELGADO, 2005).  

Quanto ao logo, foram diversas as associações feitas, Salvador García, designer 

gráfico e publicitário, afirnou que a imagem estaria associada ao cristianismo, à figura do 

Sagrado Coração de Jesus. Martha Arias, funcionária de uma agência de viagens associou a 

logo à propaganda de lingerie feminina. Já Manuel Neira, jornalista argentino, especializado 

em turismo, expressou a semelhança do logo com a silhueta feminina e que associada à 

palavra paixão poderia ter a conotação de turismo sexual. (DELGADO, 2005). 

Houve ainda, mesmo que em menor escala, críticas à nacionalidade do consultor 

David Lightle (LIGHTLE, 2013, ADLATINA, 2005). Segundo Gonzalo Antequera (2013), 

um dos responsáveis pela campanha nacional, pela agência de propaganda Colombo Suiza 

TBWA,  

Houve quem  disesse ‘porque tiveram que contrataram um ‘gringo’ se aqui temos 
professionais talentosos?’ e além  disto, para piorar a situação, a empresa que ganhou o 
concurso para desenvolver a logo, que competiu com três colombianas, foi a norte-
americana VMA. 

Outro notável opositor que se opunha à nacionalidade do consultor foi Júlio Sánchez 

(LIGHTLE, 2013), um jornalista colombiano que possuia um programa matutino, transmitido 

também nos Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Equador e Espanha, chamado La W na 

emissora W Radio (WIKIPEDIA, 2013). Sánchez chamava Lightle de “gringo” e criticava o 

fato dele ter criado a marca Colômbia.  

Apesar das resistências virem de pessoas que julgavam que deveriam ter sido 

consultadas ou que deveriam integrar o Conselho Assessor ou o Comitê de Executivo 

(LIGHTLE, 2013, ANTEQUERA, 2013), a posição que elas ocupavam poderia causar uma 

grande influência, portanto, houve a necessidade de se rebater as críticas, enfatizando todo o 

trabalho de invetsigação realizado para a construção da marca e que as pesquisas realizadas 
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não apontavam nenhuma associação da marca e do slogan com o turismo sexual ou com 

religião. 

Lightle foi ao programa de Sánchez defender a contratação de um consultor 

estrangeiro para o projeto e afirmou que “meu trabalho é destilar o que o país me diz. Eu não 

crio nada. Eu comunico a informação às audiências mundiais. Há uma grande diferença” 

(LIGHTLE, 2013). 

Segundo Anholt (2005), o papel de mediador do líder de governo que deve ser 

exercido para a solução de conflitos foi aplicado pelo presidente Álvaro Uribe quando foi à 

televisão afirmar que o logo como tal não dizia nada, mas deveria ser visto com a expressão 

Colombia es pasión para que tivesse mais contundência.  

Já a visão compartilhada e o propósito comum a que se refere Kalnins (2004) pode ser 

observada na atitude de Luis Guillermo Plata, presidente da Proexport, ao ir a público afirmar 

que o debate que estava sendo formado era de caráter semântico e que os colombianos 

deveriam transcendê-lo porque ele não aportaria nada ao futuro do país. Explicou a finalidade 

do projeto e como ele havia sido construido até então, todas as pesquisas e etapas realizadas. 

(DELGADO, 2005). 

 A Proexport apresentou o projeto a um grupo de empresários, dirigentes de entidades 

representativas, jornalistas e representantes do governo. Cerca de 250 profissionais de 

comércio exterior na Colômbia e 2000 jovens participaram de workshops de capacitação para 

que fossem convertidos em multiplicadores da iniciativa e porta-vozes de uma mensagem 

positiva sobre o país. Esta capacitação foi fruto da parceria entre Proexport e a Fundação Yo 

creo en Colombia (RAMOS; NOYA, 2006). 

 

c) Parceria público-privadas 

O projeto contava com quatro grupos de parceiros, cujas categorias e missão de cada 

um deles foram registradas em documento pela Proexport. O primeiro deles são dos 

empresários que se vincularam ao projeto por meio do pagamento pela licença de uso da 

marca e podem ser quatro tipos conforme a modalidade de pagamento: Platinum, Gold, Silver 

e Pequenas e Médias Empresas (RAMOS; NOYA, 2006, COLOMBIA ES PASIÓN, 2011, 

ANTEQUERA, 2013). 
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O setor institucional inclui as câmaras de comércio, sindicatos, associações setoriais, 

universidades, ONGs, fundações e entes de governo. Considerados aliados estratégicos do 

programa, tinham papel não só no seu desenvolvimento como também como atores 

formadores da imagem e atuantes no processo de sensibilização nacional e internacional de 

que a realidade atual do país não mais representava a imagem cristalizada da audiência.   

Os meios de comunicação tiveram papel crucial na definição da imagem do país como 

disseminadores da identidade da marca e foram importantes aliados estratégicos ofertando  

tarifas reduzidas de veiculação de anúncios e oferencendo apoios necessários para o 

engajamento dos stakeholders e ampla divulgação da iniciativa. 

O quarto grupo foi formado por personalidades de destaque, que transmitiam a 

mensagem da campanha e permitiam que seus nomes fossem associados à marca, fornecendo 

gratuitamente autorização de uso de imagem nas peças publicitárias. Destacam-se como parte 

deste grupo, personalidades internacionalmente conhecidas como o cantor de rock e vencedor 

de vários Grammys Latinos, Juanes, o escritor Gabriel García Márquez e o artista Fernando 

Botero que tiveram suas identidades e obras associadas com as peças da campanha 

denominada Su pasión habla bien de Colombia.  

 

4.3.2 Análise 

A etapa análise contempla as fases análise do país e da imagem interna e externa. Essa 

seção descreve essas duas fases do caso Colombia es Pasión. 

 

a) Análise do país 

A auditoria de país de que tratam Kotler, Haider e Rein (1993), foi realizada de forma 

não estruturada pelo consultor David Lightle que reuniu informações demográficas, 

econômicas, políticas e sociais da Colômbia para avaliar a pretinência de iniciar um programa 

de marca país. Isto foi realizado em 1996, na primeira tentativa de projeto, em novembro de 

2002, quando havia muitos sinais de progresso em segurança pública e atividade econômica, 

mas a situação não foi considerada ideal e por fim, em novembro de 2004, quando o consultor 

avaliou que o momento era propício para a iniciativa (LIGHTLE, 2013). 
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O tipo de análise chamada de “pesquisa de identidade” (KALANDIDES, 2011), na 

qual o objetivo é a compreensão de elementos que façam o país ser o que é será detalhada na 

seção “Identidade de Marca do País”. 

 

b) Análise da imagem interna e externa 

A literatura sugere que a etapa de análise da imagem interna e externa é fundamental e 

não pode ser negligenciada, tanto para desenho da estratégia, como para a mensuração de 

resultados do branding. O consultor David Lightle (2013) afirmou que no início dos trabalhos 

de marca país não foram contratadas empresas para produzir uma pesquisa de imagem e que 

ele mesmo coletou e revisou estudos anteriores que possuíam dados sobre país, inclusive 

estudos comparativos com outros países para avaliar a marca Colômbia em termos de forças, 

fraquezas, oportunidades e desafios, uma típica análise SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities and threats).  

Qualquer ação para melhorar a imagem da Colômbia teria que começar a fazer uma 

revisão dos estereótipos com os quais o país é identificado e que, na visão de Posada (2001), o 

maior deles é a violência. Esse estereótipo, projetado internacionalmente, é reforçado pela 

coletivização do fenômeno ao não se fazer distinção entre os verdadeiros culpados e é 

amplamente reiterado pelos meios de comunicação nacionais, como assinala Jimeno (1998).  

Para Gonzalo Antequera (ADLATINA.COM, 2005) a imagem da Colômbia está 

muito vinculada à imagem criada pelos meios de comunicação nacionais e internacionais que  

Destacam muito os problemas que tem a ver com a nossa segurança, nossos problemas 
internos de guerrilha e conflito armado interno, o problema de instabilidade política que 
temos tido, o tráfico de drogas. Também algo do que tem sido tradicionalmente a imagem 
positiva da Colômbia: o café, em alguma medida os esportes, alguns personagens 
destacados da literatura ou da música. Mas quando falam do país em termos empresariais o 
fazem de maneira negativa.  

Em entrevista a Carlos Enrique Trillos Rozo (ROZO, 2012, p.21), a Embaixadora 

Gloria Cecilia Rodríguez Varón, quando perguntada sobre a percepção que a comunidade 

internacional tem da Colômbia, faz um comparação entre a realidade do país e pontos que 

poderiam contribuir para uma imagem positiva e o que o mundo enxerga, que segundo ela, 

são as principalmente ações de terroristas e narcotraficantes por ganharem projeção midiática 

internacional mais facilmente. 

Temos una dualidade. Cada qual qualifica [a imagem] segundo sua própia experiência. 
Temos gente maravilhosa, nossa mão-de-obra é altamente apreciada em muitas áreas 
mundialmente, temos profissionais e pesquisadores sérios e competentes. Na área da 
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Educação, existem na Colômbia Universidades excelentes, a maioria de nossa gente é 
honrada, alegre e trabalhadora, mas infelizmente, temos uma mínima proporção de 
terroristas e narcotraficantes. Um acontecimento violento promovido por estas pessoas dá a 
volta ao mundo através dos meis de comunicação em dois minutos. Um acontecimento 
pacíficico e digno pode demorar anos para ser conhecido. Por causa disto poderia dizer que 
temos uma imagem a ser melhorada.  

Uma análise do texto publicado e 2001, no website do Departamento de Estado 

Americano, na seção de alertas de viagem, oferece um panorama das preocupações quanto à 

insegurança e violência na Colômbia e fortalece a percepção de que a imagem do país estava 

fortemente associada a esses temas, corroborando as declarações de Posada (2001) e 

Antequera (ADLATINA.COM, 2005). No texto são apontados riscos de sequestros, assaltos, 

fraudes e extorsões, o país é considerado um dos mais perigosos do mundo e onde um 

estrangeiro tem mais risco de ser sequestrado.   

The Department of State warns U.S. citizens against travel to Colombia. Violence by 
narcotraffickers, guerrillas, illegal self-defense (paramilitary) groups and other criminal 
elements continues to affect all parts of the country, both urban and rural. [...] More than 
3,000 people are kidnapped each year throughout Colombia, and there is a greater risk of 
being kidnapped in Colombia than in any other country in the world. [...] Violence by 
narcotraffickers, paramilitary groups, guerrilla and terrorist organizations, and other 
criminal elements is widespread and increasing. Travel by road outside the major cities is 
especially dangerous because of guerrilla activity in rural areas. [...] Colombia is one of the 
most dangerous countries in the world. (THE DEPARTMENT OF STATE, BUREAU OF 
CONSULAR AFFAIRS, 2001) 

 

4.3.3 Estratégia  

Nesta seção, o caso Colombia es Pasión é descrito a partir da categoria estratégia que 

contempla as subcategorias: visão da marca e objetivos; identidade da marca do país; 

símbolos, narrativas e arquitetura de marca; coordenação do processo; atividades de 

comunicação e orçamento e fontes de financiamento 

 

a) Visão da marca e definição dos objetivos 

A imagem negativa que a Colômbia possuía de longa data afastava os visitantes do 

país o que, segundo David Lightle (LIGHTLE, 2013), ocasionava problemas econômicos para 

o país na medida em que impedia a geração de divisas do turismo, desencorajava que 

investidores estrangeiros desenvolvessem projetos, principalmente de infraestrutura, que 

contribuíssem para o desenvolvimento na nação e afetava inclusive as exportações por causa 

das dificuldades dos importadores visitarem as fábricas locais. 
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Na visão do consultor, o país padecia do que denomina trailing perceptions. As 

melhorias no combate a violência, drogas, e atividades guerrilheiras e que a partir de 2004, no 

governo Uribe, trouxeram “um período de calma e segurança” (LIGHTLE, 2013) e que 

causaram um boom na atividade econômica, ainda não causavam reflexo na percepção 

internacional. 

David Lightle, em suas pesquisas junto aos estrangeiros, constatou que aqueles que 

tinham estado no país, amavam a Colômbia e listavam o país como um de seus favoritos no 

mundo. Diante desta constatação, ficava evidente o chamado gap de satisfação entre a 

experiência e a imagem percebida (GOVERS, GO, 2009) e, portanto, verificava-se a 

necessidade de ser lançado um programa de comunicação para mostar ao mundo “uma outra 

Colômbia” (LIGHTLE, 2013). 

O projeto foi então, concebido como uma ação de médio prazo, para, por meio da 

melhora da imagem da Colômbia, aumentar as exportações, investimentos estrangeiros e 

turismo e com isto, gerar o crescimento econômico e o possibilitar o desenvolvimento do país. 

E teria como foco, mostar ao mundo aspectos positivos do país, desconhecidos pelos 

investidores, turistas e importadores, para que o país começasse a ser considerado por estes 

três públicos nessas áreas (LIGHTLE, 2013). 

Assim como no âmbito corporativo, os países também estabelecem a visão, a missão e 

os objetivos que norteiam a estratégia de branding.  Esses pontos estão explicitados na Figura 

16.  

Algumas metas foram estabelecidas nesta etapa.  O Conselho Assessor esperava que 

nos dois anos subsequentes ao lançamento do projeto houvesse um acréscimo de 15% nas 

exportações e 25% no número de turistas que ingressavam no país e no valor dos 

investimentos estrangeiros diretos (LIGHTLE, 2013). 

A entidade Marca País, criada em 2012 para a suceder a Proexport na gestão de marca 

da Colômbia e que, segundo informações fornecidas pela própria Proexport, seria a 

depositária de todo o material do projeto Colombia es Pasión e a entidade que responderia 

pelo histórico do projeto (DUEÑAS, 2013), não atendeu as solicitações de acesso aos 

documentos, solicitados, para, entre outras finalidades, conhecer em detalhes os objetivos a 

serem alcançados pelo projeto em termos de exportações, investimentos estrangeiros diretos e 

turismo. Diante do exposto, só foi possível conhecer tais objetivos nos dois anos em que o 

consultor David Lightle esteve diretamente envolvido no projeto. A reavalição de metas, 
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comum em iniciativas desta natureza e feita ao longo do projeto (MOILANEN; RAINISTO, 

2009) no caso analisado, não pode ser conhecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Visão, objetivos e objetivos do Colombia es Pasión 
Fonte: RESTREPO, ROSKER, ECHEVERRI, 2008, p.29. 

 

 

b) Identidade da marca do país 

Para desenvolver o conceito e a imagem da marca Colômbia foram realizadas sessões 

de focus groups em diversas regiões do país e uma pesquisa junto a 1.000 colombianos e 150 

estrangeiros, assim como, levantadas análises de mercado pré-existentes, sob a supervisão e 

consultoria de David Lightle (LIGHTLE, 2013, RAMOS; NOYA, 2006). 

Este trabalho permitiu que se chegasse a um posicionamento único porque mostrou 

que  

A Colômbia e seu povo eram movidos por um atributo maior: paixão, mas que ao contrário 
de outros povos latinos, [os colombianos] tinham paixão por tudo na vida, inclusive artes, 
música, esporte, religião, política, educação, família e o mais importante e um fator  
diferenciador, tinham paixão pelo trabalho. Colombianos eram também resilientes, 
criativos, inventivos, mas estes atributos eram ampliados pela presença de uma essência 
central, a paixão extrema. (LIGHTLE, 2013). 

Visão 

• Colombia es pasión será uma referência mundial, situando-se nos primeiros lugares dos 
índices mais importantes de place branding, graças ao posicionamento da Colômbia como 
um país de oportunidades para investimento, um destino turístico mundial e gerador de 
produtos e serviços de qualidade. 

Missão 

• Colombia es pasión é uma estratégia de competitividade que busca posicionar a Colômbia 
como um país de de oportunidades para investimento, um destino turístico mundial e 
gerador de produtos e serviços de qualidade através da opinião positiva sobre o país, 
sensibilização e transformação cultural, do fortalecimento da marca e convertendo a 
estratégia de imagem de país tangível e auto-sustentável ao longo do tempo. 

Objetivos 

• Os objetivos centram-se em  dois projetos: massificação e autosensibiliade. Cada um deles 
incorpora um conjunto de táticas especiais. 
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Os resultados levados ao Comitê Assessor fizeram-nos refletir que não bastava 

simplesmente afirmar que “Colômbia tem paixão”, que essa seria uma declaração não 

inteiramente verdadeira, foi então, analisando o material de campo, que o grupo se deu conta 

que Colômbia era um epítome para paixão e foi criado o slogan “Colombia é paixão” 

(LIGHTLE, 2013). 

Michael Porter (apud RESTREPO, ROSKER, ECHEVERRI,  2008, p. 26) afirma que  

A paixão é um atributo muito comercializável, especialmente quando se trata de temas de 
negócios. A paixão do povo pode demonstrar um trabalho duro e resultados positivos. A 
Colômbia deve ser experimentada sensorialmente. É um país que permite criar um vínculo 
emocional rapidamente. 

Essa característica da marca está alinhada com o que sugere Gilmore (2002) e Morgan 

(2004), no entanto, sintetizar os atributos e valores nacionais no termo “paixão” é uma 

fórmula arriscada e que, mesmo verdadeira no sentido de mostrar envolvimento e 

comprometimento do povo, certamente não funcionaria em outros lugares que sofrem com 

imagem negativa ligada ao turismo sexual, como Tailândia e Brasil (NUTTAVUTHISIT, 

2007; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR, 2002).  

A opção feita pela Colômbia foi usar um conceito “guarda-chuva” (KOTLER; 

GERTNER, 2002), mais amplo que abarcasse os atributos emocionais. O fato de que, entre as 

empresas que buscaram a licença de uso da marca, haver empresas de diversos setores da 

economia como Avianca (aéreo), Carrefour (varejo), Microsoft (tecnologia da informação), 

ETB (comunicação), Margarita (alimentos) e Bavária (bebidas), sugere que não houve 

resistências do setor empresarial quanto apelo emocional da marca, pelo menos no uso dentro 

do país. Uma análise mais aprofundada sobre o tema teria que ser feita, considerando a 

utilização da marca por empresas exportadoras em suas ações de comunicação no exterior.   

Os vídeos da campanha enfatizavam energia, alegria, felicidade, simpatia, 

hospitalidade, criatividade e talento do povo colombiano, no entanto, nas cenas das festas 

populares e praias, algumas imagens poderiam remeter à conotação sexual. Teria sido 

necessário que pesquisas fossem conduzidas com o público internacional para apurar o 

impacto de imagem dessas peças e suas associações, no entanto, esta foi uma ação não 

realizada no âmbito do Colombia es Pasión. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT, a Colômbia foi hábil em 

desenvolver e implementar uma estratégia de marca que vai de encontro às mais altas 
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demandas técnicas de comunicação da atualidade. A marca, ainda de acordo com a OMT, 

possui elementos conceituais claros, simples, críveis, que por meio de um conceito “guarda-

chuva” consegue comunicar seus atributos, tem um slogan marcante e um poderoso símbolo 

visual, o coração estilizado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2009). 

 

c) Símbolos, narrativas e arquitetura de marca 

Os resultados das pesquisas realizadas para encontrar a identidade da marca 

permitiram identificar o núcleo do conceito que o país começaria a adotar no seu projeto de 

branding e ampararam a etapa seguinte de tradução do conceito em imagem gráfica.  

Para a criação do logo foram convidadas quatro empresas, três delas colombianas e 

uma norte-americana. Elas apresentaram ao Comitê de Especialistas, composto por Carlos 

Lersundy, Dicken Castro, Julián Posada, Alberto Sierra, Juan Pablo Angel e Luis Afonso 

Tejada (RESTREPO, ROSKER, ECHEVERRI, 2008), o conceito que orientaria o trabalho de 

criação do logo e, por deliberação do órgão, a escolhida foi a empresa norte-americana Visual 

Marketing Associates (VMA), com sede em Dayton, Ohio4 (ANTEQUERA, 2013).  

Lightle conduziu mais pesquisas tanto na Colômbia como nos Estados Unidos para 

saber o que as pessoas pensavam quando pensavam em paixão. A partir da pergunta “como 

você visualiza a paixão” foram obtitdas as respostas mais recorrentes: corações, cores 

chamativas e brilhantes, silhuetas femininas, fogo e flores (RAMOS; NOYA, 2006, 

LIGHTLE 2013). 

A pedido de Lightle, a VMA buscou incorporar todas estas cinco respostas num único 

logo que teve mais de 100 versões (LIGHTLE, 2013). Sobre a escolha da versão final, Lightle 

(2013) conta 

A equipe havia me enviado séries de interpretações e um dia, sentado no escritório da 
Proexport de Medellín, eu disse ao cliente, a Alexandra Torres [Diretora da Imagem País na 
Proexport] que eles eram tão complexos e precisavam ser simplificados. Então eu peguei 
um deles e dobrei o papel várias vezes, como um origami e pronto! Lá estava! Um coração, 
sem dúvida, mas um com uma clara forma de mulher, um toque de flor e de fogo e com 
cores brilhantes! A beleza do logo é que ele era vivo. Uma pessoa olhava para ele e via flor. 
Outras viam fogo. Pessoas tinham sua própria interpretação, o que fazia dele vivo, como os 
logos devem ser. O logo e o posicionamento foram um grande sucesso no Comitê 
Acadêmico e depois entre a população em geral. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4 A VMA uniou-se à empresa de David Lightle, Image.com International, em setembro de 2009 para formar a VMA 
Worldwide, uma empresa de branding, construção de imagem e serviços de marketing para governos que buscam o 
crescimento econômico de suas localidades.  
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O logo da campanha ganhou, em 2006, o prêmio “Best Logo and Design” da 

American Design Awards. Uma análise semiótica, do ponto de vista qualitativo-icônico, em 

que se coloca ênfase na qualidade da aparência da marca5 (SANTAELLA, 2002) sugere 

elegância com simplicidade, fluidez, delicadeza, qualidade, graça e lembra os movimentos de 

uma dança. A marca permite assumir o ritmo do pulsar do coração e o preenchimento como 

ilustra a Figura 17. 

 	  

Figura 17: Possibilidades de aplicação do logo Colombia es Pasión 
Fonte: Proexport 

 

A Proexport divulgou no site www.colombiaespasion.com (COLOMBIA ES 

PASIÓN, 2010) um conjunto de narrativas para apoiar a conceito ‘paixão’ e sua vinculação 

com a identidade colombiana, algumas delas são:  

• Temos mais de 1025 ritmos folcóricos – somos apaixonados pela a música 

• Temos 55.000 espécies de plantas com flores – somos apaixonados pela natureza 

• Somos a nação mais alegre do mundo – somos apaixonados pela rumba 

• Somos líderes em cirurgias refrativas – somos apaixonados por ver 

• Somos campeões mundiais de patinação – somos apaixonados por esporte 

• Lideramos em escultura, realismo mágico e vallenatos6 – somos apaixonados por 

cultura 

• Somos reconhecidos por nossos serviços – somos apaixonados por ser anfitriões 

• Criamos moda – somos apaixonados por design 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5 Nesse contexto, a palavra marca é usada para definir o recurso visual que exprime os valores que se quer 
comunicar. 
6 Gênero musical tipicamente colombiano. 
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• Temos 1.815 espécies de pássaros – somos apaixonados pela liberdade 

A mensagem da campanha “pretende dizer, demonstrar e divulgar ao mundo, seja para 

turistas, investidores ou potenciais importadores, a enorme quantidade de coisas que os 

colombianos têm, quem eles são e o que eles fazem com paixão” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO TURISMO, p.14). 

As narrativas são construídas a partir destes objetivos e centram-se em feitos positivos 

nos esportes, na música, nas danças. Apresentam dados econômicos favoráveis que o país 

vem alcançando, os números positivos em matéria de segurança pública, os novos acordos 

comerciais firmados, as razões para investir no país, informações de setores econômicos e 

produtos em destaque, localidades turísticas que merecem serem visitadas, as festas 

folcóricas, a gastronomia, enfim, buscam abordar uma temática diferente daquela dominante 

nos meios de comunicação (narcotráfico, violência, guerrilha) e expor uma nova Colômbia 

mais positiva e desconhecida da população internacional e até mesmo dos próprios 

colombianos.  

Nas palavras de David Lightle (2013) 

Nós queríamos que as pessoas descobrissem a Colômbia que eles não conheciam. Nós 
queríamos que elas conhecessem a ‘outra’ Colômbia, na verdade a Colômbia ‘real’, que 
eles tivessem a chance da descobrerta.  Nós comunicamos a elas a imensa surpresa que elas 
teriam ao aterissar na Colômbia pela primeira vez. A marca e seu slogan foram criados para 
ser um ‘abridor de portas’ pela suavização da imagem pesada. As ações de comunicação 
que se seguiram complementaram isso muito bem.  

Uma preocupação observada foi fundamentar as narrativas em fatos que tenham 

condições de serem comprovados e na observação de terceiros, considerados fontes isentas e 

críveis como jornalistas internacionais, visitantes estrangeiros, periódicos reconhecidos 

internacionalmente, organismos internacionais (OMT, Banco Mundial, Fórum Econômico 

Mundial), personalidades (Bill Clinton, Ágata Ruiz de La Prada, César Allerta, Miguel Bosé). 

Na avalição da Organização Mundial do Turismo (2010, p.3), a marca Colombia es 

Pasión  

foi hábil ao incorporar o sentimento, uma visão da Colômbia que incita o desejo de dividir 
e aproveitar a experiência que nos é proposta. A missão da marca, seu posicionamento, os 
valores que ela abraça, seu compromisso com as pessoas e o convite para que as pessoas 
participem do esforço coletivo estão claramente definidos na campanha. 

Optou-se por uma arquitetura de marca guarda-chuva que pudesse abarcar áreas ou 

segmentos de atividade, especialmente ligados às exportações, ao turismo, e à atração de 

investimentos estrangeiros. A marca não pretendia substituir nenhuma campanha de agências 
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de promoção regionais ou nenhuma outra marca de governo, em qualquer instância. Ela 

fornecia uma cobertura, uma assinatura que poderia ser associada às outras marcas, quer 

fossem elas privadas, de organizações de classe ou de governo (LIGHTLE, 2013). 

A marca Colombia es Pasión teve uma derivação para o turismo, a campanha 

Colombia, el riesgo es que te quieras quedar que buscava mudar a deteriorada imagem 

internacional do país e que afetava sobremaneira o turismo e que ainda perdurava mesmo 

depois de adotadas medidas que proporcionaram avanços tem matéria de segurança, como 

demonstra o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Índice de criminalidade da Colômbia 
 

 
 Fonte: Ministerio de Defesa Nacional, 2013.  

 
Nota: O índice é construído com os seguintes delitos: homicídio comum, lesões de pessoas, furto de veículos (automotores 
e motocicletas), furto comum (inclui furto a pessoas, comércio e residências), furto a entidades financeiras, extorsão, 
sequestro, pirataria terrestre e terrorismo. Para obter o índice, multiplica-se o número de casos de cada delito pela 
ponderação por pena média que corresponde a cada delito e ajusta-se utilizando o valor Z. Este valor é negativo quando a 
observação é menor do que a média e positivo quando é maior. 

 

Esta campanha foi lançada no marco de la XVII Assembléia de la OMT na cidade de 

Cartagena, em 2007, e desenvolvida pela vice-presidência de Turismo da Proexport e a 

agência Sancho BBDO, e fundamenta-se em que 

A relação entre el turismo e a imagen do país é recíproca, de mão dupla. Por um lado, uma 
imagem positiva do país é um elemento essencial para o desenvolvimento do turismo [...]. 
Por outro, o turismo é um fator instrumental para criar e consolidar a imagem do país 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2009, p.8). 

Segundo o portal da Proexport (PROEXPORT, 2011)  o objetivo da campanha era 
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Apresentar a Colômbia como una alternativa de férias para os turistas internacionais, 
mostrando que o único risco de viajar para a Colômbia consiste em apaixonar-se por suas 
paisagens, sua gente, sua gastronomia, suas festas, seu artesanato, suas cores e por todas as 
experiências que o país pode brindar a um turista. 

Por isto, ao invés de criar uma marca desvinculada da marca país, foi desenvolvida um 

campanha que refletia a Colômbia que se pretendia mostrar e que convidava a fazer turismo e 

conhecer a verdadeira realidade do país, pilares da campanha Colombia es Pasión. A 

campanha El riesgo es que te quieras quedar desenvolve-se com o respaldo da marca país, 

uma vez que a mensagem é mesma, o turismo é uma das vertententes da marca país e o que se 

pretendia vencer (a imagem atrelada à violência) estavam presente nas duas campanhas 

(ROZO, 2012). 

A campanha fundamenta-se nas narrativas reais de nove estrangeiros de origens 

diversas e que convergem para um mesmo discurso, a razão pela qual eles amam Colômbia. 

(COLOMBIA TRAVEL, 2011). A campanha, que contempla material impresso, um portal de 

internet, anúncios em TV, vídeos, ações de relações públicas, divulgação em pontos de apoio 

ao turista e em feiras internacionais, foi desenvolvida em três idiomas e visava sensibilizar 

turistas domésticos e internacionais, profissionais da indústria do turismo e da mídia em 

quinze mercados alvos: Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Equador, 

Espanha, Itália, México, Peru, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela e Caribe. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2009, COLOMBIA TRAVEL, 2011, ROZO, 

2012). 

Na avaliação da OMT, não houve conflito entre as campanhas Colombia es Pasión e a 

El riesgo es que te quieras quedar. Elas foram consistentes entre si no caráter e conteúdo 

emocional. A campanha de turismo apresentou elementos que trouxeram unidade e 

consistência com a campanha de marca país, evidenciando desta forma um bom exemplo de 

arquitetura de marcas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2009). 
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Figura 18: Exemplos de peças da campanha El Riesgo es que te quieras quedar  
Fonte: Colombia Travel, 2011 

 

 

d) Coordenação do processo 

As palavras de María Claudia Lacouture (A COMPETIR, 2009, p.5) traduzem o 

conceito de polítca nacional que deve ter o place branding  

Melhorar a imagem da Colômbia no exterior é um esforço permanente e contínuo que 
compete ao governo nacional, aos empresários nacionais e estrangeiros estabelecidos no 
país, meios de comunicação e a todos os colombianos [...] E um problema que atinge a 
todos e em conjunto temos contemplado a solução.  

Pelo caráter de política nacional que a iniciativa tem, a coordenação deve ficar a cargo 

de um responsável que consiga “disseminar objetivos e engajar atores” (PASQUINELLI, 

2010, p.570) em âmbito nacional. A execução do programa foi delegada à Proexport, a 

agência colombiana de promoção de exportações, investimentos e turismo, executora das 

políticas do Ministério do Comercio, Indústria e Turismo e que na visão de Moilanen e 

Rainisto (2009) seria a guardiã da iniciativa. 
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Avaliando o modelo tradicional de agências de promoção no mundo, percebe-se que 

os eixos de atuação encontram-se separados em distintas entidades ou então, unem-se 

exportações e investimentos ou exportações e turismo. As agências de promoção de 

investimentos atuam na promoção dos atributos de um país, promovendo uma imagem 

favorável do país para potenciais investidores e oferecem serviços de informação que apóiam 

os processos de decisão por uma localidade. As agências ou organizações promotoras do 

turismo buscam o posicionamento de cada país como destino turístico e muitas dedicam-se 

também a apoiar os empresários deste setor a vender seus serviços. (EVALUACIÓN, 2012). 

Por sua vez, as agências de promoção de exportação desenvolvem quatro atividades 

prinicipais: 1) construção da imagem de país; 2) serviços de suporte às exportações: 3) 

promoção; 4) pesquisa de mercado e estudos (LEDERMAN, OLARREAGA, PAYTON, 

2009).  

O modelo adotado na Colômbia é único por congregar exportações, turismo e 

investimentos e com isto, busca gerar sinergias entre esses eixos da promoção 

(EVALUACIÓN, 2012), portanto, localizar o projeto de nation branding que objetivava 

benefícios em exportações, investimentos estrangeiros e turismo na entidade que tinha essas 

responsabilidades parecia o mais correto naquele contexto (LIGHTLE, 2013). 

O caráter privado da administração Proexport (OCHOA, 1998) também conferia ao 

projeto a necessária desvinculação com o governo (LODGE, 2002; ANHOLT, 2010), no 

entanto, o fato do presidente da entidade ter sido nomeado Ministro do Comércio, Indústria e 

Turismo, em janeiro de 2007, proporcionou, na visão de Lightle (2013), um aumento do 

prestígio e eficiência do projeto.   

Quanto à representatividade da entidade, necessária para a articulação com os diversos 

stakeholders e para promover a visão compartilhada (KALNINS, 2004), Antequera (2013) 

afirma que a Proexport é a legítima representante do setor privado e com excelente trânsito 

entre o setor público. Dados fornecedidos pela entidade demonstram que entre 2003 e 2011 

foram atendidas 31.472 empresas nos três eixos de atuação. Outro dado relevante é a 

representação institucional na entidade, um terço da Junta Assessora da Proexport é indicado 

pela Presidência da República, um terço é composto por representantes do setor privado e o 

restante vem de organismos públicos (EVALUACIÓN, 2012). 

A Proexport articula com os diversos atores públicos e privados por meio da 

participação nas juntas diretivas de entidade privadas como Corporación Colombia 

Internacional – CCI; Artesanías de Colombia;  Centro de Eventos y Exposiciones de 
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Bucaramanga – CENFER;  Corpocentros e Colombia Digital e por meio de assento em 

conselhos de administração de órgãos públicos e comitês que discutem políticas públicas 

como Comissão Intersetorial de Zonas Francas; Comitê Assessor de Investimentos, Vice-

ministério de Desenvolvimento Empresarial e Comitê de Turismo. Estes são canais que 

permitem o compartilhamento de informações e decisões e articulação com as políticas de 

governo (EVALUACIÓN, 2012) e no caso de uma iniciativa de marca país, aproximam a 

entidade dos principias públicos interessados.  

Esta aproximação foi fortalecida com a participação desses setores no Comitê 

Executivo, o qual possuia 20 representantes de diversos setores da indústria, de entidades 

representativas setorias, de instituições de governo e da academia, era o responsável pelas 

decisões estratégicas de alto nível e para o qual o consultor David Lightle e a coordenação 

executiva do projeto reportavam-se bimestralmente (LIGHTLE, 2013, ANTEQUERA, 2013). 

Além do Comitê Executivo, a estrutura organizacional do Colombia es Pasión contava 

com uma Direção Executiva exercida pela Proexport, assessorada por David Lightle até 2007, 

ano em que o consultor norte-americano deixou o projeto (LIGHTLE, 2013, ECHEVERRI; 

ROSKER, 2010). 

A Proexport contratou Alexandra Torres como primeira diretora de Imagem País em 

2005. Em 2006, este cargo passou a ser assumido pela ex-ministra de Comunicações da 

Colômbia, Angela Montoya e então, em 2008, já com o nome de vice-presidência de Imagem 

País, assumiu Maria Claudia Lacouture, atual presidente da Proexport (RESTREPO, 

ROSKER, ECHEVERRI, 2008). 

Apesar de a iniciativa contar com uma diretoria e posteriormente uma vice-

presidência, o corpo funcional dividia-se entre outras funções na entidade, não se dedicava 

exclusivamente ao projeto e sofria com o acúmulo de tarefas, prejudicando desta forma a 

execução das atividades, o que segundo Lightle foi uma das falhas do projeto (LIGHTLE, 

2013). 

 

e) Atividades de comunicação 

A consultoria de Lightle ao projeto produziu um plano de comunicação de lançamento 

do projeto para angariar suporte e tornar a marca conhecida. Foi contratada a agência de 

publicidade Tejada Tequila e depois de seis meses de trabalho, ela foi substituída pela Sancho 
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BBDO (LIGHTLE 2013, ANTEQUERA, 2013). Nas ações internacionais não foi contratada 

nenhuma agência de comunicação. 

A primeira fase do projeto, a nacional, teve uma abordagem integrada e multi-

facetada, contemplou tanto ações ATL (above the line) como anúncios em rádio, TV, revistas 

e jornais e BTL (bellow the line) entre elas: eventos e relações públicas, com principal 

destaque para os eventos que foram televisionados e proporcionaram muita cobertura e mídia 

espontânea. A etapa internacional baseou-se principalmente em eventos, ações de relações 

públicas e marketing direto (LIGHTLE 2013, ANTEQUERA, 2013). 

De acordo com a Proexport o projeto de marca país empregou, para as estratégias de 

publicidade, relações públicas, merchandising, marketing direto e vendas, as seguintes 

ferramentas (RESTREPO, ROSKER, ECHEVERRI, 2008, p. 27):  

1) Publicidade  

• Vídeo promocional de âmbito nacional 

• Vídeo promocional de âmbito internacional 
• Revistas 

• Jornais 
2) Relações públicas 

• Free press 
• Patrocínio esportivo: equipe de ciclismo 

• Encontros públicos com empresários 
• Campeonato de Rally Raid Colombia es Pasión 
• Prêmio Colombia es Pasión 

• Atividades de co-branding 
• Formadores de opinião 

3) Merchandising 

• Loja localizada no centro de Bogotá 

• Loja no Centro Comercial Unicentro, em Bogotá 
• Material POP 

4) Marketing direto 

• Website 
• Boletins 

• Blog 
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• Perfil no Facebook 

• Posicionamento na internet através de Google (AdWords e ferramentas de 
search) 

5) Vendas 

• Venda de licenças de uso da marca 

 

Em sua estratégia de comunicação, é importante que o projeto de marca país também 

inclua ações direcionadas para à população local (DZENOVSKA, 2005), já que esse é um dos 

mais fortes canais de influência na mudança de percepção internacional.  

A Colômbia demonstrou coerência em desenvolver ações para engajar o público local 

no projeto. Pesquisa realizada pela empresa Datexco, em 2010, revelou que 83% dos 

colombianos reconhecem e já viram o logo símbolo de Colombia es Pasión e, que desses, 

85% sabem que se trata de uma campanha. Em 2010, foi lançada a campanha “Junto tenemos 

mucho que contar” com objetivo de coletar histórias positivas do povo colombiano, 

micronarrativas de experiência diárias, em linha com o que sugere Gilmore (2002) e que, 

segundo Snowden (2010), podem produzir profundo efeito sobre os formadores de decisão, 

além de servirem como reforço para o sentimento de pertencimento da população. 

Pode-se dizer que a venda de licenças contribuiu com a popularização da marca 

internamente, entre a população local. Pesquisa realizada pela empresa Datexco (2008) 

mostrou que, entre as pessoas que conheciam a marca, 10,80% conheceram-na por meio das 

batatas fritas Margarita, produto da empresa Fritolay, que desenvolveu uma linha especial 

Colombia es Pasión com sabor de linguiça com limão.  

Assim como a Fritolay, houve, entre as empresas adquirentes da licença, o 

desenvolvimento de produtos especialmente para a campanha, como fez a Renault, criando 

uma série especial do Logan, denominado Colombia es Pasión e a cadeia de fast-food 

Kokoriko com o combo especial Colombia es Pasión.  
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Figura 19: Batatas fritas Margarita da edição Colombia es Pasión  
 

 

Figura 20: Renault Logan Colombia es Pasión 
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Figura 21: Combos Kokorico Colombia es Pasión 
 

Segundo entrevista de Maria Claudia Lacouture, gestora do projeto de marca país da 

Colômbia, ao canal on-line Dinero.com em fevereiro de 2010, a pesquisa realizada demostrou 

que 91% dos colombianos preferiam comprar produtos que usavam o Colombia es Pasión e 

destes, 81% estavam dispostos a trocar o produto atual pelo que usasse a marca país. 

(DINERO.COM, 2010). 

Havia casos em que o uso da marca pelas empresas que adquiriam a licença 

transcendia as fronteiras do país como a Avianca, uma companhia aérea com vôos nacionais e 

internacionais, que estampava em seus aviões a marca Colombia es Pasión e a empresa 

Tropical Exotic Flowers que inseria nas caixas de flores que eram exportadas a frase “Grow 

in Colombia With Passion” e o logo Colombia es Pasión. 

Assim que a campanha nacional foi considerada um sucesso, a Proexport começou a 

angariar recursos para a campanha internacional, cerca de US$ 2 milhões de dólares por ano, 

valor considerado muito baixo, o que não permitia a realização de ações em mídia de massa 

como declara Lightle (2013). 

[...] buscamos ter uma presença em feiras de negócios na Colômbia e nos mercados alvos 
como Espanha, América Latina e Estados Unidos. Nós não anunciamos em revistas ou 
jornais (mídia impressa) a não ser em situações para apoiar a presença nas feiras de 
negócios. Nós não usamos a TV, exceto em ações de relações públicas dos eventos.  Não 
houve nenhuma presença digital além do robusto websiste que incluía um fórum para a voz 
colombiana da diáspora apoiar (ou criticar) o projeto. O website foi um grande sucesso. No 
início do projeto a utilização das mídias sociais não era muito popular ou bem clara.  
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Figura 22: Aplicação da marca Colombia es Pasión nos aviões da Avianca. 

 

A segunda fase do Colombia es Pasión foi dirigida ao público e consitia numa 

estratégia sensorial de marketing direto que pretendia motivar os formadores de opinião, 

mídia especializada, investidores, empresários, turistas, personalidades e promotores de 

turismo a conhecer o país e experimentar a mudança da realidade (RAMOS; NOYA, 2006). 

No âmbito internacional, a estratégia de comunicação pautou-se em três linhas. A 

primeira foi identificar os “grandes amigos da Colômbia”, artistas reconhecidos, pessoas de 

destaque e líderes internacionais, que contassem ao mundo o motivo de seu apreço pelo país. 

A segunda foi utilizar a imprensa internacional para mostrar a realidade do país. Por fim, 

buscou-se a sensibilização do público por meio de ações promocionais e exposição da marca 

em eventos ou patrocínios. 

Como ação que atende às diretrizes da primeira linha, pode-se citar o Prêmio 

Colombia es Pasión, em que se premia uma personalidade internacional de renome que tenha 

contribuido para projetar uma imagem do país desvinculada de estereótipos e baseada em 

aspectos positivos da Colômbia que o projeto quer dar a conhecer, como o presidente Bill 

Clinton, premiado por ter apoiado o país na redução da violência e narcotráfico e os 

brasileiros Germán Efromovich, presidente do Grupo Synergy e Jorge Gerdau, presidente do 

Grupo Gerdau, premiados por acreditarem no país, realizarem investimentos produtivos e 

gerarem empregos localmente. 
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Figura 23:  Bill Clinton, Jorge Gerdau e Germán Efromovich recebendo o prêmio Colombia es Pasión 
 

Para a sensibilizacão da mídia especializada, a Proexport, em parceria com o 

Ministério das Relações Exteriores, convidou a visitar a Colômbia, do início do programa até 

o final de 2011, 372 jornalistas de 37 países. A ação rendeu 548 artigos espontâneos positivos 

(EVALUACIÓN, 2012). 

O programa “Colombia País de Patrimonios”, uma iniciativa conjunta do programa 

Colombia es Pasión e da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano – FNPI, objetivava 

abrir espaços de formação e produção jornalística de crônicas e reportagens sobre o 

patrimônio cultural, histórico e natural do país.  Durante 2009 e 2010, foram realizados cinco 

workshops: crônica no carnaval de Barranquilla, no Festival Vallenato, na Feira das Flores, no 

Festival Iberoamericano de Teatro e de fotojornalismo na Amazônia. Mais de 70 jornalistas e 

fotojornalistas de diversos países iberoamericanos tiveram contato com ferramentas para 

melhorar a linguagem e narrativa e a eles foram apresentados aspectos da realidade 

colombiana. Esta iniciativa produziu a publicação: o livro ¡Que viva la fiesta!, um retrato das 

festas populares do da Colômbia (FNPI;COLOMBIA ES PASIÓN, 2012). 
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Figura 24:  Capa e contracapa do livro ¡Que viva la fiesta! 
Fonte: FNPI;COLOMBIA ES PASION, 2012 

 

Os jornalistas Pierluigi Giorgio, Marco Lombarda e Graciano Atzori, do programa 

Geo & Geo da rede italiana de TV RAI, foram convidados a realizar um documentário sobre 

o turismo ambiental e ecológico das principias regiões da Colômbia. O trabalho rendeu dois 

especiais sobre o país e o primeiro lugar no Festival Internacional de Documentários Naturais 

e Ambientais da Itália no ano de 2006 (SEMANA, 2012). 

Como exemplos da terceira linha estratégica e de ações promocionais para a 

divulgação da marca país podem ser citadas a exposição dos corações, os eventos culturais 

promovidos no Brasil e no navio escola. 

A exposição de sete grandes corações de quatro metros de altura e 40 corações de 2,65 

metros, que apresenta, de maneira lúdica e interativa, informações gerais sobre o país como a 

cultura, a diversidade, a hospitalidade do povo colombiano, a tranquilidade dos seus destinos 

e o desenvolvimento das cidades, passou por Nova Iorque, Washinghton, Cali e Cartagena, 

em 2010 esteve em Shanghai por ocasião da Expo Mundial e em 2011 foi à Espanha 

(CARACOL, 2009). 

O navio escola Gloria, que treina os oficiais e suboficiais da marinha colombiana, 

percorrendo cerca de 75 portos do mundo, foi usado como uma plataforma de difusão da 

marca país. As velas levavam o logo e o slogan Colombia es Pasión e em cada porto que o 

navio atracava, a população local era convidada a subir a bordo para conhecer produtos, 

riquezas naturais, história e cultura da Colômbia e em paralelo, em algumas das localidades, 

eram oferecidos workshops e outras atividades como exposições e degustações (ARMADA, 

2013,  YOUTUBE, 2012b). 
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Figura 26: Navio Escola Gloria 

Figura 25: Exposição “Descubra Colombia a través de su corazón” 



	  

	  
	  

105	  

Em agosto de 2007, Brasília sediou uma série de eventos culturais de difusão da 

cultura colombiana em diferentes formas de expressão: literatura, artes plásticas e 

gastronomia. O evento foi uma atividade de marca país e contou com um festival 

gastronômico com a chef Leonor Espinosa, do restaurante Leo, Cocina y Cava, eleito um dos 

100 melhores do mundo pela revista Traveller. Houve também o relançamento da edição 

especial do livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, em comemoração aos 80 

anos do autor, com a apresentação de vídeos e palestras e a exposição Contratextos, uma 

retrospectiva da construção da identidade e da cultura no país a partir de obras de quatro 

grandes artistas da Colômbia: Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas e 

Fernell Franco (NÓS..., 2007). 

O projeto Colombia es Pasión utilizou o marketing esportivo como estratégia de 

comunicação. Patrocinou, em conjunto com o Coldeportes, a equipe de ciclismo nacional, 

composta por 10 atletas de elite e sete que representam a ‘nova cara’ do ciclismo do país. A 

proposta era mostar uma nova face da “Colômbia real’ e abrir as portas do país por meio do 

ciclismo (CYCLING NEWS, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 27: Equipe de ciclismo Colombia es Pasión 
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Como estratégia de divulgar a marca nacional e internacionalmente foram gravados 

uma canção e um vídeo com expoentes músicos do país e reconhecidos nos mercados latinos. 

Tanto a canção como o vídeo eram usados nos eventos, veiculados em TV e rádio, no website 

do programa e nas redes sociais, no entanto, uma análise da letra da canção demonstra que ela 

é endereçada ao público local e adequada à fase de engajamento da população no projeto, 

como pode ser constatado pelos extratos “Yo soy de alla, soy de Colombia”; “Esta es mi 

terra”; “Esto es lo bello de mi nación”; “Muestra tu pasión cuando hables de Colombia” 

(MUSICA.COM, 2013, YOUTUBE, 2012a). 

Juan Gustavo Cobo Borba (BORDA, 2004) acredita que  a Colômbia assume a cultura 

como seu patrimônio mais valioso e busca, por meio dela, integrar sua gente, superar as 

desigualdades e projetar-se ao mundo. De fato, percebe-se que a cultura, nas suas mais 

diversas expressões, está presente, tanto nas narrativas como nas ações promocionais do 

Colombia es Pasión. Como exemplo, pode-se citar as duas coletâneas de músicas feitas pelo 

projeto: “100 Joyas de nuestra música” e “120 Joyas de la música colombiana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2007, foi aberta uma loja de produtos da marca Colombia es Pasión, em Bogotá. 

A loja vendia produtos como camisetas, acessórios para cozinha, artigos de escritório, 

chaveiros, bijuterias, brinquedos e artesanatos, todos com o logo da campaha, produzidos no 

país e assinados por designers colombianos reconhecidos (ALCADÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ, 2007). 

 

 

Figura 28: Coletâneas de música colombiana realizada pelo Colombia es Pasión 
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Uma das estratégias de difusão internacional mais visíveis do programa foi a criação o 

website www.colombiaespasion.com,  que no ano de 2007, ocupou o sexto lugar no ranking 

dos sites mais visitados do Google (ECHEVERRI, ROSKER, 2011). O site era o ponto de 

convergência de todas as estratégias, seu conteúdo era formado por informações de todas as 

ações do projeto, pelas notícias internacionais de logros dos colombianos e das empresas, 

políticas e instituições do país. Tão logo o Facebook consolidou-se como uma rede social 

popular, o programa criou um perfil que era atualizado com o mesmo tipo de informações do 

do sítio. Também foi criado um canal no YouTube para a divulgação de vídeos das ações, 

entrevistas, clipes musicais, enfim, todas as peças criadas ou coletadas pela Proexport que 

tinham aderência com as narrativas da campanha. 

O processo de mudança de imagem de marca é lento, mas pode ser acelerado quando o 

país hospeda eventos esportivos, de negócios ou institucionais. Nessas ocasiões, ele é visitado 

por diversos públicos de interesse como turistas, investidores, jornalistas, executivos, 

políticos, ou mostra-se à comunidade internacional por meio da mídia que faz essa cobertura 

(PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002; KOTLER; GERTNER, 2002; BERKOWITZ et al, 

2007: REIN; SHIELDS, 2007; KOTLER et al, 2006). 

Em relação à importância dos eventos internacionais na mudança de percepção 

internacional sobre um país ou região, e em especial sobre o Fórum Econômico Mundial 

realizado em Cartagena, em abril de 2010, o presidente Álvaro Uribe declarou que  

O Fórum nos deu a possibilidade de mostrar todas as condições de atração de investimentos 
que foram criadas em Colômbia e foi uma grande oportunidade para que o mundo olhe para 
a América Latina e avalie o quão bem ela se defendeu da crise econômica (PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA, 2008a).   

Já o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Luis Guillermo Plata afirma que o 

Fórum Econômico Mundial teve como principal legado  

Colocar a Colômbia no radar dos investidores, dos turistas e dos negócios do mundo [...]. 
Aqui estiveram 550 líderes mundiais de negócios, da economia e das mídias. São pessoas 

Figura 29:  Loja Colombia es Pasión 
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que ao voltar a seus países vão falar da Colômbia, do que viram, vão falar de Cartagena, 
vão falar das discussões do Fórum, vão falar do evento de hoje à noite, vão falar do 
presidente Uribe, vão falar do governo e da economia colombiana. (PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA, 2008a). 

A Colômbia adotou a estratégia de captação de eventos e pode-se dizer que, apesar do 

protagonismo da Proexport, esta foi uma ação conjunta com diferentes atores do processo de 

gestão de marca país e que tEm ajudado a diminuir a distância entre a percepção internacional 

e a realidade local é a captação de importantes eventos internacionais para a Colômbia 

(LIGHTLE, 2013). O Congresso Iberoamericano de Cultura, a Copa Sub20, o Festival 

Iberoamericano de Teatro, a Feira Internacional do Livro, a reunião do Fórum Econômico 

Mundial na America Latina, Conferência Sul-americana de Investimento em Hotelaria e 

Turismo e a VI Cumbre das Américas são exemplos de eventos sediados em território 

colombiano. Em 2011, foram captados para a Colômbia 75 eventos sendo: 17 congressos, 20 

convenções corporativas, 33 viagens de incentivos e cinco eventos de golfe, que acontecerão 

na Colômbia até 2014 (EVALUACION, 2012). 

O resultado positivo da atração de eventos internacionais para a Colômbia pode ser 

demonstrado pelo documento publicado em 2009, pela Organização Mundial de Turismo, 

sobre como a Colômbia tem sido hábil em tratar sua marca. Segundo o órgão, a motivação de 

produzir este documento deu-se depois que mais de cem ministros e mil especialistas de 

turismo estiveram em Cartagena para uma Assembléia Geral da OMT e ficaram 

impressionados com três pontos, assinalados no documento: 1) o incrível produto turístico; 2) 

a real diferença entre as percepções desse público antes de chegar ao país e depois dessa 

experiência; 3) a maneira pela qual as pessoas na indústria do turismo e população, em geral, 

refletem o espírito da marca Colombia es Pasión e El riesgo es que te quieras quedar. 

(UNWTO, 2009). 

 

f) Orçamento e fontes de financiamento  

O projeto Colombia es Pasión foi concebido para ser financiado por recursos públicos 

e pela iniciativa privada. Os recursos públicos, na ordem de 30%, seriam aportados por meio 

da Proexport e deveria cobrir a operação, pagando os gastos administrativos e de contratacão 

da consultoria e da agência de comunicacão. Os gastos com promoção deveriam vir da 

iniciativa privada, seriam ordem de 70% e esperava-se, inicialmente, que a fonte fosse a 

venda de licença de uso da marca. (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2009, LIGHTLE, 

2013). 
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O projeto foi lançado com uma destinação orçamentária de US$429.700, dos quais 

US$297.700 vieram do setor privado e US$132.00, da Proexport. Ainda em 2005 foram 

vendidas licenças para 39 empresas somando, US$1.693.186 de ingressos desta fonte. Quatro 

empresas (Compañia Nacional de Chocolates, Bancolombia, Grupo Aval Acciones y Valores 

e Empresas Públicas de Medellín) foram responsáveis por 51% do aporte destes recursos 

(ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2010). Segundo Lightle (2013), este valor não foi 

suficiente para cobrir todas as despesas e a Proexport teve que aportar mais de 50% dos 

recursos no primeiro ano.  

À medida que um estudo realizado pela Millward Brown, entitulado “Avaliação da 

Campanha Colombia es Pasión”, mostrou que 61,5% dos colombianos reconheciam o logo 

Colombia es Pasión, mais empresas aderiram ao projeto, inclusive meios de comunicação e 

pequenas e médias empresas. Em 2006, já eram 107 empresas que aportavam US$ 1.704.900 

ao projeto (ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPO, 2010). 

A estratégia de buscar receita pela venda de produtos na loja aberta em Bogotá 

mostrou-se ineficiente. Em 14 dias de funcionamento, uma pesquisa avaliou que entraram na 

loja 280 pessoas com intenção de compra e foram realizadas vendas no valor total de 

US$20.700, números que demonstravam que os ingressos financeiros desta fonte não 

contribuiriam substancialmente para sustentabilidade do projeto. 

Em 2008, preocupada com os baixos aportes privados, a Proexport, contratou como 

diretora María Cláudia Lacouture, que tinha como principais incumbências incluir novas 

empresas no programa e conseguir sinergia com os meios de comunicação. 

A opção pelo financimento privado foi considerada pelo consultor David Lightle 

(2013) uma grande falha do projeto porque condicionou as ações ao ingresso de recursos. Nas 

suas palavras 

A Proexport decidiu depender do licenciamento da marca. Todos teriam que pagar para 
usá-la, o que ‘feriu’ tremendamente o projeto. Ao invés de disponibilizá-la para todo o tipo 
de uso, Proexport tentou levantar recursos licenciando-a. Isto não funcionou. O projeto 
acabou ficando com recursos insuficientes, principalmente diante dos vastas quantias 
necessárias para mudar a imagem de uma nação (LIGHTLE, 2013). 

Considerando que o montante ideal de recursos na fase de execução e atividades de 

comunicação de uma iniciativa de place branding é €15 milhões, ou cerca de US$19 milhões 

(MOILANEN; RAINISTO, 2009), verifica-se a pertinência da observação de Lightle, já que o 

Colombia es Pasión, contou com uma média de recursos disponíveis anualmente, entre US$ 2 
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e 3 milhões (RESTREPO, ROSKER, ECHEVERRI, 2008, LIGHTLE, 2013, DELGADO, 

2005, ECHEVERRI, ROSKER, RESTREPPO, 2010). 

Como aponta Hankinsson (2010), as pressões da iniciativa privada por resultados 

imediatos são outro problema da dependência desta fonte de ingresso. O baixo número de 

empresas que renovavam suas licenças de uso de marca a cada ano (ECHEVERRI, ROSKER, 

RESTREPO, 2010) sugere que tenha havido uma insatisfação pela falta de resultados 

mensuráveis ou benefícios sentidos rapidamente. 

Os recursos públicos orçados para o projeto, e aportados na Proexport por meio da 

Filducoldex, acabaram em 2008 e durante 2009 e 2010, para que o projeto continuasse 

funcionando, a Proexport recebeu recursos do Orçamento Nacional como um projeto de 

investimento do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo. E desde 2011, os recuros têm 

sido transferidos do orçamento deste Ministério para a Proexport (EVALUACION..., 2012). 

 

4.3.4 Execução e auditoria 

A etapa execução e autoria contempla a avaliação do processo e dos resultados 

realizada pelo gestor. Esta seção descreve aquilo o caso com elementos pertinentes a esta 

subcategoria.  

 

a) Avaliação do processo e dos resultados realizada pelo gestor do projeto 

Em setembro de 2011 o programa Colombia es Pasión passou por uma grande 

mudança antes de ser extinto. Até então, marca país era gerida pela Proexport, no entanto, 

partir desta data, passou à gestão da recém criada entidade MARCA PAÍS – PROEXPORT 

COLOMBIA, que se reportava a uma Junta Assessora integrada pela Presidência da 

República, o Ministério de Comércio, Indústria e Turismo e representantes de entidades 

setoriais.  

A justificativa para a criação de um novo ente, quando já havia na Proexport uma 

vice-presidência encarregada da gestão da marca país, foi dada por Claudia Hoyos, gerente 

geral da Marca País, em entrevista a Jorge Quintero, do jornal El Tiempo (QUINTERO, 

2011) 

Porque ela ficou pequena [a estrutura da vice-presidência da Proexport] e decidu-se dar 
maior importância à administração da imagem da Colômbia e criar uma fugura 
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independente, autônoma, includente, de alto nível e com capacidade de transversalidade 
com todas as entidades do Estado.  

Quanto à necessidade de uma nova marca, os argumentos são a mudança tanto interna 

como no âmbiente internacional, como afirma novamente Claudia Hoyos “o governo 

considera que é hora de mudar a estratégia e mostrar ao mundo uma nova ‘cara’, 

especialmente para aproveitar o bom momento econômico que vive a Colômbia, algo que 

contrasta com a debilidade de várias das grandes economias mundiais” (SEMANA, 2012). 

O termo de referência para a contratação da empresa de comunicação que realizaria a 

estratégica, planejamento, criação, produção, coordenação, divulgação das campanhas de 

publicidade, comunicação e marketing da nova marca país, apresenta as mesmas razões para a 

defesa da mudança de estratégia. 

Colombia es Pasión foi um conceito de campanha que cumpriu exitosamente sua vida útil e 
esgotou sua mensagem. Chegou a hora de evoluir a marca país de acordo com o momento 
de crescimento e projeção em que estamos vivendo. A anterior, foi sem dúvida uma 
campanha efetiva, que foi concebida como uma estratégia de marca país para um período 
muito específico e em um contexto muito distinto por que atravessava o país. Hoje 
devemos ser mais otimistas e positivos capitalizando sobre o terreno fertilizado por 
Colombia es Pasión (TÉRMINOS DE  REFERENCIA FIDUCOLDEX, 2012, p.6) 

Na etapa de execução e auditoria, o país confronta as metas com os resultados obtidos, 

realiza novas pesquisa de imagem e avalia as ações do programa.  Não foi possível saber se o 

programa realizou este tipo de avaliação de forma sistemática.  

Há indícios que sugerem que isto nao foi realizado, por exemplo, no relatório 

“Evaluación de los resultados de Proexport en sus ejes de gestión y articulación con las 

políticas de promoción del comercio exterior”, que tinha como objetivo avaliar a atuação da 

Proexport e a efetividade de seus programas, e foi realizado por empresas contratadas que 

tiveram acesso irrestrito aos documentos da entidade, foram apontados como resultado do 

Colombia es Pasión somente o seguinte  (EVALUACIÓN..., 2012, p. 246). 

1) Na Colômbia, mais de 250 empresas de todos os setores se vincularam e adquiriram a 
licença da marca “Colombia es Pasión”. 

2) Mais de 372 jornalistas e formadores de opinião de diferentes países visitaram a 
Colômbia e geraram mais de 548 artigos positivos sobre o país. 

3) Foram desenhadas diversas estratégias inovadoras de posicionamento, entre as quais se 
encontra a excursão dos corações “Descubre Colombia através de su Corazón”, sobre a 
qual foram publicados 220 artigos nos Estados Unidos em 2009. 

Em abril de 2013, a Proexport abriu uma licitação para contratação de agência de 

publicidade para que ofererecesse os  
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Servicios de diseño, planificación, creación, producción y coordinación de herramientas de 
Mercadeo y Comunicación (alineadas con la estrategia internacional de comunicación del 
país) que le permitan a PROEXPORT COLOMBIA promocionar, a nivel nacional e 
internacional, las oportunidades del país en Turismo, Inversión y Exportaciones. 
(TÉRMINOS DE  REFERENCIA FIDUCOLDEX/PROEXPORT, 2012, p.1). 

Uma das empresas participantes da licitação, a JWT, solicitou os Key Performance 

Indicators, indicadores de performance, “o nível de conhecimento da Colômbia no mundo, a 

imagem positiva do país e a defasagem de imagem” (RESPUESTA, 2012), que são os típicos 

indicadores resultantes da análise de imagem externa, a qual deve realizada tanto na etapa de 

auditoria como na de desenvolvimento de marca (ZENKER, 2011). A Proexport não atendeu 

esta solicitação.  

Ao final de 2011, a Colômbia encontrava-se entre estas duas etapas, auditoria do 

Colombia es Pasión para a o desenvolvimento de uma nova marca país e o desenvolvimento 

de uma nova estratégia de comunicação da atuação da Proexport, também sendo necessário 

avaliar os impactos em seus três eixos de atuação: exportação, investimentos estrangeiros e 

turismo.  Considerando que a informação solicitada  pela JWT seria necessária não só a esta 

empresa, mas a qualquer outra concorrente, para que tivessem elementos necessários à 

formulação de uma proposta consistente, acredita-se que tais informações não foram 

levantadas.  

Neste contexto, em setembro de 2012 marca país La respuesta es Colombia foi 

lançada nacionalmente, no estádio de futebol de Barranquilla, durante o jogo entre Colômbia 

e Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo (EXPORTAR, 2012, 

PORTAFOLIO.COM, 2012).  E, em abril de 2013, Nova Iorque foi cenário de lançamento da 

campanha internacional, com show do músico Fonseca, distribuição de flores, flash mob e 

projeção de vídeos nas grandes telas da Times Square (EL HERALDO, 2013). 

A nova marca país, nasceu com o desafio de ter uma comunicação única, relevante, 

crível, includente e posicionando-se frente ao mundo e aos próprios colombianos como um 

país de oportunidades (TÉRMINOS DE  REFERENCIA FIDUCOLDEX, 2012).   

As cores das figuras que compõem o logo, verde, violeta, amarelo, azul e vermelho, 

representam as montanhas, vales e planícies, a variedade de flores produzidas na Colômbia, a 

riqueza mineral e marítima do país, o talento e a paixão dos colombianos para elaborar seus 

produtos. Percebe-se que paixão no logo e o coração presente no vídeo da campanha 

Colombia, realismo mágico, campanha turística de responsabilidade da Proexport 

(COLOMBIA TRAVEL, 2013), são elementos que mantêm a unidade entre os dois projetos 
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de marca país, La respuesta es Colombia e Colombia es Pasión, evitando, assim, uma ruptura, 

ou dessasociação com a imagem construída pela iniciativa precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30: Logo da nova iniciativa de marca país da Colômbia e suas variações 
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5  RESULTADOS 

 

Esse capítulo apresenta a avalição do impacto do programa Colombia es Pasión na 

imagem do país, junto a seu público-alvo externo, a partir da cobertura jornalística impressa 

realizada pelos jornais El País e The New York Times.   

Apresenta ainda, o resultado do impacto econômico do branding nas exportações, nos 

investimentos estrangeiros diretos e no fluxo de turistas, variáveis definidas como alvos pelo 

programa.  

 

5.1 ANÁLISE DA IMAGEM EXTERNA 

Foram analisados 443 artigos dos jornais The New York Times e El País entre 1 de 

janeiro de 2000 e 31 dezembro de 2011, sendo que 295 foram publicados pelo The New York 

Times (66,59%) e 148 pelo El País (33,41%). 

Os critérios de seleção adotados foram que o artigo tivesse a palavra Colômbia no 

título e houvesse sido publicado na versão impressa. A pesquisa ocorreu no site das duas 

mídias e 23 artigos que atendiam a estes critérios não puderam ser analisados porque seu 

conteúdo não estava disponível para leitura. 

Todas as seções dos jornais foram consideradas na pesquisa porque o objetivo era 

capturar diversas dimensões da imagem de país: cultura, política, economia, pessoas, 

empresas e produtos de exportação (ANHOLT, 2007, GUDJONSSON, 2005). 

A primeira etapa do processo foi inserir os artigos dos dois jornais no software de 

análise de conteúdo Atlas/TI por ano de publicação para que a ferramenta fornecesse 

estatísticas anuais e pudesse ser feita a categorização dos artigos em assunto, tema e 

características, as unidades básicas da análise de conteúdo (BERELSON, 1971). 

Posteriormente foi realizada uma leitura flutuante para identificar as categorias 

presentes nos artigos e com isto, alimentar o software Atlas/TI com os chamados “códigos”, 

que serão tratados nesta pesquisa como assuntos. Ao longo do processo, com uma leitura mais 

aprofundada dos artigos, novos códigos foram sendo inseridos e os originais, muitas vezes, 

foram renomeados ou agrupados. Feito isso, foram criadas “famílias” (terminologia do 

software) para reunir os códigos similares, os quais aqui serão denominados temas. 



	  

	  
	  

115	  

Os artigos foram classificados não por um único assunto, mas pelos diversos assuntos 

abordados no corpo do texto, razão pela qual, apesar de 443 artigos, foram identificados 1.228 

registros divididos em 95 diferentes assuntos, que por sua vez foram agrupados em 11 temas. 

 

5.1.1 Análise qualitativa dos artigos 

O conteúdo de cada assunto e o tema a que ele pertence podem ser conhecidos a 

seguir: 

1. Tema: Artes e esportes 

Assuntos: 

• Artes: pintura, escultura, artesanato, fotografia. 
• Cinema: filmes e mostras de filmes e documentários. 

• Concurso de beleza: o interesse do público colombiano pelos concursos de 
beleza, o preparo das misses, a cobertura da mídia, a relação entre os 
concursos de beleza e a cultura colombiana e os bastidores do mais 
importante concurso de beleza do país. 

• Cultura: aspectos da cultura colombiana e a cultura como um reforço da 
identidade do povo e uma resposta às crises e à violência por que tem 
passado o país. 

• Exposição artística: exposições de fotografias, pintura, escultura e de 
artesanato. 

• Futebol: resultados de jogos de futebol. 

• Literatura: informações sobre lançamentos de livros, críticas, discussões e 
encontros literários. 

• Música: shows musicais e estilos musicais como bullerengue, raspón e 
cumbia. 

 
2. Tema: Economia 

Assuntos:  

• Crescimento econômico: relatos e dados que apontam o crescimento 
econômico do país ou de setores da economia.  

• Economia: bom pagamento da dívida externa; emissão de bônus da dívida; 
posição de terceiro lugar de país latino-americano no relatório "Doing 
Business" do Banco Mundial em facilidade de se fazer negócios; criação de 
instituições que dão solidez ao sistema financeiro como o Banco da 
República, responsável por  controlar a inflação;  elaboração de regras fiscais 
de ajustes do setor público e recomposição da dívida pública; diversificação 
de parceiros comerciais; aumento da competitividade da indústria 
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colombiana; desvalorização do peso; privatizações; queda das remessas de 
imigrantes; melhora no invest grade da Colômbia e aumento da confiança 
nos investimentos. 

• Investimento estrangeiro: relatos e dados sobre o aumento de investimentos 
estrangeiros e informações sobre investimentos e projetos futuros de 
investimentos de empresas estrangeiras. 

• Negócios: histórias de empresas; valores de compra; venda, ações e 
investimentos; abertura de novas empresas; fusões e perspectivas de 
negócios. 

• Petróleo: descobrimento e os contratos de exploração firmados entre o 
governo e as empresas. 

• Pobreza: relatos e dados de situação da pobreza da população colombiana. 
• Produtos de exportação: menção sobre alguns produtos exportados como 

rosas, café, petróleo, frango, arroz e trigo; valores das exportações 
colombianas e o impacto nas vendas externas causado por terremoto, 
mudanças climáticas (aumento da temperatura) e chuvas abundantes e 
imprevisíveis. 

 
3. Tema: Guerrilha 

Assuntos:  

• Atentados e confrontos com o exército e paramilitares: atentados às torres 
de eletricidade e estações de geração de energia, pontes, estações de 
tratamento de água e esgoto; bloqueios a estradas; instalação de minas 
terrestres, entre outros atos terroristas, assim como relatos de enfrentamento 
da guerrilha com o exército ou grupos paramilitares. 

• Combate: refere-se a todas as ações empreendidas pelo governo para 
combater a guerrilha como o aparelhamento do exército com equipamento de 
defesa e efetivo; o bombardeio e invasão às áreas desmilitarizadas; o 
patrulhamento ostensivo para capturar guerrilheiros ou as ações de 
inteligência, a exemplo de uso de informantes em investigações sobre a 
guerrilha e rastreamento de operações financeiras dessas organizações 
criminosas.  

• Guerrilha: história; informações sobre guerrilheiros; contingente; sua 
estrutura; ramificações; ideologia; novo papel da guerrilha ao abordar temas 
de cunho social e debatê-los com o governo; nomeação de comandantes; fuga 
de guerrilheiros presos; confronto com os paramilitares; indiciamento de 
líderes nos EUA; inserção das guerrilhas em listas de organizações 
terroristas. São tratadas, sem distinção, tanto as FARC – Forças Armadas 
revolucionárias da Colômbia como o ELN – Exército de Libertação 
Nacional. 

• Desmobilização: rendição de guerrilheiros; confinamento da guerrilha em 
áreas de florestas; redução no número de efetivos; captura ou morte de 
líderes; ausência de novas lideranças; perda de controle das bases; falta de 
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comunicação entre as células guerrilheiras; debilitação por causa dos 
sucessivos ataques do exército; desmoralização e perda de influência. 

• Extorsão: extorsão praticada pelos guerrilheiros aos proprietários de terra e 
empresários que são ameaçados de sequestro ou morte. 

• Extradição: relatos de episódios de extradição de guerrilheiros. 

• Homicídios: homicídios cometidos pela guerrilha. 
• Diminuição de homicídios: informação sobre redução no número de 

homicídios cometidos pela guerrilha. 
• Negociações de paz: negociações entre o governo federal da Colômbia e a 

guerrilha, tanto as FARC como o ELN, para o estabelecimento de paz no 
país. As negociações podem ser mediadas tanto por organismos como por 
especialistas internacionais.  

• Interrupção das negociações de paz: interrupção das negociações entre 
governo federal da Colômbia e guerrilha para o estabelecimento da paz. 

• Retomada das negociações de paz: retomada das negociações entre a 
guerrilha e o governo federal da Colômbia para o estabelecimento da paz. 

• Libertação de sequestrados: libertação de sequestrados pela guerrilha. 
Inclui extratos que contêm números, nomes, histórias de libertados e relatos 
de operações militares para libertação. 

• Morte de líderes ou guerrilheiros: trechos ou artigos em que são 
informados números, nomes e situações em que guerrilheiros e seus líderes 
são mortos. Em geral, as mortes são decorrentes de confrontos com o exército 
ou paramilitares, mas há o relato da morte de Manuel Marulanda, 
comandante e um dos fundadores das FARC, por causas naturais. 

• Narcotráfico: associações da guerrilha com o narcotráfico, quer seja 
protegendo narcotraficantes ou praticando-o. 

• Negociação para a libertação de sequestrados: negociações com a 
guerrilha empreendidas pelo governo para a libertação de reféns em seu 
poder, geralmente em troca de guerrilheiros presos; afastamento de tropas das 
áreas dominadas pela guerrilha; adiamento da extradição de guerrilheiros 
para os Estados Unidos ou por questões de saúde.  

• Prisão de guerrilheiros ou líderes: número e nomes de presos e relatos de 
operações que levaram à prisão de guerrilheiros e líderes da guerrilha.  

• Recrutamento de crianças e adolescentes: relatos e acusações de 
recrutamento de crianças e adolescentes pela guerrilha. 

• Relacionamento com grupos criminosos internacionais: relacionamento 
da guerrilha com grupos criminosos como o IRA - Irish Republican Army, 
Hezbollah, Cartel Mexicano, ETA - Euskadi Ta Askatasuna (que em basco 
significa Pátria Basca e Liberdade) e com mercenários israelenses. 

• Relações da guerrilha com o narcotráfico: extratos de artigos em que são 
feitas acusações sobre o envolvimento da guerrilha com o tráfico de drogas, 
assim como a declaração do governo colombiano, em 2011, de que as FARC 
são o maior grupo narcotraficante do país. 
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• Relações da Venezuela com a guerrilha: acusações de envolvimento da 
Venezuela com o financiamento e fornecimento de armas para a guerrilha, de 
abrigo de guerrilheiros em território venezuelano e de encontro de militares 
venezuelanos com guerrilheiros em solo colombiano.  

• Sequestros: sequestros realizados pela guerrilha. Incluem informações de 
número de sequestros, nomes e histórias de reféns da guerrilha. 

• Cessão da zona desmilitarizada: informações sobre o território do tamanho 
da Suécia, localizado no sul da Colômbia, cedido provisoriamente pelo 
governo Pastrana, em 1998, às FARC, na tentativa de facilitar as negociações 
de paz.  

• Reocupação da zona desmilitarizada: notícias sobre a reocupação ou 
ameaças de reocupação do território cedido às FARC pelo impasse das 
negociações de paz ou pelas acusações de aumento da violência e cultivo da 
droga na área desmilitarizada. 

 
4. Tema: Imagem Positiva 

Assuntos:  

• Ações de mudança de imagem: incluem ações empreendidas pelo governo 
ou entes públicos para a mudança da percepção internacional ou mudar a 
temática dominante sobre a Colômbia, incluem-se nessa categoria, por 
exemplo, shows festivais gastronômicos, road shows para investidores, a 
participação da Colômbia como convidado de honra na Feira Internacional do 
Livro de 2007 em Guadalajara e a distribuição de rosas, feita pelo 
embaixador colombiano nos Estados Unidos, Luis Alberto Moreno-Mejia, 
durante o baile da orquestra sinfônica nacional, em Washington, em 2000,  
com o objetivo de mostrar um dos principais produtos de exportação da 
Colômbia. 

• Premiações, eventos ou entidades internacionais com sede na Colômbia: 
incluem prêmios ou reconhecimentos conferidos às cidades ou ao país como 
o título de capital mundial do livro a Bogotá, eventos como a Copa América 
de 2001 a Feira Internacional do Livro de 2003, o Festival Hay de 2007, em 
Bogotá e o estabelecimento das sedes das Delegações de Euskadi, Espanha e 
da Fundação Santillana para Ibero América, ambas em Bogotá, e do Centro 
Formação da Cooperação Espanhola, em Cartagena das Índias. 

• Personalidades colombianas: artigos ou extratos de artigos que relatam a 
história de vida ou obra de personalidades colombianas como o pintor e 
escultor Fernando Botero, o empresário Fredy Bedoya, o candidato à 
presidência Luiz Eduardo Garzón, a senadora Ingrid Betancourt, a ex-
ministra da cultura Consuelo Araujo Noguera, a ativista política Ana Fabricia 
Córdoba, os escritores Gabriel García Márquez, entre outros. 
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5. Tema: Narcotráfico 

Assuntos: 

• Narcotráfico : refere-se a citações gerais sobre o narcotráfico sem vinculá-lo 
a grupos; a valores percentuais de droga colombiana consumida nos Estados 
Unidos; a informações e mortes de narcotraficantes; à campanha educativa 
Responsabilidad Compartida; às acusações de envolvimento com o 
narcotráfico de pessoas que ocupam postos públicos ou de pessoas ligadas a 
elas; às áreas de cultivo da droga;  ao impacto ambiental causado pelo cultivo 
da droga. 

• Fumigação aérea: defesas e críticas à estratégia de fumigação aérea das 
áreas de cultivo da coca; área fumigada; recursos; aeronaves e pilotos 
envolvidos na fumigação; impactos ambientais, de saúde, econômicos e 
sociais da fumigação aérea. 

• Substituição de cultura: defesas e críticas à estratégia substituição do 
cultivo da coca; planos de financiamento; subsídios e assistência técnica aos 
agricultores que abandonarem o cultivo da coca; infraestrutura e recursos 
empregados no projeto. 

• Redução do cultivo da droga: diminuição da área planta e do volume de 
droga produzido e vendido. 

• Aumento do cultivo da droga: ampliação da área plantada; aumento da 
produtividade por hectare e crescimento do volume de droga produzido e 
vendido. 

• Combate ao narcotráfico: além do relato das estratégias, ações e orçamento 
do combate ao narcotráfico, esse assunto traz informações sobre o 
desmantelamento dos grandes grupos traficantes, que de 33 passaram para 7 
em 2011, e a certificação, em 2001, de combate ao narcotráfico que o 
departamento de Estado americano confere a 24 nações consideradas grandes 
produtoras ou ponto de trânsito da droga. 

• Prisões de narcotraficantes: relatos de prisões de narcotraficantes e de 
extradições de narcotraficantes, na sua maioria, da Colômbia para os Estados 
Unidos. 

 
6. Tema: Paramilitares 

Assuntos:  

• Acusações de relações de paramilitares com o governo: geralmente a 
acusação de relacionamento dos paramilitares com o exército ou com 
governo é feita pela Human Rights Watch em relatório publicado às vésperas 
da aprovação da liberação de recursos para a Colômbia feita pelo Congresso 
Americano. 

• Combate aos paramilitares: discussões sobre a necessidade de combate aos 
grupos paramilitares e ações efetivas do governo para combatê-los.  
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• Desmobilização dos grupos paramilitares: artigos que tratam da 
desmobilização dos grupos paramilitares informando, por vezes, o número de 
efetivos que abandonaram a milícia armada. 

• Envolvimento dos paramilitares com o narcotráfico: denúncias de 
financiamento de grupos paramilitares pelas taxas que cobram dos produtores 
de drogas e do envolvimento direto desses grupos com a distribuição da 
cocaína para mercados internacionais. 

• Homicídios cometidos por paramilitares: relato de homicídios e massacres 
cometidos por grupos paramilitares, principalmente contra camponeses, 
sindicalistas, jornalistas e políticos. 

• Negociação para a desmobilização de grupos paramilitares: informações 
sobre as tratativas entre governo e paramilitares para a desmobilização deste 
grupo, que incluem a transferência de efetivos da AUC para um território de 
600km quadrados e solicitação de não extradição. 

• Prisão, extradição e morte de líderes ou membros de grupos 
paramilitares: aborda a solicitação de extradição do chefe das Autodefesas 
Unidas da Colômbia (AUC), Carlos Castaño, em 2002 e de 14 paramilitares, 
em 2008, para os Estados Unidos, por envolvimento com o narcotráfico e 
informações sobre prisão, acusações de homicídios e narcotráfico e morte de 
líderes e efetivos de grupos paramilitares. 

• Paramilitares: história da criação dos grupos paramilitares; formas de 
financiamento; informações sobre líderes e contingente; os números da 
violência cometida por esses grupos; a suposta relação de empresas com 
paramilitares que seriam contratados para fazer a segurança e combater os 
sindicalistas; a criação do braço político da AUC e o deslocamento forçado 
de camponeses e pequenos proprietários de terra, cujas terras são apropriadas 
pelas milícias armadas. 

 

7. Tema: Política Interna 

Assuntos:  

• Desafios de política interna: pontos destacados como reforma das 
instituições; do sistema de segurança; atração de investimentos para novos 
setores da economia; diversificação da produção local e aumento da 
produtividade; erradicação do cultivo da droga e retomada da produção de 
alimentos em terras tomadas pelo plantio da droga; controle das forças de 
segurança; melhora no sistema de inteligência para combater o movimento 
financeiro do narcotráfico e da violência; consolidação do mercado interno; 
diminuição do desemprego; formalização do trabalho; combate à pobreza; 
redução do déficit fiscal; melhora nas relações diplomáticas com a 
Venezuela; o fim do conflito com as guerrilhas e o combate aos 
paramilitares. 

• Lei de Justiça e Paz: textos que abordam detalhes e pontos considerados 
polêmicos da lei que dá suporte jurídico ao processo de paz promovido pelo 
governo do Presidente Álvaro Uribe Vélez com as Autodefesas Unidas da 
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Colômbia (AUC) e as guerrilhas FARC e ELN. Os principais pontos de 
discussão na sociedade colombiana e comunidade internacional, apontados 
nos textos analisados, são a elevação à condição de organização política para 
as AUC, penas de cinco a oito anos para autores de massacres e sequestros 
desde que tenham confessado ou colaborado com as autoridades, 
possibilidade de cumprir as penas em prisões agrícolas, diminuição em 10% 
das penas dos condenados (exceto acusados por delito sexual ou crimes 
contra a humanidade e narcotráfico).  

• Medidas relativas à segurança: relatos de medidas adotadas pelo governo 
colombiano para a manutenção da segurança como, por exemplo, o 
estabelecimento de uma rede de 1.100 informantes civis que forneceriam 
informações sobre os movimentos rebeldes às forças de segurança e a 
instauração, por decreto, de estado de comoção doméstica, que confere ao  
governo o direito de criar novas taxas para financiar operações militares, 
restringir a circulação de pessoas, prender sem mandados, controlar rádio e 
televisão e reduzir para dois meses o limite de tempo em que as autoridades 
podem investigar crimes cometidos no curso de operações militares. 

• Plano Colômbia: relatos de objetivos; ações; fontes de financiamento; 
resultados; críticas e papel dos Estados Unidos no Plano Colômbia.  

• Política de segurança democrática (PSD) e política de consolidação da 
segurança democrática (PCSD): artigos e extratos que abordam os 
programas de defesa dos dois governos do presidente Álvaro Uribe, inclusive 
o Plano Patriota, considerado uma nova etapa do Plano Colômbia, lançado 
em 2004, para a desmobilização das guerrilhas e grupos paramilitares. 

• Política interna: inclui medidas e planos colocados em execução como o 
Plano Nacional de Leitura e Bibliotecas; leis trabalhistas mais protetivas e a 
contratação de 480 inspetores, em quatro anos, para fiscalizá-las (exigência 
dos EUA para aprovação do acordo comercial); reforma do sistema judicial; 
lei de vítimas e de restituição de terras; criação das Zonas Francas e a 
formulação de leis que beneficiam as micro e pequenas empresas. 

• Programa de reinserção de paramilitares e guerrilheiros: publicações que 
abordam as ações para a reinserção de paramilitares e guerrilheiros na 
sociedade como anistia, disponibilização de recursos para abertura de 
negócios, aconselhamento, seguro de saúde e educação. 

• Propostas: artigos ou extratos que abordam propostas de governo sobre 
temas como reforma agrária; consolidação do mercado interno; diminuição 
do desemprego; formalização do trabalho; combate à pobreza; redução do 
déficit fiscal; melhora nas relações diplomáticas com a Venezuela; medidas 
de consolidação fiscal; mudanças constitucionais para cumprir as metas 
fiscais; controle da valorização do peso causado por especulação das 
commodities e as propostas de candidatos à presidência. 

• Reforma das instituições: trata-se de assuntos como a reforma do sistema 
judiciário, das forças armadas e da polícia; o desmantelamento do 
Departamento de Administração da Segurança - DAS, o serviço de 
inteligência colombiano, e criação de uma nova agência de segurança e 
inteligência. 
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8. Tema: Relações Internacionais 

Assuntos: 

• Acordo comercial com os EUA: notícias referentes à negociação, às 
condições e à discussão no congresso norte-americano do tratado de livre 
comércio com os EUA. 

• Acordos comerciais: relatos de negociações de tratados de livre comércio 
com Canadá, União Européia, Coréia do Sul, Venezuela e Espanha e ingresso 
da Colômbia na ALCA. 

• Ajuda norte-americana: trata da ajuda norte-americana, tanto militar como 
financeira, para o combate do narcotráfico.  

• Apoio internacional: inclui tanto o apoio declarado de países sobre temas, 
como o estabelecimento de bases militares americanas na Colômbia, quanto a 
busca colombiana por apoio internacional como o estabelecimento de uma 
comissão de verificação da ONU e OEA para investigar os acampamentos de 
guerrilheiros em território venezuelano, suporte na captura de líder das 
FARC e os acordos de cooperação contra a droga, firmados com o Panamá, 
Venezuela e os a serem firmados com Peru e Equador, entre outros assuntos. 

• Bases americanas na Colômbia: trata do estabelecimento de cinco bases 
norte-americanas em território colombiano e a reação de governos, 
personalidades e instituições internacionais sobre essa possibilidade. 

• Conflitos com vizinhos: aborda principalmente a reação conflituosa com os 
vizinhos Venezuela, Equador e Nicarágua em função da possibilidade de 
estabelecimento de bases militares norte-americanas na Colômbia; acusações 
de apoio do ex-presidente Hugo Chavéz à guerrilha e violação de soberania 
por parte da Colômbia ao invadir territórios estrangeiros em operações de 
captura de guerrilheiros e narcotraficantes. 

• Expansão da guerrilha e trafico para países fronteiriços: trata de 
expansão do cultivo da droga e de refúgio de guerrilheiros em países 
fronteiriços. 

• Mediação internacional com a guerrilha: apresenta as diversas mediações 
internacionais para o processo de paz com a guerrilha, entre elas destaca-se a 
do ex-Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan; do enviado especial 
das Nações Unidas, James LeMoyne; do ex-presidente venezuelano, Hugo 
Chávez; do ex-Ministro das Relações Exteriores da Noruega, Jan Egeland e 
do grupo de dez países que, em 2001, concordou em se reunir a cada dois 
meses seus ministros de Relações Exteriores com representantes do governo 
e guerrilha colombianos. 

• Reconciliação com vizinhos: trata-se de notícias sobre a reconciliação com 
países vizinhos com os quais a Colômbia teve problemas diplomáticos, 
notadamente Venezuela e Equador. 

• Relações internacionais: aborda temas diversos de relações internacionais 
como dificuldade para a obtenção de vistos de entrada na Espanha; 
solicitação venezuelana de extradição de Pedro Carmona; inexistência de 
acordos bilaterais de segurança social, que defendam trabalhadores 
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estrangeiros, entre Espanha e Colômbia; renúncia colombiana de compra de 
tanques espanhóis de segunda mão, ou segundo a versão espanhola, a recusa 
de venda de material de defesa à Colômbia; incorporação de tropas 
colombianas à ISAF - Força Internacional de Assistência para a Segurança do 
Afeganistão; o distanciamento diplomático da Colômbia dos EUA e o 
estreitamento de relações com a Venezuela; fortalecimento da Unasul; 
discussão sobre imunidade jurídica de soldados norte-americanos em 
território colombiano; solicitação de asilo político e aproximação comercial 
com a China.  

• Visitas de governantes internacionais: registros de visitas de governantes 
ou membros do governo à Colômbia, como Bill Clinton, Condoleeza Rice, 
Colin Powell, o rei Juan Carlos da Espanha, Donald Rumsfeld, José María 
Aznar e George W. Bush. 

 
9. Tema: Violência 

Assuntos: 

• Avanços nos direitos humanos: relatos de avanços obtidos pelo país sobre o 
tema direitos humanos ou elaboração de legislação que garantam a proteção 
dos direitos humanos. 

• Violação dos direitos humanos: relato de violações dos direitos humanos. 

• Crimes cometidos pelo exército: inclui tanto o exército colombiano como 
os soldados norte-americanos em território colombiano e são crimes estupros, 
tráfico de drogas e armas e assassinatos de civis. 

• Homicídios: homicídios causados pelo enfrentamento da guerrilha com o 
exército ou paramilitares e aqueles cuja autoria não é citada nos artigos. 

• Refúgio e refugiados: relatos da população colombiana que teve que 
abandonar suas terras, casas ou negócios por força dos paramilitares ou pelo 
confronto entre esses grupos ou a guerrilha. Esse assunto contempla ainda, a 
busca de refúgio internacional devido às ameaças de morte e extorsão 
praticadas por esses grupos. 

• Violência: trata do assunto violência de maneira geral, sem especificar a 
modalidade.  

• Protestos contra a violência: protestos de mães que tiveram seus filhos 
seqüestrados; marcha de 4.000 índios para protestar sobre a violência contra 
o povo indígena preso no meio do conflito entre a guerrilha e os paramilitares 
e marcha da população contra as FARC. 

• Redução da violência: dados ou declarações de redução da violência, em 
especial o número de homicídios; relatos da melhora no sentimento da 
população em relação à segurança e avanços realizados pelo país sobre esse 
tema. 
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10. Tema: Temas Nacionais 

Assuntos:  

• Corrupção: relatos de corrupção das Forças Armadas e do governo federal 
ao contratar empresas privadas para fazer a fumigação aérea, nas províncias; 
lançamento do livro de Ingrid Betancourt em que, a então senadora faz 
acusações de corrupção institucional e entre senadores.  

• Democracia e coesão social: notícias em que a democracia e a coesão social 
são ressaltadas como virtudes do Estado colombiano e como promessa de 
manutenção durante a campanha de Juán Manuel Santos à presidência. 

• Desastres: nessa categoria estão contemplados os artigos que tratam de 
blecaute nacional, terremoto e colapso de uma mina. 

• Desigualdade de renda: extratos e matérias que tratam da desigualdade de 
distribuição de renda no Estado colombiano. 

• Educação: protestos de estudantes por melhorias na educação. 

• Eleição: Incluem além de eleições regionais e nacionais, as articulações ou 
discussões para o terceiro mandato de Álvaro Uribe. 

• Governo: Troca de ministros; índice de popularidade do governo; apoio do 
Congresso Nacional; instituições de governo e políticos. 

• História: Formação da nação colombiana e independência da Colômbia. 
 

11. Tema: Turismo  

Não se tratam de artigos da seção de turismo e sim de menções sobre aspectos 

turísticos, em geral, relacionados no mesmo artigo com o narcotráfico e a expansão da 

guerrilha por áreas com potencial turístico. 

Assuntos: 

• Turismo: pontos turísticos do país ou atividades que atraem a atenção dos 
turistas. 

• Biodiversidade: plantas; peixes de água doce; anfíbios; pássaros e 
mamíferos.  
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5.1.2 Análise quantitativa dos artigos 

Analisando a incidência dos artigos dos dois periódicos percebe-se que os anos de 

2000 e 2002 tiveram o maior número de publicações, sendo que em 2003, os artigos são 

reduzidos a 22,86% do ano anterior e então, ficam entre o mínimo de 15 e máximo de 36 até o 

fim do período analisado, conforme Gráfico 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

	  

 

Ao analisarmos as duas mídias em separado observa-se padrões distintos. O ano de 

2003 marca a queda no número de publicações para ambas, no entanto, observa-se no The 

New York Times uma estabilização nas publicações ao nível de 2003, enquanto que no El 

País, o número de artigos mantém curva similar ao do NYT até 2006, quando volta aos níveis 

iguais ou superiores ao do período 2000-2002, como se pode observar no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Número de artigos dos periódicos NYT e El País em separado 
 

Gráfico 2: Número de artigos dos periódicos NYT e El País 
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Verifica-se uma pulverização na autoria dos artigos, sendo mais forte no El País do 

que The New York Times, em que 52,70% dos artigos são assinados por jornalistas que têm 

três ou menos artigos publicados sobre a Colômbia. No The New York Times, 19,32% são 

escritos por autores que possuem menos de sete artigos publicados sobre o país.  

O autor mais frequente é Juan Forero, que escreve de 2000 a 2006 sobre a Colômbia 

no The New York Times, com 27,99% dos artigos nos dois jornais e 42,03% no The New 

York Times. Seus artigos têm um estilo emocional, em que, a partir de relatos de histórias 

pessoais, o autor introduz dados e oferece um panorama amplo do assunto tratado. Dos 124 

artigos escritos por esse autor somente quatro foram classificados como positivos, ou seja, o 

autor foi responsável por 43,80% dos artigos negativos no período 2000-2006. 

A utilização de agências de notícias é mais frequente no El País, com 15,54% dos 

artigos dessa fonte contra 7,46% no The New York Times, sendo que, nos dois jornais, a 

fonte representa 10,16% como demonstra o Gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Autores dos artigos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Temas 

Apesar de a pesquisa ter identificado 11 temas nos artigos analisados, cinco deles são 

mais representativos no período 2000-2011, como demonstra o Gráfico 5 e a Tabela 1, onde 

podem ser observados também, a incidência dos temas por ano analisado. Os demais, 

reunidos somam 17,92%, são eles: 

11.51% 
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Não informado e Editorial 
Juan Forero - NYT 
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Larry Rother - NYT 
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Pilar Lozano - EP 
Maye Primera - EP 
Agência de notícias 
Diversos 
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• Economia – 5,29% 

• Temas Nacionais – 5,29% 
• Violência – 2,36% 

• Artes e Esportes –  2,28% 
• Imagem Positiva – 2,28% 

• Turismo – 0,41% 
 

Gráfico 5: Temas presentes nos artigos analisados – 2000-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 1: Temas presentes nos artigos pesquisados por ano (%) 
 

Temas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Artes e 
Esportes  1,13   4,18   1,03   8,57  - - - 10,53   1,20  - -  2,56   2,28  

Economia 
 1,88   2,66   3,61   2,86   9,80  - 25,00   -    12,05   1,85  17,39  11,54   5,29  

Guerrilha 
28,95  32,32  42,78  11,43  25,49  34,78  28,13  14,04  32,53   5,56  15,94  28,21  29,15  

Imagem 
Positiva  1,88   2,28   2,06   2,86   5,88  - -  5,26   3,61   1,85  -  2,56   2,28  

Narcotráfico 
18,80   9,13   7,22  11,43  11,76  13,04  - 12,28   7,23   7,41   2,90   5,13  10,34  

Paramilitares 
 8,27  17,87   9,28   5,71  23,53   2,17  18,75  14,04   9,64   1,85  -  2,56  10,34  

Política 
Interna  9,40   8,75   9,28  25,71   9,80  10,87  12,50   7,02   6,02   3,70  15,94  14,10   9,93  

Relações 
Internac. 24,06  15,59  14,43  22,86   9,80  34,78  15,63  31,58  20,48  72,22  24,64  20,51  22,31  

Temas 
Nacionais  2,26   4,94   6,19   2,86  -  4,35  -  1,75   4,82   1,85  23,19  11,54   5,29  

Turismo 
- -  0,52   2,86   1,96   -     -     1,75  -  1,85  - -  0,41  

Violência 
 3,38   2,28   3,61   2,86   1,96   -     -     1,75   2,41   1,85  -  1,28   2,36  
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Na comparação entre o período em que o programa Colombia es Pasión esteve ativo 

2006-2011 e o período anterior, podemos verificar que os temas que ocupam as quatro 

primeiras posições se alteram como demonstram os Gráficos 6 e 7. 

 
Gráfico 6: Temas principais no período 2000-2005 

 
 

Gráfico 7: Temas principais no período 2006-2011 

 
 

Uma comparação entre a frequência dos temas dos dois períodos pode ser observada 

na Tabela 2, onde percebe-se que os dois temas que mantêm inalteradas suas posições são 

Política Interna (5) e Turismo (11). 
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Tabela 2:  Comparação entre a frequência de temas nos dois períodos 
 

Temas Primeiro 
período Temas Segundo 

período 
1 Guerrilha 32.51% 1 Relações Internacionais 30.03% 
2 Relações Internacionais 18.95% 2 Guerrilha 21.45% 
3 Narcotráfico 12.16% 3 Economia 10.72% 
4 Paramilitares 11.93% 4 Política Interna 9.92% 
5 Política Interna 9.94% 5 Temas Nacionais 8.31% 
6 Temas Nacionais 3.98% 6 Paramilitares 6.70% 
7 Economia 2.92% 7 Narcotráfico 6.17% 
8 Violência 2.81% 8 Artes e Esportes 2.41% 
9 Artes e Esportes 2.22% 9 Imagem Positiva 2.41% 
10 Imagem Positiva 2.22% 10 Violência 1.34% 
11 Turismo 0.35% 11 Turismo 0.54% 
Total 100.00% Total 100.00% 

 
 Ainda analisando os temas entre os dois períodos, percebe-se que todos, com exceção 

de “Economia” sofrem uma variação negativa como mostram o Gráfico 8 e a Tabela 3. 

 
Gráfico 8: Números de temas presentes nos períodos 2000-2005 e 2006-2011 
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Tabela 3: Variação dos temas entre os períodos 2000-2005 e 2006-2011 
 

Temas 2000-2005 2006-2011 Variação 
Artes e Esportes 19 9 -52.63% 
Economia 25 40 60.00% 
Guerrilha 278 80 -71.22% 
Imagem Positiva 19 9 -52.63% 
Narcotráfico 104 23 -77.88% 
Paramilitares 102 25 -75.49% 
Política Interna 85 37 -56.47% 
Relações Internacionais 162 112 -30.86% 
Temas Nacionais 34 31 -8.82% 
Turismo 3 2 -33.33% 
Violência 24 5 -79.17% 
Total 855 373 -56.37% 

 

Assuntos 

A seguir são apresentadas análises dos assuntos referentes aos cinco temas mais 

frequentes no primeiro e segundo períodos, que totalizam sete considerando 2000-2011, são 

eles: Guerrilha, Relações Internacionais, Narcotráfico, Paramilitares, Política Interna, Temas 

Nacionais e Economia. 

 
Guerrilha 

O tema mais comentado durante o período analisado (2000-2011) é a Guerrilha com 

29,15% e na análise anual, pode-se dizer que o tema predominou em sete dos 12 anos 

analisados, com exceção de: 

• 2003, onde a predominância foi do tema Política Interna, com 25,00%. 

• 2005, ano em que o tema Guerrilha dividiu o primeiro lugar com Relações 

Internacionais, ambos com 33,33%.  

• 2007 e 2009, anos em que o tema Relações internacionais foi o mais comentado, com 

31,03% e 70,91%, respectivamente. 

• 2010, onde a liderança foi de Temas Nacionais, com 37,65%. 

Destacando a incidência do tema anualmente percebe-se que no triênio 2000, 2001 e 

2002 o tema atingiu seu ápice, como observado no Gráfico 9, representando 28,31%, 30,80% 

e 40,29% dos temas totais respectivamente e os assuntos contemplados sobre a Guerrilha 

podem ser observados na Tabela 4 com suas incidências. 
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Gráfico 9: Tema Guerrilha 

 
 

Tabela 4: Assuntos relacionados com o tema guerrilla 
 

Assunto # % 
ATENTADOS E CONFRONTOS COM EXÉRCITO E PARAMILITARES 40 11.17% 
COMBATE À GUERRILHA 35 9.78% 
SEQUESTROS COMETIDOS PELA GUERRILHA 34 9.50% 
HOMICÍDIOS COMETIDOS PELA GUERRILHA 29 8.10% 
GUERRILHA 28 7.82% 
NEGOCIAÇÕES DE PAZ 20 5.59% 
INTERRUPÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES DE PAZ 19 5.31% 
ZONA DESMILITARIZADA_CESSÃO 16 4.47% 
LIBERTAÇÃO DE SEQUESTRADOS 15 4.19% 
PRISÃO DE GUERRILHEIROS OU LÍDERES 15 4.19% 
DESMOBILIZAÇÃO DA GUERRILHA 14 3.91% 
ZONA DESMILITARIZADA_REOCUPAÇÃO 11 3.07% 
RELAÇÃO DA GUERRILHA COM O NARCOTRÁFICO 10 2.79% 
MORTE DE LÍDERES OU GUERRILHEIROS 10 2.79% 
NEGOCIAÇÕES PARA A LIBERTAÇÃO DE REFÉNS 10 2.79% 
RECRUTAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 9 2.51% 
RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES DE PAZ 9 2.51% 
RELAÇÕES DA GUERRILHA COM A VENEZUELA 9 2.51% 
SEQUESTRO E LIBERTAÇÃO DE INGRID BETANCOURT 8 2.23% 
RELACIONAMENTO COM GRUPOS CRIMINOSOS INTERNACIONAIS 7 1.96% 
EXTRADIÇÃO DE GUERRILHEIROS 6 1.68% 
EXTORSÃO 4 1.12% 
Total 358 100.00% 
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O assunto “Atentados e confrontos com exército e paramilitares” foi o mais citado 

com 11,17% mostrando-se mais frequente no triênio 2000-2002, com 77,50%, período em 

que predominam também os seguintes assuntos: 

• “Cessão da zona desmilitarizada à guerrilha” – 100,00% 

• “Reocupação da zona desmilitarizada” – 100,00%  
• “Recrutamento de crianças e adolescentes pela guerrilha” – 100,00%  

• “Extorsão praticada por grupos guerrilheiros” – 100,00% 
• “Interrupção das negociações de paz” – 94,74% 

• “Retomada das negociações de paz” – 88,89% 
• “Negociações de paz” – 85,00%  

• “Sequestros cometidos pela guerrilha” – 79,41%  
• “Guerrilha (informações gerais)” – 78,57% 

• “Homicídios cometidos pela guerrilha” – 75,86%  
• “Relacionamento com grupos criminosos internacionais” – 71,43% 

• “Relação da guerrilha com o narcotráfico” – 70,00%  
• “Combate à guerrilha” – 62,86% 

 

Os seguintes assuntos, os quais representam notícias mais favoráveis sobre o tema 

“Guerrilha” são comumente mais frequentes entre os anos de 2008 e 2011: 

• “Libertação de sequestrados” – 46,67% 

• “Morte de líderes ou guerrilheiros” – 50,00% 
• “Prisão de guerrilheiros ou líderes da guerrilha” – 40,00% 

• “Desmobilização da guerrilha” – 78,57% 
 

“Relações da guerrilha com a Venezuela” foi mais frequente em 2005 (33,33%)  

quando foram publicadas notícias de guerrilheiros colombianos sendo refugiados em território 

venezuelano com a suspeita de conivência de Hugo Chávez e em 2008 (22,22%), com a 

notícia de captura do líder das FARC, Rodrigo Ganda, por agentes colombianos, em território 

da Venezuela. 

O assunto “Negociação para a libertação de reféns da guerrilha” teve 80% das suas 

citações entre 2004 e 2007, enquanto que “Extradição de guerrilheiros” foi citado nos anos 

2004 e 2005, com 66,67% e em 2008 e 2009 teve 33,33% das suas citações totais. 
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Relações Internacionais 

O segundo tema mais citado nos artigos foi Relações Internacionais com 22,31%, 

principalmente pelo grande número de citações no ano 2009, em que o tema predominou com 

70,91% dos registros e nos anos 2005 e 2007, com 33,33% e 31,03% respectivamente. 

 
Gráfico 10:  Tema Relações Internacionais 

 
 

A Tabela 5 demonstra todos os assuntos relacionados a este tema com suas respectivas 

incidências no período 2000-2011. 

 
Tabela 5: Assuntos relacionados com o tema Relações Internacionais 
 

Assunto Total % 
AJUDA NORTE-AMERICANA 95 34.67% 
CONFLITOS COM VIZINHOS 37 13.50% 
APOIO INTERNACIONAL 29 10.58% 
EXPANSÃO DA GUERRILHA E TRAFICO PARA PAÍSES FRONTEIRIÇOS 20 7.30% 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 20 7.30% 
MEDIAÇÃO INTERNACIONAL COM A GUERRILHA 18 6.57% 
VISITAS DE GOVERNANTES INTERNACIONAIS 18 6.57% 
ACORDO COMERCIAL COM EUA 16 5.84% 
RECONCILIAÇÃO COM VIZINHOS 10 3.65% 
BASES AMERICANAS NA COLÔMBIA 6 2.19% 
ACORDOS COMERCIAIS 5 1.82% 
Total 274 100.00% 

 

Três assuntos, “Ajuda norte-americana”, “Conflitos com os vizinhos” e “Apoio 

internacional”, representam juntos 58,76% do total das citações feitas no tema “Relações 

Internacionais” e 13,11% do total de citações do período 2000-2011. 
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O assunto “Ajuda norte-americana” que contempla os recursos financeiros e apoio 

militar para o combate ao narcotráfico, está mais presente no triênio 2000-2002, com 76,84% 

das citações totais, e então, reduz-se a quatro citações em 2003, três em 2005, duas em 2008 e 

nos anos 2004, 2006 e 2007 teve apenas uma citação. O assunto retoma o destaque em 2009 

com 9,47% de suas citações e 23,08% das citações totais do ano, com a polêmica gerada pela 

proposta de estabelecimento de bases militares norte-americanas em território colombiano, o 

que refletiu também no aumento de citações “Conflitos com os vizinhos” pela resposta 

negativa que o assunto causou nas relações diplomáticas com os países latinoamericanos, em 

especial com a Venezuela, cujas relações já vinham se desgastando pela acusação de 

envolvimento do país com as forças guerrilheiras colombianas. O assunto “Conflitos com os 

vizinhos”  teve em 2009, 40,54% do total de suas citações no período 2000-2011, representou 

38,46% das citações do tema “Relações Internacionais” e 27,27% de todas as citações em 

2009. 

O assunto “Apoio internacional” teve sua maior incidência em 2000, 41,38% do total 

de citações do assunto no período analisado, ano em que o assunto representou 18,75% dos 

assuntos relativos ao tema “Relações Internacionais” e 4,38% de todos as citações daquele 

ano. Em 2000, o assunto contemplou principalmente o apoio de países ao Plano Colômbia e a 

busca colombiana por apoio internacional para a execução de seu plano de combate ao 

narcotráfico e negociações de paz com as guerrilhas. 

 

Narcotráfico 

O tema “Narcotráfico apresenta 10,34% das citações totais entre 2000 e 2011. Se 

analisarmos anualmente, no ano 2000, é o que, percentualmente e em números absolutos tem 

o maior número de citações, com 18,38% e 50 respectivamente. O ano de 2006 não teve 

nenhuma menção sobre narcotráfico nos artigos analisados. 

Entre os assuntos que se referem ao tema “Narcotráfico” pode-se observar pela Tabela 

6 que o “Combate ao narcotráfico” tem maior incidência, principalmente em função das 

matérias publicadas em 2000, que representam 32,00% das de todas as citações do tema 

“Narcotráfico” para aquele ano e 12,60% do período analisado. 

O assunto “Fumigação aérea” tem concentração no triênio 2000-2001, 77,27% das 

citações. Narcotráfico, que contempla extratos de artigos que trazem informações gerais, 

dados de área plantada e droga consumida, tem 62,5% das citações no ano de 2000, como 
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contexto para justificar a erradicação do cultivo e ações de combate previstas no Plano 

Colômbia. A mesma justificativa é dada para o assunto “Substituição de cultura”, que tem 

100% de sua incidência nos triênio 2000-2001. 

Gráfico 11: Tema Narcotráfico 

 
 

O aumento no cultivo da droga é citado também no referido triênio (91,67%) e tem 

uma única citação em 2008. Por outro lado, a redução do consumo começa a ser citada em 

2001 por duas vezes, em 2002, aparece uma vez nos artigos analisados e em 2003, são três 

citações. A presença concomitante de notícias opostas sobre o cultivo da droga nos anos 2001 

e 2002 é devido às fontes diferentes usadas nas matérias que ora acusam o aumento, ora 

identificam a redução.  

A prisão de narcotraficantes é um assunto que esteve presente em oito dos doze anos 

analisados de maneira constante. 

Tabela 6:  Assuntos relacionados com o tema Narcotráfico 
 

Assunto # % 
FUMIGAÇÃO AÉREA 22 17.32% 
PRISÕES DE NARCOTRAFICANTES 14 11.02% 
SUBSTITUIÇÃO DE CULTURA 13 10.24% 
AUMENTO NO CULTIVO DA DROGA 12 9.45% 
REDUÇÃO DO CULTIVO DA DROGA 10 7.87% 
COMBATE AO NARCOTRÁFICO 30 23.62% 
NARCOTRÁFICO 16 12.60% 
EXTRADIÇÃO DE NARCOTRAFICANTES 10 7.87% 
Total 127 100.00% 
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Paramilitares 

O tema “Paramilitares” divide a terceira posição com “Narcotráfico”, com 10,34% das 

citações e nos três primeiros anos analisados, que coincidem com o governo Pastrana, 

concentram-se 68,50% das citações, anos em que as citações representam 8,09%, 17,03% e 

8,74% do total. O Gráfico 12 mostra a incidência do tema “Paramilitares” no período 2000-

2011. 

Gráfico 12: Tema Paramilitares 

 
 

Quatro dos nove assuntos relacionados com o tema “Paramilitares” representam 

76,38% das citações. A Tabela 7 mostra a representatividade dos assuntos. 

Lideram os assuntos mais frequentes “Acusações de relações de paramilitares com o 

governo”, com 23,62%, com destaque para o triênio 2000-2001, anos em que 60,00% das 

citações são feitas. Verifica-se uma direta associação entre essa temática e a liberação de 

recursos norte-americanos para o Plano Colômbia, uma vez que o assunto é debatido no 

Congresso dos EUA, como um argumento contrário ao apoio financeiro do país. 

Em seguida, está o assunto “Homicídios cometidos por paramilitares”, com frequência 

de 82,76% no primeiro triênio analisado. A fonte mais comum dos dados de homicídio é a 

Human Rights Watch e extratos que contêm tais informações, assim como o assunto 

“Acusações de relações de paramilitares com o governo”, estão presentes em artigos que 

discutem o apoio financeiro norte-americano ao Plano Colômbia. 

O assunto “Paramilitares” traz informações gerais sobre dos grupos inicialmente 

criados para combater a guerrilha e prestar segurança privada. Este é o terceiro assunto em 

incidência, com 19,69% das citações e pode-se verificar uma relação com os outros dois 

assuntos mencionados anteriormente, uma vez que, na maioria das vezes, esse surge nos 

artigos para explicar ao leitor quem são estes grupos. No primeiro triênio, “Paramilitares” está 
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presente em 33,33% dos artigos que contêm “Acusações de relações de paramilitares com o 

governo”, em 41,67% dos que contêm “Homicídios cometidos por paramilitares” e os três 

aparecem juntos em seis artigos. 

Além dos três assuntos, que invariavelmente são negativos, surgem outros dois que 

mostram um aspecto positivo dentro de uma temática negativa: “Prisão, extradição e morte de 

líderes ou membros de grupos paramilitares” e “Combate aos paramilitares”, com 10,24% e 

7,87% do total de citações do tema “Paramilitares”, com concentração no triênio 2000-2001 

de 61,54% e 70,00% respectivamente. 

 
Tabela 7: Assuntos relacionados com o tema Paramilitares 
 

Assunto # % 
ACUSAÇÕES DE RELAÇÃO DOS PARAMILITARES COM O GOVERNO 30 23.62% 
HOMICÍDIOS COMETIDOS POR PARAMILITARES 29 22.83% 
PARAMILITARES 25 19.69% 
PRISÃO, EXTRADIÇÃO E MORTE DE LÍDERES OU MEMBROS DE GRUPOS 
PARAMILITARES 13 10.24% 
COMBATE AOS PARAMILITARES 10 7.87% 
ENVOLVIMENTO DE PARAMILITARES COM O NARCOTRÁFICO 8 6.30% 
DESMOBILIZAÇÃO DOS GRUPOS PARAMILITARES 6 4.72% 
NEGOCIAÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO DE GRUPOS PARAMILITARES 4 3.15% 
SEQUESTROS COMETIDOS POR PARAMILITARES 2 1.57% 
Total 127 100.00% 

 

Política Interna 

Em termos de importância, na sequência está o tema “Política Interna” que trata de 

desafios e ações para superar as dificuldades enfrentadas pelo país, com 9,93% das citações 

identificadas no período analisado. 

As citações têm maior número no período do governo Pastrana analisado (dois anos e 

seis meses, de 2000 até 7 de julho de 2002),  43,44% com 53 citações e uma média de 21,20 

por ano. No governo Uribe, que vai de 8 de julho de 2002 até 7 de julho de 2010, ou seja, oito 

anos, foram observadas 39,34% das citações, ou 48 no total, o que representa uma média de 

seis por ano. O tema retoma importância no período do governo Santos analisado (8 de julho 

de 2010 até final de 2010), com 17,21% do total de citações ou 21 nos 18 meses, com uma 

média de 14 citações por ano. 

Anualmente, verifica-se, percentualmente uma maior incidência do tema em 2003, 

com 25,00%, principalmente por causa do assunto “Medidas relativas à segurança” que 
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representou 44,44% das citações naquele ano. No biênio 2010-2011, o tema tem percentuais 

de incidência maiores que a média do período, 12,94% e 12,64% respectivamente, 

principalmente por dois assuntos que juntos representam 63,64% das citações em cada ano, 

são eles: “Política Interna” e “Desafios da Política Interna”.  Isto se justifica por ser o início 

do governo Santos e os artigos fazerem um balanço dos dois mandatos de Uribe, destacando 

os logros em termos de política interna e os desafios a serem enfrentados pelo próximo 

presidente.  

 
Gráfico 13: Tema Política Interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal assunto presente no período analisado, no tema “Política Interna” foi o 

Plano Colômbia, com 32,79% das citações, sendo que 85,00% delas concentram-se no 

primeiro triênio analisado, período em que o assunto representa 51,52% do tema e 4,51% das 

citações totais. 

O assunto “Propostas”, que exclui questões de segurança e está presente em 13,11% 

das citações do tema Política Interna, relaciona-se principalmente às propostas para o país 

feitas no âmbito de campanhas de candidatos à presidência da República, motivo pelo qual no 

triênio em que estão presentes 68,75% das citações, 2000-2002, 50,00% delas, nos anos de 

2001 e 2002, são relativas às propostas dos candidatos à sucessão do presidente Pastrana. No 

entanto, na eleição seguinte, somente uma de duas citações registradas no ano eleitoral de 

2010 foi feita sobre as propostas do então candidato Juán Manuel Santos.  
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Tabela 8: Assuntos relacionados com o tema Política Interna 
 

Assunto # % 
PLANO COLOMBIA 40 32.79% 
PROPOSTAS 16 13.11% 
MEDIDAS RELATIVAS À SEGURANÇA 15 12.30% 
DESAFIOS DE POLÍTICA INTERNA 12 9.84% 
POLÍTICA INTERNA 12 9.84% 
PROGRAMA DE REINSERÇÃO DE PARAMILITARES E GUERRILHEIROS 8 6.56% 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DEMOCRÁTICA (PSD) E POLÍTICA DE 
CONSOLIDAÇÃO DA SEGURANÇA DEMOCRÁTICA (PCSD) 7 5.74% 
REFORMA DAS INSTITUIÇÕES 7 5.74% 
LEI DE JUSTIÇA E PAZ 5 4.10% 
Total 122 100.00% 

 

Economia 

O tema Economia responde por 5,29% dos temas no período 2000-2011 e 2,92% entre 

2000 e 2005, não figurando entre os cinco mais frequentes, no entanto no período 2006-2011 

o tema passa a ter 10,72% das citações, assumindo a terceira posição atrás de “Relações 

Internacionais” e “Guerrilha”. 

Gráfico 14: Tema Economia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os assuntos mais citados estão crescimento econômico (23,08%), investimento 

estrangeiro (21,54%) e economia (20,00%), como demonstra a Tabela 9. Os três assuntos têm 

mais citações no segundo período (2006-2011), 73,33%, 78,57% e 76,92% respectivamente. 
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Tabela 9: Assuntos relacionados com o tema Economia 
 

Economia # % 
CRESCIMENTO ECONÔMICO 15 23.08% 
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 14 21.54% 
ECONOMIA 13 20.00% 
NEGÓCIOS 9 13.85% 
PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO 7 10.77% 
PETRÓLEO 4 6.15% 
POBREZA 3 4.62% 
Total 65 100.00% 

 

Temas nacionais 

 “Temas Nacionais” apresenta 5,29%, das citações nos artigos nos dois períodos 

analisados, 3,98% no primeiro e 8,31% entre 2006 e 2011. Esta categoria contempla os 

assuntos corrupção, democracia e coesão social, desastres acontecidos no país, desigualdade 

de renda, educação, eleições, governo, e história da formação do estado colombiano e de sua 

independência.  

Dois períodos destacam-se pelo número de artigos que abordam o tema: o triênio 

2000-2001, com 47,69% das citações e o biênio 2010-2011. 

Gráfico 15: Tema Temas Nacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O assunto mais representativo foi eleição com 43,08% das citações, sendo que a 

eleição presidencial para a sucessão de Andrés Pastrana, em que foi eleito Álvaro Uribe 

representou 57,14% das citações. Já a sucessão de Uribe por seu ex-ministro da Defesa Juán 
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Ocupando a segunda posição em “Temas Nacionais” vem o assunto “Governo”, com 

destaque para a presença do assunto nos anos 2010 e 2011 em que citações sobre o índice de 

popularidade do presidente Uribe e aspectos da gestão do presidente Santos são tratados em 

68,75% das citações. 

A corrupção é também um assunto frequente, citado em 10,77% dos artigos, sendo 

que durante o governo Pastrana (de agosto de 1998 a agosto de 2002) o assunto representou 

71,43% das citações. 

 
Tabela 10: Assuntos relacionados com o tema Temas Nacionais 
 

Assunto Total % 
ELEIÇÃO 28 43.08% 
GOVERNO 16 24.62% 
CORRUPÇÃO 7 10.77% 
DESASTRES 4 6.15% 
DESIGUALDADE DE RENDA 3 4.62% 
HISTÓRIA 3 4.62% 
DEMOCRACIA E COESÃO SOCIAL 2 3.08% 
EDUCAÇÃO 2 3.08% 
Total 65 100.00% 

 

 

5.1.3 Análise da temática dos artigos 

Foi realizada uma análise quanto à temática dominante dos artigos e os 443 artigos 

foram classificados em positivo, negativo e neutro. O resultado foi analisado separadamente 

por periódico e anos estudados. O resultado pode ser verificado nas Tabelas 11 e 12.  

 
Tabela 11: Classificação dos artigos quanto à temática, por periódico. 
 

NYT El País Total Tipo  
# % # % # % 

Negativo 271 91.86% 84 56.76% 355 80.14% 
Positivo 18 6.10% 51 34.46% 69 15.58% 
Neutro 6 2.03% 13 8.78% 19 4.29% 
Total 295 100.00% 148 100.00% 443 100.00% 
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Tabela 12: Classificação dos artigos quanto à temática, por ano. 
 

Ano Negativo Positivo Neutro 
2000 77 4 - 
2001 77 7 - 
2002 60 8 2 
2003 15 1 - 
2004 20 2 1 
2005 15 4 3 
2006 10 4 1 
2007 17 5 3 
2008 28 6 2 
2009 21 2 3 
2010 5 14 4 
2011 10 12 - 
Total 355 69 19 

% 80.14% 15.58% 4.29% 

 

O Gráfico 16 auxilia na visualização do ponto em que os artigos negativos declinam 

abruptamente atingindo uma média de 19 artigos por ano, com o mínimo de 10 e máximo de 

28, ou seja, uma amplitude de 18 no período 2003-2009. Destaque também para o ano 2010, 

em que os artigos positivos superam os negativos em 180,00%.  
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Analisando os dois períodos 2000-2005 e 2006-2011 em separado, pode-se observar 

que há uma queda de 225,93% nos artigos negativos no segundo período, enquanto os 

positivos e neutros aumentam 39,53% e 53,85% respectivamente, conforme demonstra a 

Tabela 13. 

Tabela 13: Variação dos tipos de temática dos artigos nos períodos 2000-2005 e 2006-2011 
 

Tipo 2000-2005 2006-2011 Variação 
Negativo 264 81 -225.93% 
Positivo 26 43 39.53% 
Neutro 6 13 53.85% 
Total 296 137 -116.06% 

 

Ao se considerar a variação no número de artigos entre os dois períodos, nota-se que 

os artigos negativos tiveram redução de 50,85% entre 2006 e 2011, uma vez que 

representavam 89,19% no primeiro período e passaram a representar 59,12% no segundo. 

Efeito inverso têm os artigos positivos, aumentando 72,01% e os neutros, com 78,64% de 

aumento.  

A próxima análise realizada buscou classificar os artigos positivos e negativos 

segundo os critérios a seguir e demonstrados na Tabela 14:  

1) Relevância que assunto principal abordado no artigo tem paras audiências alvo do 

place branding da Colômbia: importadores, turistas e investidores. 

2) Tipo da informação aportada no artigo, independentemente da temática negativa ou 

positiva, ou seja, uma temática negativa do artigo como o narcotráfico, poderia ter 

informações positivas, como a redução do volume da droga traficada e a substituição de 

culturas, ou negativas, como o fracasso das ações de combate ao narcotráfico e a 

contaminação da população pela fumigação aérea. 

3) Extensão do artigo em número de parágrafos. 

4) Elementos do discurso da notícia de imprensa (VAN DIJK, 1983). Optou-se 

classificar os artigos pelos elementos considerados acessórios como antecedentes, informação 

prévia (quando o relato é parte de uma sucessão de relatos prévios), explicação (contexto e 

história) e consequência (predições e expectativas), uma vez que, aqueles considerados 

fundamentais estavam presentes nos artigos selecionados (sumário e acontecimentos reais) e 

os complementares, quando adicionados, trazem mais densidade ao texto e riqueza da 
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informação, aumentando desta forma, o poder de formação de imagem. Julgou-se não 

considerar os comentários, por não serem comuns em textos de jornalistas ocidentais (VAN 

DIJK, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Optou-se por não atribuir notas aos artigos que tinham uma temática neutra. Isto 

aconteceu com artigos que apesar de trazerem a palavra Colômbia no título, referiam-se 

prioritariamente a outros países e tratavam a Colômbia, ou empresas colombianas, em 

segundo plano.  

 
 

 

 

 

 

Figura 31:  Estrutura do discurso na notícia da imprensa 
Fonte: VAN DIJK, 1983, p. 89 
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Tabela 14: Critérios para atribuição de notas dos artigos 
 

Critério 1 2 3 4 5 

Interesse  Nenhum Baixo Médio Alto Muito alto 
Tipo da 
informação 
em artigos 
com temática 
negativa 

Positiva Levemente 
positiva 

Neutra Levemente 
negativa 

Negativa 

Tipo da 
informação 
em artigos 
com temática 
positiva 

Negativa Levemente 
negativa 

Neutra Levemente 
positiva 

Positiva 

Extensão do 
artigo 

1 parágrafo De 2 a 3 
parágrafos 

4 parágrafos 5 parágrafos Mais que 5 
parágrafos 

Elementos do 
discurso da 
notícia da 
imprensa 

Relato de 
acontecimentos. 

Relato de 
acontecimentos, 
com informação 

prévia. 

Relato de 
acontecimentos, 
com informação 

prévia e 
antecedentes. 

Relato de 
acontecimentos, 
com informação 

prévia, 
antecedentes e 

explicação. 

Relato de 
acontecimentos, 
com informação 

prévia, 
antecedentes, 
explicação e 

consequências. 
 

Chegou-se a uma média para cada artigo, pela soma das notas em cada critério, 

dividida pelo número de critérios (4) e este valor foi arrendondado, de modo que cada artigo 

tivesse notas de 1 a 5, em valores inteiros. 

O resultado da classificação de cada artigo foi multiplicado por 1 quando o artigo era 

positivo e por -1 quando negativo. Isto gerou um valor por artigo, cuja soma anual resultou 

num índice absoluto de imagem. Este índice foi relativizado pelo número anual de 

publicações positivas e negativas. O resultado dessas duas análises pode ser observado na 

Tabela 15 e graficamente nos Gráficos 17 e 18. 

Tabela 15: Índices de imagem anual e relativo 
 

Ano Índice anual Índice anual/artigos 
2000 -211 -2.6049 
2001 -200 -2.3810 
2002 -137 -2.0147 
2003 -28 -1.7500 
2004 -35 -1.5909 
2005 -22 -1.1579 
2006 -8 -0.5714 
2007 -26 -1.1818 
2008 -44 -1.2941 
2009 -32 -1.3913 
2010 36 1.8947 
2011 20 0.9091 
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Portanto, analisando os períodos isoladamente, percebe-se uma melhora de 81,57% na 

imagem do país no período em que o programa Colombia es Pasión esteve em execução, 

conforme demonstra a Tabela 17. 

Tabela 16: Análise dos índices por períodos 
 

Períodos Índice Índice/artigos 
2000-2005 -633 -2.13851 
2006-2011 -54 -0.39416 
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Gráfico 18: Índice de imagem anual por número de artigos 
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Considerando que 48,31% dos artigos foram assinados por jornalistas que escreveram 

mais que três artigos sobre a Colômbia e que 91,86% dos artigos do The New York Times, os 

quais representam 66,59% da amostra, têm uma temática negativa, fez-se necessário 

investigar o impacto da autoria e da mídia no índice de imagem, para tanto, foi realizada uma 

análise da correlação destas três variáveis. Apesar da correlação não permitir conclusões 

sobre causalidade, os coeficientes de correlação autor-índice e mídia-índice foram elevados ao 

quadrado para que estes valores apontassem quanto da variação no índice poderia ser 

explicada pelo autor e pela mídia (FIELD, 2009). Os resultados obtidos permitiram afirmar 

que a mídia contribui com 0,64% da variação do índice de imagem, enquanto o autor 

contribui com 0,01% , ou seja, não são relevantes influenciadoras na constituição do índice. 

Identificada a melhora na imagem no perído 2006-2011 era, então, necessário 

estabelecer a relação de causa e efeito do programa sobre a imagem.  Tentou-se fazê-lo por 

uma abordagem qualitativa. Portanto, com aqueles jornalistas que mais escreveram sobre a 

Colômbia no período em que o programa Colombia es Pasión esteve ativo (Simon Romero, 

Juan Forero, Pilar Lozano e Maye Primera) foi feito contato, por meio de correio eletrônico, 

com o objetivo de saber: 1) se eles tiveram conhecimento da iniciativa de marca país da 

Colômbia; 2) se de alguma forma o programa teve influência nos textos, mesmo que como 

fonte de informação e por fim, 3) se eles acreditavam que o programa causou impacto na 

imagem que os estrangeiros tinham a respeito do país.  

Nenhuma resposta foi obtida, portanto, não foi possível estabelecer a relação causal 

entre a melhora da imagem verificada entre 2006 e 2011 com o Colombia es Pasión. 

Uma forma de estabelecer esta relação seria por meio da técnica estatística Dados em 

Painel, que consiste em observações de n entidades para dois ou mais períodos de tempo. 

Esses dados combinam características de séries temporais com dados em corte transversal. 

Deste modo, o intercepto e os parâmetros são diferentes para cada indivíduo e para período de 

tempo (HSIAO, 1986).  

Os 443 artigos analisados oferecem uma heterogeneidade de dados (autor, mídia, 

temática, interesse, extensão, tipo de informação, elementos do discurso) mas uma 

dependência nas observações já que são considerados cronologicamente e ainda, contemplam 

uma variável dummy (o efeito do programa Colombia es Pasión que se quer medir). Deste 

modo, a técnica mais adequada para estabelecer o impacto do programa sobre a imagem 

internacional da Colômia, apurada por meio dos artigos do The New York Times e El País, 
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seria o modelo de efeitos fixos (HOLLAND; XAVIER, 2005), o que esse trabalho sugere ser 

realizado em pesquisas futuras. 

 

5.1.4 Resultados da análise da imagem 

Como resultados da análise de imagem realizada com os 443 artigos publicados nos 

jornais The New York Times e El País entre os anos de 2000 e 2011, pode-se destacar o 

seguinte: 

• A redução efetiva de 50,85% dos artigos negativos após 2006 e o acréscimo de 

72,01% dos artigos positivos sugerem uma mudança na imagem negativa do país. 

• Ao analisarmos o índice relativo, percebe-se que, no período em que o programa 

esteve ativo, houve uma melhora de 81,57% no índice em relação ao período anterior 

e que a imagem foi positiva nos anos de 2010 e 2011 e com tendência positiva.  

• A mudança observada de temas em posição de destaque sugere que aqueles que são 

inerentemente negativos, como narcotráfico e paramilitares, têm cedido espaço para 

outros com um viés mais positivo como economia e temas nacionais, com os 

assuntos eleição, governo, história e coesão social.   

• Temas com maior viés positivo como turismo, artes e esporte e imagem positiva, e 

que são instrumentos de ações ou campanhas do Projeto Colombia es Pasión, não 

têm ocupado lugar de destaque nas duas mídias pesquisadas. 

• Nenhum dos artigos analisados faz menção ao programa Colombia es Pasión. 

 

Apesar de ter havido uma grande melhora na imagem do país no período em que o 

programa Colombia es Pasión esteve em execução, até 2011, o país ainda tem sua imagem 

fortemente associada à guerrilha e por consequência a assuntos como sequestros, homicídios e 

atentados praticados pelos dois principais grupos guerrilheiros do país.  

Este tema perde a liderança no segundo período para Relações Internacionais, mas 

pode-se dizer que está no centro das relações conflituosas com os países vizinhos, em especial 

com a Venezuela, cujo relacionamento diplomático sofreu com as acusões colombianas de 

apoio chavista às guerrilhas, com invasões a territórios estrangeiros para a captura de 

guerrilheiros, violando a sobrerania nacional e com a intenção de instalação de bases norte-
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americanas na Colômbia para o combate ao que Uribe passou a chamar de narcoguerrilhas 

terroristas (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 2008b).  

Segundo Avraham e Ketter (2006) qualquer que seja o estereótipo que está associado 

à imagem negativa, sua mudança é um processo longo e complexo.  

Em 2013, o Departamento de Estado Americano, apesar de reconhecer melhorias na 

segurança e ser mais brando em suas recomendações, destacou como riscos aos turistas que 

viajam ao país, os sequestros e as atividades criminais de terroristas, mostrando que a 

violência e falta de segurança ainda estão associadas à imagem do país. 

[...] Security in Colombia has improved significantly in recent years, including in tourist 
and business travel destinations such as Bogota and Cartagena, but violence linked to 
narco-trafficking continues to affect some rural areas and parts of large cities. [...] We 
strongly encourage you to exercise caution and remain vigilant as terrorist and criminal 
activities remain a threat throughout the country (THE DEPARTMENT OF STATE, 
BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, 2013). 

Anholt (2010) propõe que os governos na prática de place branding contemplem a 

estratégia, a substância e as ações simbólicas. A estratégia é a constatação, baseada em 

percepções internas e externas, de quem é o país e onde ele está atualmente situado e a 

definição de onde quer chegar e o quê deve ser feito para isso. A substância é a execução da 

estratégia na forma de atividades econômicas, políticas, sociais, educacionais e institucionais. 

E ações simbólicas são definidas pelo autor como a substância com grande poder de 

comunicação.  

A leitura dos artigos permite aos leitores conhecer as ações adotadas pelo país em 

temas considerados fundamentais para a mudança da percepeção como o narcotráfico, a 

violência, a guerrilha, a economia, a transparência das instituições. Isto transpareceu no índice 

de imagem, na pontuação do tipo de informação atenuando uma temática negativa com ações 

que propunham a mudança. Percebe-se portanto, que a chamada “substância” acompanhou a 

estratégia de mudança de imagem. 

A análise dos artigos mostrou que a imagem do país melhorou mais pela diminuição 

de notícias negativas e pela presença de informações positivas sobre temas negativos, do que 

propriamente pelo surgimento de novos temas ou assuntos inerentemente positivos. Esta é 

uma estratégia denomindada por Avraham e Ketter (2008) “transformando passivos em 

ativos” e baseada na premissa de que em qualquer coisa negativa há um aspecto positivo, 

conforme os extratos dos artigos analisados demonstram 

Soldiers swarmed onto a farm on Monday and captured one of the world’s most wanted 
drug lords hiding in bushes in his underwear. Colombian officials called it their biggest 
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drug war victory since the killing of the Medellín cartel leader Pablo Escobar in 1993. 
(THE NEW YORK TIMES, 2007). 

Además, significativos escándalos (megafraude en la sanidad pública, sistema crediticio, 
parapolítica-paramilitares, escuchas ilegales, narcotráfico, minería ilegal, corrupción 
carcelaria, exportaciones ficticias, subsidios agrícolas, entre otros) han sido denunciados y 
encausados, individual o conjuntamente, por el Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal 
Supremo. Como escribía en estas páginas el mexicano Jorge Volpi, “en Colombia, los 
jueces enfrentaron a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos -a veces con el 
costo de sus vidas- hasta tejer un sistema judicial verdaderamente autónomo y eficaz”. 
(DEL VALLE, 2011). 

Nenhum país está isento de ser contaminado por histórias ruins a respeito dele na 

mídia internacional, mas o que ele deve fazer, como sugere Anholt (2009), é criar a mais rica, 

ampla e complexa imagem internacional, pelos mais diversos canais de relacionamento como 

educação, cultura, investimento estrangeiro, promoção de exportações, turismo, esporte, 

política. Quanto maior e melhor a imagem do país, construída por meio do place branding, 

maior o sentimento de que as pessoas conhecem o país, suas pessoas, suas instituições e mais 

resilientes elas serão contra as notícias ruins.  

A afirmativa do autor pode ser corroborada pelo depoimento de Ruth Areli García 

León (LEÓN, 2010), Diretora do Departamento de Mercadotécnia e Comunicação da Escola 

de Negócios e Ciências Sociais Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, México.  

El pasado 12 de agosto llegó la noticia de que había explotado un coche bomba en la ciudad 
de Bogotá. Más tarde, imágenes de la lucha entre la guerrilla y el ejército colombiano. Dos 
noticias más de las tantas que ya hemos recibido del país de la cumbia y del café en el 
pasado. Sin embargo, después de haber pasado todo el mes de junio en esta ciudad, no 
podía más que imaginarme el estado en el que se encontrarían todas las personas que me 
recibieron y me hicieron sentir con gran empeño que en Bogotá estaría segura, que la 
violencia en el país había terminado y que Colombia tenía mucho que ofrecer.  

Durante mi estancia en la capital colombiana, gratamente pude comprobar que se trata de 
una ciudad segura, hermosa y rodeada de gente amable. A mi salida del país me llevé la 
fuerza de sus ciudadanos, convencidos de  su potencial como personas y como país. Este 
hecho se puede constatar en el proyecto de marca país generado hace más de cinco años 
"Colombia es Pasión". El proyecto se concretó después de una década dedicada a tratar de 
cambiar la visión del país dirigiéndose al exterior para atraer a los turistas internacionales. 
Sin embargo, ninguna campaña de marketing, por fuerte que sea, puede cambiar una visión 
si todos los involucrados no están convencidos de que el país necesita un cambio y de que 
todos son responsables del mismo. ¿Qué puede hacer un país cuando tiene la riqueza, las 
personas, pero también los grupos que no dejan que el país se proyecte hacia el mundo 
como un lugar digno de ser visitado? 

Al respecto, el profesor Otto Regalado Pezúa, comentó que una marca país también busca 
generar un paraguas que proteja a la ciudad y sus habitantes de hechos aislados. Por 
ejemplo, la campaña "el riesgo es que te quieras quedar" juega con la percepción de la 
gente sobre la inseguridad y violencia existente en Colombia. Gracias a la promoción de 
su marca país, Colombia es más que pasión: ¡es crecimiento, desarrollo, democracia y 
sobre todo lucha contra la violencia! En México y Perú tenemos mucho que aprender de 
Colombia y su marca país. 
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León não nega o problema da segurança, mas destaca outras ‘faces’ do país como seu 

povo, suas riquezas, o crescimento econômico, a democracia e consegue enxergar as ações de 

combate à violência como um aspecto positivo. 

No entanto, a análise dos artigos mostrou que o país ainda não conseguiu mostrar as 

‘faces’ positivas com temas como artes e esportes e turismo, que apresentaram percentuais de 

incidência muito similares nos primeiro e segundo períodos, no caso de artes e esportes 

(2,22% e 2,41%, das citações totais cada em período) e inexpressivos, no caso de turismo 

(0,37% entre 2000 e 2005 e 0,54% de 2006 a 2011). 

Já os assuntos “Crescimento econômico” e “Investimento estrangeiro”, que no 

primeiro período tiveram 0,47% e 0,35% do total das citações, no período em que o programa 

Colombia es Pasión esteve ativo, subiram para 2,95% cada um deles. 

 

5.2 IMPACTO ECONÔMICO  

Nesta seção é apresentado o exercício econométrico cujo objetivo é avaliar o impacto 

econômico do projeto Colombia es Pasión após o início das ações internacionais.  

Para tanto, avaliou-se o desempenho de indicadores macroeconômicos do país, por 

meio de séries de dados, em valores absolutos de exportação, número de turistas estrangeiros 

que ingressaram no país e valores de investimentos estrangeiros diretos. 

Inicialmente, pode-se realizar a inspeção visual da série. Este procedimento serve para 

apenas para uma avaliação preliminar das séries de dados, sem impacto direto sobre os 

resultados econométricos a serem avaliados. As séries de variáveis dependentes são 

apresentadas no Gráfico 19. 

O exercício econométrico procurou avaliar a relação entre as três variáveis-alvo do 

programa colombiano (exportações, turismo e investimentos, e uma variável dummy 

qualitativa binária) que se refere ao período em que o programa esteve ativo e com ações 

internacionais, ou seja, a partir do primeiro semestre de 2006, até o quarto semestre de 2011.  

Foi utilizado o modelo estatístico de regressão linear múltipla. As variáveis 

dependentes foram os alvos do programa: valor de investimento estrangeiro direto; receita de 

exportações, ambas em dólar norte-americano, e o número de turistas estrangeiros que 

ingressaram na Colômbia. 
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Gráfico 19: Evolução dos indicadores macroeconômicos da Colômbia 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Exportações e IED - Banco de la República de Colombia - Subgerencia de Estudios 
Econômicos; Turistas – Ministério de Relaciones Exteriores. Elaboração: autora. 

 

Na série de dados de investimentos foi identificada a presença de outlier no quarto 

trimestre de 2005, ocasionado pelo investimento de US$ 4,72 bilhões feito pela inglesa SAB 

Miller (SAB MILLER, 2005, SIMCO, 2012) que representou 129,10% do total dos demais 

investimentos no ano. O tratamento adotado foi desconsiderar o investimento da SAB Miler 

na série e manter os demais no período. 

Quanto à variável dependente do modelo de turismo, faz-se necessário justificar que a 

opção pelo número de turistas, em detrimento do emprego da receita de turismo em dólar 

norte-americano, deveu-se ao melhor ajuste apresentado no modelo que utiliza a variável 

dependente “número de turistas” e as variáveis explicativas “sequestro” e “taxa do peso 

colombiano/dólar norte-americano”: 92,86%, contra 67,52% no modelo que emprega a 

variável dependente “receita de turismo” e as dependentes “PIB dos Estados Unidos” e “taxa 

do peso colombiano/dólar norte-americano”. 

Murra (2006) defende que as variáveis conjunturais das economias mundial, regional e 

de onde se originam os fluxos de investimentos são suficientemente significativas para 

explicar o IED na Colômbia. Desde 2000 o principal país investidor na Colômbia tem sido os 

Estados Unidos, com uma média de 20% do total de investimentos estrangeiros 

Início  das ações internacionais 
do Colombia es Pasión 
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(MARULANDA, 2010). O PIB norte-americano e a relação da moeda colombiana com o 

dólar, de fato, segundo testes realizados, mostraram-se variáveis com bom poder de 

explicação do nível de investimento, com 59,08% e 6,78% respectivamente. 

Sobre as variáveis macroeconômicas que incidem sobre o desempenho exportador, 

alguns trabalhos como os de Botero e Meisel (1988), Villar (1992), Alonso (1993), Ocampo e 

Villar (1993), Mesa, Cock e Jiménez (1999) assinalam que o nível de exportações depende da 

renda do país importador e dos preços relativos dos bens e serviços entre os países 

importadores e exportadores. Já pelo lado da oferta, deve-se considerar variáveis como a taxa 

de câmbio real, o PIB potencial do país exportador (como proxy da capacidade instalada) e os 

salários reais (MISAS, RAMÍREZ, SILVA 2001; ALONSO, 1993).  

As variáveis disponibilizadas em série trimestral pela Colômbia são: demanda interna, 

PIB colombiano em preços correntes em dólares norte-americanos (disponível 

trimestralmente apenas a partir de 2000), salário da indústria (funcionando como uma proxy 

de salários reais, uma vez que esta variável não está disponível), REER (real effective 

exchange rate) e PIB dos Estados Unidos. 

Observou-se colinearidades superiores a 0,719 entre as variávies explicativas 

indicando relação potencialmente prejudicial ao modelo (NETER et al, 1996). A exceção foi a 

relação entre o PIB dos Estados Unidos e da taxa do peso colombiano contra o dólar (0,509). 

Como estas duas variáveis estavam disponíveis trimestralmente desde 1996, foi possível 

ampliar o número de observações de 48 para 64.  

Os fatores determinantes e motivadores do turismo são a infraestrutura logística 

(aeroportos, estradas, hotéis, entre outros), a oferta turísica da localidade (campo, montanha, 

praia, história, cultura, gastronomia, compras), o perfil do viajante (atributos pessoais, hábitos 

de viagem e estilo de vida), a burocracia (como exigência de vistos e controle alfandegário), a 

renda, o câmbio favorável para o viajante e os fatores ligados às políticas públicas, como por 

exemplo, segurança e saúde (BARRETTO, 2003, VASSALLO; OLIVEIRA, 2009, 

BARRETTO, BURGOS, FRENKEL, 2003). São características da maioria destas variávies a 

difícil mensuração e a falta de alterações no curto prazo. 

Considerando que a falta de segurança é um dos maiores impeditivos na decisão de 

viajar à Colômbia (THE DEPARTMENT OF STATE, BUREAU OF CONSULAR 

AFFAIRS, 2011, 2013) e que a redução da violência foi uma meta para a atração de 
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investimentos e turistas estrangeiros (POLÍTICA, 2003), foram considerados os índices de 

furtos, homicídios e sequestros como variáveis explicativas do modelo. 

Outras variáveis foram adicionadas ao modelo de turismo com o amparo da literatura 

e considerando a acessibilidade dos dados, como o PIB dos Estados Unidos, funcionando uma 

proxy da renda mundial, e a relação entre o dólar norte-americano e o peso colombiano. 

Entretanto, a análise das relações entre as variáveis explicativas demonstrou 

multicolinearidade entre PIB e as variáveis sequestro, homicídio, furto, e relações não 

colineares somente entre as variáveis COP-USD e sequestro. 

Os cálculos de multicolinearidades realizados para os três modelos estão apresentados 

no Apêndice D. 

Diante do exposto, as variáveis explicativas dos modelos foram: 

Nos modelos de investimento e de exportação: 

• PIB norte-americano, um importante parceiro econômico da Colômbia e uma 

proxy da variação da renda mundial.  

• Taxa de câmbio do peso colombiano (COP) contra o dólar norte-americano 

(USD).  

• Dummy do programa de marca país, que representa o efeito que se quer medir. 

No modelo de turismo: 

• Número de sequestros. 

• Taxa de câmbio do peso colombiano (COP) contra o dólar norte-americano 

(USD).  

• Dummy do programa de marca país, que representa o efeito que se quer medir. 

Os R-quadrados obtidos nos modelos exportação, investimento estrangeiro direto e 

turismo foram 93,96%, 69,27% e 92,86% respectivamente, o que revela um bom ajuste para 

os três modelos propostos.  

O resultado de cada uma das três regressões lineares múltiplas pode ser observado na 

Tabela 17 e mais detalhes sobre as regressões podem ser encontrados nos Apêndices E, F e G. 

 

 

 



	  

	  
	  

155	  

Tabela 17: Resultados das regressões 
 

Variáveis explicativas Variável  

dependente  
Intercepto  

 PIB 
EUA   COP-USD   

Sequestro   Dummy  

-7,286 5,138 -0,984 - 0,167 Exportações 
    (0,459) (0,119) - (0,077) 

15,104 - -0,147 -0,313 0,136 Número de turistas 
    - (0,081) (0,030) (0,063) 

-8,958 6,976 -2,088 - 0,151 Investimentos 
    (1,515) (0,391) - (0,253) 
Nota: Erro padrão das estimativas entre parênteses. 
Fonte: elaboração  

  

Considerando um intervalo de confiança de 95%, verifica-se que o resultado obtido no 

modelo de investimento estrangeiro direto não evidenciou o impacto do programa Colômbia 

es Pasión. No entanto, há evidências de impacto positivo no número de turistas estrangeiros 

que visitam a Colômbia e na receita de exportação.  

Como os dados foram inseridos nos modelos em logaritmos neperianos, o intercepto 

da variável dummy representa o impacto do programa sobre a variável dependente. Tal 

resultado corresponde ao centro do intervalo estimado. 

A variável dependente usada no modelo de turismo foi o número de turistas, portanto, 

para o cálculo do efeito do programa em dólares sobre PIB, multiplicou-se o impacto do 

programa sobre o número de turistas pelo ticket médio de turismo em 2005 e dividiu-se pelo 

PIB de 2011.  

Com base no exposto, os resultados do efeito do programa Colombia es Pasión em 

termos de valores são apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18: Resultados do programa Colombia es Pasión 
 

Variável-
alvo do 

programa de 
marca país 

Dummy Variáveis 
em 2005 

Efeito do 
programa de 

marca 
país/variável 

PIB em 
2011 a 
preços 

constantes 
US$/MM 

Representatividade 
da variável/PIB 

2011 

Exportação  
US$/MM  0,1673   24.397   4.081  1,23% 

Número de 
turistas  0,1363  933.244   127.212  

 331.598  
0,05% 

Fonte: elaboração  
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A representatividade média total do Colombia es Pasión corresponde a 1,28% do PIB 

do país no somatório das duas variáveis-alvo do programa, turismo e exportaçnão, valor não 

desprezível. Entretanto, os dados apresentados na tabela, mostram que a representatividade do 

programa em relação aos níveis das três variáveis em 2005 é bem mais significativa, 

corresponde em média a 16,73% das exportações, 16,63% das receitas de turismo do ano 

anterior ao início das ações internacionais do projeto, ou seja, 2005. Portanto, considerando os 

dois critérios pode-se dizer que o programa teve impacto econômico favorável para o país. 

Note-se que o exercício aqui descrito teve como foco os apurar os benefícios do 

programa, sem realizar uma avaliação, mais complexa, dos custos de oportunidade envolvidos 

na sua implementação e gestão.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho teve como objetivos descrever a gestão de marca país da Colômbia; 

avaliar o impacto de imagem, na perspectiva externa, a partir da iniciativa colombiana de 

marca país e avaliar o impacto econômico do branding nas exportações, nos investimentos 

estrangeiros diretos e no fluxo de turistas. 

O caso Colombia es Pasión foi descrito a partir das quatro etapas e doze fases que 

compõem o processo de place branding, etapas e fases essas, identificadas na literatura e que 

compõe o modelo proposto no âmbito desse trabalho. São elas: 1) engajamento, que 

contempla a criação do grupo de planejamento, a definição da liderança e o atingimento da 

unidade política e por fim, o estabelecimento das parcerias público-privadas; 2) análise, etapa 

em que são realizadas as análises do país e de sua imagem, tanto interna como externa; 3) 

estratégia, onde ocorre a definição dos objetivos e visão da marca, da identidade de marca do 

país, dos símbolos e narrativas que farão parte da comunicação, da arquitetura da marca, da 

coordenação do projeto, das atividades de comunicação, dos orçamentos e das fontes de 

financiamento; 4) execução e auditoria, etapa em que a estratégia é colocada em prática e são 

realizadas avaliações quanto aos objetivos incialmente propostos, à imagem e à forma como o 

processo foi conduzido. 

Na observação da iniciativa colombiana de marca país percebe-se a não linearidade 

entre as fases. A definição da coordenação ocorreu antes mesmo da constituição do grupo de 

planejmento. As parcerias público-privadas foram estabelecidas na etapa estratégia como 

forma de captação de recursos e apoio na exeução das atividades. A análise do país, mesmo 

que feita de forma não sistemática pelo consultor David Lightle, foi realizada antes de o 

projeto ser lançado, e ele o fez três vezes, como forma de avalição da pertinência do país 

empreender uma ação de branding. E por fim, as atividades de comunicação foram sendo 

definidas ou ajustadas em função das parcerias estabelecidas e do ingresso de recursos. 

Destaca-se o envolvimento dos diversos atores nacionais no processo de place 

branding. Apesar das resistências, quanto ao logo, ao atributo paixão e à nacionalidade do 

consultor, o engajamento foi fruto do consenso de que a mudança de imagem do país era 

necessária e foi sendo construído pela intensa campanha interna. A visão compartilhada e 

propósito comum (KALNIS, 2004) foram elementos presentes no caso colombiano. 
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As parcerias, principalmente com os meios de comunicação foram importantes para a 

disseminação do projeto nacionalmente. A participação de artistas e esportistas fortaleceu a 

identidade da marca e foi o ponto de partida para as narrativas da campanha. As entidades 

setoriais, ONGs, fundações, câmaras de comércio e entes de governo “validaram” a iniciativa, 

auxiliaram na propagação do conceito e na execução das atividades de comunicação. As 

empresas, por sua vez, além do papel de popularização da campanha no âmbito nacional, 

foram apoiadores financeiros da inciativa.  

Sobre a forma de financiamento do Colombia es Pasión, vale dizer que a 

autosustentabilide não ocorreu e que o licenciamento da marca foi considerado como uma dos 

maiores falhas do projeto (ANTEQUERA, 2013, LIGHTLE, 2013) porque dificultava a 

adesão das empresas e condicionava a execução das atividades de comunicação ao ingresso 

de recursos oriundos desta fonte. 

 A visão da marca era ser referência mundial e figurar entre os mais importantes 

índices de place branding. O Country Brand Index de 2012 listou a Colômbia como uma das 

15 marcas de país em ascenção. Para chegar a este ranking, a Futurebrand identifica, entre as 

dimensões que a pesquisa de marca país trata (sistema de valores, qualidade de vida, 

negócios, história e cultura, turismo) os impulsionadores do futuro: governança, investimento, 

capital humano, crescimento, sustentabilidade, influência. A Colômbia teve a segunda melhor 

nota entre as marcas em ascenção na dimensão capital humano (16) ficando atrás somente do 

Vietnã (21) (FUTUREBRAND, 2013). Isto demonstra que a identidade da marca Colombia es 

Pasión, fortemente associada à característica de seu povo, é dessa forma percebida.  

O projeto traçou como metas o aumento de 15% de exportações e investimentos 

estrangeiros e de 25% no número de turistas nos dois primeiros anos de execução. Isso foi 

alcançado e até superado nos três anos subsequentes para as áreas de exportação e 

investimentos, mas o turismo teve seu melhor desempenho em 2007, ano que o número de 

turistas superou em 14,39% o ano anterior. Em 2009, a crise mundial afetou as três áreas alvo 

do projeto e não foi possível saber se o país realizou ajustes nas metas. Tampouco se chegou a 

conhecer a metodologia de estimação e aferição dos resultados esperados. 

O conceito “guarda-chuva” (paixão), de apelo emocional, usado na construção da 

identidade da marca e que teve o papel de sensibilizar a audiência parece ter cumprido sua 

“vida útil” e cedeu lugar a um argumento mais racional na nova marca adotada pelo país: La 

respuesta es Colombia. A mudança é defendida em função das mudanças de condições, tanto 

internas do país, como mundiais, e da necessidade de maior projeção internacional. 
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As atividades de comunicação internacionais centraram-se principalmente na 

associação da marca com personalidades internacionais, no relacionamento com a mídia e 

formadores de opinião, principalmente ligados ao turismo, e em ações promocionais e 

eventos. A mídia de massa não foi usada e o site www.colombiaespasion.com atuou como um 

centralizador das narrativas e comunicações da marca. Pode-se dizer que o país empenhou-se 

em atrair eventos culturais, comerciais, turísticos e políticos para seu território como uma 

forma de promover a experiência real e atrair mídia espontânea, diminuindo desta forma o 

gap entre a realidade e a imagem (GOVERS; GO, 2009).  

O trabalho coordenado de construção de marca país, que envolve governo, iniciativa 

privada e sociedade civil, e que é fundamental para o sucesso do branding parece ter 

acontecido na Colômbia. Há evidências de que o trabalho da Proexport, não só de gestão da 

campanha, como também de promoção de exportações, investimentos e turismo, é bem 

recebido e respaldado pelas estruturas do Estado. A dificuldade encontrada pela Proexport foi 

de ordem financeira e que impactou na gestão interna, com funcionários não podendo se 

dedicar exclusivamente ao Colombia es Pasión, o que foi, na visão de Lightle (2013),  outra 

grande debilidade do projeto. 

A análise de conteúdo realizada nos 443 artigos do The New York Times e do El País 

entre 2000 e 2011, mostrou que a imagem internacional da Colômbia melhorou 81,57% entre 

2006 e 2011. A melhora da imagem foi causada mais pela diminuição de notícias negativas e 

pela presença de informações positivas sobre temas negativos, do que propriamente pelo 

surgimento de novos temas ou assuntos inerentemente positivos.  

Temas com viés positivo e que fazem parte das narrativas do Colombia es Pasión 

tiveram participação inexpressiva no noticiário internacional. Merecem destaque, no entanto, 

os temas crescimento econômico e investimento estrangeiro, com 2,95%, cada um, das 

notícias entre 2006 e 2011.  As outras “faces” do país não foram retratadas significantemente 

nos dois períodicos, durante o tempo em que o programa esteve em atividade. 

Diante da impossibilidade de contato com os jornalistas que mais escreveram sobre a 

Colômbia, nos dois jornais pesquisados e no período em que o programa Colombia es Pasión 

esteve ativo, não foi possível estabelecer a relação causal entre a melhora de imagem do país 

e a iniciativa de branding colombiana. 

Com relação ao impacto econômico, o exercício econométrico realizado por meio de 

regressão linear múltipla, em que as variáveis dependentes foram receita de turismo, valores 
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de investimento estrangeiro e número de turistas, mostrou que, para um intervalo de confiança 

de 95%, não se pode verificar impacto do programa na atração de investimentos estrangeiros 

para a Colômbia. Entretanto, em termos de turismo e exportação, o programa apresentou 

impactos positivos que somaram em média, no ano de 2011, 1,28% do PIB do país.  

Considerando os valores dessas duas variáveis no ano de 2005, ano anterior ao início 

das ações internacionais do projeto, nota-se que a representatitivade do programa é ainda mais 

significativa, correspondendo em média a 16,73% das exportações e 13,63% da receita de 

turismo. Portanto, considerando os dois critérios pode-se dizer que o programa teve impacto 

econômico favorável para o país. 

Pode-se afirmar que o projeto Colombia es Pasión, assim como devem ser todos os 

projetos de place branding, foi fruto de uma realidade positiva que se desejava mostrar ao 

mundo, teve a participação coordenada de vários entes nacionais, contou com estratégia, 

substância e ações simbólicas (ANHOLT, 2010) e funcionou como um catalisador para o 

desenvolvimento do país.  

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A análise dos artigos pretendeu captar a percepção do público final por meio da 

imagem projetada pela mídia impressa, uma limitação identificada é que esta estratégia não 

capta a mudança de imagem causada pela experiência real e pelos agentes orgânicos 

solicitados ou não, como por exemplo, boca-a-boca, blogs, redes sociais, fotos, vídeos 

compartilhados entre pessoas. Apesar da mídia ser a principal fonte de informação e contato 

do público internacional com o país (O’SHAUGHNESSY;O’SHAUGHNESSY, 2000, 

MCCOMBS; GILBERT, 1986) este estudo não considerou outras fontes e pontos de contato.  

Além  disto, outra limitação da pesquisa é o fato dos artigos captarem a influência do 

meio, da situação política, econômica e social, portanto, a identificação da imagem projetada 

por meio do place branding torna-se complexa, desta forma, para atribuir a um programa o 

resultado de imagem, deve-se partir para o que se tentou fazer, sem sucesso, nesse trabalho: 

identificar junto aos autores dos artigos o nível de influência do programa nos textos 

jornalísticos. E ainda, mapear a produção jornalística de autores que foram convidados pela 

Proexport, no âmbito das ações do projeto, a visitar o país, comparando a temática e conteúdo 

antes e depois da visita. 
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Por fim, o critério de seleção adotado na identificação de artigos (possuir a palavra 

Colômbia no título) pode ter deixado de contemplar alguma dimensão da imagem de país ou 

fazê-lo em número inferior ao registrado, possivelmente alterando, desta forma, a análise de 

conteúdo. Numa análise das matérias escritas por Pilar Lozano, do El País, verifica-se que 

101 artigos escritos pela autora e que tratavam do país no período analisado não traziam a 

palavra Colômbia e sim “colombiano” e “colombiana” no título. Além disto, 37 artigos do El 

País que abordavam o sequestro de Ingrid Betancout, amplamente divulgado 

internacionalmente, não continham a palavra “Colômbia”. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Como  forma de estabelecer a relação causal entre a melhora de imagem, verificada 

por meio do índice desenvolvido no âmbito desse trabalho, e o programa Colombia es Pasión, 

sugere-se um estudo dos micro dados por meio da técnica estatística Dados em Painel, que 

consiste em observações de n entidades para dois ou mais períodos de tempo. Esses dados 

combinam características de séries temporais com dados em corte transversal. Deste modo, o 

intercepto e os parâmetros são diferentes para cada indivíduo e para período de tempo 

(HSIAO, 1986), portanto, adicionando-se o programa como variável dummy no modelo de 

efeitos fixos, poder-se-á encontrar o impacto do branding na imagem. 

A avaliação da efetividade da ação de relacionamento com a imprensa e como 

consequência, a efetividade do programa, poderia ser medida por meio da análise longitudinal 

de matérias escritas por jornalistas convidados pela Proexport a visitar o país, usando os 

mesmos critérios de avaliação de artigos empregados nessa pesquisa. O resultado poderia ser 

interpretado como um índice de imagem e teria a vantagem de captar a influência da 

experiência real sobre a percepção dos formadores de opinião. 

Os modelos econométricos desenvolvidos neste trabalho tiveram como foco apurar os 

benefícios do programa, exclusivamente. Sugere-se para pesquisas futuras, considerar os 

custos de oportunidade envolvidos na implementação do place branding, como o orçamento 

empregado, a atenção dedicada por entes públicos ao projeto e as renúncias fiscais.  
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APÊNDICE A – LETRA DA CANÇÃO “COLOMBIA ES PASIÓN” 

 
Dicen que al terminar la tierra 
Dios se escondio entre dos mares 
Un tesoro de esmeralda y manantiales 
Donde el bajo feliz a hacer la siesta 
 
(SOY COLOMBIANO) 
 
Yo soy de alla soy de Colombia 
un pais de fe y cafe a borbotones 
Que abre de par en par los corazones 
al que descubre su belleza 
 
de la Guajira al Amazonas voy descalzo 
y siento en mi piel las vibraciones 
el amor y las canciones de mi pueblo 
que me da su abrazo 
 
CORO 
Esta es mi tierra la tierra que me dio vida 
esto es lo bello de mi nacion 
esta es COLOMBIA 
la que yo llevo en mi corazon 
la q yo amo(oooo) 
 
MUESTRA TU PASION 
 
muestra tu pasion cuando hables de COLOMBIA 
 
Me voy en la pirugua de cubillos (en la piragua voy) 
vallenato al hombro y dos acordeones 
como el buen Uracumbia sobre la arena 
y me levanta mi alma llanera 
 
de la Guajira al Amazonas voy descalzo 
y siento en mi piel las vibraciones 
el amor y las canciones de mi pueblo 
que me da su abrazo 
 
CORO 
esta es mi tierra la tierra q me dio vida 
esto es lo bello de mi nacion 
esta es COLOMBIA 
la q yo llevo en mi corazon 
la q yo amo (oooo) 
MUESTRA TU PASION 
 
A esa tierra q te vio nacer 
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no la dejes nunca de querer 
ay! COLOMBIA 
es lo nuestro 
en lo nuestro ahy q creer 
A esa tierra q nos dio ilusion 
nos da fuerza en el corazon 
Ay! COLOMBIA 
si se puede por el mundo muestra tu pasion 
 
CORO 
esta es mi tierra la tierra q me dio vida 
esto es lo bello de mi nacion 
esta es COLOMBIA 
la que yo llevo en mi corazon 
la q yo amo (ooo) 
MUESTRA TU PASION  
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43 NYT 2000/08/05 Clinton Plans a Day Trip to Bolster Colombia MARC LACEY 

44 NYT 2000/08/19 Misguided Aid for Colombia N/I 

45 NYT 2000/08/20 Colombia Pledges to Investigate Killing of 6 
Children by Troops 

CLIFFORD KRAUSS 

46 NYT 2000/08/23 Clinton Clears Way for Aid to Colombia N/I 

47 NYT 2000/08/24 Clinton Defends the Outlay Of $1.3 Billion to 
Colombia 

MARC LACEY 

48 NYT 2000/08/29 Clinton to Herald a New Era of Ties on Colombia 
Trip 

CLIFFORD KRAUSS 

49 NYT 2000/08/30 Colombia Says Key to Drug Fight Is for U.S. to 
Tame Demand Here 

CLIFFORD KRAUSS 

50 NYT 2000/08/30 A Risky American Course in Colombia N/I 

51 NYT 2000/08/31 CLINTON DEFENDS COLOMBIA OUTLAY MARC LACEY 

52 EL PAÍS  2000/09/01 El Plan Colombia N/I 

53 EL PAÍS  2000/09/01 La guerrilla lanza una ofensiva con al menos 24 
muertos en la visita de Clinton a Colombia 

PILAR LOZANO  

54 NYT 2000/09/02 Latin Leaders Rebuff Call By Clinton On Colombia LARRY ROHTER 

55 EL PAÍS  2000/09/02 Los líderes de América respaldan con reticencias el 
Plan Colombia 

AFP 

56 EL PAÍS  2000/09/05 EE UU tiene un plan; Colombia, tampoco. MIGUEL ÁNGEL 
BASTENIER  

57 EL PAÍS  2000/09/09 Colombia CARLOS JULIO ARDILA 
GAVIRIA 

58 NYT 2000/09/10 War in Colombia Creates a Nation of Victims CLIFFORD KRAUSS 
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59 NYT 2000/09/24 Ordeal Takes Colombia Off Bird-Watchers' Map DAVID W. CHEN 

60 NYT 2000/10/14 Colombia Rebels Deny They Kidnapped Foreign Oil 
Workers 

CLIFFORD KRAUSS 

61 NYT 2000/10/15 Ambitious Antidrug Plan For Colombia Is Faltering CHRISTOPHER 
MARQUIS 

62 NYT 2000/10/18 U.S. Aid to Colombia Worries Hemisphere's Defense 
Leaders 

LARRY ROHTER 

63 NYT 2000/10/19 Fighting in Colombia Stops Commerce and Creates 
Refugees 

JUAN FORERO 

64 NYT 2000/10/21 Colombia Says Rebels Have Killed 56 Troops JUAN FORERO 

65 NYT 2000/10/25 Europe's Aid Plan for Colombia Falls Short of Drug 
War's Goals 

JUAN FORERO 

66 NYT 2000/10/29 Behind Colombia's Election Hoopla, Rebels Wield 
Power 

JUAN FORERO 

67 NYT 2000/10/30 Colombia Holds Elections, For the Most Part 
Peaceably 

JUAN FORERO 

68 NYT 2000/11/09 Coca Conflict in Colombia Snares the Innocent JUAN FORERO 

69 NYT 2000/11/14 Key Roads Taken From Rebels, Colombia Says JUAN FORERO 

70 NYT 2000/11/17 Key House Leader Withdraws Support for Colombia 
Aid Plan 

CHRISTOPHER 
MARQUIS e JUAN 
FORERO 

71 NYT 2000/11/30 Another Bump in a Rocky Road For Colombia and 
Venezuela 

JUAN FORERO 

72 NYT 2000/12/04 U.S. Weighs Expanding Aid Plan to Colombia's 
Neighbors 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

73 NYT 2000/12/05 Rightist Squads in Colombia Beating the Rebels JUAN FORERO 

74 NYT 2000/12/07 Rebel Control Of Large Zone In Colombia Is 
Extended 

JUAN FORERO 

75 EL PAÍS  2000/12/08 La guerrilla y el Gobierno de Colombia llegan a un 
acuerdo para el intercambio de prisioneros 

PILAR LOZANO  

76 NYT 2000/12/16 Rebel-Held Zone in Colombia Fears End of Truce JUAN FORERO 

77 NYT 2000/12/20 A Child's Vision of War: Boy Guerrillas in Colombia JUAN FORERO 

78 NYT 2000/12/20 Children as Soldiers Of Colombia's War N/I 

79 NYT 2000/12/22 Colombia Rebels Offer to Free 45 Hostages N/I 

80 NYT 2000/12/24 To Colombia's Vanished, a Circle of Love in the Air JUAN FORERO 

81 NYT 2000/12/26 Bush Should Start Over in Colombia PAUL WELLSTONE 

82 EL PAÍS  2001/01/10 La riqueza artística de Colombia MARIBEL MARIN  

83 NYT 2001/01/15 Ecuador Is Fearful As Colombia's War Spills Over 
Bord 

LARRY ROHTER 

84 NYT 2001/01/15 Containing Colombia's Troubles N/I 

85 NYT 2001/01/19 60 Seized in 2 U.S. Cities and Colombia, 
Dismantling Drug Ring 

EDWARD WONG 

86 NYT 2001/01/25 Colombia Adds Troops at Rebel Zone as Deadline 
Nears 

JUAN FORERO 

87 NYT 2001/01/27 Colombia, in Risky Move, Plans To Cede Zone to 
2nd Rebel Group 

JUAN FORERO 

88 NYT 2001/01/28 Combustible Colombia N/I 

89 NYT 2001/01/31 Mexico Warns of Colombia Drug War Spillover JANE PERLEZ 

90 NYT 2001/01/31 No Crops Spared in Colombia's Coca War JUAN FORERO 
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91 EL PAÍS  2001/02/04 Alarma en Colombia por el crecimiento de los 
paramilitares ante la pasividad del Ejército 

PILAR LOZANO  

92 NYT 2001/02/08 Meeting Today With Rebels Crucial for Colombia's 
Leader 

JUAN FORERO 

93 EL PAÍS  2001/02/08 Cita en la selva de Colombia JUAN JESÚS AZNAREZ  

94 NYT 2001/02/09 In Unruly Colombia, a Mother's Hope JUAN FORERO 

95 NYT 2001/02/10 Colombia and Rebels Agree on Restarting Peace 
Talks 

JUAN FORERO 

96 NYT 2001/02/10 Colombia and Rebels Agree to Talk Peace N/I 

97 NYT 2001/02/10 Peace Gambit in Colombia N/I 

98 EL PAÍS  2001/02/11 Paz para Colombia N/I 

99 NYT 2001/02/14 Peace Talks in Colombia N/I 

100 NYT 2001/02/16 Colombia Rightists Said to Harass Social Workers JUAN FORERO 

101 NYT 2001/02/23 Colombia Massacre's Strange Fallout JUAN FORERO 

102 NYT 2001/02/25 Facing Facts: Aid to Colombia; America Gets 
Candid About What Colombia Needs 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

103 NYT 2001/02/27 U.S. Finds Rights Abuses in China, Colombia and 
Israel 

DAVID E. SANGER 

104 NYT 2001/02/28 Bush Promises Colombia Help on Trade but Refuses 
Peace Role 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

105 NYT 2001/03/02 U.S. Finds That Coca Cultivation Is Shifting Sharply 
to Colombia 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

106 EL PAÍS  2001/03/03 El terremoto regional del Plan Colombia FRANCESC RELEA  

107 NYT 2001/03/04 We're Doing Battle Right and Left, Colombia Insists JUAN FORERO 

108 NYT 2001/03/04 Rebels Linked To Drug Trade By Arrests In 
Colombia 

LARRY ROHTER 

109 NYT 2001/03/09 Colombia in New Dispute With Venezuela Over a 
Missing Rebel 

JUAN FORERO 

110 NYT 2001/03/11 Some Hopeful Signs as Colombia Meets With Rebels 
and Envoys 

JUAN FORERO 

111 NYT 2001/03/30 A Hawk's Candidacy Gains in Besieged Colombia JUAN FORERO 

112 NYT 2001/03/31 30 Villagers Presumed Dead After Paramilitary Raid 
in Colombia 

JUAN FORERO 

113 NYT 2001/04/12 Sanctuary for Talks Gives Way to Fierce Fighting in 
Colombia 

JUAN FORERO 

114 NYT 2001/04/18 Rebel Group In Colombia Kidnaps 100, But Frees 70 JUAN FORERO 

115 NYT 2001/04/22 Reputed Cocaine Lord Is Arrested After Manhunt in 
Colombia 

JUAN FORERO 

116 EL PAÍS  2001/04/22 Guerra electoral en Colombia MIGUEL ÁNGEL 
BASTENIER  

117 NYT 2001/04/29 Union Workers in Colombia Are Easy Prey for 
Gunmen 

JUAN FORERO 

118 NYT 2001/05/02 Colombia: Rightist Gunmen Arrested JUAN FORERO 

119 NYT 2001/05/02 In Twist, Rebels Help Drug Effort In Colombia JUAN FORERO 

120 NYT 2001/05/18 Role of U.S. Companies in Colombia Is Questioned JUAN FORERO 

121 NYT 2001/05/18 Looking Beyond Plan Colombia N/I 

122 NYT 2001/05/28 Bombing Adds Leverage to Colombia Bill Bolstering 
Military 

JUAN FORERO 

123 NYT 2001/06/06 Rebels in Colombia Free 4 in the Start of a Prisoner JUAN FORERO 
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Exchange 
124 NYT 2001/06/07 Rightist Chief In Colombia Shifts Focus To Politics JUAN FORERO 

125 NYT 2001/06/10 Battered Veterans on Both Sides of Colombia's War 
Unite to Seek Peace 

JUAN FORERO 

126 NYT 2001/06/27 Colombia's Repatriated P.O.W.'s Face Tough 
Adjustment 

JUAN FORERO 

127 EL PAÍS  2001/06/28 La universidad no se debe involucrar en el proceso 
de paz de Colombia 

NAIARA GALARRAGA  

128 NYT 2001/06/29 Rebel Force in Colombia Repatriates 242 More 
P.O.W.'s 

JUAN FORERO 

129 EL PAÍS  2001/07/02 Decepción en Colombia por el aplazamiento de la 
Copa América 

AGENCIAS 

130 NYT 2001/07/10 Rights Group Lists Abuses By Guerrillas In 
Colombia 

JUAN FORERO 

131 NYT 2001/07/10 Legalizing Abuses in Colombia N/I 

132 NYT 2001/07/12 A Fatal Battle Worsens in Colombia: The War on 
Journalists 

JUAN FORERO 

133 EL PAÍS  2001/07/12 Colombia disfruta de un cómodo arranque contra 
Venezuela (2-0) 

JOSÉ MIGUÉLEZ  

134 EL PAÍS  2001/07/15 Los planes militares de EE UU en Colombia JOSÉ CARLOS SOLER 
GÓMEZ  

135 EL PAÍS  2001/07/18 Colombia no participará en la subasta de 'Cien años 
de soledad' 

WINSTON MANRIQUE 
SABOGAL  

136 NYT 2001/07/26 Union Says Coca-Cola in Colombia Uses Thugs JUAN FORERO 

137 NYT 2001/07/30 Judge in Colombia Halts Spraying of Drug Crops JUAN FORERO 

138 NYT 2001/07/30 Colombia Wins Title By Nipping Mexico THE ASSOCIATED 
PRESS 

139 NYT 2001/08/08 Ranchers in Colombia Bankroll Own Militia JUAN FORERO 

140 NYT 2001/08/09 Colombia Breaks Off Talks With Second Largest 
Rebel Force 

JUAN FORERO 

141 NYT 2001/08/15 Colombia Arrests 3 as I.R.A. Bomb Experts JUAN FORERO 

142 NYT 2001/08/17 U.S. Pilots Fight Coca in Colombia JUAN FORERO 

143 NYT 2001/08/19 Colombia's Courts: Between a War and a Hard Place JUAN FORERO 

144 NYT 2001/08/23 Colombia's High Court Approves Extradition of 
Former Drug Leader 

JUAN FORERO 

145 NYT 2001/08/27 Peace Effort in Colombia Near a Standstill JUAN FORERO 

146 NYT 2001/09/02 Colombia's Army Rebuilds and Challenges Rebels JUAN FORERO 

147 NYT 2001/09/07 Colombia: Congressman Slain JUAN FORERO 

148 NYT 2001/09/08 Colombia Extradites 1980's Trafficker to U.S. to 
Face Drug Charges 

JUAN FORERO 

149 NYT 2001/09/09 Powell Will Visit Colombia With Reassurances 
About U.S. Aid 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

150 NYT 2001/09/11 U.S. Blacklists Paramilitaries In Colombia JUAN FORERO 

151 NYT 2001/09/19 Sinn Fein Spurns U.S. Over Arrests In Colombia WARREN HOGE 

152 NYT 2001/09/26 Former Rebels in Colombia Take the Capitalist Road JUAN FORERO 

153 NYT 2001/09/29 Peru: Girding Against Colombia  CLIFFORD KRAUSS 

154 EL PAÍS  2001/10/01 Hallada muerta una ex ministra de Colombia 
secuestrada por guerrilleros 

EFE 

155 NYT 2001/11/01 Colombia: The Next Oil Patch JUAN FORERO 

156 NYT 2001/11/04 Colombia; Who's the Fairest of Them All? JUAN FORERO 
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157 NYT 2001/11/17 Corruption's Her Story; Colombia Doesn't Like It JUAN FORERO 

158 NYT 2001/11/19 Change and Fear in Colombia Rights Panel JUAN FORERO 

159 EL PAÍS  2001/11/19 Colombia es una enfermedad ROSA MORA  

160 NYT 2001/11/23 Collapse at Illegal Mine in Colombia Leaves at Least 
28 Dead 

JUAN FORERO 

161 NYT 2001/11/26 Sorest Loss in Colombia Mine Collapse: The 
Children 

JUAN FORERO 

162 NYT 2001/11/27 Foreign Diplomats Lose Optimism on Colombia 
Peace Talks 

JUAN FORERO 

163 EL PAÍS  2001/11/29 Los Reyes apoyan en Colombia el proceso para que 
cese el terrorismo 

JUAN JESÚS AZNAREZ  

164 NYT 2001/12/16 Kidnappers In Colombia Branch Out To Venezuela JUAN FORERO 

165 NYT 2001/12/20 U.S. Tells Colombia to Improve Rights Record 
Before It Gets Aid 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

166 NYT 2002/01/10 Colombia Says Talks Have Failed, and Rebels Get 
Ultimatum 

JUAN FORERO 

167 NYT 2002/01/12 At the Rebel-Held Zone in Colombia, Alarm Is 
Mounting as a Showdown Threatens 

JUAN FORERO 

168 NYT 2002/01/13 Colombia's Army Set to Invade Rebel Area as Peace 
Talks Fail 

JUAN FORERO 

169 NYT 2002/01/14 Colombia Rebels Quitting Safe Havens as Peace 
Talks Fail 

JUAN FORERO 

170 NYT 2002/01/15 Peace Talks Are Revived By an Accord In Colombia JUAN FORERO 

171 NYT 2002/01/18 Progress In Colombia: New Talks About Talks JUAN FORERO 

172 NYT 2002/01/21 Colombia and Its Rebels Agree to Talks, Reviving 
Peace Effort 

JUAN FORERO 

173 NYT 2002/01/21 The War in Colombia N/I 

174 NYT 2002/02/01 Colombia Fears Ties Between Its Rebels and 
Venezuela Military 

JUAN FORERO 

175 EL PAÍS  2002/02/13 Zaplana apoya en Colombia la igualdad de acceso a 
la educación 

EFE 

176 NYT 2002/02/24 COLOMBIA EXPELLING REBELS JUAN FORERO 

177 NYT 2002/03/01 Colombia Says It Cut Coca Crop CHRISTOPHER 
MARQUIS 

178 NYT 2002/03/03 U.S. to Explore Aid to Colombia, Citing Threat of 
Terrorism 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

179 NYT 2002/03/04 Apprehension Grows as Colombia Rebels Step Up 
Pace and Intensity of Their Attacks 

JUAN FORERO 

180 NYT 2002/03/09 Rebel Tactics Intimidate Colombia Candidates JUAN FORERO 

181 NYT 2002/03/09 The War in Colombia Intensifies N/I 

182 NYT 2002/03/10 Looking for Allies in Colombia ANA CARRIGAN 

183 NYT 2002/03/14 Arrest in Colombia in 1999 Bronx Killiing N/I 

184 NYT 2002/03/15 Administration Seeks Unlimited Military Aid for 
Colombia 

N/I 

185 NYT 2002/03/17 Muckraking in Colombia TIM GOLDEN 

186 EL PAÍS  2002/03/17 Colombia: ¿última oportunidad? SANTIAGO CARCAR  

187 EL PAÍS  2002/03/21 Lo que Colombia necesita es restaurar la autoridad y JUAN PEDRO 
VELÁZQUEZ-GAZTELU  
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la ley 
188 NYT 2002/03/22 Alabama Coal Giant Is Sued Over 3 Killings in 

Colombia 
STEVEN GREENHOUSE 

189 NYT 2002/03/24 The Colombia I Left Behind SILVANA 
PATERNOSTRO 

190 NYT 2002/03/30 U.S. Promotion of Legal Crops Fails to Stem 
Colombia's Coca 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

191 EL PAÍS  2002/04/04 El candidato presidencial Uribe pide inversiones para 
Colombia 

N/I 

192 NYT 2002/04/24 Adams Delays Testifying in U.S. About I.R.A. 
Action in Colombia 

WARREN HOGE 

193 NYT 2002/04/28 U.S. Expects A Wider War On 2 Fronts In Colombia CHRISTOPHER 
MARQUIS 

194 NYT 2002/05/02 U.S. Releases Colombia Aid, Citing Progress on 
Rights 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

195 NYT 2002/05/03 Aiding Colombia's War on Terrorism LUIS ALBERTO 
MORENO 

196 NYT 2002/05/03 Colombia's Elections EMILY UPCHURCH 

197 NYT 2002/05/09 Colombia War Brings Carnage To Village Altar JUAN FORERO 

198 NYT 2002/05/22 U.N. Faults Colombia N/I 

199 NYT 2002/05/24 A Lighthearted Candidate in Colombia Gives a Lift 
to the Left 

JUAN FORERO 

200 NYT 2002/05/26 Word for Word/Picking a Fight; The U.S. Struggle to 
Battle Drugs, Just Drugs, in Colombia 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

201 NYT 2002/05/26 Colombia Voters Are Angry, And Rebels May Pay 
Price 

JUAN FORERO 

202 NYT 2002/05/27 Hard-Liner Elected in Colombia With a Mandate to 
Crush Rebels 

JUAN FORERO 

203 NYT 2002/05/28 An Iron Fist for War-Weary Colombia N/I 

204 NYT 2002/05/30 Colombia: Safe Haven For Venezuelan JUAN FORERO 

205 NYT 2002/06/21 Colombia's Next Leader Seeks Drug-War Aid CHRISTOPHER 
MARQUIS 

206 NYT 2002/07/11 U.S. Law Imperils Colombia Coca Spraying   CHRISTOPHER 
MARQUIS 

207 NYT 2002/07/15 Refugees from Colombia Make Plea for United 
States Asylum 

JACOB H. FRIES 

208 NYT 2002/07/20 Colombia: Rebel Deaths N/I 

209 EL PAÍS  2002/07/23 Chávez y Uribe intentan zanjar la tensión entre 
Venezuela y Colombia 

N/I 

210 EL PAÍS  2002/07/24 Fiesta nacional de Colombia ELENA DELGADO 

211 NYT 2002/07/27 From Colombia, Music Of Both Terror and Joy JON PARELES 

212 EL PAÍS  2002/08/07 Colombia y el futuro JOSEP RAMONEDA  

213 EL PAÍS  2002/08/09 Colombia, ante opciones estratégicas MARIANO AGUIRRE 

214 NYT 2002/08/10 Shifting Colombia's Aid: U.S. Focuses on Rebels JUAN FORERO 

215 NYT 2002/08/10 Is Colombia Doomed to Repeat Its Past? MARÍA CRISTINA 
CABALLERO 

216 NYT 2002/08/13 Colombia President Declares Limited State of 
Emergency 

JUAN FORERO 



	  

	  
	  

197	  

217 NYT 2002/08/15 Jailed Informer Seeks U.S. Aid To Help Family Flee 
Colombia 

WILLIAM K. 
RASHBAUM 

218 NYT 2002/08/23 Colombia: Rebels Reject U.N. Mediation N/I 

219 NYT 2002/08/25 Colombia Counters Rebels With Troops and Music JUAN FORERO 

220 EL PAÍS  2002/08/28 Washington pide a Colombia inmunidad para sus 
soldados 

PILAR LOZANO  

221 NYT 2002/09/04 U.S. to Step Up Spraying to Kill Colombia Coca JUAN FORERO 

222 NYT 2002/09/05 Informer Says Drug Cartel Is Killing Off His 
Relatives in Colombia 

ANDY NEWMAN 

223 NYT 2002/09/10 U.S., Citing Better Human Rights, Allows Aid to 
Colombia Military 

TODD S. PURDUM 

224 NYT 2002/09/25 Colombia: U.S. Indicts Rebel Leader JUAN FORERO 

225 EL PAÍS  2002/09/26 El jefe de los paramilitares de Colombia se entregará 
a EE UU 

PILAR LOZANO 

226 NYT 2002/10/04 I.R.A. Men Accused of Aiding Rebels to Go on Trial 
in Colombia 

JUAN FORERO 

227 NYT 2002/10/04 New Role for U.S. in Colombia: Protecting a Vital 
Oil Pipeline 

JUAN FORERO 

228 NYT 2002/10/13 Brooklyn Heights to Bermuda to Colombia to 
Queens; Adventure on the Water Leads to a River 
View 

TRISH HALL 

229 NYT 2002/11/04 Colombia Takes Aim At Rebels In Its Cities JUAN FORERO 

230 NYT 2002/11/09 Report Criticizes Colombia on Militias JUAN FORERO 

231 NYT 2002/11/14 U.S. Strategy in Colombia Connects Drugs and 
Terror 

JUAN FORERO 

232 EL PAÍS  2002/11/20 El portal Universia llega a Colombia N/I 

233 NYT 2002/12/05 Powell Says U.S. Will Increase Military Aid for 
Colombia 

STEVEN R. WEISMAN 

234 EL PAÍS  2002/12/05 Los terroristas atacan la fe en Colombia MARTA LUCÍA 
RAMÍREZ DE RINCÓN 

235 NYT 2002/12/27 Colombia: Cellular Acquisition ELISABETH MALKIN 

236 NYT 2003/05/06 Rebels Execute 10 Hostages In Colombia JUAN FORERO 

237 NYT 2003/05/14 Colombia's Struggle N/I 

238 NYT 2003/05/21 Colombia Soldiers Steal Away With a Rebel Cache 
of Millions 

N/I 

239 NYT 2003/06/01 Colombia's Long Civil War Spreads Turmoil to 
Venezuela 

JUAN FORERO 

240 NYT 2003/06/04 Colombia Says U.S. Aid Helps Drug Fight N/I 

241 EL PAÍS  2003/06/13 Colombia y el monstruo NURIA AMAT  

242 NYT 2003/07/09 Progress Against Outlaws Is Cited As U.S. Releases 
Aid to Colombia 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

243 NYT 2003/07/17 U.S. Stand Is Headache for Ally in Colombia CHRISTOPHER 
MARQUIS 

244 NYT 2003/08/06 U.S. Expected to Resume Patrols Over Colombia for 
Drug Flights 

CHRISTOPHER 
MARQUIS 

245 NYT 2003/08/20 U.S. Backs Colombia on Attacking Drug Planes JUAN FORERO 

246 EL PAÍS  2003/08/21 Rumsfeld anuncia en Colombia la reanudación de los 
vuelos antidroga 

AGENCIAS 
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247 NYT 2003/09/15 Colombia Plans to Ease Penalties for Right-Wing 
Death Squads 

JUAN FORERO 

248 NYT 2003/09/18 U.N. Says U.S. Eradication of Coca in Colombia Is 
Working 

JUAN FORERO 

249 NYT 2003/09/20 Human Rights and Colombia N/I 

250 NYT 2003/11/07 Outspoken Minister Resigns in Clash With 
Colombia's President 

JUAN FORERO 

251 NYT 2003/11/19 Colombia Names New Armed Forces Leader N/I 

252 NYT 2004/01/15 Colombia: Accused Drug Lord Sent To U.S. JUAN FORERO 

253 NYT 2004/01/21 Colombia's Landed Gentry: Coca Lords and Other 
Bullies 

JUAN FORERO 

254 NYT 2004/01/21 Former Peru Spy Chief Stands Trial for Colombia 
Weapons Deal 

JUAN FORERO 

255 EL PAÍS  2004/02/10 Amnistía Internacional censura la política de 
seguridad de Colombia 

BOSCO ESTERUELAS  

256 NYT 2004/02/14 Private U.S. Operatives on Risky Missions in 
Colombia 

JUAN FORERO 

257 EL PAÍS  2004/02/21 Aznar concluye en Colombia sus viajes al extranjero 
como presidente del Gobierno 

PERU EGURBIDE  

258 NYT 2004/04/14 Colombia: Paramilitaries Agree On Safe Haven JUAN FORERO 

259 NYT 2004/04/14 Colombia: Soldiers Open Fire On Each Other JUAN FORERO 

260 EL PAÍS  2004/05/06 "Hay margen de esperanza en Colombia" JAVIER RIVAS  

261 EL PAÍS  2004/05/14 El Gobierno español se compromete a fortalecer la 
ayuda financiera a Colombia 

FERNANDO GUALDONI  

262 NYT 2004/05/27 Colombia: Payments In Cluster Bombing JUAN FORERO 

263 EL PAÍS  2004/05/31 La UE, los derechos humanos en Colombia y el 
consumo de cocaína 

FRANCISCO SANTOS  

264 EL PAÍS  2004/06/02 Colombia ubica a los paramilitares MIGUEL ÁNGEL 
BASTENIER  

265 NYT 2004/06/17 Attack by Colombia Rebels Threatens Fragile Talks JUAN FORERO e 
MONICA TRUJILLO 

266 EL PAÍS  2004/06/17 Colombia renuncia a comprar 40 tanques de segunda 
mano a España 

MIGUEL GONZÁLEZ  

267 NYT 2004/07/29 At Colombia's Congress, Paramilitary Chiefs Talk 
Peace 

JUAN FORERO 

268 NYT 2004/08/14 Colombia: Militia To Demobilize Thousands JUAN FORERO 

269 NYT 2004/09/14 Colombia: Drug Suspect In New York JUAN FORERO 

270 NYT 2004/09/16 Colombia: Indians March Against Violence JUAN FORERO 

271 NYT 2004/09/28 Colombia: Turmoil In Peace Talks JULIA PRESTON 

272 NYT 2004/12/21 Colombia: Rebels Reject Hostages Deal JUAN FORERO 

273 EL PAÍS  2004/12/21 EE UU financiará el desarme de los paramilitares de 
Colombia 

ROSA TOWNSEND  

274 NYT 2004/12/30 Colombia: Manufacturing Rises JUAN FORERO 
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275 NYT 2005/01/01 Colombia Extradites Top Guerrilla Leader JUAN FORERO 

276 EL PAÍS  2005/01/17 Chávez exige a Colombia que admita haber cometido 
un delito si quiere resolver la crisis 

CLODOVALDO 
HERNANDEZ  

277 EL PAÍS  2005/01/21 Lula se ofrece para mediar en la crisis entre 
Colombia y Venezuela 

PILAR LOZANO  

278 EL PAÍS  2005/01/24 Venezuela y Colombia, cada vez más lejos JUAN JESÚS AZNAREZ  

279 EL PAÍS  2005/01/29 Venezuela y Colombia dan por superada su crisis 
diplomática 

EFE 

280 NYT 2005/02/03 Dismantle Colombia's Paramilitaries EDITORIAL 

281 NYT 2005/03/01 Colombia: Rebels Want Leader Freed JUAN FORERO 

282 EL PAÍS  2005/03/31 El Gobierno del PP vendió aviones y barcos militares 
a Colombia y Venezuela 

MIGUEL GONZÁLEZ 

283 NYT 2005/04/02 Colombia: U.S. Soldiers In Cocaine Inquiry JUAN FORERO 

284 NYT 2005/04/28 Anti-Drug Gains in Colombia Don't Reduce Flow to 
U.S. 

JOEL BRINKLEY 

285 EL PAÍS  2005/04/28 Rice ratifica que Colombia es el mayor aliado de EE 
UU en América Latina 

PILAR LOZANO  

286 NYT 2005/05/12 Colombia: Congress Wants To Question U.S. Envoy JUAN FORERO 

287 EL PAÍS  2005/05/24 La extraña desaparición de un español en Colombia PILAR LOZANO  

288 NYT 2005/06/23 New Colombia Law Grants Concessions to 
Paramilitaries 

JUAN FORERO 

289 NYT 2005/06/28 Colombia: President Says Errors Led To Attacks JUAN FORERO 

290 NYT 2005/07/03 Increase in Guerrilla Attacks Tests Colombia's 
Popular President 

JUAN FORERO 

291 NYT 2005/07/09 Colombia: Defense Minister Quits JUAN FORERO 

292 NYT 2005/07/16 Colombia: Top Cocaine Boss Arrested JUAN FORERO 

293 EL PAÍS  2005/07/30 Aguirre destaca que Colombia tiene condiciones para 
prosperar 

AGENCIAS 

294 NYT 2005/10/29 Colombia: Rebels And Paramilitaries In Heavy 
Combat Over Cocaine 

JUAN FORERO 

295 NYT 2005/11/29 Colombia: Uribe Announces Re-Election Run JUAN FORERO 

296 NYT 2005/12/17 Colombia and Rebels Begin Peace Talks in Cuba THE ASSOCIATED 
PRESS 

297 NYT 2006/01/03 Colombia: Rebels Rule Out Hostage Swap N/I 

298 EL PAÍS  2006/01/08 La odisea del visado español en Colombia PATRICIA ORTEGA 
DOLZ  

299 EL PAÍS  2006/01/26 Colombia y España quieren establecer un fiscal de 
enlace contra la droga 

JULIO M. LÁZARO  

300 NYT 2006/02/07 Colombia: Rebels Kill 7 Coca Eradication Policemen JUAN FORERO 

301 NYT 2006/02/21 Colombia: Inquiry Into Allegations Of Abuse Of 
Army Recruits 

JUAN FORERO 
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302 NYT 2006/02/28 U.S. and Colombia Reach Trade Deal After 2 Years 
of Talks 

JUAN FORERO 

303 EL PAÍS  2006/04/08 Telefónica derrota a Slim en la puja por la empresa 
estatal de Colombia 

RAMÓN MUÑOZ  

304 NYT 2006/05/26 Colombia's Peace and Justice Law EDITORIAL 

305 NYT 2006/07/12 A Dangerous Job in Colombia EDITORIAL 

306 NYT 2006/08/17 Colombia Jails Right-Wing Paramilitary Leaders REUTERS 

307 NYT 2006/09/05 Colombia: Paramilitary Chief's Remains Identified SIMON ROMERO 

308 EL PAÍS  2006/10/25 Telefónica toma el control de la operadora estatal de 
Colombia 

EFE 

309 NYT 2006/11/03 Colombia’s President Vows to Defeat Rebels REUTERS 

310 NYT 2006/12/27 Rebels Tell Colombia to Retract Troops Before Talks REUTERS 

311 EL PAÍS  2006/12/29 Colombia, una esperanza sin condiciones JOSÉ OBDULIO 
GAVIRIA VÉLEZ  

312 EL PAÍS  2007/01/14 Colombia, medio siglo esperando el futuro JUAN CRUZ  

313 NYT 2007/02/10 Colombia Receives Drug Suspect Sought by U.S. 
and Jailed in Cuba 

JAMES C. McKINLEY Jr. 
e SIMON ROMERO 

314 EL PAÍS  2007/03/10 Por Conrad y Colombia RAFAEL CONTE  

315 EL PAÍS  2007/03/12 Bush alienta la lucha antiterrorista en Colombia ANTONIO CAÑO 

316 EL PAÍS  2007/03/21 Colombia no es la escoria del mundo MARIA LUISA BLANCO  

317 NYT 2007/03/26 Colombia Rejects Paramilitary Report SIMON ROMERO e 
MARK MAZZETTI 

318 EL PAÍS  2007/04/11 El Supremo de Venezuela pide a Colombia que 
extradite al líder del golpe contra Chávez en 2002 

CLODOVALDO 
HERNANDEZ  

319 EL PAÍS  2007/04/14 Política y parapolítica en Colombia ESTEBÁN BELTRÁN  

320 NYT 2007/04/27 Colombia: National Blackout SIMON ROMERO 

321 NYT 2007/05/29 Getting to a Colombia Trade Deal EDITORIAL 

322 NYT 2007/07/11 Colombia: Guerrillas Admit Negligence SIMON ROMERO 

323 EL PAÍS  2007/08/13 Colombia, entre la espada y la palabra FRANCISCO PEREGIL  

324 NYT 2007/09/11 Army Captures Cartel Leader in Colombia THE ASSOCIATED 
PRESS 

325 NYT 2007/10/03 Colombian Leader Disputes Claim of Tie to Cocaine 
Kingpin 

SIMON ROMERO 

326 NYT 2007/10/10 Leader Says He Intervened in an Inquiry in Colombia SIMON ROMERO 

327 NYT 2007/10/19 Leaders of Venezuela and Colombia, Ideological 
Opposites, Are Tightening Ties 

SIMON ROMERO 

328 EL PAÍS  2007/11/21 Argentina cae ante una sorprendente Colombia EFE 

329 NYT 2007/11/23 Colombia Ends Venezuela’s Hostage Mediation 
Efforts 

SIMON ROMERO 

330 EL PAÍS  2007/11/24 Las contradicciones de Colombia, invitadas de honor 
en México 

CATALINA GÓMEZ  

331 EL PAÍS  2007/11/24 Colombia ha optado por la cultura como mejor salida FRANCESC RELEA  

332 EL PAÍS  2007/11/25 Chávez "congela" las relaciones diplomáticas con 
España y Colombia 

AGENCIAS 

333 EL PAÍS  2007/11/27 Venezuela llama a consultas a su embajador en 
Colombia 

AGENCIAS 
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334 NYT 2007/11/28 Venezuela Recalls Colombia Envoy SIMON ROMERO 

335 EL PAÍS  2007/12/11 Chávez amenaza con reducir las relaciones 
comerciales con Colombia 

N/I 

336 NYT 2007/12/31 In Colombia, a Plan to Hand Hostages to Venezuela 
Stalls 

REUTERS 

337 NYT 2008/01/10 Colombia: Plan For New Hostage Mission SIMON ROMERO 

338 NYT 2008/01/26 Colombia: Rice Lobbies For Trade Deal SIMON ROMERO 

339 NYT 2008/01/29 Colombia: Guerrilla Leader Is Sentenced SIMON ROMERO 

340 NYT 2008/02/02 Colombia: Drug Boss Killed In Venezuela SIMON ROMERO 

341 EL PAÍS  2008/03/04 Colombia pide la mediación de la OEA para resolver 
la crisis diplomática con Ecuador 

AGENCIAS 

342 EL PAÍS  2008/03/06 La OEA condena la actuación de Colombia JORGE 
MARIRRODRIGA e 
FRANCISCO PEREGIL  

343 EL PAÍS  2008/03/11 Tregua para Colombia N/I 

344 EL PAÍS  2008/03/24 Colombia sale de la lista negra MAITE RICO  

345 EL PAÍS  2008/03/25 Cepsa invierte 600 millones en la compra de un 
campo petrolífero en Colombia 

N/I 

346 NYT 2008/04/01 Ecuador Sues Colombia Over Coca Spraying SIMON ROMERO 

347 EL PAÍS  2008/04/08 Bush eleva al Congreso la ley del Libre Comercio 
con Colombia 

YOLANDA MONGE  

348 EL PAÍS  2008/04/18 Chantaje demócrata a Colombia CARLOS MENDO  

349 EL PAÍS  2008/04/24 Colombia se ha vuelto un vecino incómodo YOLANDA GUERRERO  

350 EL PAÍS  2008/04/25 Cirugía para Colombia N/I 

351 EL PAÍS  2008/05/14 Colombia extradita a EE UU a los 14 principales 
jefes paramilitares 

PILAR LOZANO  

352 EL PAÍS  2008/05/15 PRISA se alía con GNM para optar a una televisión 
en Colombia 

N/I 

353 EL PAÍS  2008/05/17 Ser narrador en Colombia PIEDAD BONNETT  

354 NYT 2008/05/19 Colombia Denies Its Forces Entered Venezuela 
Illegally 

SIMON ROMERO 

355 NYT 2008/05/20 Colombia: Rebel Commander Surrenders SIMON ROMERO 

356 EL PAÍS  2008/05/21 El Gobierno crea en Bogotá una delegación vasca 
para Colombia y Venezuela 

EFE 

357 NYT 2008/05/31 Colombia’s Chance EDITORIAL 

358 EL PAÍS  2008/06/06 Videojuicios' en Colombia a los paramilitares 
extraditados a Estados Unidos 

EFE 

359 EL PAÍS  2008/06/21 Colombia y Ecuador postergan el restablecimiento de 
sus relaciones diplomáticas 

AGENCIAS 

360 EL PAÍS  2008/06/25 Ecuador pospone indefinidamente la reanudación de 
relaciones con Colombia 

AGENCIAS 

361 EL PAÍS  2008/07/09 Comienza la posguerra en Colombia JOAQUÍN VILLALOBOS  

362 NYT 2008/08/07 Colombia Faulted for Use of Red Cross Symbol THE ASSOCIATED 
PRESS 
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363 EL PAÍS  2008/08/07 Colombia reforzará a España en Afganistán RICARDO MARTÍNEZ 
DE RITUERTO / 
MIGUEL GONZÁLEZ  

364 NYT 2008/08/16 Court Looks at Supporters of Rebels in Colombia SIMON ROMERO 

365 EL PAÍS  2008/09/15 Descubierto en Colombia el arsenal de un jefe 
paramilitar 

AGENCIAS 

366 EL PAÍS  2008/09/23 Betancourt descarta competir por la presidencia de 
Colombia 

N/I 

367 EL PAÍS  2008/10/01 Una ONG denuncia el aumento de los desplazados en 
Colombia 

EFE 

368 NYT 2008/10/08 Colombia Rebels Linked to Mexico Drug Cartels THE ASSOCIATED 
PRESS 

369 NYT 2008/10/22 Colombia Ties Drug Ring to Hezbollah REUTERS 

370 NYT 2008/10/29 Colombia: Rebels Agree To Talks AGENCE FRANCE-
PRESSE 

371 NYT 2008/11/04 Payments to Informants in Colombia Revealed BENJAMIN WEISER 

372 NYT 2008/11/06 Colombia Aid Failed to Halve Drug Making, Report 
Finds 

THE ASSOCIATED 
PRESS 

373 NYT 2009/04/16 Colombia: Top Drug Suspect Arrested In Jungle SIMON ROMERO 

374 EL PAÍS  2009/04/19 Ecuador pone condiciones para reanudar la relación 
diplomática con Colombia 

EFE 

375 EL PAÍS  2009/05/07 Colombia aboga por una lucha regional contra la 
violencia 

PILAR LOZANO  

376 NYT 2009/06/20 Colombia: Coca Growing Declines SIMON ROMERO 

377 EL PAÍS  2009/06/28 El 'ecocidio' de la coca en Colombia YUMA GÓMEZ-
CORNEJO  

378 EL PAÍS  2009/07/01 Devueltas a Colombia una mujer 'sin papeles' y su 
hija española de dos años 

NATALIA JUNQUERA  

379 EL PAÍS  2009/07/03 EE UU trasladará a Colombia las operaciones de la 
base ecuatoriana de Manta 

PILAR LOZANO 

380 NYT 2009/07/16 U.S. Close to Deal With Colombia on Base Access THE ASSOCIATED 
PRESS 

381 NYT 2009/07/23 Increased U.S. Military Presence in Colombia Could 
Pose Problems With Neighbors 

SIMON ROMERO 

382 EL PAÍS  2009/07/30 Chávez rompe por tercera vez con Colombia MAYE PRIMERA  

383 NYT 2009/08/08 Colombia President, on South America Tour, 
Defends U.S. Military Role 

ALEXEI 
BARRIONUEVO 

384 EL PAÍS  2009/08/12 Venezuela deja de comprar coches a Colombia MAYE PRIMERA  

385 EL PAÍS  2009/08/16 Colombia cierra el pacto militar con EE UU, pese a 
las reticencias regionales 

DAVID ALANDETE  

386 EL PAÍS  2009/08/17 Inmunidad a medias en Colombia PILAR LOZANO  

387 EL PAÍS  2009/08/21 Suramérica y las bases en Colombia JUAN GABRIEL 
TOKATLIAN  

388 EL PAÍS  2009/08/24 Colombia protesta por los planes "expansionistas" de 
Chávez 

AGENCIAS 

389 EL PAÍS  2009/08/27 Colombia pide a Chávez que "deje de sembrar odio" AGENCIAS 

390 EL PAÍS  2009/08/27 Chávez da por definitiva la ruptura con Colombia MAYE PRIMERA  
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391 NYT 2009/08/29 Leaders Criticize Colombia Over U.S. Military Pact ALEXEI 
BARRIONUEVO e 
SIMON ROMERO 

392 NYT 2009/09/12 U.S. Upgrades Colombia’s Human Rights Score THE ASSOCIATED 
PRESS 

393 NYT 2009/10/08 Militants Attack Colombia Prison, Freeing Guerrilla THE ASSOCIATED 
PRESS 

394 EL PAÍS  2009/10/15 Colombia sí se mira en el espejo CARLOS RODADO 
NORIEGA  

395 EL PAÍS  2009/10/24 Los disturbios bloquean la frontera entre Venezuela y 
Colombia 

MAYE PRIMERA  

396 EL PAÍS  2009/11/10 Críticas a Chávez por llamar a las armas contra 
Colombia 

MAYE PRIMERA  

397 EL PAÍS  2009/11/12 Bases militares estadounidenses en Colombia ERNESTO SAMPER 
PIZANO  

398 EL PAÍS  2009/11/16 Colombia detiene en su suelo a cuatro militares 
venezolanos 

AGENCIAS 

399 EL PAÍS  2010/02/28 Colombia sin Uribe N/I 

400 EL PAÍS  2010/03/12 China se está convirtiendo en el segundo socio 
comercial de Colombia 

YUMA GÓMEZ-
CORNEJO  

401 NYT 2010/03/31 Colombia: Guerrillas Free Soldier SIMON ROMERO 

402 EL PAÍS  2010/06/20 Envidiando a Colombia MOISÉS NAÍM  

403 EL PAÍS  2010/06/22 Santos promete unir a Colombia MAITE RICO  

404 EL PAÍS  2010/07/07 Lo que el mundo ha aprendido de Colombia JORGE CASTAÑEDA  

405 EL PAÍS  2010/07/18 Chávez amaga con romper relaciones con Colombia MAYE PRIMERA  

406 EL PAÍS  2010/07/20 Y Colombia rompió las cadenas PILAR LOZANO  

407 EL PAÍS  2010/07/22 Chávez rompe relaciones diplomáticas con Colombia 
y pone en alerta la frontera 

MAYE PRIMERA e 
DAVID ALANDETE  

408 NYT 2010/07/23 Venezuela Warns Colombia Against Inciting a 
Conflict 

THE ASSOCIATED 
PRESS 

409 EL PAÍS  2010/07/23 Chávez rompe de nuevo relaciones con Colombia y 
pone en alerta la frontera 

MAYE PRIMERA e 
DAVID ALANDETE  

410 NYT 2010/07/29 Colombia Can Win Mexico’s Drug War GUSTAVO A. FLORES-
MACÍAS 

411 NYT 2010/08/03 BP to Sell Oil Assets In Colombia THE ASSOCIATED 
PRESS 

412 EL PAÍS  2010/08/03 Venezuela y Colombia inician el acercamiento MAYE PRIMERA  

413 EL PAÍS  2010/08/08 Colombia, en la era del optimismo MAITE RICO  

414 EL PAÍS  2010/08/11 Colombia y Venezuela sellan la reconciliación tras 
cinco años de crisis 

MAYE PRIMERA  

415 EL PAÍS  2010/08/11 ¿Colombia en paz? VICENÇ FISAS  
416 EL PAÍS  2010/08/16 Colombia: un nombre continental para un estado 

nacional 
AIMER GRANADOS  

417 NYT 2010/08/21 Drug Trafficking Suspect Wanted by U.S. Is 
Arrested in Colombia 

THE ASSOCIATED 
PRESS 

418 EL PAÍS  2010/08/23 Colombia y las FARC, un conflicto de casi medio 
siglo 

REUTERS 

419 NYT 2010/09/23 Rebels’ Second in Command Has Been Killed, 
Colombia Says 

SIMON ROMERO 

420 EL PAÍS  2010/11/04 Venezuela y Colombia sellan la paz con acuerdos 
comerciales millonarios 

MAYE PRIMERA  
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421 EL PAÍS  2010/12/06 EE UU y Colombia se alejan ANDRÉS 
OPPENHEIMER  

422 NYT 2011/03/05 Colombia Leader Seeks Wide-Ranging Changes, and 
Looks Beyond the U.S. 

SIMON ROMERO 

423 NYT 2011/03/09 Heat Damages Colombia Coffee, Raising Prices ELISABETH 
ROSENTHAL 

424 NYT 2011/04/05 U.S. and Colombia Said to Reach Trade Deal HELENE COOPER 

425 NYT 2011/04/06 U.S. and Colombia Near Trade Pact HELENE COOPER e 
STEVEN GREENHOUSE 

426 NYT 2011/04/09 At Colombia's Congress, Paramilitary Chiefs Talk 
Peace 

JUAN FORERO 

427 EL PAÍS  2011/04/10 Éste es el primer Gobierno de Colombia que puede 
acabar con las FARC 

VERÓNICA CALDERÓN  

428 NYT 2011/05/04 Gains on Colombia Send Trade Pacts to Congress THE ASSOCIATED 
PRESS 

429 NYT 2011/06/01 Colombia: FARC Commander Is Captured in 
Venezuela 

THE ASSOCIATED 
PRESS 

430 EL PAÍS  2011/06/24 Ana Córdoba, otra mártir pacifista de Colombia N/I 

431 EL PAÍS  2011/07/10 Colombia estrena estatus N/I 

432 EL PAÍS  2011/07/16 Perú desmonta a Colombia JORDI QUIXANO  

433 EL PAÍS  2011/10/02 La clave está en Colombia EMILIO MENÉNDEZ 
DEL VALLE  

434 NYT 2011/10/10 Colombia: Clashes With Guerrillas REUTERS 

435 EL PAÍS  2011/10/17 Colombia ofrece el TLC a España como plataforma 
de entrada a EE UU 

MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ RIVAS  

436 EL PAÍS  2011/11/10 Miles de estudiantes toman las calles para exigir una 
educación mejor en Colombia 

ARMANDO NEIRA  

437 NYT 2011/11/15 Colombia: Rebels Pick New Leader SIMON ROMERO 

438 EL PAÍS  2011/11/25 Dudas sobre una matanza en Colombia JOSÉ MELÉNDEZ  

439 EL PAÍS  2011/11/28 Éxitos y retos del presidente de Colombia JORGE CASTAÑEDA  

440 EL PAÍS  2011/12/05 Colombia lleva 62 años de violencia irracional JORGE 
MARIRRODRIGA  

441 EL PAÍS  2011/12/07 El Santander vende su negocio en Colombia al grupo 
chileno CorpBanca por 910 millones 

N/I 

442 EL PAÍS  2011/12/26 Colombia registra en 2011 la cifra más baja de 
asesinatos en 27 años 

ARMANDO NEIRA  

443 NYT 2011/12/27 Colombia: Rebel Group to Free 6 Hostages Held 
Since 1999 

THE ASSOCIATED 
PRESS 
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APÊNDICE C – DADOS DO EXERCÍCIO ECONOMÉTRICO  
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APÊNDICE D – ANÁLISE DE MULTICOLINEARIDADE DAS VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS DOS MODELOS 
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APÊNDICE E – MODELOS DE REGRESSÃO DE TURISMO 

  

Variável dependente: Número de turistas estrangeiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável dependente: Receita de turismo 
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APÊNDICE F – MODELO DE REGRESSÃO DE EXPORTAÇÃO 
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APÊNDICE G – MODELO DE REGRESSÃO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
DIRETO 

	  

	  


