
BRANDING 

SPTuris apresenta a marca São Paulo 
Símbolo foi criado para promover a cidade como destino único de lugares, serviços, pessoas e ideias 

Por RENATO PEZZOTTI rpezzotti@grupomm.com.br 

Desde 2005, a cidade de São Paulo procu-
ra uma marca para chamar de sua. Com 

diferentes gestões na prefeitura da cidade, o 
que se via apenas era uma troca de símbolos 
para divulgar a equipe que estava no poder. 
Assim, a SPTuris, órgão de eventos e turismo 
da cidade, estabeleceu o desafio de criar tal 
marca — e fazer com que ela também pu-
desse ser adotada pela iniciativa privada. 

Depois de consultar inúmeras empresas, 
a proposta do designer Rômulo Castilho, em 
parceria com a Propeg, acabou sendo esco-
lhida como a melhor que poderia alcançar os 
objetivos que ela deve atingir: valorizar dife-
renças, mostrar contrastes e respeitar cultu-

ras que transcendem a principal capital do 
Brasil. Ou seja, explorar a diversidade de São 
Paulo e promover a cidade como "destino 
único de lugares, serviços, pessoas e idéias" 

A marca surge para ser a tradução gráfica 
da proposta da cidade em ser um local que 
oferece experiências diferenciadas. O bran-
dbook da marca deixa claro isso ao ressaltar 
que "as diversas tribos que habitam a cida-
de convivem e compartilham o mesmo am-
biente, mostrando que São Paulo é um gran-
de exemplo de vida em sociedade" O movi-
mento da criação também merece destaque. 
Vários dos principais símbolos da cidade 
têm essa característica: a Avenida Paulista, 
as marginais dos rios Pinheiros e Tietê e as 
dez rodovias que chegam à capital. 

Como a metrópole vem ganhando im-
portância no panorama internacional, a no-
va assinatura da cidade foi concebida com 
ambições cosmopolitas. A tagline "viva tudo 
isso" ganhou versões para o espanhol ("viva 
todo esto") e para o inglês ("experience it!"). 
As cores aplicadas também têm tradução: o 
vermelho é o Masp; o amarelo, a Liberdade; 
o verde remete ao Parque do Ibirapuera; e 
os diferentes tons de azul são uma referên-
cia à Avenida Paulista e aos rios da cidade. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33 n. 1487, p.32, 28 nov. 2011.




