
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
PLANO DIRETOR DE TURISMO 



APRESENTAÇÃO / METODOLOGIA 

• O Plano Diretor de Turismo se apresenta com a finalidade 
de ordenar as ações do homem sobre o território com o 
delineamento de metas e requisitos necessários para o 
desenvolvimento da potencialidade turística do município 
de Vinhedo. Assim, o Plano Diretor de Turismo como o 
documento que expressa o conjunto de medidas, tarefas e 
atividades por meio das quais se pretende atingir metas, o 
detalhamento e os requisitos necessários para o 
aproveitamento ideal da potencialidade turística do 
município.



• A elaboração do atual Plano Diretor de 
Turismo considera as profundas 
transformações do município de Vinhedo, que 
em menos de vinte anos quase dobrou sua 
população bem como solidificou sua vocação 
para o turismo, o que nos levou a entender 
que o município apresenta atualmente todas 
as condições para atender aos requisitos da 
Lei Complementar nº 1.261, de 29 de abril de 
2015 e vir a ser considerado um Município de 
Interesse Turístico.  



• Nesse sentido, para amparar nossa perspectiva sobre Vinhedo, 
estudos e diagnósticos foram gerados e são aqui apresentados 
como fundamentos das metas aqui estabelecidas. Assim, são 
avaliados nesse documento a atual situação do turismo local, seus 
atrativos e demandas, a infraestrutura do município, seus 
equipamentos, a integração regional em especial sua participação 
tanto no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo 
do Circuito das Frutas, bem como, na Agência Metropolitana de 
Campinas – AGEMCAMP, que “tem por missão cumprir plenamente 
a sua atribuição legal de integrar a organização, o planejamento e 
a execução das funções públicas de interesse comum da Região 
Metropolitana de Campinas e visa contribuir para a solução de 
problemas de caráter metropolitano, com vistas a melhorar a 
qualidade de vida da população, e potencializar o perfil sócio 
econômico da Região Metropolitana de Campinas (RMC)”. 



Os principais objetivos do plano são:

• Apresentar as diretrizes básicas para o desenvolvimento do 
turismo de Vinhedo;

• Caracterizar os aspectos socioeconômicos do município de 
Vinhedo;

• Inventariar os recursos naturais e sócio-culturais;
• Inventariar a oferta turística específica e diferencial;
• Caracterizar o mercado – perfil da demanda atual e 

potencial;
• Analisar o cenário atual do turismo na localidade para a 

elaboração do diagnóstico das potencialidades e 
fragilidades para o desenvolvimento turístico de Vinhedo;

• Analisar o cenário futuro do município para a elaboração do 
prognóstico da atividade turística na localidade.



• Para alcançar os objetivos propostos, desenvolveram-se 
os trabalhos em várias fontes e frentes, a saber:

A primeira fase caracterizou-se, basicamente, por 
atividades de diagnóstico, estudos de gabinete e 
levantamentos de campo, de acordo com a especificidade 
do tema, tendo em vista obter as informações necessárias 
e proceder as análises e avaliações pertinentes.
Para o desenvolvimento das ações relacionadas com o 
inventário turístico, utilizou-se metodologia específica para 
o diagnóstico de localidades receptoras que se 
caracterizou pelo registro de dados socioeconômicos, 
culturais e as condicionantes ambientais da área em 
estudo e sua influência no setor, tanto na oferta como na 
demanda dos serviços oferecidos.



• A segunda fase de atividades relacionou-se com o 
prognóstico do turismo na cidade, definindo ações, 
programas e projetos de turismo. O desenvolvimento dos 
estudos baseou-se na definição de cenários – atual e futuro 
– para o município e a determinação da necessidade de 
expansão da infraestrutura específica e geral, que conduziu 
ao estabelecimento das Diretrizes de Desenvolvimento 
Turístico.

• Como resultado dos esforços conjuntos dos técnicos e 
gestores municipais, em especial dos profissionais da 
Secretaria de Cultura e Turismo do município, curso de 
Turismo da Universidade Paulista de Campinas (pesquisa de 
demanda) e da comunidade e suas lideranças ligadas ao 
turismo, chegou-se a este documento que se constituirá na 
base para o detalhamento das ações futuras para o 
desenvolvimento do turismo em Vinhedo.



O Município – características turísticas da cidade

• A “Terra da Uva” transformou-se num paraíso urbano. Entre todas as 
cidades da região, Vinhedo é um exemplo quando o quesito é 
beleza, segurança e qualidade de vida. Com aproximadamente 75 
mil habitantes, segundo o último censo do IBGE*, realizado em 
2015, a cidade dá mostras que apresenta vocação para a prática do 
Turismo de Lazer, Rural, Ecoturismo, Gastronômico, Cultural e de 
Negócios, atraindo, a cada dia que passa, mais e mais pessoas que 
se deslocam em busca de paz e acabam enraizando-se no 
município, apaixonados por seu clima de tranquilidade e 
hospitalidade.

* Dados disponíveis em  http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355670. Acesso em 08 
de julho de 2017.

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355670


Índices e Dados do Município

• Foram descritas em tabela especifica e 
apresentadas as informações relacionadas a 
demografia, IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), clima, hidrografia, educação, 
criminalidade, economia - produção agrícola, 
principais produtos, indústria – principais 
setores, comércio e serviços  mais 
destacados;

(ver Plano Diretor de Turismo pg 10)



Inserção Regional e Acessibilidade

• Com uma área de 82 Km², o município de Vinhedo localiza-se a noroeste da 
Capital de São Paulo, com 23º01’46” de Latitude Sul e 46º58’30” de Longitude 
Oeste, distando 75 Km da Capital e a 23 Km á sudeste da Cidade de Campinas, 
importante polo econômico do interior paulista.

• Vinhedo tem como limites os Municípios de Valinhos, ao norte; Itupeva, a 
sudoeste; Louveira, ao sul e Itatiba a leste. 

• O acesso a Vinhedo ocorre de forma rodoviária por meio das estradas listadas 
abaixo, todas em excelente estado de conservação segundo Pesquisa da CNT 
(Confederação Nacional de Transportes) de 2016.
SP-330: Rodovia Anhaguera

SP-348: Rodovia dos Bandeirantes

SP-324: Rodovia Miguel Melhado Campos

SP-065: Rodovia Dom Pedro I



ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO TURISMO

• O Plano Diretor Participativo de Vinhedo, publicado por meio da Lei 
Complementar nº 66, de 17 de janeiro de 2007, possui em seu texto 
elementos que podem contribuir sensivelmente para a evolução da 
atividade turística no Município.  (Ver Plano Diretor pgs 13 a 16)

• O Plano Diretor Participativo de Vinhedo demonstra, em diversos 
capítulos e artigos, a preocupação do poder público em promover o 
desenvolvimento sustentável, preservação das áreas naturais, 
mananciais, qualidade de vida e crescimento ordenado do município, 
ideia que vai de encontro ao que se propõe aqui: promover o 
desenvolvimento da atividade turística de forma sustentável e 
ordenada, para que o turismo traga reais benefícios à população sem 
comprometer a qualidade de vida da população nem tão pouco o 
equilíbrio ambiental existente.  



CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

• O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, criado pela Lei nº 
2.359 de 07 de outubro de 1.998, alterado pela Lei nº 2.887 de 
29 de novembro de 2.005 e pela Lei nº 3.381 de 08 de outubro 
de 2.010, reestruturado pela Lei nº 3.772, de 20 de julho de 
2017, e alterado pela Lei nº 3.845 de 10 de outubro de 2018 
que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre 
o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo, 
consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas 
no município, com natureza permanente, e para o 
assessoramento da municipalidade em questões referentes ao 
desenvolvimento turístico do município de Vinhedo. 



Participação no Desenvolvimento Regional

• O município de Vinhedo tem participado ativamente das atividades 
da Região Metropolitana de Campinas. Integra a Agência 
Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP que é uma autarquia 
estadual, vinculada à Secretaria da Casa Civil, criada através da Lei 
Complementar Nº 946/2003 com sede e foro no município de 
Campinas. A AGEMCAMP tem por finalidade integrar a organização, 
o planejamento e a execução das funções públicas de interesse 
comum na Região Metropolitana de Campinas, composta pelos 
municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, 
Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 
Valinhos e Vinhedo.



• Tem também participado de Consórcios regionais 
dentre eles o Consórcio Intermunicipal das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí que é uma 
associação de direito privado sem fins lucrativos, 
composta por municípios e empresas, que tem 
como objetivo a recuperação dos mananciais de 
sua área de abrangência. A base do trabalho da 
entidade está na conscientização de todos os 
setores da sociedade sobre a problemática dos 
recursos hídricos da região, no planejamento e no 
fomento às ações de recuperação dos mananciais.



• Vinhedo também está inserido no Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico 
do Circuito das Frutas - Trata-se de um consórcio 
intermunicipal para desenvolvimento do turismo e seus 
atrativos. Fazem parte deste as cidades de Atibaia, 
Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, 
Morungaba, Valinhos e Vinhedo. Tem como objetivo 
valorizar as frutas de época, os encantos da vida rural, 
lindas paisagens destas cidades, a gastronomia local, a 
história do imigrante, suas raízes e seus valores.



DIAGNÓSTICO TURÍSTICO (CENÁRIO ATUAL)

• Vinhedo ainda não apresenta fluxo significativo de visitantes de lazer que 
pernoitam no local (turistas de lazer). Por outro lado, o que já se destaca 
atualmente são as pessoas que procuram a cidade por razões 
profissionais (turistas de negócios) de segunda a sexta ou por famílias 
que visitam o destino no final de semana, principalmente para usufruir 
da excelente gastronomia e do Turismo Rural em suas Adegas. Estes 
turistas, quando entrevistados, demonstraram conhecer muito pouco dos 
aspectos diferenciais e outros atrativos da cidade que são frequentados 
pela população local, com exceção para a Festa da Uva, que atrai um 
fluxo regional significativo.

• Diante dessas características, Vinhedo pode ser considerado atualmente 
como uma localidade na qual ocorrem diversas atividades realizadas 
principalmente no tempo livre das pessoas, em locais situados por volta 
de 200 km, ou entre 1 ou 2 horas de viagem da sua cidade de origem.



• Para otimizar sua vocação turística nos segmentos de turismo de 
negócios e eventos, turismo cultural, turismo rural , ecoturismo e 
turismo gastronômico será necessário empreender uma série de 
ações e criar atividades capazes de gerar fluxos de pessoas que 
pernoitem na cidade, usufruindo melhor da infraestrutura oferecida 
por Vinhedo. As diretrizes para se obter esse avanço serão 
apresentadas no “Prognóstico” do presente documento.  

• Seus principais atrativos são singulares, como visitar o Mosteiro de 
São Bento. Tem ainda a tradição italiana do bem viver nas adegas, 
nas propriedades rurais com lindas paisagens e suas parreiras de 
uvas nas encostas, a mesa farta do café da manhã, da produção 
artesanal de sucos, vinhos, cachaças, licores, geleias. Sem falar no 
maior parque temático de diversão da América Latina com 760 mil 
metros quadrados, promovendo a alegria e diversão a todas as 
idades. 



Inventário Municipal

Dados Básicos

• Acesso ao Município

• Terminais (Rodoviário e Aéreo)

• Bancos

• Centros Esportivos

• Agências dos Correios

• Supermercados 

• Postos de Combustível

• Lojas Especializadas

• Agências de Viagem

Infraestrutura de apoio ao
Turismo

• Escolas em Vinhedo

• Saúde em Vinhedo

• Pronto Socorro

• Policia

• Guarda Civil 

• Corpo de Bombeiros

• Farmácias

• Taxis

• Cabeleireiros 



Meios de Hospedagem
• Abaixo a relação dos meios de hospedagem presentes em Vinhedo. 

Observa-se que o município possui atualmente uma oferta qualificada e 
diversificada, capaz de atender adequadamente a diferentes tipos de 
demanda. As informações destacam: localização e contato, 
acomodações, serviços, opções de lazer, valor médio das diárias. 
Acompanham fotos de todos os empreendimentos.

Vinhedo Plaza Hotel, Hotel Recanto Campestre, Hotel 
Intercity, Pousada do Sol, Pousada Fazenda Sant´Ana, 
Pousada Villágio D´Itália, Pousada Recanto do 
Sossego, Pousada Descanso do Rei e Pousada Urban
Pods Vinhedo



Bares e Restaurantes

• A oferta de estabelecimentos gastronômicos de Vinhedo se destaca pela 
qualidade, diversidade e quantidade, configurando-se assim em uma das 
principais forças do Município. Abaixo são listados bares e restaurantes de 
Vinhedo com fotos das fachadas e informações sobre horário de funcionamento, 
capacidade, localização, etc.

• O Bom da Picanha, Maria Zabbé, Quintal do Talho, Pizzaria e Choperia Sparrama, 
Taverna do Chef Nico, Tasca do Douro, La Budega Grill, Frei Jó, Macarronada 
Italiana, Espeto do Trevo, Dr. Cevada Choperia, Restaurante Infanger, 
Hamburginho, D’ Carioca, Rancho Bom, Habib’s, Mc Donald´s, Nação Verde, 
Pururuca’s , Bottega Roseli, Feijão com Torresmo Restaurante, Restaurante 
Floripa Grill, Azzolin Cantina e Restaurante, O Casarão, Chopp do Fritz, Peperino
Pizzaria, Pizzaria Vigneto, Ydaygoro Sushi Bar, Kato Japa Food, Cardeais 
Gastronomia LTDA, Babbo Giovanni, Estação Mineira e Lanchonete DAMIS



Atrativos Turísticos e Culturais

• Foram identificados os atrativos Turísticos e Culturais do município com 
descrição arquitetônica, endereço, época de construção, horário de visitação, 
fluxo de visitantes, se possui sinalização e receptivo (guias e monitores) e se o 
local é tombado por órgão de preservação. Todos os atrativos estão identificados 
com fotos.

• Bica do Boi, Fonte Sant´Ana, Fonte da Amizade, Prefeitura Municipal de Vinhedo, 
Praça Francisco Hitner, Mosteiro de São Bento, Memorial do Imigrante, Portal do 
Imigrante, Parque Municipal “Jayme Ferragut”, Portal do Cristo (Mirante), Represa 
João Gasparini. Praça do Aquário, Igreja Matriz de SantÁna, Monumento ao Herói 
Imigrante, Memorial de Arte Adélio Sarro, Alambique Andretta, Adega Família 
Ferragut, Adega Della Bruna, Cantina, Restaurante e Adega Família Azzolin, 
Adega Família  Baccetti e Adega Família Campovilla, 



EVENTOS

• Abaixo os principais eventos realizados em Vinhedo com o nome 
do evento, descrição, demanda e suas características. 
Acompanha fotos.

• Festa do Milho, Festa da Uva e do Vinho, Encontro Paulista de 
Autos Antigos, Festival do Japão, Festival Gastronômico e Festival 
de Inverno, Encontro de Motos e Festa das Nações, 



PROJETOS ESPECIAIS

O Plano Diretor de Turismo traz informações sobre  os segmentos turísticos 
como segue:

• Turismo Cultural 

• Turismo de Aventura

• Turismo Rural

• Turismo Gastronômico

• Parques Temáticos



CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA DE VINHEDO

• A caracterização do perfil da demanda apresenta-se como uma das ferramentas 
fundamentais para as ações de planejamento no turismo e, consequentemente, 
para a estruturação da oferta de acordo com as características, desejos e 
necessidade de seus visitantes.

• A identificação do turista, e da sua apreciação dos equipamentos e serviços 
utilizados durante sua estada na cidade, contribui para a estruturação mais 
adequada do produto oferecido e, nas campanhas promocionais, auxilia na 
determinação do público-alvo e na escolha dos meios mais adequados para o 
seu incremento ou a conquista de novos mercados.

• Da análise dos dados destacam-se vários aspectos e informações que, se 
respeitadas, conduzirão à implantação de medidas que contribuirão para 
melhorar a oferta e os serviços prestados aos visitantes.



PROGNÓSTICO – ANÁLISE E PROPOSTAS.

Análise SWOT – Turismo em Vinhedo
• Para obter as condições necessárias para a realização do prognóstico turístico da 

cidade de Vinhedo, analisaram-se os dados levantados no município, tanto nos 
estudos de campo como naqueles de gabinete, relacionados com as condições 
da infraestrutura básica, dos equipamentos técnicos, os serviços para o turismo 
e os seus aspectos condicionantes e influenciadores.

• Para tanto, foram considerados e avaliados os atributos de cada recurso e 
atrativo turístico identificado, por meio da análise e avaliação de seus pontos 
fortes, fracos (ambiente interno), assim como as oportunidades e riscos 
(ambiente externo), através da técnica SWOT (Sttrenghts, Weakness, 
Opportunities and Threats), que se apresenta como ideal para resumir os 
aspectos mais relevantes de uma localidade. Trata-se de um conceito 
mercadológico, utilizado com êxito em projetos turísticos, e que fornece os 
parâmetros básicos para a determinação do diagnóstico e prognóstico.



ANÁLISE SWOT – MODELO TEÓRICO REFERENCIAL



PONTOS FORTES - FORÇAS

• Acesso e Localização

• Qualidade de vida

• Serviços de alimentação qualificados e diversificados

• Tradições e festas

• Diversidade e quantidade de atrativos turísticos potenciais

• Município faz parte do Circuito das Frutas

• Município seguro

• Existência do Calendário de Eventos

• Município integrado à Região Metropolitana de Campinas



PONTOS FRACOS - FRAQUEZAS

• Transito em horários de pico (início manhã e final da tarde)

• Pouca valorização do patrimônio histórico-cultural

• Município com grande potencial, mas atual baixo aproveitamento para o turismo.

• Oferta limitada de equipamentos  de hospedagem 

• Divulgação e oferta limitada dos eventos oficiais

• Sinalização turística insuficiente



OPORTUNIDADES

• Parques Temáticos na região
• Aumento do nível educacional da população brasileira
• Município localizado dentro do quadrilátero de 

desenvolvimento paulista



AMEAÇAS

• Crise econômica 
• Lentidão do poder público
• Falta de valorização do jovem frente ao patrimônio histórico –

artístico – cultural da localidade
• Evolução de destinos concorrentes
• Crescimento desordenado da população
• Afluxo de trabalhadores não qualificados



PROGNÓSTICO – CENÁRIO FUTURO

• A inserção do município no chamado “Circuito dos Parques Temáticos” e “Circuito 
das Frutas”; crescimento do número de indústrias na região, aumento da 
valorização da gastronomia e aspectos histórico-culturais das localidades devem 
levar a administração a considerar o município um lugar que apresenta vocação 
para o pleno desenvolvimento de sua atividade turística em pelo menos seis 
diferentes segmentos: turismo de lazer (finais de semana), turismo de negócios e 
eventos, turismo gastronômico, turismo cultural, ecoturismo e turismo rural.

• A estruturação de equipamentos receptivos, tanto quantitativa como 
qualitativamente ao perfil dos visitantes dos parques – estimada em grupos de 
elevado poder aquisitivo- constitui-se em uma necessidade para melhor e 
aproveitar esse fluxo. Além disso, serão necessários investimentos em divulgação 
nos próprios parques e em seus arredores para estimular esses visitantes a 
conhecer Vinhedo. 



DIRETRIZES BÁSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO EM VINHEDO

• Para a implantação e a consolidação da prática do turismo em 
Vinhedo, consideraram-se os pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças para o seu desenvolvimento turístico. 
Uma vez traçada as linhas mestras, por meio da aplicação da 
Análise SWOT, torna-se necessário empreender uma série de 
atividades que deverão ser realizadas a curto, médio e longo 
prazo.

• Vale destacar que todas as secretarias do município e suas 
instâncias de planejamento, implantação e operação deverão 
acompanhar a evolução das ações, a fim de detectar as falhas e 
corrigir os rumos, voltando-os para os resultados pretendidos. 
Todas as ações serão traçadas em curto, médio e longo prazo.



ESTABELECER MECANISMOS INSTITUCIONAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROPOSTAS RESPONSABILIDADES PRAZO

Criar parcerias entre a Prefeitura 
Municipal e a Iniciativa Privada 

Poder Público Municipal / 
Iniciativa Privada

Médio

Criar parcerias entre a Prefeitura 
Municipal e a Secretária de Estado de 
Segurança Pública

Poder Público Municipal e 
Estadual

Curto

Estabelecer acordos com a CCR/Autoban Poder Público Municipal / 
Iniciativa Privada

Curto

Estabelecer parcerias com os 
empreendedores dos Parques Temáticos

Poder Público Municipal / 
Iniciativa Privada

Médio

Estabelecer parcerias com os demais 
municípios pertencentes ao Circuito das 
Frutas

Poder Público Municipal e 
demais municípios / Estadual

Médio

Estabelecer parcerias com Agências de 
Receptivo do Circuito das Frutas e RMC

Poder Público Municipal / 
Estadual/ 

Iniciativa Privada

Curto



ADEQUAR À INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROPOSTAS RESPONSABILIDADES PRAZO

Empreender o programa de 
ordenamento do tráfego urbano

Poder Público Municipal Curto 

Desenvolver projetos de segurança ao 
turista

Poder Público Municipal / 
Estadual

Médio



APRIMORAR A OFERTA TÉCNICA DO TURISMO

PROPOSTAS RESPONSABILIDADES PRAZO

Qualificar Recursos Humanos Poder Público Curto 

Conscientizar população para o turismo Poder Público Médio

Incrementar a qualidade dos serviços Poder Público Curto 

Conscientizar o público infantil sobre a 
importância do turismo

Poder Público Médio

Ampliar os equipamentos de 
hospedagem

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Médio 

Qualificar os equipamentos de 
alimentação

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Médio

Ampliar a sinalização e informação ao 
turista

Poder Público Curto



DESENVOLVER A OFERTA DIFERENCIAL DO TURISMO
PROPOSTAS RESPONSABILIDADES PRAZO

Estruturar roteiros para as vocações 
turísticas identificadas (turismo de lazer 
(finais de semana), turismo de negócios e 
eventos; turismo gastronômico, turismo 
cultural e turismo rural). 

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Curto

Valorizar e reestruturar a Festa da Uva de 
Vinhedo

Poder Público Curto 

Valorizar a identidade histórico-cultural do 
Município

Poder Público Médio 

Revalorizar os atrativos do município Poder Público Médio

Revisão constante do calendário de 
eventos 

Poder Público Curto

Diversificar alternativas de lazer e 
entretenimento

Poder Público /
Iniciativa Privada

Médio

Ampliar a oferta de eventos ligados a 
cultura e gastronomia de Vinhedo 

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Médio



DESENVOLVER O PLANO DE MARKETING TURÍSTICO
PROPOSTAS RESPONSABILIDADES PRAZO

Explorar adequadamente as facilidades 
de acesso e localização

Poder Público Médio

Aproveitar o clima favorável Poder Público Curto

Divulgar a qualidade de vida do município 
como produto diversificado

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Curto 

Divulgar a qualidade e diversidade dos 
bares e restaurantes 

Poder Público / 
Iniciativa Privada

Curto 

Divulgar e valorizar os eventos atuais e 
futuros do município

Poder Público Curto

Informatizar compra de ingressos aos 
produtos e roteiros propostos

Poder Público Médio

Precificar produtos e roteiros propostos Poder Público Médio



CONCLUSÃO

• Para a determinação das diretrizes básicas para o desenvolvimento turístico de 
Vinhedo, a equipe técnica responsável pela elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Turístico baseou-se em critérios técnicos e voltados para a 
proteção da atratividade e a originalidade dos atrativos da área para o usufruto 
das gerações atuais e a sua proteção para as gerações futuras. Para viabilizá-las, 
será preciso avaliar sua adaptabilidade às condições de realização dentro dos 
limites ideais de tempo, e possibilidades financeiras para sua execução nos 
prazos indicados e sua aceitabilidade pela população local e os turistas.

• Tendo plena ciência de que não será possível elaborar todas as propostas ao 
mesmo tempo, as diretrizes são elencadas por assunto, localização no tempo 
(curto, médio e longo prazos) e os responsáveis pela sua execução, a fim que as 
ações sejam ordenadas e executáveis em prol do desenvolvimento turístico da 
localidade.



CONCLUSÃO

• O desenvolvimento do turismo proposto prevê que as ações sejam 
acompanhados em todas as suas fases, a fim  de verificar os meios e formas não 
apenas relativas a sua implantação, mas também da sua gestão e 
monitoramento.

• Recomenda-se ainda a reavaliação das ações num período de cerca de 02 anos, 
a fim de atualizar os dados e realizar os ajustes que se fizerem necessários para 
uma implantação eficaz e que conduza aos resultados desejados.

• Tendo em vista as e estrutura turística, serviços, atrativos e vocação turística do 
município diagnosticada no decorrer deste trabalho, pode-se afirmar que 
Vinhedo reúne todas as condições necessárias para ser classificado como 
Município de Interesse Turístico. 



Diretoria de Turismo
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