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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de estudos e pesquisas na área do planejamento turístico pode contribuir 

de modo significativo na execução da atividade turística, uma vez que, por meio disso é 

possível se obter mais informações ou desenvolver novos métodos de planejamento turístico 

que podem culminar na concretização do turismo de forma ordenada objetivando resultados 

positivos em curto, médio e longo prazo. 

O referido planejamento se dá por meio de um diagnóstico que investiga, reflete e 

compreende a realidade do turismo na cidade de Guarulhos, para operacionalizar um 

determinado plano de ações, que seja correspondente com as necessidades do município. 

Para este desenvolvimento a Análise SWOT é uma ferramenta eficaz para a estruturação do 

diagnóstico turístico da cidade, pois através dela é possível obter uma análise sistemática das 

forças e fragilidades relacionados ao ambiente interno de um determinado local, e de suas 

oportunidades e ameaças relacionadas ao seu ambiente externo. 

O plano deverá considerar ações para melhorar as condições da oferta turística, tanto na 

quantidade e diversidade (atrações e produtos e serviços), quanto na qualidade desta oferta, 

através da melhoria da infraestrutura, da recuperação dos atrativos, da conscientização dos 

envolvidos direta ou indiretamente com o Turismo, sem esquecer-se da comunidade, que 

deverá ser preparada para receber e compreender melhor a atividade turística, através de 

programas de sensibilização. 

Desta forma, o Caderno III pretende apresentar o diagnóstico, prognóstico e plano de ações 

para o fomento do turismo na cidade de Guarulhos, tendo como base o levantamento do 

inventário turístico da cidade, o estudo de demanda, dados do Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável de Guarulhos de 2012 e pesquisas da equipe do 

Departamento de Turismo da cidade. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Análise SWOT 

 

SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em uma ferramenta de análise 

muito utilizada no âmbito empresarial. 

Em Administração de Empresas, a Análise SWOT é um importante instrumento utilizado 

para planejamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o 

ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da empresa. 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, para 

visualização de cenário, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou 

instituição. Graças à sua simplicidade pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, 

desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um sistema 

simples destinado a posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa/instituição no 

ambiente em questão. 

A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, durante o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 

1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe um ranking das maiores 

empresas americanas. 

As informações referidas abaixo devem ser enquadradas nas categorias SWOT para 

análise do cenário da empresa: 

• Strengths (forças) - vantagens internas da empresa em relação às concorrentes. Ex.: 

qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao cliente, solidez financeira, etc. 

• Weaknesses (fraquezas) - desvantagens internas da empresa em relação às concorrentes. 

Ex.: altos custos de produção, má imagem, instalações desadequadas, marca fraca, etc.; 

• Opportunities (oportunidades) – aspectos externos positivos que podem potenciar a 

vantagem competitiva da empresa. Ex.: mudanças nos gostos dos clientes, falência de 

empresa concorrente, etc.; 
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• Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que 

podem pôr em risco a vantagem competitiva da empresa. Ex.: novos competidores, perda de 

trabalhadores fundamentais, etc. 

FORÇAS 

História da cidade consolida e registrada através de livros, sendo uma das mais antigas do Brasil 

Localização estratégica para implantação de centros logísticos 

Cidade sede do maior Aeroporto do país e mais movimentado da América Latina 

Espaços para programações culturais destaque para o CEA Adamastor I e o Teatro Padre Bento 

Possui fácil acesso às principais rodovias federais (Via Dutra, Fernão Dias,  

Unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável, já estabelecidas em parte da área 

em que se encontra o patrimônio relacionado ao ciclo do ouro 

Variedade de parques, praças e áreas verdes 

Oferta hoteleira multifacetada, com a presença de redes hoteleiras nacionais e internacionais; 

empreendimentos de diferentes categorias e oferta numerosa de unidades habitacionais. 

Existência de estabelecimentos de alimentação diferenciados por sua especialidade gastronômica e/ou 

ambientação. 

Vocação para o turismo de negócios 

Patrimônio histórico, arqueológico e geológico sobre o ciclo do ouro, de interesse para visitação 

turística, preservado e abarcando algumas das áreas protegidas do município. (Sítio da Candinha, 

Geoparque) 

Conselho Municipal de Turismo ativo e participativo 

Instituições de Ensino Superior atuando no município 

Parque industrial extenso do município como atrativo para público pedagógico e cientifico, além de 

dinamizador dos segmentos de turismo de negócios e eventos. 

Existência do Guarulhos Convention Bureau. 

Eventos tradicionais de grande fluxo turístico (Festa de Bonsucesso, Festa do Caminhoneiro, Marcha 

para Jesus, entre outros) 

Presença relevante de agências de turismo na cidade 

Prêmio Luiz Figueira de Quental estabelecida por Resolução nº 01/2016 do COMTUR  
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FRAQUEZAS 

Desarticulação entre as entidades do turismo, tanto públicas, como privadas e do terceiro 

setor, que utilizam as parcerias de forma incipiente 

Desarticulação entre a atuação das distintas secretarias e departamentos da Prefeitura 

Municipal relacionados à atividade turística, em especial entre o Departamento de Turismo, 

a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Meio Ambiente. 

Inexistência de material de divulgação turística elaborado pelo poder público municipal, o 

que ocasiona comunicação turística ineficiente 

Centro da cidade degradado, edificações em mau estado de conservação e entornos 

inseguros para circulação de turistas. 

Falta de atrativos turísticos consolidados 

Inexistência de um espaço para eventos multifuncional com capacidade para atender 

eventos que congreguem mais de dois mil participantes 

Inexistência de balcão de informação turística ou estrutura correlata para a disponibilização 

de informações turísticas. 

Ausências de Roteiros Turísticos 

Falta de Calendários de Eventos Ativo 

Falta de legislação específica para Guias de Turismo 

Deficiências na infraestrutura do sistema viário da cidade e dificuldades para 

estacionamento de veículos. 

Má conservação dos patrimônios históricos, culturais e religiosos da cidade 

Falta de manutenção nos atrativos turísticos da cidade 

O destino Guarulhos está ausente do mercado do turismo compreendido por operadoras e 

agências de viagens 

Ausência de segmentação do turismo por áreas territoriais da cidade 

Falta de acessibilidade nos equipamentos e atrativos turísticos, bem como em toda a cidade 
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OPORTUNIDADES 

Implantação da Linha 13 – Jade da CPTM que ligará o Aeroporto de Guarulhos à São Paulo 

Programas de financiamento Federal para apoio à eventos de fluxos turísticos e 

infraestrutura turística 

Abertura de Edital para Município de Interesse Turístico 

Expansão do mercado de turismo de negócios e eventos 

Guarulhos é envolvida por 61% do mercado emissivo nacional, composto pelos estados de 

São Paulo, Rio, Minas e Paraná. 

Elevada renda per capita, em relação ao mercado nacional, da região Metropolitana de São 

Paulo e de Guarulhos, sendo o 4º PIB no Estado de São Paulo e 13º no Brasil 

Fluxo de turistas motivado pela utilização do Aeroporto. 

O Aeroporto de Guarulhos é a principal entrada do Brasil para o mercado internacional e a 

entrada principal para o Estado de São Paulo para o mercado nacional. 

 

 

AMEAÇAS 

O mercado intermediário não comercializa o destino Guarulhos 

Perdas continuadas de parcelas de mercado pelo Brasil no mercado internacional 

Baixa renda per capita de estados brasileiros 

Questões de danos à imagem da região metropolitana causados por tráfego congestionado 

de veículos e questões de segurança pública 

Áreas preservadas do Município ameaçadas por obras de infraestrutura viária 

 

 

 Observando os pontos fortes e oportunidades destacados na análise SWOT é possível 

perceber que Guarulhos tem grande potencial para o desenvolvimento do Turismo de Negócios na 

cidade com a presença de seus parque industrial extenso e do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, além de oferecer diversidade em lazer através dos seus atrativos turísticos e da 

existência dos estabelecimentos de alimentação diferenciados, como a oferta hoteleira 

multifacetada, trazendo à tona novamente o conceito de “Bleisure”, que nada mais é que a viagem 

a negócios que é estendida para aproveitar a estadia no mesmo local, tornando-se, assim, uma 

viagem de lazer também. 
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Um dos fatores importantes para o fomento do Turismo de 

Negócios na cidade é a existência das Instituições de Ensino de nível superior, que garantem a 

qualificação da mão de obra para oferta de um serviço capacitado e apto para receber o visitante. 

O Conselho Municipal de Turismo ativo e participativo na cidade é importante para 

consolidar parcerias e proporcionar, através de suas ações, o envolvimento dos mais variados 

setores socioeconômicos do município para o fomento da atividade turística. Assim como o Gru 

Convention, que tem como objetivo principal a promoção do destino Guarulhos, e atua 

conjuntamente com a condução da política pública municipal. 

 Em contrapartida, verifica-se que a cidade possui diversas fraquezas e ameaças que 

comprometem o desenvolvimento do turismo, como a má conservação dos patrimônios históricos, 

culturais e religiosos e a falta de manutenção nos atrativos turísticos e a ausência de roteiros 

turísticos que contribuem para falta de interesse dos próprios munícipes e dos visitantes. 

Outro ponto importante é a ausência de um espaço para eventos de grande porte na 

cidade, o que consequentemente enfraquece o setor turístico. Não existe na cidade Postos de 

Informações Turística, além da deficiência da comunicação na divulgação do destino Guarulhos e 

suas potencialidades, por meio de materiais impressos, como mapas e guias turísticos. 

Compreende-se, portanto, que é preciso estabelecer ações estratégicas para potencializar 

as forças e reduzir as fragilidades identificadas, pretendendo contribuir para o planejamento e a 

gestão do turismo local. Para isso, faz-se imperiosa a consolidação das ações da gestão pública 

do turismo em Guarulhos. 
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3. PROGNÓSTICO  

3.1. Estratégias de Desenvolvimento Turístico  

 

Neste capítulo serão desenvolvidas diretrizes norteadoras do desenvolvimento turístico de 

Guarulhos, que definem as estratégias a serem seguidas. 

 

3.2. Missão  

 

A missão de um destino turístico se traduz em criar uma sinergia entre público alvo, 

população local e trade turístico. Quando entendemos que o turismo é muito mais do que prestar 

serviços ao turista que chega a seu município, conseguimos perceber a complexidade e a real 

importância do sentimento de pertencimento da população.  

Para conseguirmos entregar o melhor produto possível é importante o engajamento de 

toda população de Guarulhos. Diante disto exposto, formulou-se a seguinte missão para 

Guarulhos: 

 

“Fomentar o turismo de negócios e oferecer opções de lazer relevantes, criando um ambiente 

diversificado, com equipamentos e atrativos turísticos diversos em sinergia com o aeroporto.”  

 

3.3. Visão 

 

Quando falamos em visão, estamos pensando o que queremos para o futuro, e um bom 

planejamento tem como base um destes pilares. Assim entendemos que a visão para Guarulhos 

é: 

 

“Fortalecer a autoestima do guarulhense, criando infraestrutura ajustada, organizada, com 

qualidade e hospitalidade. Assim tornando uma cidade referência no turismo.”   
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3.4. Diretrizes 

 

As diretrizes vêm em encontro com todos os passos anteriores. Norteados pela oficina 

com o trade turístico, Conselho Municipal de Turismo, Gru Convention Visitors & Bureau e 

sociedade em geral, criamos as linhas orientadoras para elaboração dos projetos e das ações que 

devem ser desenvolvidos para alcançarmos a nossa missão e concluirmos a nossa visão.  

 

• Desenvolvimento do Trade Turístico: O turismo deve ser atividade impulsionadora da 

economia, através dos mais de 39 milhões de passageiros por ano que o aeroporto 

recebe, podendo fomentar ainda mais a criação de novos negócios e a geração de novos 

empregos diretos e indiretos.  

• Qualificação da demanda Turística: Guarulhos recebe inúmeros turistas, porém poucos 

permanecem mais de dois dias conforme estudo de demanda, sendo assim, ações nesta 

parte focam a ampliação do fluxo de turista e a maior permanência do mesmo, gerando 

maior receita para o município. 

• Preservação do Meio Ambiente: Guarulhos possui uma das maiores florestas de mata 

tropical do mundo através do Parque Estadual da Cantareira, que fica situado em São 

Paulo, Guarulhos, Caieiras e Mairiporã, assim o turismo deve fortalecer e estimular a 

preservação e a conservação ambiental. 

• Potencialização da Cultura: A cidade possui grande riqueza cultural, com a primeira lavra 

de ouro no município e grandes patrimônios históricos, como o Sitio da Candinha e o 

Geoparque. Por estas e demais razões, as ações propostas devem incentivar o resgate, 

revitalização e preservação da cultura de Guarulhos. 

 

3.4.1. Diretrizes de Comunicação 

  

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

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

desta prática de modo a informar e estabelecer canais de comunicação eficientes com o público 
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interno, setores produtivos, segmentos organizados da 

sociedade, mídia, público visitante e a comunidade de moradores de Guarulhos.  

Para tanto é necessário estabelecer um grupo de trabalho com membros da iniciativa 

pública e privada, bem como da sociedade civil, 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 de Turismo é um 

plano de desenvolvimento único para todo o município e deve ser tratado com ênfase nas suas 

inter-relações e maximizando as sinergias possíveis.     

 Administração pública > comunicação interna  

 Setores organizados da sociedade > comunicação dirigida  

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

 Visitantes potenciais > comunicação externa  

  

3.4.2. 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.  

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

do Plano Diretor, a ser elaborado pelo Departamento de Turismo – DETUR, e 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, 
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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, Diretor 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 Departamento de Turismo - DETUR e Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR. 

 

3.4.3. 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 análise 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.  
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A primeira ação que se recomenda é a divulgação da 

existência do Plano Diretor, através do envio do Mapa turístico acompanhado de um Ofício 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.  

 

3.4.4. 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:  
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• 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.  

  

3.4.5. 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;  

• 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;  

  

3.4.6. Comunicação Externa  
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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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3.5. Objetivos e Metas 

 

  Os objetivos e metas da cidade de Guarulhos estão implícitos na nossa missão e na nossa 

visão, e servirão como base para criarmos o desenvolvimento estratégico e o plano de ação. 

Objetivos Metas 

Fortalecer a rede hoteleira por meio 

do Turismo de Negócios e Lazer 

Aumentar 15% o número de diárias de um mesmo hóspede nos 

hotéis da cidade 

Propiciar o aumento da geração de 

renda 

Qualificar o trade turístico para obter um crescimento de 5% ao ano 

nos estabelecimentos 

Fomentar o mercado de eventos coma previsão da implantação de 

um espaço para eventos 

Propiciar o aumento da geração de 

empregos formais 

Aumentar 10% o número de moradores locais empregados 

formalmente no turismo 

Propiciar o desenvolvimento cultural 
Revitalização e manutenção dos atrativos turísticos em até 3 (três) 

anos 

Garantir a qualidade de vida do 

guarulhense 

Aumentar em 30% a presença da população local nos atrativos; 

 

Divulgar adequadamente o destino 

Aplicação do Plano de Marketing Turístico em curto, médio e longo 

prazo; 

Implantação dos Postos de Informações Turísticas em curto prazo.  

Aprimorar os eventos tradicionais 
Realizar pesquisas de demanda em 50% dos eventos tradicionais 

da cidade para futuras adequações e melhorias. 

Segmentar o turismo da cidade por 

áreas geográficas 

Desenvolver em longo prazo ações para os 7 clusters definidos na 

cidade (Cultural; Ecoaventura; Esportes; Negócios; Radical; 

Religioso e Social) 
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3.6. Eixos  

 

Após estudos e análises, elaboração de diagnóstico e prognóstico, foram definidos os 

objetivos e metas, e a partir daí criados 3 eixos para a estruturação do plano de ações, que são: 

 

3.6.1. Fortalecimento Institucional  

 

Todos os projetos voltados para a criação de um ambiente favorável ao turismo da cidade 

estarão neste eixo. Tais como, criação de rotas turísticas, observatório turístico, segmentação por 

clusters turísticos, eventos internos, qualificação por meio de capacitações para aumento da 

geração de renda e de empregos diretos. 

 

3.6.2. Fortalecimento Cultural  

 

Guarulhos possui diversos atrativos históricos e culturais que trazem de volta as origens da 

cidade, e devem ser valorizados pela população local com o intuito de preservar e manter as 

tradições que fazem parte da identidade de Guarulhos. Portanto, é preciso regatar, valorizar e 

preservar a cultura e a identidade da cidade, por meio de eventos tradicionais e da revitalização e 

manutenção dos atrativos existentes na cidade. 

 

3.6.3.  Marketing Turístico  

 

É preciso considerar uma nova abordagem de marketing para a cidade de Guarulhos, uma 

vez que não tem uma identidade turística definida. Focar em uma modelo de promoção e 

divulgação para o mercado que atraia o público especifico desejado.  
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4. PLANO DE AÇÃO  

 

Os fatos descritos na análise SWOT, nos objetivos, metas e nos eixos definidos direcionam 

a elaboração do plano de ação do município de Guarulhos, para assim desenvolvermos o turismo 

em Guarulhos. 

Serão apresentados a seguir, os programas, projetos e ações, bem como, o eixo pelo qual faz 

parte os respectivos projetos.  

• Programa: é uma junção de diversos projetos relacionados entre si e coordenados de 

forma articulada. Cada um a sua maneira, os projetos ajudam a alcançar os objetivos 

globais do programa. Programas podem ser contínuos ou ter uma duração determinada 

pela conclusão dos projetos que fazem parte deles.  

• Projetos: consiste no encadeamento de ações destinadas a atingir um objetivo em 

particular, que pode ser apresentado em formato de produto ou serviço. Tem início e fim 

definidos no tempo e também escopo e recursos limitados  

• Ações: é o caminho que deve percorrer para atingir uma meta. Pode ter diversas ações 

interligadas ou separadas. Podem ser contínuos ou ter uma duração determinada.  

 

4.1. Plano do Eixo Fortalecimento Institucional 

 

• Programa Guarulhos Turístico 

Objetivo: Formular, coordenar e executar políticas públicas e planos voltados para o 

desenvolvimento do turismo sustentável do município, por meio do estímulo às iniciativas públicas 

e privadas de incentivo às diversas atividades temáticas turísticas. 

4.1.1. Projeto Rotas Turísticas  

 

Criar percursos que se destaquem pelos seus atrativos para o desenvolvimento do turismo na 
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cidade em diversos eixos, tendo como principais ações: 

• Ônibus Turístico: Implantar em médio prazo um roteiro para linha de ônibus 

turístico, que terá como ponto de partida e retorno o aeroporto, passando pelos 

principais atrativos da cidade. 

• Rota Histórica de Guarulhos: Fomentar a rota do centro histórico de Guarulhos 

com os principais atrativos, destacando costumes e arquitetura, para fins de 

comercialização junto às agências de turismo. 

• Rota Religiosa: Criar roteiro com os principais atrativos religiosos da cidade, 

com a finalidade de ofertar para as agências de turismo operacionalizarem; 

• Rota Base Aérea: Criar projeto turístico com o objetivo de resgatar a memória 

ferroviária de Guarulhos, com roteiro que abrange a única estação existente 

dentro da Base Aérea. 

 

• Roteiro Gastronômico: Criar Festival Gastronômico para lançamento do Roteiro, 

que prevê a criação de percurso pelos principais bares e restaurantes da cidade 

com realização de concursos. 

 

• Roteiro Percebendo Guarulhos: Implementar roteiro em parceria com demais 

Secretarias da Prefeitura, para atendimento às crianças do Ensino Fundamental 

I, da Rede Municipal, a fim de propiciar a este público o conhecimento e 

reconhecimento do potencial turístico, contribuindo com a construção de sua 

identidade com o município e como multiplicados de turismo através de sua 

sensibilização 

• Rota Gilmar Pina: Criar projeto de roteiro que compreenda as principais obras 

do referido artista guarulhense. 

4.1.2. Projeto Turismo Corporativo  

 

Estratégia que visa fortalecer a imagem de Guarulhos enquanto destino de negócios, por meio de 
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roteiros às empresas e indústrias, valorizando a cidade para o 

turista, tendo como principais ações: 

• Plano de Marketing do Projeto: Elaborar mecanismos de divulgação do turismo 

corporativo na cidade, por meios de site, redes sociais, boca a boca, parceria 

com universidades e entidades afetas, expandindo o turismo corporativo 

regionalmente e prospectando a expansão nacionalmente. 

 

• Captação de empresas: Prospectar parcerias com empresas interessadas em 

apresentar seu potencial para público-alvo determinado, por meio de visitas e 

roteiros às suas dependências. 

• Criação e implementação da Semana do Turismo Corporativo: Fortalecer o 

projeto com a criação de um evento que intensifique as visitas e a adesão de 

empresas parceiras. 

 

4.1.3. Projeto Segmentação do Turismo 

 

Os segmentos turísticos serão estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e 

também das características e variáveis da demanda, que determinarão a identidade do roteiro e 

embasarão a estruturação de produtos, tendo como principais ações: 

• Certificação turística do trade: Estabelecer um padrão adequado para 

classificação do trade como oferta turística.  

• Clusters Turísticos: Propor plano de ação por clusters turísticos, sendo eles: 

Cultural; Ecoaventura; Esportes; Negócios; Radical; Religioso e Social. 

4.1.4. Projeto Observatório de Turismo 

 

Núcleo de pesquisas e inteligência de mercado de turismo de Guarulhos, que compile 

informações dobre o comportamento do turismo na cidade, com a finalidade de prover 

profissionais, especialistas, acadêmicos, agentes públicos e privados, do conhecimento 
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necessário para o desenvolvimento do setor turístico no 

município, tendo como principais ações: 

• Centro de inteligência do Turismo: Emitir estudos e relatórios mensais para 

entender o desenvolvimento do turismo na cidade e aplicar as respectivas 

ações. 

• Estudo de demanda: Definir os padrões de comportamento do turista, quanto ao 

espaço; meio de transporte utilizado; motivação da viagem; tempo de 

permanência; forma de organização; quantidade de pessoas e idade, com a 

finalidade construir uma melhor oferta ao turista da cidade. 

 

• Inventário da Oferta Turística: Realizar levantamento, identificação e registro 

dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da 

infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para 

fins de planejamento, gestão e promoção da atividade. 

 

4.1.5. Projeto Eventos Internos 

 

Elaboração do calendário de eventos internos focados nos, estudantes e profissionais de turismo 

para fortalecimento do destino Guarulhos e de seu trade turístico, tendo como principais ações: 

• Qualificação e capacitação: Promover cursos de capacitação para qualificação 

de serviços turísticos em parceria com as instituições de ensino da cidade. 

• Fórum de Turismo: Apoiar institucionalmente evento que promova discussão 

entre o trade turístico para fortalecimento do turismo na cidade, acerca de tema 

específico. 

 

• Conferência Municipal de Turismo: Promover evento com participação da 

sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestão de políticas 

públicas, acerca de tema específico, bem como a conferência dos eixos 
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selecionados no ano anterior, além de 

conceder o Prêmio “Luis Figueira de Quental” para quaisquer entidades ou 

personalidades que obtiveram destaque no ano anterior na área de turismo. 

 

4.1.6. Projeto Qualidade do Turismo 

 

Visa a elaboração, criação e pequenas intervenções para a melhoria da infraestrutura turística, 

voltados para o fortalecimento do turismo na cidade, tendo como principais ações: 

• Postos de Informações Turísticas: Implantar os balcões de informações 

turísticas nos Terminais 2 e 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para 

ofertar a cidade como destino, bem como demais municípios do Estado de São 

Paulo. 

• Sinalização Turística: Readequar conforme a demanda as placas de sinalização 

turística da cidade para fácil acesso aos atrativos. 

• Infraestrutura Turística: Criar bolsões de estacionamento e pontos de paradas 

de veículos turísticos nos atrativos e equipamentos turísticos, bem como, 

proporcionar a acessibilidade em todo eles. 

• Espaços de eventos: Prever a construção de um Centro de Convenções e/ou 

Arena Multiuso para receber grandes eventos na cidade 

 

4.2. Plano do Eixo Fortalecimento Cultural  

 

• Programa Mais Cultura 

Objetivo: Formular, coordenar e executar políticas públicas e planos voltados para o 

desenvolvimento dos atrativos culturais, por meio do estímulo às iniciativas públicas e privadas. 
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4.2.1. Projeto Eventos Tradicionais 

 

Fortalecimento do Calendário de eventos com vistas a atrair munícipes e turistas para prestigiar as 

diferentes origens étnicas e espalhar por toda cidade, ganhando cores e vida em tradicionais 

comemorações, que têm como principais ações: 

• Calendário de Eventos: Elaborar calendário de eventos de fluxo turísticos para 

consolidação do turismo na cidade.   

 

• Festa de Bonsucesso: Fortalecer o evento que é tradicional na cidade há mais 

de 200 anos, em parceria com a Mitra Diocesana e demais Pastas da 

Prefeitura, a fim de aquecer o turismo da cidade. 

 

• Festas Tradicionais: Apresentar projeto para execução de festa tradicional na 

cidade que movimente o setor turístico, como exemplo, festa nordestina, 

oriental, árabe, ou até mesmo de comemoração ao aniversário da cidade ou 

datas comemorativas, como o Natal. 

 

4.2.2. Projeto Cultura Ativa 

 

Ocupação em diversas áreas públicas ociosas por atores engajados que promovem a cultura, 

sendo possível atrair as pessoas e movimentar o comércio, criando assim um ambiente favorável 

para o turismo, tendo como principais ações: 

• Ocupação de áreas pública: Estruturar e revitalizar áreas públicas ociosas para 

a ocupação por artistas que desejam fomentar o turismo por meio de 

manifestações culturais. 

• Calendário de Atividades Culturais: Estabelecer um calendário cultural com as 

atividades previstas nos referidos espaços públicos. 

• Divulgação Cultural: Criar procedimentos para ampla divulgação do projeto, 

principalmente em áreas periféricas. 



                                                                                                                                                                

 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO III – DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E PLANO DE AÇÕES 

Página | 28 

4.2.3. Projeto Revitalização da Cultura 

 

Visa a identificação, planejamento e execução de intervenções nos patrimônios histórico-culturais 

da cidade, tendo como principais ações: 

• Patrimônios histórico-culturais degradados: Identificar os patrimônios histórico-

culturais da cidade que estão em estado de degradação. 

• Restauração: Propor projeto, planejamento e execução de restaurações nos 

referidos patrimônios. 

• Reocupação: Estabelecer ações de ocupação de tais patrimônios para a 

revitalização da cultura local. 

 

4.3. Planos do Eixo Marketing Turístico  

 

• Programa Divulga GRU 

Objetivo: Estratégias e ações voltadas para divulgação e exposição da marca Guarulhos, 

pensando sempre no fortalecimento da imagem da cidade. 

4.3.1. Projeto Marketing Turístico 

 

Criar ações que façam a imagem da cidade ter uma nova identidade de Turismo, fortalecendo o 

turismo de negócios, ao mesmo tempo que mostra os novos modais turísticos existentes, sendo 

elas: 

• Identidade visual: Inovar a imagem de Guarulhos através da criação e produção 

de uma identidade visual para o turismo da cidade, por meio de logomarca e 

materiais temáticos.  

• Portal Eletrônico do Turismo: Criar a curto prazo o portal do turismo de 

Guarulhos com informações turísticas relevantes sobre atrativos, equipamentos, 
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estabelecimentos, serviços, que a cidade 

oferece ao munícipe e visitante. 

• Feiras e Eventos: Elaborar Plano de Marketing que contemple a criação de 

materiais impressos de divulgação e estandes para participação em feiras e 

eventos externos. 

• Mapa e Guia Turístico: Criar mapas e guias turísticos da cidade para divulgação 

e fortalecimento do destino Guarulhos. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR  

 

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

município como o de Guarulhos é criar uma equipe responsável pela gestão das atividades. 

Sendo assim, sugerimos que a gestão deste projeto seja compartilhada entre Departamento de 

Turismo – DETUR e o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, que unirão esforços para 

trabalhar em um plano de dezoito meses. 

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;  

5.1. Proposta de Cooperação e Assinatura de Termos de Compromisso    

 

  O Departamento de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo se encarregarão de 

elaborar propostas de trabalho dirigidas a setores específicos, seja da sociedade civil ou da 

administração pública. Esses grupos serão chamados a participar do plano, e os interessados 

deverão assinar um Termo de Compromisso afim de efetuar determinada tarefa.  

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

 

5.2. Reuniões mensais   

 

Mensalmente serão realizadas reuniões do COMTUR para controlar o andamento dos 

trabalhos, avaliar os resultados esperados e criar novas proposições de tarefas e projetos de 

ação.   
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5.3. Algumas Ações a serem realizadas  

 

  Diversas ações deverão ser realizadas a curto, médio e longo prazo para a efetiva 

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

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

gestor com Termo de Compromisso.  

  

5.4. Portal de Relacionamento Cidadão  

  

O Plano Diretor deverá promover sistematicamente audiências públicas para troca de 

ideias 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.   

  

5.5. Página do Plano Diretor no site da Prefeitura  

  

O site da Prefeitura deverá conter 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.  

  

5.6. 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 inserido no mercado 

turístico, e a segunda será uma avaliação do plano pelos cidadãos.  

 

5.7. Potencial de empreendedorismo 

 

Pesquisa a ser realizada imediatamente com o objetivo de avaliar o potencial da cidade e 

verificar se ela está preparada e engajada para se tornar parte ativa do plano, afim de descobrir 

quais os tipos de incentivos serão necessários por parte da administração pública, para que a 

população se mobilize no sentido de empreender dentro do mercado turístico do município. 
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5.8. Avaliação do Plano Diretor 

 

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

monitorar se a população identificou resultados concretos do referido plano.  

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

aspectos positivos e negativos, e como a sociedade civil pode contribuir para o avanço do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 

PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) – GUARULHOS-SP 
CADERNO III – DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E PLANO DE AÇÕES 

Página | 34 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Diretor de Turismo de Guarulhos foi elaborado pelo Departamento de Turismo do 

Município, que realizou diversas pesquisas, consultas, oficinas, visitas aos atrativos e ao trade 

turístico, o que demandou a elaboração e proposição dos programas, projetos e ações constantes 

neste plano.  

Estas propostas demandarão o comprometimento de todos, com vistas a concretizar e 

permitir o desenvolvimento pleno turístico na cidade de Guarulhos. 
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