
Quer entender marketing? 
 
Leia essa pequena história 

 

Como uma pequena pizzaria de uma antiga cidade histórica do 
interior paulista consegue transformar o comércio de vender 
pizza em marketing cultural. 

 
O negócio proposto é o seguinte: você leva cinco “bolachões” 
de vinil e ganha uma pizza (pequena).  

Só podia ser coisa de paulista, e do Interior que é pra 
ninguém falar mal do Bexiga. Mas não pense que 
desentocando aquele velho disco da Ângela Maria cantando 

Babalu você vai conseguir entrar na promoção – não, a coisa é mais sofisticada; só pode bossa 
nova, rock, mpb, blues, jazz e... bolero. Para falar a verdade, não se sabe se Babalu entra em 
alguma dessas categorias, mas por via das dúvidas quem levar um Lucho Gatica cantando La 
Barca será bem-vindo.  

Parece brincadeira, mas é vero. Mais do que isso, até vale a pena entrar no site da pizzaria 
Bendita Hora, que fica em Santana de Parnaíba (pertinho do Alphaville) e ver que a estratégia dos 
proprietários é dar um toque cultural ao ambiente. O lugar é decorado com peças de antiquários, 
móveis e objetos de priscas eras e quadros de artistas locais são exibidos nas paredes. O que eles 
fazem com os discos? Completam sua exclusiva discoteca, que serve para dar vida a uma 
indatada vitrola.  

O nome já mostra a intenção dos donos – Pizza Bar & Arte Bendita Hora. Demonstram também o 
orgulho de ser um... de ser um.... (como é mesmo o gentílico de Santana de Parnaíba?)... filho da 
terra. Está lá, escrito no site: “... junte-se a isso a idéia de promover a cidade que o recebe, a 
bela Santana de Parnaíba, não uma cidade perdida no tempo, mas sim achada na História, com 
seus artistas e seu povo a conservar suas tradições e seu patrimônio cultural. Essa é a receita que 
foi seguida para se fazer o Bendita Hora, e ela será sempre apurada, para que seu resultado seja 
cada vez melhor”.  

E olha que eles têm razão para se orgulhar.  

A história desse lugar tem lugar na História. Santana de Parnaíba foi quase contemporânea de 
Cabral, porque os 80 anos que a separam de 1500 é nada perto de tantos séculos já vividos. Foi 
parada obrigatória na trilha de bandeirantes e expedições jesuítas que perambulavam mato 
adentro atrás de esmeralda e índio para catequizar. Tornou-se a vila Centro de Bandeirantes, 
berço de Fernão Dias Paes e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, cuja estrada hoje passa 
ali pertinho. Era uma época de esplendor, com a colônia habitada por ricos senhores. Mas o 
progresso também trouxe a desgraça – a abertura de novas vias para o interior do Estado no 
Século XVIII esvaziou o comércio e hoje Santana de Parnaíba é uma cidade histórica, onde as 
ruas mantêm boa parte do casario original e suas manifestações populares preservam seu folclore 
e tradições. A Igreja da Matriz é ainda mais antiga do que aquela que outro dia pegou fogo em 
Ouro Preto.  

E os donos aproveitam essa deixa muito bem. Chamam os clientes para voltar no tempo através 
de uma exposição de fotos antigas da cidade, resgatadas do baú da museóloga Heloísa Aparecida 
Alves do Espírito Santo Consoni, uma nativa sempre disposta a ser cicerone do lugar.  



Quem gostar de cachaça (uma das atrações locais) e prédio antigo, uma visita à cidade pode ser 
boa pedida. A qualidade da pizza não podemos atestar, mas não se pode negar que os 
proprietários tem uma boa noção do que é marketing. Para quem quiser chegar lá, há um mapa 
no site www.benditahora.com.br.  

Ah! É bom lembrar que a promoção da troca de vinil por pizza será somente nos dias 14 e 15 de 
maio próximos. E o limite de troca é de 1 pizza para cada duas pessoas (como a promoção é de 
pizza pequena, não vá com fome).  

SERVIÇO:  

Pizza Bar & Arte Bendita Hora. Rua Santo Antônio, 37, Centro Histórico, Santana de Parnaíba.  

Tel: (11) 4154.6770.  

Site: www.benditahora.com.br.  

 
A HISTÓRIA DO BENDITA HORA  

(contada por um habitante do lugar, por sinal a dona)  

Motivo: encontro de amigos. "Vamos comer uma pizza?" Após o cinema com um grupo de amigos 
- "O que faremos agora? Que tal uma pizzinha?" A arte da culinária sempre encantou, muita 
alquimia pode ser feita e assim a culinária passa a ser terapia. Com este enfoque e muita vontade 
de passar horas com amigos numa total descontração, as primeiras pizzas caseiras começaram a 
sair. Hora mais grossa, hora mais fina. Receitas, dicas, e modos de fazer diversos; resultado final: 
ótimas pizzas e muitos momentos alegres. Cálculo do lugar: um pequeno canto da casa. Espaço 
externo onde a chuva comprometia a dinâmica e o conforto. Cálculo da massa: era a confirmação 
dos convidados. Era necessário confirmar para o preparo antecipado. O convite: "Hoje vai rolar 
uma redonda. Tá dentro?” A resposta é sempre certeira: "É claro!! Que horas?” Ou então, 
concorrendo com outro compromisso: "Que pena! Fica pra próxima, me avise.” Mesmo na correria 
do dia-a-dia, a gente acabava achando um tempinho...Amigos antigos, amigos novos, amigos do 
filhos, amigos dos pais, amigos dos amigos, pais dos amigos. Uma grande turma que acabou 
recebendo o título de "turma da pizza", grupo que nos acompanhou desde as primeiras pizzadas e 
que com suas críticas, elogios e carinho foram lapidando as receitas e motivando mais e mais 
encontros. Alguns anos se passaram. Lembra da primeira pizza? Daquela que chovia dentro do 
forno? A pizza furou, o recheio escorreu e para completar a água não parava de cair. Foi uma 
sequência de tentativas que renderam muitas risadas. A gente nunca esquece os bons momentos 
que passou ao redor do forno. O modo de fazer ficou mais definido, mas nunca pronto, pois 
sempre estamos dispostos a novos modos. Continuar o laboratório de novas receitas e recheios é 
sempre motivante. Maria Eduarda P. R. Bacellar.  

Disponível em: http://www.marketingcultural.com.br. Acesso em 14 maio 2003. 

 


