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Aproveitei o feriadão de 7 de setembro para visitar um grande amigo, que acaba de deixar a 
capital para voltar a viver no interior de São Paulo, de onde é originário. A cidade escolhida por 
ele, por motivos familiares, foi Ibitinga, a “Capital Nacional do Bordado”. 
 
O encontro foi excelente, reunindo amigos de infância, que, em torno de muitos litros de 
cerveja, leitões à pururuca e churrasco, relembraram os tempos de interior, origem comum de 
todos os participantes. Há anos não ia para aqueles lados e, além da constatação da pujança 
econômica do interior, visível na imensa área agriculturada à beira de estradas impecáveis e 
nas próprias cidades, me veio à mente um tema que já foi objeto de destaque desta coluna: o 
marketing de cidades. Ou seja, a necessidade de dirigentes de cidades pensarem nos seus 
municípios como uma empresa ou uma instituição, com consequente preocupação  também 
com seu marketing. 
 
Conheci a cidade de Ibitinga muitos anos antes de ela virar a Capital Nacional do Bordado. Sua 
transformação se deu por iniciativas de moradores que se interessaram por esse segmento e, 
com o sucesso aparente de seus negócios, foram atraindo novos interessados. De repente, a 
cidade começou a ganhar fama como um centro de bordado. O que se fez então foi 
simplesmente evidenciar e potencializar a percepção, que já era latente, de Capital do 
Bordado. Hoje, a cidade de aproximadamente 50.000 habitantes chega a receber 150.000 
visitantes durante sua Feira do Bordado, além do constante vaivém de ônibus lotados de 
sacoleiras. 
 
O resultado disso é uma cidade com uma renda per capita invejável, um comércio pujante e 
uma comunidade impressionante de neoempreendedores. Ao dar uma volta pelo belo 
condomínio do meu amigo, o que ouvíamos era: “Aquela grande casa ali é de um fabricante de 
bordado, aquela outra também...”. Novos ricos que brotam na esteira de um posicionamento 
vencedor de uma cidade. Sim, aí começa a análise do tal “marketing de cidades”. Assim como 
nas grandes empresas e instituições, é preciso identificar tendências, potencializar 
competências e se apropriar de segmentos emergentes. Ibitinga, intuitivamente, fez isso. E se 
posicionou com autoridade e competência como líder de um produtivo segmento da economia. 
Mas como os demais municípios deveriam encarar o marketing da sua cidade? 
 
Será que o prefeito deveria ter uma Secretaria de Marketing? Talvez sim, embora já exista, em 
muitos municípios maiores, a figura do Secretário de Comunicação, a quem se poderia atribuir 
tal gestão. O importante é ter uma visão profissional dessa atividade. Fazendo um paralelo 
com Ibitinga, destaco o caso da cidade de Barretos, onde vivi e tenho parentes. Quando se fala 
de Barretos, o que você lembra? Festa do Peão de Boiadeiro, certo? Capital Country do Brasil? 
 
A pedido de um jornal de Barretos, eu tive chance de emitir minha opinião a respeito. Se era 
para fixar o conceito como Capital Country do Brasil, era preciso ir além da Festa do Peão de 
Boiadeiro. Eu sei o que acontece com a cidade: durante a Festa, quase um milhão de pessoas, 
uma muvuca comparável ao Carnaval de cidades grandes, mas, passado o mês de agosto, 
Barretos volta à sua vida pacata e modorrenta do dia a dia. Por incrível que pareça, a própria 
Festa do Peão não gera tanto movimento de negócios para a cidade. Há restaurantes que 
preferem até fechar as portas no período, para evitar confusões. 
 
Na minha opinião, um bom planejamento estratégico da cidade deveria prever atividades 
contínuas, voltadas à fixação do conceito de Capital Country. Deveria haver incentivos para a 
fixação de indústrias ligadas à pecuária e criação de cavalos, a novos hotéis-fazenda, à 
abertura de restaurantes focados na culinária típica (“queima do alho”), comércio típico 
(chapéus, botas, roupas country), escolas de equitação, enfim, colocar o tema na pauta das 
discussões mais estratégicas do município. 
 
Outros municípios discutem a validade de uma mudança conceitual na sua imagem. Campos 
do Jordão, por exemplo, tenta se fixar como a Suíça Brasileira, e estender a permanência de 
visitantes para além do inverno, onde a concentração exagerada provoca problemas de 



sazonalidade. Enfim, isso tudo é assunto para profissionais, que os dirigentes de cidades 
deveriam ter em mira. 
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