
✓ Preponderam os aspectos negativos, informações

relacionadas à imagem ou marca do lugar, estão entre as

variáveis que apresentaram maior fragilidade, sobre a

estrutura organizacional do município, em apenas um dos

municípios é possível acessar qual sua missão e visão.

✓ Com base na pesquisa realizada e as variáveis analisadas, é

possível reafirmar que a inovação não está difusa

territorialmente, em especial, é insipiente, em municípios

interioranos como os pesquisados no Planalto Norte

Catarinense, área de abrangência do Território do Contestado.
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Introdução Resultados e Discussão

ConclusõesMaterial e Métodos

✓ O marketing territorial cria, fomenta, proporciona e dinamiza o
planejamento voltado ao território e aos produtos e serviços
oferecidos, enquanto o branding de território é concebido
como o processo de construção e comunicação de uma
marca e da identidade de território (DALLABRIDA;
TOMPOROSKI; SAKR, 2016).

✓ A tradução literal do termo Branding corresponde a
"desenvolver uma marca" ou "construir uma marca", isto é,
criar uma imagem que reforce a reputação de uma marca
(DALLABRIDA; TOMPOROSKI; SAKR, 2016).

✓ Aragonez e Caetano Alves (2013), se referem ao marketing
de cidades, afirmando que a tendência global de competição
entre cidades ou países, impõe novos desafios quanto à
divulgação.

✓ O projeto de investigação, teve como objetivo avaliar a
situação quanto às iniciativas relacionadas à divulgação e
reafirmação da identidade territorial, como formas de
Marketing ou Branding Territorial, em municípios da região
Planalto Norte Catarinense.
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Referências

Apoio Promoção

✓ Os objetos de pesquisa desta investigação foram quatro

municípios do interior do Estado de Santa Catarina (Brasil),

tendo como fonte de pesquisa os sites das Prefeituras ou

Administrações Municipais.

✓ A escolha das abordagens, tomou como critério o fato de que

todas elas assumem a inovação como fator de maior

importância.

✓ A investigação foi orientada em variáveis, divididas em cinco

blocos sendo (1) Imagem e marca do lugar; (2) Estrutura

organizacional do Município, como ente de administração; (3)

Estruturas de transparência e comunicação com os cidadãos;

(4) Carta de serviços; e (5) Formas de divulgação do

município.

✓ Esse conjunto variáveis, distribuídas nos cinco blocos, compôs

uma matriz, a qual foi utilizada para a transcrição das

informações e sua análise.

✓ Para uma valoração de cada uma das variáveis, considerou-

se uma escala de 1 a 4, respectivamente, não existência,

existência parcial, existência de uma forma suficiente e

aspecto em destaque.

✓ Imagem e marca do lugar foram as que apresentaram maior

fragilidade.

✓ Estrutura organizacional do Município o que aparece com

destaque, são informações sobre os nomes dos

administradores atuais.

✓ Estruturas de transparência e comunicação em três dos

municípios, há um conjunto de informações disponibilizadas

no site, claras e precisas, além de que as notícias estão

atualizadas.

✓ Carta de serviços é inexistente o uso das TICs para acesso

aos serviços.

✓ Formas de divulgação do município: três municípios

disponibilizam em suas páginas de acesso, um número

significativo de fotos.

✓ Quanto a informações que contribuam para a divulgação do

município em três municípios, estão disponíveis informações

de acesso aos restaurantes e sua culinária, entre outros.


