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1. APRESENTAÇÃO 

 

Questões acerca do desenvolvimento local vêm sendo abordadas freqüentemente no 

campo acadêmico do Turismo. Ações de planejamento para o desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental despontam, continuamente, na bibliografia acadêmica. O reconhecimento do Turismo 

como importante estratégia de desenvolvimento, vem ocorrendo em países, estados e municípios, 

que acatam a hipótese de que o turismo possui potencial para corrigir as disparidades econômicas 

e sociais através da geração de emprego e renda.  

  O manejo do local de interesse turístico, com vistas ao seu desenvolvimento, está sujeito 

às estratégias que devem ordenar interação entre as ações humanas e o território, de forma a 

planejar edificações e operacionalizações que preservem o patrimônio ambiental e histórico-

cultural, bem como as características de cada local e com isso, mantenham a atratividade turística 

e direcionem o comportamento de visitantes para a conservação da biodiversidade e do 

patrimônio histórico. 

Para que um Plano Diretor de Turismo tenha efetividade na proposição de ações que 

venham a convergir no desenvolvimento de uma cidade, a responsabilidade se apresenta 

potencializada, pela necessidade de se conhecer cada partícipe; suas tendências e interesses, ao 

mesmo tempo em que objetiva a melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos.   

  O Plano Diretor de Turismo de Guarulhos, assim se desenvolveu. Articulou, metodológica e 

tecnicamente, com as várias competências essenciais ao sucesso, como segue:   

● Competência Política – Pelo envolvimento do Município como um todo no fornecimento de 

dados e nas propostas especiais com destaque para sua autonomia e interesses.    

● Competência Empreendedora – Pela necessidade de criar caminhos novos para a solução 

de velhos problemas.   

● Competência Gerencial – Para análise de todos os elementos, pela pesquisa e elaboração 

dos dados, pela contribuição valiosa de especialistas na organização das propostas.   

● Competência Social – Pela proposição de ações que visam envolver todos os segmentos 

da sociedade, buscando alternativas viáveis para produzir, através do Turismo, condições  
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de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, além de mostrar-se como um vetor para o 

desenvolvimento local.   

● Competência Econômico-Financeira – Pelo elenco de variáveis detectadas, capazes de 

apontar caminhos para a obtenção dos recursos necessários, ao desenvolvimento e 

incremento de equipamentos, ações e de preparação de mão de obra, capazes de 

promover o alcance dos objetivos propostos.   

A Prefeitura Municipal de Guarulhos habilitou-se ao desafio e através do Departamento de 

Turismo, apresenta o seu Plano de Trabalho, para a execução do serviço.  O Plano Diretor de 

Turismo do Município de Guarulhos será realizado no âmbito da Prefeitura Municipal, dado seu 

objetivo em apontar diretrizes para o desenvolvimento do turismo, tendo como missão natural a 

obtenção, a integração e o referenciamento concernentes às atividades turísticas, às 

características humanas, sociais e geográficas do Município.  O conjunto de trabalhos aqui 

descritos provém de elementos necessários à análise de situações e à elaboração de cenários 

que permitirão oferecer proposições para um desenvolvimento sustentável de longo prazo para 

uma localidade privilegiada quanto à cidade de Guarulhos.  

Desta forma, o Plano Diretor de Turismo de Guarulhos se apresenta à comunidade. 

Propõe ações e sugestões, além de apresentar caminhos para o desenvolvimento da cidade, 

através do turismo responsável e sustentável.  
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2. INTRODUÇAO 

 

O Turismo é considerado o mais importante segmento de negócios, com a globalização e a 

evolução nas comunicações e nos transportes, o fluxo de pessoas para todas as partes do 

mundo, foi incentivada.  

A circulação de turistas cresce todos os anos, conforme as suas diversas necessidades 

sejam lazer, negócios, eventos, contato com a natureza, conhecer novas pessoas e culturas, 

resgatar as raízes familiares, enfim, os turistas buscam satisfazer suas necessidades através das 

viagens que realizam.  

Para satisfação das necessidades dos viajantes é necessário que a região ou a localidade 

visitada reúnam condições para prestar um bom atendimento aos turistas, independente da sua 

motivação de viagem.  

A estruturação da localidade visitada deve ser precedida por processo de planejamento, 

capaz de identificar os problemas e apontar as soluções para o bom andamento das atividades 

turísticas.  

A cidade de Guarulhos apresenta um grande potencial para o desenvolvimento turístico, 

cuja atividade pode ser considerada um dos alicerces da economia local visto que o aeroporto de 

Guarulhos é o maior da América do Sul tendo recebido mais de 37 milhões de passageiros ano. 

As atividades turísticas, quando planejadas e desenvolvidas, podem trazer benefícios às cidades 

ou regiões, tais como geração de empregos e renda, melhoria da infraestrutura básica e urbana 

(abastecimento de água e saneamento básico, energia elétrica, telecomunicação, acessos, 

sistema viário), atração de novos investidores e empresários do setor e visa a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Com esta perspectiva, se torna oportuna à readequação do Plano Diretor de Turismo da 

cidade de Guarulhos, de modo a ordenar as ações do Turismo e possibilitar a integração de suas 

atividades. 

 

2.1. Objetivos do Plano Diretor de Turismo de Guaru lhos 

  

Ampliar a contribuição do setor turístico à economia do Município de Guarulhos, 

diversificando a oferta turística, promovendo a elevação dos níveis de qualidade do destino 
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Guarulhos, possibilitando às comunidades locais a inclusão produtiva e o incremento de renda, 

observando e respeitando os preceitos do turismo sustentável, de maneira a permitir uma perfeita 

integração entre as políticas públicas do município, com os entes Estaduais, de responsabilidade 

Federal e de agências não-governamentais.   

Este processo será legitimado e fortalecido na medida da consulta e efetiva participação 

dos diversos segmentos da sociedade, que poderá transformar Guarulhos, Município além de 

Interesse Turístico, referência em:   

● Turismo de Negócios e Eventos; 

● Turismo de Aventura e Contemplação;   

● Lazer e Descanso;     

● Qualidade Ambiental;  

● Empregos e Ampliação de Renda  

Além de orientar para políticas públicas nos referenciais e objetivos de trabalho específicos, 

como:  

● Revisão e análise da potencialidade turística do município, através da estruturação das 

informações sobre recursos naturais, culturais e infraestrutura básica;  

● Oferta e demanda de serviços e produtos turísticos;  

●  Cadastramento de atrativos e oferta de serviços;  

● Avaliação de elementos condicionantes ao desenvolvimento;  

● Levantamento de dados de georreferenciamento.  

  

Metodologia de Trabalho 

 

  Para elaboração deste Plano foi realizada uma revisão da metodologia adotada no plano 

anterior, realizado em 2012 e a atualização do inventário de atrativos, meios de hospedagens, 

serviços de alimentos e bebidas, e toda oferta turística da cidade de Guarulhos. Apresentamos 

nas páginas seguintes, o organograma das principais atividades do Plano de Desenvolvimento 

Turístico do Município de Guarulhos, esquema e procedimento metodológico, fluxograma 

operacional e cronograma básico de execução.  

Como anexos, estão o roteiro preliminar para a realização do inventário e as fichas também 

preliminares para a atualização e composição do banco de dados. 
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● Relatório final contendo: o trabalho efetuado, diagnóstico do município e proposições para 

a implementação do plano de desenvolvimento turístico;  

● Inventário dos atrativos turísticos do município;  

● Planilhas de dados recolhidos no município (ficha completa sobre as atividades locais, 

divididas por núcleo de pesquisa); 

● Audiência pública para a exposição do plano, inseridas as coletas de impressões e 

mensuração da aceitação pelos munícipes presentes. 

  

Cronograma das Atividades  

  

AÇÃO/MÊS MAR  ABR MAI JUN JUL 

Pesquisa de Gabinete X X    

Pesquisa de Campo  X X   

Diagnóstico   X X  

Prognóstico    X  

Plano de Ação    X  

Fechamento    X  

Entrega     X 
 

 

Audiência Pública  

 

Etapa fundamental da elaboração do Plano Diretor de Turismo de Guarulhos, foram as  

duas audiências públicas realizadas no CEA Adamastor Centro sendo que a primeira foi no dia 

26/05/2017, com a finalidade de apresentar a proposta do Plano Diretor de Turismo.. Nesta 

oportunidade a Equipe do Departamento de Turismo criou uma oficina para debater com o trade 

todas as necessidades do atual cenário turístico. Assim contribuindo para criação do prognostico e 

plano de ações. 

Já na segunda audiência pública também no CEA Adamastor Centro no dia 07/12/2017 foi 

apresentado o plano diretor de turismo concluído. Através de Laminas de slide para todo o trade 
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turístico. Após as apresentações e explanações a respeito das diretrizes a serem seguidas no 

Plano, autoridades presentes e participantes externaram suas dúvidas, suas opiniões e 

considerações a serem estudadas, analisadas e dentro das possibilidades e viabilidades, 

incorporadas ao Plano Diretor de Turismo na consolidação dos trabalhos, cujo material será 

entregue em sua versão final ao Prefeito de Guarulhos no dia 11/12/2017. 

Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação da Audiência  
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Ata da Audiência 

 

 ATA DIGITALIZADA COM TODAS AS ASSINATURAS 

  

Conteúdo Apresentado nas Audiências Públicas 

 

LÂMINAS 

 

 Fotos Comprobatórias da Audiência Pública  
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3. Guarulhos: Presente, Passado e Futuro 

 

Fundação da Cidade: 8 de dezembro de 1560 

Habitado até então pelos índios Guarus, da tribo dos Guaianases 

Santa Padroeira:  Nossa Senhora da Imaculada Conceição - Capela 

 

Fonte: Guarulhos tem história e Arquivo Histórico M unicipal 

 

1589 – 1820 Descoberta e Exploração de Ouro 

Criação das primeiras estruturas urbanas, estradas e caminhos. 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal 
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24 de março de 1880 – Criação do Município 

Migração Estrangeira: italianos, espanhóis, alemães, libaneses, japoneses.  

Período das olarias (produção de tijolos cozidos) 

 

Fonte: Guarulhos tem história e Arquivo Histórico M unicipal 

 

Primeira Fase Industrialização (1911-1946) 

Corredor Vila Galvão - Base Aérea de Cumbica Antiga linha férrea do Trem da Cantareira 

(Estação Guarulhos-1915). 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal 
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Segunda Fase Industrialização – Décadas de 1950 a 1 960 (Plano de Metas JK) 

Eixo Via Dutra, Itapegica/Bonsucesso, 

Implantação do Loteamento Industrial Cidade Satélite de Cumbica (BR 116), 

 Fernão Dias e a Rodovia dos Trabalhadores (atual Airton Sena); 

 

Fonte: Divulgação 

 

Diversificação: Parque Industrial, Comércio e Servi ços  

Alteração do modelo de gestão – Fordismo para Just in Time 

 

Fonte: Divulgação 
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Logística - Obras de Infraestrutura em andamento 

● Jacupessego-Aeroporto-Porto 

● Rodoanel-Via Dutra-Fernão Dias 

● Jade-Aeroporto-Estação da Luz 

● Interligação dos modais de transporte: rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário 

 

Fonte: Site - arte.folha.uol.com.br 

 

Condições geográficas favoráveis – Aquifero Cumbica : Água subterrânea e superficial 

 

 

Fonte: Divulgação 
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Condições geográficas favoráveis - Corrente de vent o Sudeste (Presidente Dutra)-Noroeste 
(Cabuçu) 

 

Fonte: Divulgação 

 

Condições geográficas favoráveis - Cobertura Vegeta l-Mata Atlântica 30% 

 

 

Fonte: Divulgação 
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3.1. Índices e dados característicos do município  

 

Território e população  Ano  Município  Reg.Met Estado  

Àrea (Em km2) 2017 318,68 7.946.96 248.222,36 

População 2017 1.313.169 20.717.505 43.674.533 

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2017 4.120,65 2.606,97 175,95 

Taxa Geométrica de crescimento Anual da 

população-2010/2017 ( Em % a.a) 
2017 1,05 0,75 0,83 

Grau de urbanização ( Em %) 2017 100,00 98,89 96,37 

Índice de envelhecimento 2017 49,67 65,69 72,47 

População commenos de 15 anos (Em %) 2017 21,62 20,03 19,33 

População com 60 anos e mais (Em %) 2017 10,74 13,16 14,01 

Razão de Sexos 2017 95,00 92,48 94,80 
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Condições de Vida  Ano  Município  Reg.Met.  Estado  

Índice de Desenvolvimento Humanao – IDHM 2010 0, 763 ... 0, 783 

Renda per capita- Censo Demográfico (Em reais 

Correntes) 
2010 633,33 948,09 853,75 

Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/4 do 

salário minímo-censo Demográfico (Em %) 
2010 10,80 8,91 7,42 

Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/2 do 

salário minímo- enso Demográfico (Em %) 
2010 25,50 20,52 18,86 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 23 - 

 

 

 

Habitação e Infraestrutura Urbana  Ano  Município  Reg.Met.  Estado  

Coleta de Lixo- Nível de Atendimento- Censo 

Demográfico ( Em %) 
2010 99,65 99,67 99,66 

Abastecimento de Água – Níve l de Atendimento- Censo 

Demográfico (Em %) 
2010 97,60 98,29 97,91 

Esgoto Sanitário- Nível de Atendimento- Censo 

Demográfico ( Em%) 
2010 86,90 87,98 89,75 
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Educação Ano Munícípio  
Região 

Metropolitana 
Estado  

Taxa de Analfabetismo da População de 15 

Anos e Mais - Censo Demográfico (Em %) 
2010 4,10 3,60 4,33 

População de 18 a 24 Anos com pelo Menos 

Ensino Médio Completo - Censo Demográfico 

(Em %) 

2010 55,15 57,52 57,89 
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Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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Escola  Ano  Matrículas  

Ensino fundamental 2015 (1) 423 

Ensino fundamental -escola Privada 2015 (1) 146 

Ensino fundamental – escola pública estadual 2015 (1) 172 

Ensino fundamental- escola pública federal 2015 (1) ... 

Ensino fundamental- escola pública municipal 2015 (1) 105 

Ensino médio 2015 (1) 174 

Ensino médio – escola privada 2015 (1) 70 

Ensino médio- escola pública estadual 2015 (1) 104 

Ensino médio- escola pública federal 2015 (1) ... 

Ensino médio- escola pública municipal 2015 (1) ... 

Ensino pré- escolar 2015 (1) 35.588 

Ensino pré- escolar – escola privada 2015 (1) 6.530 

Ensino pré- escolar – escola pública estadual 2015 (1) ... 

Ensino pré-escolar – escola pública federal 2015 (1) ... 

Ensino pré- escolar – escola pública municipal 2015 (1) 29.058 

Fonte: (1) Ministério da Educação, Instituto Nacion al de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Cen so Educacional 2015. 

NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios o nde não há ocorrência da variável. 
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Economia  Ano  Município  Reg.Met Estado  

Participação nas Exportações do 

Estado (Em %) 
2015 3,405802 31,800061 100,000000 

Participação da Agropecuária no 

Total do Valor Adicionado (Em %) 
2014 0,09 0,17 1,76 

Participação da Indústria no Total 

do Valor Adicionado (Em %) 
2014 26,08 17,15 22,01 

Participação dos Serviços no Total 

do Valor Adicionado (Em %) 
2014 73,83 82,68 76,23 

PIB (Em mil reais correntes) 2014 51.389.523,62 1.022.866.523,43 1.858.196.055,5 

PIB per Capita (Em reais correntes) 2014 40.320,44 50.425,04 43.544,61 

Participação no PIB do Estado (Em 

%) 
2014 2,765560 55,046211 100,000000 

 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 29 - 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 30 - 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 31 - 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 32 - 

 

Criminalidade:  

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 33 - 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
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3.2. Inserção Regional e Acessibilidade 

3.2.1. Rodovias 

● Rodovias no município de Guarulhos: Rodovia Presidente Dutra (BR-116);  

● Rodovia Fernão Dias (BR-381); Rodovia Ayrton Senna da Silva (SP-070);  

● Rodovia Helio Smidt (SP-019/BR-610);  

● Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo - Ant. Estrada Guarulhos/Nazaré Paulista (SP-

36).46 

 

3.2.2 Vias urbanas 

A seguir estão listadas as principais vias urbanas de Guarulhos:  

● Av. Guarulhos liga o Centro à divisa de São Paulo (Penha). 

● Av. Aniello Pratici liga a Via Dutra ao Centro de Guarulhos. 

● Av. Emilio Ribas liga o Centro à Vila Galvão. 

● Av. Dr. Timóteo Penteado liga o Centro até o bairro de Vila Galvão indo até a divisa de 

São Paulo (Vila Nilo) e Rodovia Fernão Dias. 

● Av. Monteiro Lobato liga o Centro ao bairro de Cumbica . 

● Av. Tiradentes liga o Centro até a Av. Otávio Braga de Mesquita no bairro de Vila Barros. 

● Av. Brigadeiro Faria Lima, que liga o bairro Bom Clima ao bairro Cocaia. 

● Av. Papa João Paulo I liga o bairro de Cumbica a Bonsucesso, até a divisa com Arujá. 

● Av. Papa Pio XII liga a Av. Monteiro Lobato a Av. Tiradentes, no bairro do Macedo. 

● Av. Paulo Faccini liga os bairros do Macedo ao 

Maia, com ligação à Rodovia Presidente Dutra pelo Viaduto Cidade de Guarulhos. 

● Av. Santos Dumont liga Cumbica até a divisa com São Paulo (Ermelino Matarazzo). 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 39 - 

● Av. Salgado Filho liga o Centro à Vila Rio de Janeiro. 

● Av. Otávio Braga de Mesquita liga o bairro Macedo até o bairro Taboão. 

● Av. Jamil João Zarif liga o bairro do Taboão até o Conj. Haroldo Veloso. 

● Av. Pedro de Souza Lopes liga os bairros de Vila Galvão ao Cabuçu. 

● Av. Silvestre Pires de Freitas liga o bairro Taboão até a divisa com Mairiporã. Esta via 

recebe outra denominação: Estrada dos Veigas. 

● Av. Benjamin Harris Hunnicutt liga os bairros de Vila Rio de Janeiro ao Cabuçu. 

● Av. José Miguel Ackel liga os bairros de Jardim Cumbica ao Pimentas. 

● Marginal Baquirivu liga a Av. Monteiro Lobato (CECAP) à Av. Jamil João Zarif (Taboão). 

● Anel Viário que liga Vila Galvão até o Parque CECAP. Construído no leito da Estrada de 

Ferro Sorocabana (Ramal Guarulhos), conhecida como "Trenzinho da Cantareira". 

● Estr. Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira liga os bairros de Bonsucesso e 

Pimentas, indo até a divisa de São Paulo (Jardim Helena). 

● Estrada David Correa (Cabuçu) 

● Estrada do Recreio (Cabuçu) 

● Estrada Ana Diniz (Cabuçu) 

● Estrada Capuava (Bonsucesso) 

● Estrada Albino Martello (Bonsucesso) 

● Estrada Mato das Cobras (Bonsucesso) 

● Estrada Morro Grande (Bonsucesso/Água Azul) 

● Estrada do Sacramento (Pimentas) 

● Estrada de Itaberaba (Morro Grande até a divisa com o município de Santa Isabel) 

● Estrada Ary Jorge Zeitune (Morro Grande) 
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● Estrada do Saboó (Jardim São João até a divisa com Mairiporã) 

● Estrada do Itaim: liga o bairro dos Pimentas até o município de São Paulo 

● Estrada Velha Guarulhos - São Miguel (Cumbica) 

● Estrada da Água Chata (Bonsucesso) 

● Estrada das Lavras (São João/Lavras) 

● Estrada da Parteira (Bonsucesso até a divisa com o município de Arujá) 

● Estrada do Elenco (Taboão/Pq. Santos Dumont 

 

3.3. Marco Regulatório 

 

• Lei 6.087 de 2005 - Dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos – 

COMTUR e dá Providências Correlatas; 

• Lei 6795 de 2010 – Dispõe sobre a criação da  Área de Proteção Ambiental Cabuçu – 

Tanque Grande; 

• Lei 7.213 de 2013 - Dispõe sobre alteração do inciso XXV do artigo 3º da Lei nº 6.087, 

de 19/09/2005, alterada pelas Leis n/s. 6.622, de 28/12/2009 e 6.974, de 19/12/2011, que 

dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos – COMTUR; 

• Lei 31148 de 2013 - Delega Competência aos Secretários Municipais; 

• Lei 31277 de 2013 Dispõe sobre Regulamentação do FUMTUR - Fundo Municipal de 

Turismo criado pela Lei Municipal 6.087, de 19 de setembro de 2005; 

 

3.4. Regionalização 

 

A cidade de Guarulhos busca trabalhar de maneira integrada com as demais esferas 



                                                                                                                                                                 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO I – APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA  

Página | - 41 - 

governamentais a fim de otimizar sua contribuição através do Turismo. Entre suas ações de 

interlocução com o setor, participando desde 2003, do Programa de Regionalização do Turismo – 

Roteiros do Brasil, promovido pelo Governo Federal.  

O mapa turístico brasileiro conta atualmente com 2.175 municípios, organizados em 291 

municípios.  Guarulhos participa do Programa inserido na Macro Região Turística Sudeste – 

Região Turística AltoTietê-Cantareira. 

Neste contexto Guarulhos está contemplado em dois circuitos que tem o objetivo de destacar o 

melhor que estes municípios possuem assim como o desenvolvimento da atividade turística de 

forma regionalizada e integrada com foco no planejamento coordenado e participativo.  

 

3.4.1. Circuito Entre Serras E Águas 

 

O circuito é formado por 13 municípios: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança 

Paulista, Guarulhos, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, 

Piracaia, Tuiuti e Vargem. 

Esses municípios foram escolhidos por serem responsáveis por 60% do abastecimento de 

água da região metropolitana de São Paulo. Suas serras são um convite à aventura. Caminhadas, 

trilhas, escaladas, cavalgadas, contemplação são apenas algumas das opções que os visitantes 

têm para entrar em contato com a natureza, respirar ar puro e desbravar os quatro cantos dessa 

região tão rica. E esta importância vai além, pois é nessas águas que moradores e turistas 

buscam lazer e aventura. 

Além disso, o intuito do Circuito entre Serras e Águas, é destacar o melhor de cada uma 

dessas cidades. Além dos atrativos históricos e naturais, toda a infraestrutura de hotéis, bares, 

restaurantes, lojas, espaços para eventos e muito mais. 

O Circuito Entre Serras E Águas é gerido pela Câmara Técnica de Turismo da Agência de 

Desenvolvimento Regional – Unicidades que tem o papel de fomentar o desenvolvimento da 

região e auxiliando com que todos trabalhem de maneira integrada. A Câmara Técnica de Turismo 

conta com a representação do setor de cada um dos municípios.  
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3.4.2. Circuito das Nascentes 

Composto por 11 municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, a região 

engloba uma área de proteção ambiental e mananciais, sendo boa opção turística para toda a 

população da Grande São Paulo e do Vale do Paraíba. Apresenta fauna e flora remanescente da 

Mata Atlântica, cachoeiras, nascentes, riachos, rios, fontes de água mineral, represas, montanhas 

e parques, além de haras e pesqueiros.  

O Circuito das Nascentes é gerido pela Câmara Temática de Turismo da Agência de 

Desenvolvimento Regional ADRAT- entidade que tem por objetivo o fomento ao desenvolvimento 

econômico e social da região do Alto Tietê, de forma integrada e sustentável, por meio da 

articulação de interesses em torno de objetivos comuns e estímulo à realização de ações 

conjuntas entre os municípios, entidades públicas, privadas e sociedade civil organizada, atuantes 

na região. A Câmara Técnica de Turismo conta com a representação do setor de cada um dos 

municípios.  
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4. METODOLOGIA  

  

Para iniciar as atividades de obtenção de informações relativas à identificação correta e 

coerente daqueles que seriam alvo de nossas atividades de campo, houve a necessidade de 

responder a cinco (05) questões: o que, quem, onde, como, quando.  

1. O que faz o estabelecimento ou prestador de serviços?  

2. Quem é o operador ou prestador de serviços? Quem são os contatos para comunicação?  

3. Onde está localizado e onde atua?  

4. Como atua?  

5. Desde quando opera e quando é seu período de atuação mínima e máxima (sazonalidade)?  

  O detalhamento destas cinco (05) questões possibilitou a formulação de critérios que 

nortearam o desenvolvimento das fichas de coleta de informações em campo mais adequadas ao 

perfil operacional de cada um dos atores em seu cenário de atuação.  

Além das informações de identificação, comunicação e localização comum a todos os 

estabelecimentos ou prestadores de serviços e atrativos do turismo local, conclui-se haver 

necessidade de classificar os estabelecimentos e prestadores de serviços em seis (06) grupos, de 

acordo com suas características próprias:  

1. Hospedagem  

2. Alimentos e bebidas  

3. Infraestrutura de apoio  

4. Infraestrutura turística  

5. Atrativos culturais  

6. Atrativos naturais  
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Dessa forma foi possível definir, como segue:  

• Atrativos: São aqueles cujas características naturais, culturais ou humanas atraem o 

visitante ao município, classificados por paisagem, realização de eventos e prática de 

atividades específicas.  

• Receptivos: são os que atuam na recepção propriamente dita do visitante ao Município e 

também na prestação de assistência ou serviços complementares aos elementos 

classificados como atrativos com mínimas condições de atendimento ao turista e visitante.  

• Hospedagem: são os hotéis, pousadas, albergues, chalés, sitio ou estabelecimentos que 

proporcionem as mínimas condições de atendimento ao turista e visitante.   

• Alimentação e bebidas: são os restaurantes, bares, padarias e similares com mínimas 

condições de atendimento ao turista e visitante.  

• Serviços: estabelecimentos variados e prestadores de serviço em geral.  

• Instituições: públicas ou de interesse público do município.  

  

4.1.  Coleta de informações  

  Com diferentes fontes de atuação para obtenção de informações por fontes distintas, sua 

finalidade é apresentar o mais completo cenário possível e desejável e para tal foram 

considerados, diversos graus de resolução das características formadoras da realidade do 

município.  

O processo foi iniciado com atualização dos dados fornecidos no PDETur Guarulhos 2007 

pelo Departamento de Turismo  - Detur, realizado através de um pesquisa de gabinete.  

Obtivemos então dados referentes aos indicadores publicados fornecidos pelo governo 

como o IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social e do IBGE - que concentra as 

informações estatísticas nos âmbitos econômicos e sociais por município e por região do Estado 

de São Paulo.  

Além dos critérios de coleta de informações os objetivos adotados, por meio das visitas 
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técnicas realizadas, houve espaço para informações relevantes de ordem subjetiva, propiciando 

no futuro uma ferramenta de avaliação do desenvolvimento turístico do município.  

Tais informações foram partilhadas e complementadas pelo Departamento de Turismo – 

DeTur Guarulhos e desta forma inseridas no banco de dados desenvolvido para este conteúdo.  

  

4.2.  Levantamento e Pesquisa de Campo  

 

A coleta de informações em campo é o elemento mais importante para o inventário turístico 

pela necessidade de pontuar individualmente no mapa da cidade. Os dados referenciados 

permitem a analise da distribuição espacial dos elementos atuantes no município proporcionando 

uma visão critica e realista do sistema de zoneamento adotado em suas localizações com 

mínimas condições de atendimento ao turista e ao visitante.  

Os envolvidos nessa pesquisa saíram a campo munido das fichas de coleta de dados, do 

Ministério do Turismo – Inventário da Oferta Turística – em todas as suas categorias, 

identificando-se como representantes da Prefeitura Municipal e esclarecendo que o resultado 

obtido através dessa coleta de informações, implicará na melhoria do cenário turístico de 

Guarulhos. Tendo como objetivo o preenchimento máximo das fichas junto ao registro fotográfico 

da fachada para posterior identificação com maior precisão.  

As visitas realizadas nesse estagio foram programadas e executadas conforme a relação 

apresentada no Plano de trabalho do PDETur Guarulhos.  
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5. PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Nesta etapa, iniciada logo após a coleta de informações em campo, resultam a criação de 

cenários, diagnósticos e prognósticos relativos a situação turística do município de Guarulhos.  

O volume de informações coletadas foi organizado e classificado através de planilhas com 

a finalidade de refletir as condições encontradas e serviu de base para avaliação e classificação.  

Descrevemos a seguir os critérios e os procedimentos adotados na construção das bases 

de dados citadas, informando também o status do processo.  

  

5.1.  Banco de dados Plano Diretor  

  

 O sistema de armazenagem de dados foi construído e desenvolvido de forma a refletir a 

exatidão dos campos de preenchimento contidos nas fichas de coleta de informações em campo, 

obedecendo aos critérios de classificação dos núcleos descritos na metodologia do inventario.  

A função básica do banco de dados é servir de repositório flexível das informações 

coletadas, permitir fácil e rápido acesso com a possibilidade de classificar as diferentes 

necessidades de consulta dos usuários.  

A interface de funcionamento do banco de dados esta sob a responsabilidade do 

Departamento de Turismo desta prefeitura, sendo assim, esta a disposição para quaisquer 

consulta ou dúvidas.  
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5.2.  Mapa do Município de Guarulhos  

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Guarulhos + 
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6. RESULTADO DO INVENTÁRIO  

  

Os levantamentos efetuados no âmbito do Plano Diretor Guarulhos compreenderam as 

pesquisas de gabinete e visitas técnicas realizadas pelo Departamento de Turismo – Detur 

Guarulhos aos atrativos naturais e culturais, estabelecimentos com atividade de turismo receptivo, 

serviços de alimentação e bebida (restaurantes, lanchonetes, bares, docerias, padarias e outros) 

hospedagens (hotéis, pousadas e hospedarias), comercio e serviços úteis de apoio ao turista 

assim como as instituições publicas relevantes.  

Desta forma foi possível atualizar o conjunto de iniciativas do setor produtivo do trade 

turístico de Guarulhos e sua composição empreendedora. Os objetivo deste Plano Diretor,  

compreender suas potencialidades, demandas e carência de infraestrutura que são fundamentais 

para a formulação de políticas públicas necessárias ao crescimento sustentável e melhoria da 

qualidade de vida dos moradores de Guarulhos, bem como a evolução turística do Município.  

Nesta fase de elaboração todas as informações coletadas foram aferidas e verificadas pelo 

Departamento de Turismo – Detur no ato representado pela Gestora de Turismo e sua equipe.  

O quadro a seguir apresenta um resumo do inventário realizado, seguido da relação dos 

seguimentos pesquisados.  
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7. DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO  

  

A prática da comunicação pública devera ser uma preocupação constante da equipe 

gestora do Plano Diretor. Grande parte do êxito do Plano Diretor depende do correto exercício 

desta pratica de modo a informar e estabelecer canais de comunicação eficientes com o publico 

interno, setores produtivos, segmentos organizados da sociedade, mídia, publico visitante e a 

comunidade de moradores de Guarulhos.  

Para tanto é necessário o estabelecimento de um grupo de trabalho que se encarregue de 

centralizar e operacionalizar de forma sistemática e constante, embasados em pesquisas de 

opinião para cada grupo alvo da comunicação especifica e com avaliações periódicas de sua 

eficácia.   

Propomos inicialmente uma compartimentação das tipologias de comunicação, mas que 

deverão ser desenvolvidas de modo integrado, uma vez que o  Plano Diretor - Plano Diretor de 

Turismo é um plano de desenvolvimento único para todo o município e deve ser tratado com 

ênfase nas suas inter-relaçoes e maximizando as sinergias possíveis.     

 Administração Publica> comunicação interna  

 Setores organizados da sociedade > comunicação dirigida  

 Mídia> comunicação dirigida à mídia Comunicação do Município > comunicação publica  

 Visitantes potenciais> comunicação externa  

  

7.1.  Comunicação Interna  

  

A comunicação interna trata da informação e disseminação dos objetivos, metas e 

compromissos necessários para a sua viabilização em todo o ambiente da administração 

municipal de Guarulhos.  
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Esta comunicação se dará inicialmente através de um documento síntese das pretensões 

do Plano Diretor, a ser elaborado pelo Departamento de Turismo – DeTur Guarulhos deverá ser 

validado pelo senhor Prefeito e distribuída a seus secretários e demais autoridades pertinentes. A 

partir desta informação que poderá ocorrer em um seminário, todas as ações e realizações do 

Plano Diretor deverão ser compartilhadas neste ambiente.  

Sempre que a participação de uma autoridade ou de um setor da administração se efetivar, 

deverá ser valorizado e comunicado a toda a comunidade de servidores.  

A implementação do Plano Diretor é uma construção que só é possível com o engajamento 

de toda sociedade de Guarulhos e alicerçada em propostas concretas e com respaldo ativo da 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guarulhos.  

 A comunicação interna visará:  

• Apresentar  a importância do programa; 

• Detalhar suas características e potencialidades;  

• Engajar os servidores públicos;  

• Definir funções e responsabilidades para cada setor administrativo. 

  Essa comunicação poderá ser feita por meio de:  

• Lançamento interno do Plano Diretor com apresentação do Prefeito, Gestor Municipal de 

Turismo e representantes do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo;  

• Reunião para a criação de equipes de trabalho e determinação de responsabilidade; 

Boletins regulares sobre as etapas e progressos do trabalho, produzidos pelas diferentes 

equipes de trabalho assim como o DeTur – Departamento de Turismo e COMTUR – 

Conselho Municipal de Turismo.  
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7.2.  Comunicação Dirigida  

  

Os diversos setores da sociedade e em especial os setores produtivos, tem interesses em 

práticas diversas. Para a implementação do Plano Diretor é necessário que se conheça essas 

particularidades e que se estabeleça um relacionamento e uma comunicação direta com cada um 

deles. Para tanto será elaborada uma agenda de encontros, precedida de uma analise setorial a 

ser feita com base nos estudos e inventários realizados no Plano Diretor e estabelecida uma pauta 

de temas e ações de cada um.  

A primeira ação que se recomenda é a divulgação da existência do Plano Diretor, através 

do envio do Mapa turístico acompanhado de uma carta dirigida a cada grupo e endereçada 

individualmente a seus dirigentes com uma apresentação do Plano Diretor de Turismo assinada 

pelo Prefeito e o Diretor de Turismo.  

 A comunicação dirigida visará:  

• Apresentar a importância do programa para todos os níveis da sociedade de Guarulhos.  

• Detalhar suas características e potencialidades.  

• Engajar os setores organizados, solicitando sua aderência ao plano.  

 Incentivar o empreendimento para tal a comunicação com os setores organizados poderá ser 

feita por meio de:  

• Lançamento interno do Plano Diretor por meio do envio de diversos exemplares do mapa 

turístico de Guarulhos, junto com a carta dirigida a cada segmento da sociedade, com 

convite a participação ativa no plano.  

• Manter um canal permanente com os setores de boletins informativos mensais.  
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7.3.  Comunicação Dirigida à Mídia  

  

A mídia de modo geral e em especial a mídia local, nesta fase que se inicia a 

implementação do Plano Diretor tem um papel fundamental para a obtenção dos objetivos 

propostos. Neste sentido os gestores do Plano Diretor deverão estabelecer um mecanismo de 

assessoria de imprensa permanente que trate com transparência e informe antecipadamente as 

ações do plano aos diversos níveis da mídia local e geral, quando for pertinente.   

É importante que no detalhamento executivo de cada projeto ou ação do plano se leve em 

consideração de garantir da cidadania que é exercido pela mídia e se façam as devidas previsões 

com custos de divulgação e promoção nos canais adequados.  

A comunicação com a mídia poderá ser feita por meio de:  

• Convocação de uma coletiva de imprensa para anunciar o lançamento Plano Diretor;  

• Criação de um canal frequente de comunicação > como pagina no portal do município;  

• Envio regular de avisos de pauta.  

  

7.4.  Comunicação Pública  

  

Todos os cidadãos de Guarulhos devem estar cientes da existência do Plano Diretor de 

Turismo – Plano Diretor. É preciso que se saiba de sua existência e que as pessoas reajam a ele. 

Para tanto é preciso um trabalho de campanha municipal que não apenas apresente o plano, mas 

também busque escolher informações de como o plano esta sendo visto pelos cidadãos; o que se 

espera e quais os resultados conferem ao longo do desenvolver da ação.  

 A comunicação pública visará:  

• Divulgar o Plano Diretor aos cidadãos;  

• Descobrir como/se a cidade pode contribuir para o seu sucesso;  
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• Verificar o que os cidadãos pensam a respeito do plano;  

 A comunicação com o público poderá ser feita por meio de:   

• Divulgação publicitária;  

• Distribuição ativa do Mapa turístico;  

• Aplicação de pesquisa de opinião;  

  

7.5.  Comunicação Externa  

  

A vocação turística de Guarulhos deve ser conhecida pelo público potencial, visitantes e 

turistas dos municípios da Região, do interior do Estado e mesmo fora do Estado. É preciso para 

tanto uma campanha de divulgação dos atrativos e serviços do município, fora da cidade.  

 A comunicação externa visará:   

• Divulgar os atrativos e serviços do município para um público externo à cidade;  

• Atrair visitantes e turistas para o município;  

 A comunicação com os visitantes potenciais poderá ser feita por meio de:  

• Comunicação em publicações setorizadas  

• Inserção em Mídia de rádio e TV  

• Ações programadas pela internet  

• Participação em feiras especializadas  
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8.  IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR  

 

  A melhor maneira de implementar com sucesso um plano desta abrangência num 

município como o de Guarulhos é criar um órgão executivo responsável pela gestão das 

atividades. Sugerimos assim que o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo assuma esta 

responsabilidade e trabalhe num plano de dezoito meses em coordenação com o Departamento 

de Turismo – DeTur Guarulhos.  

Essa gestão poderá se fazer da seguinte maneira:  

• Criação das equipes de trabalho;  

• Elaboração de propostas de cooperação e assinatura de termos de compromisso;  

• Reuniões mensais, podendo ser pauta nas reuniões do Comtur que já acontecem 

mensalmente;  

  

8.1. Proposta de Cooperação e Assinatura de Termos de Compromisso    

  O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo se encarregará de elaborar propostas de 

trabalho dirigidas a setores específicos, seja da sociedade ou da administração pública. Esses 

grupos serão chamados a participar do plano e se interessados, deverão assinar um Termo de 

Compromisso a fim de efetuar determinada tarefa.  

Alguns exemplos de tarefas a serem realizadas estão enumerados no item 6.4 deste relatório.  

 

8.2. Reuniões mensais   

 

Mensalmente serão realizadas reuniões do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

para controlar o andamento dos trabalhos, avaliar os resultados esperados e criar novas 

proposições de tarefas e projetos de ação.   
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8.3. Algumas Ações a serem Realizadas  

 

  Um grande numero de ações deverá ser realizado nos próximos meses para a efetiva 

implementação do Plano Diretor. Sugerimos algumas ações essenciais que condicionarão os 

rumos a serem tomados pelo projeto. Cada uma dessas ações deverá ser tratada pelo comitê 

gestor com T.C.; a ser elaborado pelo comitê e realizado pela equipe que assiná-lo.  

  

8.4.  Portal de Relacionamento Cidadão  

  

O Plano Diretor deverá promover sistematicamente audiências publicas para troca de 

idéias com a sociedade civil de Guarulhos, na qual estes podem apresentar sugestões e 

contribuições para os novos rumos das políticas públicas.  Além disso, o Plano Diretor pode 

publicar em site  interativo para expor  de modo amplo  e direto aos  interessados, todas as ações 

do plano e receber em tempo real as críticas, sugestões e demandas de modo geral de todos os 

setores da sociedade de Guarulhos.  

  Esta é uma prática inovadora, trabalhosa, porém altamente eficiente no sentido de ajustes 

do plano as reais aspirações da população e também de validação permanente das políticas 

públicas propostas.   

  

8.4.1.  Página do Plano Diretor no site da Prefeitu ra  

  

O site da Prefeitura deverá abrigar páginas dedicadas exclusivamente ao Plano Diretor, com o 

seguinte conteúdo:  

• Descrição do plano;  

• Objetivos;  

• Projetos; 

• Ações realizadas;  
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• Resultados alcançados;  

• Calendário com a programação dos gestores;  

• Espaço interativo com o cidadão;  

• Espaço para mídia;  

• Espaço para grupos engajados;  

• Espaço para o empreendedor;  

• Espaço para o turista com mapa turístico e descrição de atrativos, empreendimentos e 

calendário de eventos.  

  

8.4.2.  Página de Opinião Pública  

 

  Propõe-se a realização de duas pesquisas de opinião pública junto à população de 

Guarulhos. A primeira buscará conhecer o potencial de empreendedorismo, e a segunda será uma 

avaliação do Plano pelos Cidadãos.  

 

8.4.3. Potencial de empreendedorismo 

Pesquisa a ser realizada imediatamente para obter subsídios à formatação mais detalhada 

do Plano Diretor. 

O objetivo é avaliar o quanto a cidade esta preparada e engajada para tomar parte ativa do 

plano;  

 A pesquisa buscará descobrir quais os tipos de incentivo serão necessários por parte da 

administração pública, para que a população se mobilize no sentido de empreender para o 

sucesso do plano;  
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8.4.4. Avaliação do Plano Diretor 

 

   Pesquisa a ser realizada aproximadamente um ano após o lançamento do Plano, a fim de 

identificar se a população esta vendo os resultados concretos.  

  O objetivo é avaliar se o plano está sendo reconhecido pela população; quais seus 

aspectos positivos e negativos.  

  A pesquisa buscará descobrir como a população pode contribuir para incrementar o plano.  

 

8.4.5.  Campanhas  

  

Sugerimos a realização de 03 (três) campanhas municipais ao longo dos próximos 18 

(dezoito) meses: a primeira para engajamento da cidade ao plano; a segunda para a divulgação 

de Guarulhos para o publico externo de potenciais turistas e a ultima para reforçar os resultados 

positivos do plano para a cidade.  

 

8.4.5.1. Engajamento da cidade 

 

Essa primeira campanha deverá ser realizada nos primeiros meses da implementação do 

plano com base nos resultados da primeira pesquisa, acima mencionada, sobre o potencial de 

empreendedorismo.  

O objetivo é envolver a comunidade e trazê-la para a ação, mostrando que cada membro 

da comunidade pode participar ativamente do sucesso do plano e conseqüentemente melhoria da 

qualidade de vida da cidade.  
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8.4.5.2.  Divulgação de Guarulhos  

Essa campanha deverá acontecer alguns meses depois a efetiva implementação do plano, 

quando a cidade já estiver preparada para receber novos turistas.  

O objetivo aqui é atrair mais visitantes oferecendo melhores serviços.  

  

8.4.5.3. Sucesso do Plano   

A ultima campanha deverá ser realizada em aproximadamente 18 (dezoito) meses, quando o 

plano já estiver completamente estabelecido e gerando resultados concretos.  

O objetivo dessa campanha é mostrar a cidade como à união de forças e o engajamento da 

sociedade surtiu efeitos positivos e todos os resultados de sucesso do plano.  
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