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PREZADO ANUNCIANTE, 
 

Quando em 2017 conversamos pela primeira vez sobre o anúncio 
no Guia GRU 100 Lugares para conhecer em Guarulhos fomos 
apresentar as oportunidades de divulgação. Numa cidade em 
com inúmeras dificuldades de comunicação aliado a uma 
imagem generalista e muito ruim do que o guarulhense faz de si 
mesmo, concretizar um projeto como este simboliza uma grande 
satisfação.  

 

Quero aproveitar este momento para compartilhar com mais 
detalhes o que foi a realização deste projeto, bem como prestar 
contas da distribuição. 

 

No dia 19/06/2018 o GUIA GRU 100 Lugares foi laureado com o 
prêmio SELO AMBIENTAL 2018. Na categoria "Empresa Amiga do 
Meio Ambiente" o GUIA GRU demonstrou resultados significativos 
para a melhoria da qualidade ambiental, atestando suas práticas 
sustentáveis em todo o processo. 

 

Os resultados aqui apresentados só foram possíveis porque vocês 
investiram e acreditaram no projeto e por isso mais uma vez venho 
agradecer e dizer o MUITO OBRIGADO. Que possamos contruir 
novas parcerias no turismo da cidade. Desejo a você um 2019 de 
sucesso e realização. 

 

Grande abraço, 

Danilo Ramalho 
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HISTÓRICO – COMO SURGIU O GUIA GRU 
 

 

 

Foto: Proposta de desenho para a capa do Guia elaborado pelo artista plástico Adriano Gambim 

 

Desde 2014 com eleição de nova Diretoria do Guarulhos 
Convention e Visitors Bureau sempre esteve no Plano de Trabalho, 
objetivos e projetos da entidade a publicação de um guia turístico 
de Guarulhos. Foi então que começamos a primeira forma de 
viabilizá-lo inspirados no Anuário GUIA INTERNACIONAL DA BAHIA.  

A ideia era reproduzir com a mesma qualidade e curadoria um 
belo livro prime, capa dura, com fotos profissionais e conceitos 
refinados. Feito e adequado o projeto tentamos viabilizá-lo em 
2014, porém não conseguimos patrocínio suficiente. Em 2015 
lançamos o projeto novamente desta vez com patrocínio e 
incentivo do poder público local, mas no momento de sua 
execução cancelou o apoio cedido. Em 2016 fizemos mais uma 
tentativa visitando grandes empresas intensificando nossa 
vontade de realizar, e também, como consequência, não 
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conseguimos viabilizá-lo. Em 2017 refletindo sobre o fracasso e 
insucesso das três tentativas, não vale aqui detalhar todo o 
processo, mas em grande parte frutos da crise econômica do país, 
resolvemos mudar completamente o conceito do projeto. Ao 
invés de um simples guia lançamos um programa. Ao invés de uma 
publicação com alto acabamento pensamos numa versão 
reduzida de bolso. Ao invés de servir a promoção do turismo para 
os turistas resolvemos criar uma campanha para que os moradores 
conhecessem e valorizassem a cidade.  

 

Mudamos o foco e o conceito do GUIA e procuramos chamar a 
atenção para que as empresas locais valorizassem a cidade. 
Também decidimos que para sua realização seria necessário 
incorporar práticas sustentáveis e respeito ao meio ambiente. 
Após a montagem de uma equipe, definição do conceito 
(inspirado na campanha mundial “100 Happy Days”) visitamos 420 
empresas para conquistarmos o patrocínio de 32. A partir daí 
desde o seu lançamento o guia vem colecionado sucessos e um 
marco na comunicação e inspiração para a cidade. 

 

O QUE É O GUIA GRU 
 

 

O Guia GRU 100 Lugares é uma obra e campanha de valorização 
da cidade de Guarulhos, consiste na produção de um guia físico, 
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fanpage, website, placas de sinalização, evento de lançamento e 
palestras. Foram levantados 100 marcos da identidade 
guarulhense dividido nas categorias: Arquitetura, Artistas e 
Coletivos de Arte, Compras, Espaços Culturais, Esporte e 
Recreação, Eventos, Experiências, Gastronomia e Áreas Verdes. 
Para a sua produção o Guia mobilizou uma equipe de 135 
profissionais, 7 entidades, 32 patrocinadores, e divulgado em 
diversos canais de comunicação. Para o guia físico foram 
impressos 10.000 unidades, com a cetificação FSC (Forestry 
Stewardship Council) seguindo padrões de desempenho 
ambiental, social e econômico. Sua distribuição é dirigida e com 
grande capilaridade para que a entrega de cada guia chegasse 
um-a-um, com o respectivo relatório de distribuição. 

 

Foram produzidas 120 placas indicativas de vidro reciclado 
elaboradas pelo Projeto Tear sendo elaboradas por pacientes em 
situação de sofrimento psíquico e/ou outras vulnerabilidades 
sócio-afetivas.  

 

A Página do Facebook (fb.com/gru100lugares) e o Website 
(gru100lugares.com) possuem acesso gratuito e irrestrito a todo o 
conteúdo da obra, e neste último também traduzido para o Inglês.  

 

Mais do que fazer com que o guarulhense dedique mais tempo e 
consumo local conhecendo seus lugares e experiências o guia 
tem a pretensão de relevar uma nova identidade para a cidade 
que não contemple apenas a visão de cidade-dormitório ou 
cidade do aeroporto. O Guia privilegia a diversidade e 
grandiosidade cultural, ambiental e econômica da cidade de 
Guarulhos. 
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DESAFIOS 
 

 

O maior desafio enfrentado para o Guia GRU 100 Lugares foi o que 
descrevemos no seu histórico: a sua viabilidade. Foram necessárias 
três tentativas (2014, 2015, 2016) em quatro anos buscando formas 
e estratégias para coloca-lo em prática. Contudo a superação 
deste desafio traduziu no seu maior valor.  

 

O turismo é uma atividade complexa que envolve 571 setores da 
economia. A ideia conceitual de que estes inúmeros atores são os 
que formam a unidade da atividade, na prática, tem um 
desdobramento muito mais laborioso.  A falta de articulação do 
mercado, sobretudo a percepção de pertencer a uma atividade 
econômica multi-setorial e interdependente precisam ser 
mitigados com muito diálogo, ações de sensibilização e 
conscientização, o que é considerado pela academia e os 
maiores estudiosos o maior desafio para o desenvolvimento do 
turismo.  

 

As dificuldades do setor não se concentram exclusivamente no 
setor público ou em qualquer outro ator identificado. Só teremos 
uma lógica de desenvolvimento quando mais pessoas e 
organizações envolvidas tomarem posse das suas capacidades. 
Outro grande desafio foi buscar profissionais exclusivamente 
estabelecidos em Guarulhos a fim de dar conta dos critérios 
econômicos de sustentabilidade. 
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OPORTUNIDADES 
 

 

O duro trabalho de levantar os recursos visitando 420 empresas nos 
deu a oportunidade de divulgar a obra. Todos os visitados 
receberam uma unidade além de convites para o evento de 
lançamento. Foi oportuno ter colocado naquele momento o 
Turismo como pauta importante da gestão pública. O material 
serve de referência e apresentação de Guarulhos para 
empresários que buscam investir aqui. Foram possibilitadas 
palestras em entidades empresarias, universidades, escolas 
públicas, eventos diversos aumentando a capilaridade da 
distribuição.  

 

O GUIA GRU continua servindo como pauta em diversos jornais, 
revistas, programas e demais órgãos de comunicação como 
demonstraremos a seguir nas reportagens e Clipping. 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

 

- Investimento aplicado de R$ 62.950,00 através de patrocínio de 
32 empresas guarulhenses e 02 entidades privadas; 

- 14 veiculações em mídia com destaque para Programa Pânico 
Jovem PAN https://bit.ly/2Fzo9X6 (100.000 pessoas/minuto) e 
matéria de capa Jornal Folha Metropolitana; 
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- Laureado com o prêmio Selo Ambiental 2018 promovido pela 
Câmara Municipal de Guarulhos; 

- Distribuição de 10.000 exemplares (40 caixas) conforme Relatório 
Distribuição; 

 

  

 

- Evento de lançamento com a presença de 200 convidados 
resgatando o espaço de um patrimônio histórico (Salão do Teatro 
Padre Bento); 

- Disseminação e preservação da cultura local, mais de 260 
organizações em:  Arquitetura, Artistas e Coletivos de Arte, 
Compras, Espaços Culturais, Esportes e Recreação, Eventos, 
Experiências, Gastronomia e Áreas Verdes; 

- 135 profissionais locais contratados dentre eles fotógrafos, 
designers, programadores, artistas plásticos, chef`s... 

- Envolvimento de 07 entidades (AAPAH, Projeto Tear, GRU 
Convention, Associação Comercial, COMTUR, Prefeitura); 
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- Conteúdo totalmente livre e gratuito online através da fanpage 
e website; 

- Realização de 07 Palestras gratuitas a comunidade; 

- Envolvimento de pacientes da rede municipal em situação de 
sofrimento psíquico para a confecção de placas e convites; 

- Todos as empresas fornecedoras e 135 profissionais envolvidos 
100% guarulhenses; 

- Doação de 2.500 exemplares para o Departamento de Turismo 
da Prefeitura para promoção do destino; 

 

IMPORTÂNCIA PARA O TURISMO 
 

 

A produção e realização de um guia turístico é a simples lição de 
casa de qualquer destino turístico. Contudo a organização desta 
obra e campanha como iniciativa de marketing reúnem 
elementos conceituais que merecem olhar. Foram estas premissas: 

- Persistência: 3 anos de tentativas (2014, 2015, 2016) para o 
sucesso em 2017; 

- Investimento 100% privado e local. Envolvimento das entidades, 
associações e poder público como apoiadores institucionais; 

- Dar ênfase a uma das premissas mais básicas da atividade: “a 
cidade só é boa para o turista quando ela é boa para seu 
morador”. O guia GRU busca revelar a cidade aos seus moradores 
e como consequência atingir os turistas. É a lógica da valoração 
local e do desenvolvimento sustentável; 
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- Curadoria totalmente profissional. Organizado por um 
turismólogo, contou com designer’s, fotógrafos, jornalistas e 
editores profissionais na sua execução; 

- Conteúdo de referência para campanhas e veiculações na 
mídia, além de se transformar em material de promoção do 
destino; 

- Respeito a diversidade e pluralidade. O GUIA GRU releva 
patrimônios, pessoas e lugares para todos os gostos e públicos; 

-  Diferente de qualquer material comercial o guia pautou a 
seleção dos lugares através de técnicas de hierarquização de 
atrativos; 

- Sustentabilidade: impressão em gráfica certificada, conteúdo 
totalmente livre e gratuito na internet; 

- Distribuição seletiva. O guia físico foi entregue de mão-em-mão 
evitando desperdício conforme Relatório de Distribuição a seguir. 
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O GRU CONVENTION  
 

 

 

Guarulhos Convention e Visitors Bureau (GRU Convention) é uma 
associação sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada e 
que tem por objetivo trazer turistas para visitar o destino Guarulhos 
e aumentar seu tempo de permanência. Ao longo dos seus 15 
anos de atuação na cidade o GRU lançou mão de diversas 
estratégias de marketing para promoção do destino juntamente 
com a prospecção de eventos com potencial de realização nos 
equipamentos da cidade. Podemos destacar alguns programas 
principais: 

- Treinamento sobre BEM RECEBER com equipes de recepção dos 
hotéis e restaurantes (parceria com Ministério do Turismo, edital de 
projetos) 

- Participação nas principais feiras do mercado turístico levando 
materiais de divulgação e networking com o mercado. Exemplo 
de feiras: WTM Latin America, ABAV, Equipotel, Feira EBS, AVIRRP 

- Criação de programas de Placemaking para a valorização das 
praças e locais de interesse turístico (PROGRAMA #Agoraépraça) 

- Apoio a realização e organização de eventos e festivais 
gastronômicos realizados em Guarulhos (Guarulhos Food Truck 
Place, Festival Gastronômico ‘Sabores de Guarulhos’, Donna 
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Gourmet Food Truck, Sabores da Praça, Festival DiCumê,  Batalha 
dos Cozinheiros, Arraial Arte na Rua, entre outros) 

- Realização do I e II MICE Fórum Guarulhos Conexões, o principal 
evento do mercado de turismo de Guarulhos e região; 

- Produção de vídeo e campanha mundial “We are happy from 
Guarulhos” 

- Realização de pesquisa e estudos de mercado para a hotelaria 
(Panorama da Hotelaria Guarulhense – 10 anos de Market share, 
Pesquisa de Preço Guarulhos e São Paulo, Zona Norte e Centro) 

- Monitoramento diário (dados compilados a mais de 10 anos) 
sobre a performance hoteleira e cálculo de Market Share de 
Guarulhos 

- Realização de encontros de empresários e associados para 
networking e compartilhamento de visão 

- Organização de PRESSTRIP com jornalistas do trade e também 
locais 

- No site www.gruconvention.com parte destas ações podem ser 
conferidas em nosso Relatório Anual de Atividades: 
https://www.gruconvention.com/relatorio-anual 
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SOBRE A H TURISMO 

 

 
A H Turismo é uma micro-empresa 
de promoção do turismo local que 
realiza projetos a organizações do 
Terceiro Setor e empresas privadas. 
A H Turismo prestou os serviços ao 
Guarulhos Convention & Visitors 
Bureau para a realização do GUIA 
GRU.  

Seu portifólio está na adequação 
dos seus serviços a fim de dar 

suporte a seus clientes. 

Dentre os produtos oferecidos estão: 

H Organização de eventos: festival, coquetel, vernissage, 
exposição, palestras e congressos; 

H Publicação e Capacitação: consultoria completa para 
anuários, livros além de cursos e oficinas com contratação de 
especialistas; 

H Serviços de Consultoria Executiva: em especial a entidades 
comerciais e culturais com ênfase nas áreas de marketing, 
patrimônio e turismo. 

 

A seguir apresentaremos os locais e numero de exemplares 
entregues, o Clipping e em seguida apresentaremos os parceiros 
do Guia GRU. 
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RELATÓRIO DETALHADO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
1) Lançamento GUIA GRU 100 Lugares 

Local: Teatro Padre Bento 
Data:  21/11/2017 
Nº de exemplares distribuídos: 200 
 

    

   
Álbum completo no endereço: fb.com/gru100lugares 

 
2) Festival Batalha dos Cozinheiros  

Local: Rua General Osório, 88 – Praça IV Centenário 
Data:  23 a 26/11/2017 
Nº de exemplares distribuídos: 350 
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3) Palestras a Empresários do BNI Guarulhos  
(Business Network International)  

Local: Agega 33 (Macedo) e Buffet Nova Estação (Vila Augusta) 
Data:  29/11/2017, 30/11/2017 e 02/12/2017 
Nº de exemplares distribuídos: 350 
 

    
 

   
 
4) Reunião do Conselho 

Municipal de Turismo 
(COMTUR)  

Local: Hotel Bristol 
Data:  13/12/2017 
Nº de exemplares distribuídos: 40 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Colégio Carbonell 

Data: Janeiro de 2018 
Nº de exemplares distribuídos: 
600 
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6) Exemplares Distribuídas aos Anunciantes e Patrocinadores do 
GUIA GRU 100 Lugares  

Data: Janeiro a Março de 2018 
Locais: 
ANUNCIANTE Nª 
ACE 50 
Adega, Restaurante, 
Show Casteluche 

50 

Alerta Paintball 50 
Bimi Sushi 50 
Bistrô Tifany 50 
Boteco Asinha 50 
Boteco Boa Vista 50 
Cá Te Espero 50 
Choupana 50 
City Bread 50 
Dolce Vitta Estética e Spa 
Urbano 

50 

Eper Group 150 
Favos D'Mel 50 

Gabriela Calçados 50 
Guarulivros 50 
Izumi Sushi 50 
Johnny Hudson 50 
Kopenhagen 50 
Marechal Choperia 50 
Maria Cereja 50 
Mizu Sushi 50 
Nelius Grill 50 
Nonetto Ristoranti 50 
O Postinho 50 
Peixaria San Paolo 50 
Ponto Ka 50 
Sauna Paineiras 50 
Schoppen Beer & Food 50 
Spa Julio Ganiko 50 

Nº de exemplares distribuídos: 1.550 
 

7) Prefeitura Municipal de Guarulhos 
Local: Distribuição em eventos e ações de Turismo (Conferências, 
reuniões, Turismo Corporativo, WTM Latin America, Programa 
Percebendo Guarulhos); FEIRA AVIRRP e Gabinete Prefeitura 
Data: Janeiro de 2018 
Nº de exemplares distribuídos: 1.000 
 

 

 
(Kits Programa Percebendo Guarulhos) 



 p. 18   Relatório de Distribuição – GUIA GRU 100 LUGARES 

 
 
22ª FEIRA AVIRRP 2018 
Data: 03 a 04 de agosto 
Nº de exemplares distribuídos: 1.000, entrega em kits para proprietários 
de agências de turismo do Estado de São Paulo 
 
 
 

8) Gerência dos Hotéis Associados GRU Convention 
Local: Ibis, Sables, Sleep Inn, Mercure, Slaviero, Bristol, Matiz, Pullman e 
Marriott 
Data: Fevereiro de 2018 
Nº de exemplares distribuídos: 160 
 
 

9) Pontos de Venda GUIA GRU 100 Lugares 
Local: 

 
Data: Março de 2018 
Nº de exemplares distribuídos: 240 
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10) Sala VIP  
Local: American Express Lounge, Aeroporto Internacional de Guarulhos,  
Data: Abril de 2018 
Nº de exemplares distribuídos: 470 

    
 
 

11)  Distribuição e Sorteio em Eventos 
 
Evento; Organização; (data); exemplares distribuídos 
 
Empreende Casa; SENAC SP; (14/03/2017); 30 
Rodada de Negócios; Sincomércio; (02/04/2017); 110 
6 ª WTm Latin America; WTM; (03 a 05/04/2018); 550 
Palestra: Storytelling, o mercado hoteleiro; UnG; (10/04/2017); 10 
PRESS Trip Guarulhos; GRU Convention; (23 a 26/06/17); 40 
Congresso OAB Guaurlhos: (02/08/2018); 300 
16ª Conferência Municipal de Turismo de Guarulhos; Prefeitura de 
Guarulhos (27/09/2018); 310 
4ª Café com empreendedoras: (24/08/2018); 230 
46ª ABAV EXPO; ABAV e BRAZTOA (26 a 28/11/2018); 350  
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12) Bienal do Livro de Guarulhos 
Local: Parque Transguarulhense 
Data: 30/11/2018 a 09/12/2018 
Nº de exemplares distribuídos: 1550 
 

 
 

13)  Clipping 
Distribuição para os órgãos de imprensa 
Nº de exemplares distribuídos: 310 

 
O relatório apresenta a distribuição de 9700 exemplares do Guia GRU 
100 Lugares. Os últimos 300 guias estão em posse da H Turismo e GRU 
Convention para distribuição como brindes em ações do ano. 
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CLIPPING  
 
Canais e programas divulgados na imprensa 

 
Programa Espalha Fatos 
Exibido 05/08/2019 

 
Com Hermano Hening e Sergio Lessa 
(http://bit.ly/2YFA0MF) 
 
Programa Pânico na JOVEM PAN 
Exibido no dia 01/02/2018.  

   

  
Disponível na FANPAGE do Guia GRU 100 Lugares 
(https://bit.ly/2Fzo9X6) e também no YOU TUBE da Jovem PAN 
(https://bit.ly/2rg63Vy) 

 
 
Entrevista Programa Ponto de Vista TV Câmara 
https://bit.ly/2jl5mWA 
 
 



 p. 22   Relatório de Distribuição – GUIA GRU 100 LUGARES 

Entrevista AAPAH 
https://bit.ly/2HK3rd7 
 
Revista Weekend  
https://bit.ly/2rgsjhr 
 
São Paulo Convention e Visitors Bureau e Portal Visite São Paulo 
https://bit.ly/2I2KdyD 
 
Folha Metropolitana – Matéria de Capa 
https://bit.ly/2jkoDYl 
 
Portal RedeTV RO 
https://bit.ly/2reQU65 
 
Portal MICE Business 
https://bit.ly/2JL4eqG 

 
Portal Guarulhos Web 
https://bit.ly/2rdo7io 
https://bit.ly/2FzfgwH 

 
TV Sincomércio  
Programa Propaganda e Marketing 
https://bit.ly/2reFmQq 

 
TV Guarulhos 
Programa Cidade em Debate com Kassia Franco 
https://bit.ly/2HHys1h 
 
Tribuna Livre com Roberto Samuel 
https://bit.ly/2HGyhTU 
 
TV Destaque 
Programa Conexão Mulher com Mhel Lancerotti 
https://bit.ly/2JIBXRq 
 
Programa Radar de Notícias 
http://bit.ly/2B0PwK0 
 
Diário da Amazônia 
http://bit.ly/2Wdgaby 
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Parceiros do GUIA GRU 100 Lugares 
 

 
GRU CONVENTION 

Parceiro de institucional do Guia GRU 
100 Lugares. 
 
 

APOIO NO MAPA TURÍSTICO. 
 
Todos os anunciantes do Guia GRU 100 Lugares estarão no MAPA TURÍSTICO de 
GUARULHOS a ser lançado em 2019, 10.000 exemplares. 
 
Em breve informações em nosso blog: https://www.gruconvention.com/blog 

 
 
MÍDIA KITCOM 
 
Parceiro do Guia GRU 100 Lugares na 
confecção do website. 
 
A Mídia KITCOM realiza revistas 
customizadas, desenvolvimento web e 
produção publicitária. Entre as suas 

produções estão a Revista da OAB, Revista CIESP, Revista da Maçonaria  
Mais Informações: http://www.midiakitcom.com.br 
 

 
SCUADRA EMBALAGENS 
 
Empresa parceira nos eventos 
realizados pelo do GUIA GRU 100 
Lugares. 
 

A Scuadra é uma empresa de soluções de embalagem para empresas que 
possuem inovação no seu DNA. Seus principais produtos são: embalagem, 
montagem, manuseio e distribuição de kits promocionais e terceirização de 
linha de produção, para produtos saneantes, correlatos, higiene, cosméticos e 
descartáveis. 
 
Para restaurantes possui uma linha de embalagens com design diferenciado e 
patente especial para alimentos. Toda sua linha segue os padrões da ANVISA. 
 
Mais informações: https://www.scuadra.com.br 
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AGÊNCIA FROM BRAZIL 
 
A FROM BRAZIL desenvolveu o design 
da CAPA e toda diagramação do 
GUIA GRU 100 Lugares. 

 
Nossa melhor propaganda é fazer a sua. 

 
O design gráfico tem o poder de atrair e seduzir. Leve a sua marca até a mente 
e mãos do consumidor. 
 
fb.com/agenciafrombrazil 

 
 
 
 
 
 
 
 
DÚVIDAS, INFORMAÇÕES, ESCLARECIEMENTOS: 

 

 

 

H TURISMO 

CONTATOHTURISMO@GMAIL.COM 

(11) 99709-7785 


