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Na semana passada foram comemorados os 455 anos da cidade de São Paulo. Os muitos 
eventos ocorridos, envolvendo as mais diferentes modalidades de entretenimento, reforçaram 
a imagem de uma cidade superlativa, múltipla e vibrante.  
 
E a pergunta que fica é: será que tudo isso foi pensado e planejado dentro de princípios de 
marketing? Parece mais provável que, a exemplo de outros eventos de grande porte (Virada 
Cultural, para citar um) as decisões tenham sido norteadas simplesmente pela vontade de se 
realizar algo grandioso e de grande impacto junto aos diferentes segmentos de moradores de 
São Paulo. 
 
Essa percepção de grande metrópole, onde tudo acontece para todos, parece ser desejada 
mais pelos anseios políticos dos seus governantes do que pela preocupação com a 
consistência de um posicionamento da cidade, vista como “produto”. 
 
Mas acaba sendo empiricamente coerente. Você há de se lembrar da grande campanha feita 
pela cidade de Nova York cujo tema era “I Love New York”, tendo a maçã como ícone de 
apoio (Big Apple). Essa campanha de repercussão internacional “vendeu” Nova York como um 
grande caldeirão cultural e de entretenimento. Não há dúvida de que a forma competente e 
orquestrada com a qual a campanha foi conduzida teve o dedo de – bons – marqueteiros. 
 
O resultado é que hoje (esqueçamos a crise por um momento, por favor) aquela cidade não é 
percebida só como a meca dos big businesses, mas, também, como um lugar para curtir os 
melhores eventos, espetáculos, gastronomia e entretenimento em geral. Tanto é que 
atualmente é mais caro hospedar-se por lá em hotéis em fins de semana do que em dias 
úteis. Fazendo um paralelo com São Paulo, anos atrás, por intermédio da SP Turis, foi levada 
ao ar a campanha “São Paulo é Tudo de Bom”. 
 
Usando personalidades e artistas, a campanha enfatizava o imenso “cardápio” de atividades 
que só São Paulo pode oferecer. De lá para cá, o que vemos é um aumento significativo de 
turistas de fim de semana, muitos do interior de São Paulo, que ampliam a taxa de ocupação 
dos hotéis, lotam restaurantes, teatros e shoppings. 
 
A semelhança de posicionamento de Nova York e São Paulo é clara e natural. Dificilmente um 
profissional de marketing perseguiria algo diferente para essas megalópoles. Mas vamos 
estender esse estudo para as demais cidades. Eu sou oriundo de Jaboticabal (SP), uma 
cidade que se autointitula “Cidade das Rosas”. Sempre tive curiosidade em saber da onde 
vem esse slogan. Não há grandes canteiros de rosas nas praças da cidade. Meu pai dizia que 
era porque havia muitas moças bonitas na cidade (rosas?!). 
 
Podia ser a “Capital da Jaboticaba” ou da “Agronomia e Veterinária” (uma das melhores 
escolas do País está lá), mas das rosas? Vejamos uma cidade com atributos mais marcantes: 
Campos do Jordão. De cara, você fará vínculo a inverno, certo? Mas será que os governantes, 
comerciantes e hoteleiros daquela cidade estão satisfeitos com a brutal concentração de 
visitantes no curto período do inverno? 
 
A cidade, que é conhecida por alguns como a “Suíça brasileira” e usa o slogan “Acima de 
Tudo”, vem tentando diminuir a brutal sazonalidade, já que não é bom para ninguém ter uma 
cidade entupida de gente em um ou dois meses do ano e ver esse fluxo cair drasticamente 
nas demais estações. Seria uma tarefa complicada tentar adequar o posicionamento da 
cidade como um bom destino em todas as estações, mas bons profissionais de marketing 
poderiam fazê-lo. 
 
Permanecendo ainda nessa charmosa cidade, há outra questão típica para um bom estudo e 
planejamento de marketing: a qualidade do público visitante. Como qualificar o turista? É 
claro que a cidade deseja receber um público de alto poder de consumo, mas é obrigada a 



conviver com “domingueiros”, que curtem a cidade sem gastar muito. Vamos descer a serra e 
ir para a distante Barretos. 
 
Lá acontece a conhecida Festa do Peão do Boiadeiro, que recebe perto de um milhão de 
visitantes em uma semana de agosto e, depois, volta a ser uma pacata cidade do interior. 
Como potencializar essa imagem de “Capital Country” do País? Que programação de eventos 
e atividades de ativação poderiam ser implementadas ao longo do ano, na esteira do rodeio e 
do country style? 
 
Já há boas iniciativas sendo arquitetadas, mas eu fico com a sensação de que, no futuro, as 
prefeituras não poderão abrir mão de um bom planejamento de marketing. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 fev. 2009, p. 16.   


