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A rede de lojas de varejo Casas Bahia é a primeira marca a aparecer em lista resultante da 
pesquisa “A cara de São Paulo”, que traz os nomes mais lembrados pelos paulistanos em 
diversas categorias (lugar, lojas, bancos, personalidades, bandas, entre outros). A marca 
maior anunciante do País segundo o Ibope Monitor – ficou em segundo lugar no ranking geral 
(que mistura todas as categorias), atrás apenas do Parque do Ibirapuera (veja lista nesta 
página). A revista Veja ficou em décimo lugar, enquanto que a TV Globo ficou em 12º; 
Bradesco em 15º e o jornal Folha de S.Paulo em 17º.  
 
Uma surpresa quando o assunto é o time de futebol do coração dos paulistanos: apesar de 
ter o mesmo nome da cidade, o São Paulo (com 35% das indicações) não foi o escolhido, e 
sim o Corinthians, com 43% dos votos. 
 
Ainda entre as categorias, no item empresário mais citado, o publicitário Roberto Justus, ceo 
do Grupo Newcomm e presidente da agência Y&R, aparece em terceiro lugar, atrás apenas de 
Silvio Santos e Antônio Ermírio de Moraes e seguido por Abílio Diniz. 
 
A pesquisa realizada pela APPM – Análise, Pesquisa e Planejamento de Mercado, empresa de 
Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, foi idealizada na década de 90 pela publicitária Rose 
Saldiva, falecida no último dia 4 de fevereiro. A segunda edição do estudo (a primeira foi feita 
por Rose em 1990) foi o último trabalho realizado pela profissional, que coordenava 
importantes pesquisas no mercado brasileiro. O objetivo do levantamento é verificar a 
relação que existe entre a cidade e as pessoas que nela vivem.  
 
Para Rodrigo de Souza Queiroz, diretor de marketing da APPM, a importância dos dados 
apresentados vai além de uma lista de preferências; eles apontam para um conceito de 
imagem que os paulistanos têm das marcas, que envolve confiabilidade e questões históricas. 
“São conceitos de imagens que podem ser usados pelas marcas para se destacarem ainda 
mais na cidade”, explica Queiroz, dizendo ainda que por meio de análise das informações 
apresentadas também é possível traçar planos estratégicos de comunicação com foco na 
representação que a população da capital tem por cada marca, pessoa, lugar, música, banda, 
entre outros. 
 
Cada categoria tem um resultado geral de preferências, que são resultados das 
subcategorias, que separam os entrevistados por sexo, idade, instrução e renda familiar. 
“Com essa separação é possível fazer análises mais aprofundadas e traçar que tipo de pessoa 
enxerga a marca como tendo a cara de São Paulo”, explica. 
 
Um exemplo interessante está na categoria jornalista imprensa escrita. Enquanto José Simão 
(Folha de S.Paulo) lidera com 22% de indicações, Gilberto Dimenstein (também da Folha de 
S.Paulo) destaca-se quando considerada a faixa etária de 16 a 24 anos, mostrando a 
preferência do público mais jovem pelo colunista. Já entre os bancos, o Bradesco lidera em 
todas as categorias, assim como Casas Bahia, entre as lojas ou magazine. 
 
Segundo Queiroz, os dados completos do estudo serão disponibilizados ao mercado no site da 
APPM no início de março.   
 
Metodologia 
 
O estudo é composto por pesquisas qualitativa e quantitativa. Na primeira fase (qualitativa), 
foram realizadas discussões com cinco grupos de dez pessoas, sobre os possíveis símbolos da 
cidade, seus problemas, aspectos positivos e negativos e o sentimento dos moradores da 
capital em relação à cidade. Ao mesmo tempo em que a cidade de São Paulo foi apontada 
como sinônimo de trabalho, progresso, comércio, informação e cultura, ela também lembra 
violência, trânsito, poluição, barulho e crescimento desorganizado.  
 



A partir deste levantamento foi possível elaborar uma primeira lista de categorias que foi 
aplicada em 100 entrevistas espontâneas por telefone. Com estes dois levantamentos em 
mãos, a APPM pôde elaborar o questionário que foi aplicado em 1.000 entrevistas (induzidas) 
com pessoas que vivem em São Paulo, com margem de erro de 2% a 3%. Todas as classes 
sociais e faixas etárias foram abordadas.  
 
Personalidades 
 
Ao longo desses anos, algumas pessoas, por terem determinada relação com a cidade, ou 
mesmo terem contribuído com sua história, ganharam espaço no que pode ser chamado de 
identidade de São Paulo. 
 
Na área da moda destaca-se Walter Rodrigues, com 27% das indicações entre os estilistas. 
Na música, Roberto Carlos lidera a lista de cantores, enquanto que o grupo Demônios da 
Garoa que já interpretou a música campeã do ranking, “Trem das 11” (de Adoniran Barbosa) 
garantiu a maior identificação com a cidade entre os grupos de samba apontados. Já entre os 
conjuntos de rock, os Titãs foram os mais votados. 
 
Entre os políticos, o atual prefeito da cidade, Gilberto Kassab, venceu a “eleição”, seguido por 
Marta Suplicy, José Serra e Paulo Maluf. 
 
Nas artes plásticas, o mais cotado foi Gregório Gruber. Já na dramaturgia, os atores 
vencedores foram os “globais” Lima Duarte e Fernanda Montenegro.  
 
O SBT se destacou na categoria apresentador, com a vitória de Silvio Santos e Hebe 
Camargo. Entre os jornalistas, despontam Willian Bonner (Globo), na televisão, e José Simão 
(Folha de S.Paulo), na imprensa escrita. Já a personalidade esportiva de São Paulo foi 
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo Futebol Clube. 
 
São Paulo, uma pessoa 
 
A pesquisa também perguntou aos entrevistados se São Paulo fosse uma pessoa, quais 
características ela teria. 
 
Na primeira pesquisa, em 1990, a cidade seria um homem, corintiano, boêmio, dedicado ao 
trabalho (banco na Avenida Paulista), casado, mas com amantes. Gostaria de samba, mas 
não sabe dançar. Dirige um Monza (que na época, era um carro que indicava status), passa 
fins de semana no Guarujá, ganha bem, mas não tem dinheiro porque sustenta muitos 
dependentes. Seu nome? Progresso e Esperança. 
 
Já em 2008, a capital virou uma mulher, chamada Maria Vitória. Bem-sucedida em seu 
emprego no mercado financeiro, ela tem marido e filhos, torce para o São Paulo, é bem-
humorada, gasta muito, dirige uma Cherokee, voltou a estudar e, agora, faz psicologia. 
 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 mar. 2009, p. 14.   
 


