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Resumo 

 

 Criar uma imagem única e positiva é essencial para que um lugar seja reconhecido, 
contribui para estabelecer uma identidade. Países, cidades e bairros podem competir para 
atrair investimentos e público, criar estratégias que possam contribuir para criação de valores 
é fundamental. Esta pesquisa tem o objetivo de evidenciar a importância de utilizar a 
aplicação de estratégia de “place branding” como criação de valor para cidades, uma 
estratégia que contribui para o desenvolvimento local, assim a cidade de Guarujá localizada 
no litoral do Estado de São Paulo é o objeto de estudo deste trabalho. A metodologia 
empregada foi uma pesquisa descritiva, com o objetivo de estabelecer relação entre os fatores 
analisados, no caso, o “place branding”, baseando-se em pesquisa bibliográfica, assim como 
pesquisa documental, e também pesquisa aplicada a fim de analisar dados e adquirir novas 
informações sobre a percepção da imagem da cidade do Guarujá. As pesquisas realizadas 
levaram a entender que a consolidação de um local depende da percepção que ele tem na 
visão das pessoas, podendo ser um fator transformador para essa localidade. 

Palavras-chave: identidade; marca; “place branding”; imagem; estratégia. 

 

 

Introdução 

 

Uma marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação deles, 

com o objetivo de identificar produtos ou serviços e diferenciá-los da concorrência (AMA - 

American Marketing Association, 2020). A marca é o fator decisivo de sucesso para todas as 

organizações, as gestões empresariais devem estar conscientes do seu poder e acreditar que 

o processo de criar e gerenciar a marca se torna essencial como fator estratégico 

organizacional.  

Criar uma imagem única e positiva, para um produto ou serviço, é essencial para 

sobrevivência das marcas, para serem lembradas pelos consumidores, contribui para que a 

empresa e o serviço sejam reconhecidos no menor tempo de leitura e espaço. O significado 

de uma marca é o que as pessoas criam em suas mentes, essa criação ocorre a partir do 

momento que enxergam a imagem da marca que faz gerar percepção e valor. Com cidades 

isso não é diferente, já que a experiência vivenciada numa localidade não pode ser apagada, 

a experiência deve ser positiva.  

O processo de definição da marca não é simples, a marca é o suporte para todas as 

demais decisões de marketing; e há expectativa que essa marca tenha uma vida longa, 

consolidando-se com o passar do tempo. É essa vida longa, essa repetição constante de 

elementos de comunicação, sempre baseados no mesmo foco, que fará com que o 
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consumidor reserve um espaço para a marca em sua mente, o que significa lembrá-la na hora 

da compra e ampliar significativamente sua preferência (Dohme, 2018).  

Marcas servem para identificar e diferenciar produtos e serviços e passam a fazer sentido 

para as pessoas quando criam valores. Segundo Tuan (1983), um espaço é transformado em 

lugar quando passa a ter um significado e passa a ser definido, transparecendo um ambiente 

familiar. Portanto marca-lugar, ou “place branding” refere-se à identidade de um lugar e o 

conceito do que o move (Esteves, 2016). 

Kavaratzis e Ashworth (2005) observam que não há uma única definição para “place 

branding”, há três fatores que explicam: é uma área de conhecimento relativamente nova; o 

assunto ainda é pouco difundido em publicações, congressos e conferências, e pela própria 

falta de convergência na definição de marcas e branding no campo de produtos e serviços 

(Braun, 2011). 

Um destino que deseje construir o conceito de uma marca-lugar precisa criar estratégias 

para identificar, somar e promover seus atributos físicos, culturais e sociais, entender a 

singularidade do local, para isso é importante, criar senso de pertencimento, possibilitar a 

atração de investimentos e visitantes, e reforçar a economia local, pensando na contribuição 

que essas estratégias podem ter na melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

O objeto de estudo é a cidade de Guarujá, localizada no litoral do Estado de São Paulo e 

sobre a sua reconstrução através da sua imagem, a fim de garantir o retorno dos 

investimentos e visitantes. 

O objetivo dessa pesquisa consiste em evidenciar a importância de utilizar a aplicação de 

estratégia de “place branding” como criação de valor para cidades, uma estratégia que 

contribui para o desenvolvimento local, promoção de destinos turísticos, aquecimento da 

economia local, consequências positivas que podem ser motivos de orgulho para residentes, 

imprimindo identidade local e construindo uma marca-lugar. 

 

 

Material e Métodos 

 

Essa pesquisa tem o propósito estudar a importância da aplicação de estratégias de 

“place branding” no intuito de projetar imagem significativa para uma cidade, nesse caso o 

Guarujá-SP.  
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Foi utilizado a pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, realizada pesquisa 

documental, revisão bibliográfica e pesquisa aplicada para coleta e análise de dados sobre a 

imagem e percepção da cidade do Guarujá por residentes e não-residentes. A pesquisa 

estruturada foi elabora através de um questionário na ferramenta Google Forms contendo 14 

perguntas, aplicada em setembro de 2020 e divulgada através das redes sociais, Facebook, 

Instagram e WhattsApp, contou com 201 entrevistados, entre eles 120 não-residentes e 81 

residentes. 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (Triviños, 1987). 

A bibliografia sobre o tema é emergente e foi a maior dificuldade encontrada na 

elaboração deste trabalho, assim como todo o estudo e desenvolvimento no modo remoto, 

sendo necessário utilizar-se de ambientes virtuais para concentrar informações. Não sendo 

diferente em relação aos dados da cidade do Guarujá, já que o poder público, através da 

Secretaria de Turismo não possui informações num modelo observatório de turismo. Os 

observatórios de turismo têm por finalidade criar uma base de informações, estudos, 

pesquisas, monitoramento e indicadores sobre as atividades turísticas, podem ser municipais, 

estaduais, regionais ou nacionais, um instrumento importante para obtenção de dados 

confiáveis que auxiliem a traçar diretrizes e constituir informações ações para a indústria do 

turismo.   

 

A pérola do Atlântico 

 

A cidade de Guarujá, situada na Ilha de Santo Amaro, foi visitada pela primeira vez no 

dia 22 de janeiro de 1502 pelos exploradores portugueses André Gonçalves, Américo 

Vespúcio e suas armadas. Devido à topografia, hostilidade indígena e áreas pantanosas a 

cidade ficou por mais de 300 anos sem grandes explorações.  

Embora sua relevância econômica e urbana tenha sido reduzida por muitos anos, a 

ilha de Santo Amaro foi inserida no sistema de defesa da colônia, com a construção da 

Fortaleza da Barra Grade em 1584, e a fortaleza de Itapema, com registros de existência a 

partir de 1660, no atual distrito de Vicente de Carvalho. Essas fortalezas foram reformuladas 

ao longo dos anos e estão tombadas pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, órgão subordinado à Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo. 



Trabalho apresentado para obtenção do título de especialista em 
Marketing – 2020 

  

5 
 

Com o passar do tempo as pessoas que viviam da economia da extração de óleo de 

baleia, pesca e poucos engenhos de açúcar foram formando um pequeno povoado, sendo 

assim, por um decreto imperial de 1832, Guarujá passou a condição de Vila. Em 1893, 

Guarujá foi promovida a Vila Balneária de Guarujá. Para isso foram encomendados dos 

Estados Unidos um hotel, uma igreja, um cassino e 46 chalés residenciais desmontáveis. 

Além de receber serviços de água, esgoto e luz elétrica.  Em 30 de Junho de 1934 a cidade 

recebeu o título de Estância Balneária, que se mantém até os dias atuais e em 1947 passou 

a ser considerada município devido ao seu crescimento contínuo. Guarujá foi reconhecido 

internacionalmente, na década de 1970, com o título de “Pérola do Atlântico” (Secretaria de 

Turismo do Guarujá, 2020). 

Em 2020 a cidade possui uma população estimada em 322.750 pessoas, em 2018, o 

salário médio mensal era de 3.1 salários mínimos. Com PIB per capita em R$ 27.220,37 ocupa 

o terceiro lugar na Baixada Santista que é constituída por nove munícipios, sendo Guarujá, 

Cubatão, Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2017). 

 

A construção da imagem  

 

Para a compreensão do conceito “place branding”, é necessário entender o significado 

do termo inglês “branding”, utilizado para descrever todas as ações relacionadas a criação ou 

gestão de marcas (Martins, 2000).  

O “place branding”, considerado uma vertente do “branding” atua sobre as duas 

perspectivas do lugar: a do morador e a do visitante. A relação com e entre as pessoas é 

fundamental no pensamento de marca-lugar, o conceito de marca-lugar é uma importante 

ferramenta para unir pessoas, ele é complexo e envolve uma abordagem multidisciplinar que 

envolva diferentes hierarquias, onde as pessoas se sintam envolvidas e protagonistas. A 

multidisciplinaridade também não é eficiente sozinha: é preciso diferentes hierarquias, ou seja, 

é preciso ouvir as pessoas. Na verdade, é preciso mais do que isso: é preciso envolver as 

pessoas, promover a colaboração, o envolvimento, o protagonismo (Esteves, 2016). 

Na cidade do Guarujá não há nenhuma comunicação ou documento oficial que 

evidencie a aplicação de estratégias de “place branding”, a gestão atual trabalha a marca 

Guarujá através da comunicação de ações realizadas principalmente na infraestrutura urbana 

e no setor de eventos. O foco está na melhoria da imagem para a atração de turistas através 
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de uma maior oferta de eventos e melhorias na infraestrutura turística, pois parte da economia 

da cidade está baseada no turismo. Um exemplo é o teatro municipal da cidade que passou 

a receber um maior número de espetáculos, segundo a prefeitura, o local registrou número 

recorde de espectadores, que saltou de 13.671 de janeiro a agosto de 2016 para 21.501 no 

mesmo período de 2019 (Prefeitura Municipal do Guarujá, 2019). Outras ações propostas na 

cidade e comunicadas através dos meios oficiais de comunicação da prefeitura municipal com 

o auxílio do Guarujá “Convention & Visitors Bureau”, entidade sem fins lucrativos que tem 

como objetivo posicionar, promover e fortalecer a cidade do Guarujá, estão relacionadas na 

Figura 1.  

 

    Figura 1. Ações da prefeitura do Guarujá 
    Fonte: Prefeitura Municipal do Guarujá, ago.2017 

 

 

As ações da prefeitura da cidade do Guarujá em relação a eventos que atendam 

residentes e turista geram demanda que preenchem finais de semana, feriados e datas 

comemorativas, beneficiando o “trade” turístico. Todas as ações propostas atendem 

residentes e turistas, com eventos que acontecem o ano todo, daí o slogan “Viva o Guarujá o 

ano todo” utilizado pelo “Convention & Visitors Bureau” da cidade, no intuito de incentivar o 

fluxo de visitantes e trabalhar a sazonalidade. Outras ações da prefeitura municipal estão na 

Figura 2.   
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Figura 2. Ações da prefeitura do Guarujá 
Fonte: Prefeitura Municipal do Guarujá, ago. 2017 

 

   

Resultados e Discussão 

 

Países, cidades e bairros podem competir para conquistar público e consequentemente 

atrair investimentos, através do turismo ou chegada de pessoas e organizações que somem 

para o aparato urbano na intenção de traçar um desenvolvimento sustentável. Nesses locais 

a imagem pode ser construída para que possa auxiliar na atração de novas formas de 

qualidade de vida para residentes e não-residentes.  

Um exemplo é a Colômbia, como outras nações do mundo o país tem problemas de 

imagem; e com a criação de uma marca de país, programa denominado Colômbia es Pasión, 

que esteve ativo entre agosto de 2005 e dezembro e 2011, foi encontrada uma maneira de 

abordar e atacar adequadamente esse problema.  

O país soube realizar a administração da imagem por meio de inovação na estratégia e 

na coordenação de políticas econômicas, comerciais, sociais, culturais e de governo. Não se 

deve esquecer que, no processo de consolidação da marca do país, o passado, o presente e 

o futuro cercam a imagem da Colômbia. Independentemente das múltiplas campanhas e 
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ações que ocorrem, uma associação histórica negativa sempre permanece na mente dos 

visitantes, o que contrasta quando o visitante conhece e experimenta (Candeloro, 2013).  

O ano de 2019 foi recorde para as atividades turísticas no país, foram registrados 

4.515.932 visitantes não residentes que chegaram ao país, o que significou um aumento de 

2,7% e uma nova marca para o país (Ministério de Comércio, indústria e Turismo da Colômbia, 

2020).  

Outro exemplo é a cidade de Medellín, na Colômbia, que em meados dos anos 1990 

esteve em noticiários com as mais negativas informações, causando um desgaste imenso na 

sua imagem e na história do país, e após décadas de domínio do narcotráfico a cidade 

ressurge com informações positivas. 

A cidade soube transformar seu passado de imagem relacionado a violência e aproveitar 

o legado que a história não pode apagar, um exemplo é uma das atrações ofertadas na 

cidade, denominada "Narcotur”, onde os visitantes conhecem os principais pontos das 

histórias mais famosas que ocorreram durante o domínio da cidade pelo narcotráfico. Os 

últimos 10 anos foram de transformações em Medellín com projetos urbanísticos de 

mobilidade de grande inserção social, planos de educação e cultura, principalmente em 

relação a cultura da paz.  

 O total de investimentos e cooperação estrangeira entre 2004-2019 na cidade foi de 

aproximadamente USD$ 118 milhões (Agência de Cooperação e Investimento de Medellín – 

ACI, 2020). Todos esses investimentos refletiram no número de turistas que a cidade recebeu 

em 2017, foram 735 mil visitantes na cidade, e nos cinco primeiros meses de 2018 já eram 

320 mil visitantes, já em 2019, a cidade registrou um crescimento de 19% na chegada de 

estrangeiros. Em 5 anos houve um aumento de 40% no número de eventos, sendo o impacto 

econômico para a cidade e região de aproximadamente $126 milhões de Pesos Colombianos 

(Greater Medellin Conventions & Visitors Bureau, 2019). 

Medellín trabalha para transformar a percepção da sua marca-lugar, procurando crescer 

na ciência, tecnologia, inovação, arte e cultura, com a ajuda do turismo que é capaz de 

transformar de maneira sustentável criando competitividade, visando melhorar cada vez mais 

a imagem da cidade, atraindo pessoas que possam evidenciar e transmitir a transformação 

do local. 

A partir do momento que uma cidade é fortalecida como marca, todo o aparato urbano 

ganha referência e por consequência a valorização acontece. A ideia de “place branding” tem 

unido profissionais da comunicação com arquitetos e engenheiros que já pensam na marca 

https://bureaumedellin.com/greater/
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do lugar projetado, com mais estratégia no processo de transformação dos lugares, utilizando 

a multidisciplinaridade para alcançar resultados. 

Um exemplo de fortalecimento de marca-lugar é o bairro de Riviera de São Lourenço, o 

maior projeto de desenvolvimento urbano do litoral brasileiro, localizado no munícipio de 

Bertioga, o local foi projetado seguindo a ISO 14001, referência para um sistema de gestão 

ambiental. A sofisticação dos empreendimentos imobiliários em Riviera de São Lourenço, o 

planejamento e a gestão do bairro atraem visitantes que querem conforto, segurança, 

tranquilidade e contato com a natureza, atributos que ajudam a construir a marca Riviera de 

São Lourenço. 

A construção de um conceito de “place branding” é a soma de ações que valoriza 

características importantes de um espaço, seja ele, um bairro, cidade ou país. E não é 

somente enfatizado a estrutura física, mas todas referências que compõem esse espaço, seja 

a cultura local, pontos turísticos, comércios locais, espaços de artes, culinária, toda a 

pluralidade cultural capaz de existir num lugar (Esteves, 2016).  

Um exemplo de “place branding” é o que se utiliza em Las Vegas que é reconhecida com 

o slogan “What happens in Vegas, stays in Vegas”, ou “O que acontece em Vegas, fica em 

Vegas”, criando uma ideia de que na cidade tudo pode acontecer, assim como o movimento 

“I love NY”, que iniciou nos anos de 1960 para afastar a imagem violenta da cidade e acabou 

sendo reconhecida com um destino turístico indispensável e motivo de orgulho aos seus 

moradores. A marca-lugar sempre traz a percepção de marcas de produtos e serviços, ambas 

são próximas por trabalharem a percepção das pessoas. 

As marcas são mais que meros nomes e símbolos. Elas são um elemento-chave nas 

relações da empresa com os consumidores. As marcas representam as percepções e os 

sentimentos dos consumidores em relação a um produto e seu desempenho – tudo que o 

produto ou serviço significa para os consumidores (Kotler e Armstrong, 2007). 

É importante considerar que ao implantar uma identidade de uma marca-lugar é preciso 

buscar compreender as características que diferenciam esse local dos demais. Cada local 

tem algo a ser destacado e quando se identifica isso, por consequência, se evidencia a marca 

e agrega valor a todos na cidade. Através da pesquisa aplicada, a marca mais evidente para 

a cidade do Guarujá é a beleza das praias. As praias podem ser consideras a maior atração 

da cidade, a curta distância e facilidade de acesso a partir da capital do Estado também são 

impulsionadores para induzir pessoas a visitarem a cidade. A cidade de Guarujá que já foi 

considerada a Pérola do Atlântico, ensaia timidamente um retorno para o fortalecimento da 

sua imagem. 
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A nuvem de palavras apresentada através da Figura 3 representa a definição da cidade 

para os entrevistados.  

 

Figura 3. Como a cidade pode ser definida 
                       Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Na cidade do Guarujá, o principal centro de compras localizado no distrito periférico 

denominado Vicente de Carvalho ganhou recentemente o famoso letreiro que se populariza 

em diversas cidades, “I love Itapema”, na língua tupi-guarani, “Itapema” significa gavião, é o 

nome adotada carinhosamente pela população residente no distrito, sabendo da popularidade 

do termo a prefeitura simboliza a identidade para os residentes na principal praça pública. 

Os melhores sistemas de identidade de marca são memoráveis, autêntico, diferenciados, 

fazem sentido e agregam valor. Seu reconhecimento é imediato, sejam quais forem as 

culturas e os costumes (Wheeler, 2008). 

O “place branding” funciona muito bem para promover destinos turísticos e o orgulho das 

pessoas locais. Como consequência se imprime uma identidade ao lugar. É uma abordagem 

que identifica vocações, potencializa identidades e fortalece lugares, a partir do envolvimento 

das pessoas que vivem e utilizam os lugares. Pode ser trabalhado como estratégia para um 

novo posicionamento de uma cidade, para que toda a oferta gerada possa ser utilizada de 
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forma consciente por residentes e não-residentes gerando qualidade na malha urbana, onde 

espaços inexplorados possam ter utilidade para melhoria das relações sociais, pode ser 

desenvolvido em locais antes ignorados, mas com potencial na intenção de gerar 

compartilhamento de experiências culturais, artísticas, educacionais, entre outras que o 

despertem do senso de pertencimento dos frequentadores. 

Para uma aplicabilidade com qualidade das estratégias de “place branding” é importante 

que cidades desenvolvam ferramentas com fases de planejamento a exemplo da Figura 4.  

 

 

      Figura 4. “Place Branding” para cidades 
      Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 

A criação de estratégias para a construção de uma marca-lugar, assim como as decisões 

que precisam ser tomadas para planejar o desenvolvimento de um lugar, podem ser definidas 

através de um conjunto de tomada de decisões interligadas e baseadas em marketing (Beni, 

2012; Ruschman, 2005; Netto e Gaeta, 2017) conforme abaixo. 

1. Lançamento do produto (local). 

2. Mensuração da satisfação dos usuários. 

3. Avaliação do comportamento e expectativa dos usuários. 
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4. Compreensão dos fatores de decisão de escolha pelo local. 

5. Análise dos pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças da marca-lugar. 

6. Segmentação dos usuários e melhor entendimento das suas percepções. 

7. Compreensão dos atributos e valores dos serviços e produtos utilizados e que 

compõem a marca-lugar. 

 

A avaliação da eficácia do “place branding” pode acontecer através da performance dos 

locais onde as estratégias são aplicadas e a percepção que se tem desse mesmo local. Sendo 

assim, mensurar dados é parte fundamental no processo de qualquer planejamento. Para 

cidades com potencial turístico, desenvolver e manter observatórios do turismo é uma tarefa 

necessária.  

Apesar da cidade do Guarujá não possuir planejamento suficiente para agregar valor para 

sua imagem, ainda possui potencial a ser explorado, essa exploração deve estar baseada em 

ações que visem melhorar sua infraestrutura urbana e turística, para isso é fundamental 

primeiramente utilizar o “botton-up” – abordagem horizontalizada e colaborativa - 

evidenciando a participação de todos os envolvidos no processo, ouvindo e dando voz aos 

residentes, já que foi apontado por todos os entrevistados que a melhora também precisa 

acontecer para residentes e turistas, conforme Figura 5. 

 

Figura 5. Percepção sobre a cidade do Guarujá 
Fonte: Resultados originais da pesquisa  
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O maior público respondente está na faixa etária entre 25 a 39 anos e residem na 

Baixada Santista. Apenas 40,3 % dos participantes são residentes da cidade do Guarujá. 

 

 

Figura 6. Faixa etária dos entrevistados 
Fonte: Resultados originais da pesquisa  
 
 

 
 

Figura 7. Moradores da cidade do Guarujá que participaram da pesquisa 
Fonte: Resultados originais da pesquisa  
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A pesquisa evidencia os atrativos naturais como a maior atração para as pessoas e 

define a cidade pelas belezas da praia dentre as demais cidades da Baixada Santista. Apesar 

de ainda existir a expressão “Pérola do Atlântico”, não é mais o que define a cidade, ficando 

no passado e sendo considerada uma das cidades integrantes da Região Metropolitana da 

Baixada Santista. 

 

Figura 8. Como a cidade pode ser definida 
Fonte: Resultados originais da pesquisa  

 

 
 

Para os pesquisados o que diferencia a cidade de outras cidades, são as praias, 

reforçando a imagem da cidade baseada na beleza de seus atrativos naturais. 85% das 

pessoas que responderam, indicariam a cidade para turistas conhecerem, porém temos 15% 

que não indicariam, pois a imagem em relação à prestação de serviços (saúde, educação e 

lazer) não é o suficiente para garantir a qualidade de vida necessária, já que  a cidade possui 

128 aglomerados subnormais, ou seja, áreas de ocupações irregulares que podem ser 

reconhecidas por denominações como favela e comunidade (IBGE, 2010). 

  Outra imagem que precisa ser trabalhada é a da segurança pública, mais de 80% dos 

entrevistados presenciaram algum tipo de violência na cidade. Em 2019 a cidade registrou 

6.032 ocorrências de roubo, furto, roubo e furto de veículos (Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de São Paulo, 2020). Geralmente o policiamento da cidade conta com aumento do 

efetivo nos meses de dezembro a março, referente a alta temporada na cidade. 
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Figura 9. Violência na cidade 
Fonte: Resultados originais da pesquisa  

 

Lugares podem ser comparados às pessoas, alguns podem ter relevância importância 

para muitos, outros despertam pouca importância; uns são reconhecidos mundialmente, 

outros são desconhecidos; podem cativam pela beleza, ou serem desprezados pelo o que 

não oferecem; uns atraem facilmente pessoas, outros o abandono é completo. Mas todos 

merecem atenção, porque todos podem melhorar. Sentimentos, planejamento e improviso, 

vocações e problemas, tudo é matéria-prima e componente necessário desta relação entre 

lugares e pessoas, o objeto do “place branding” (Simonsen, 2016). 

 

 

Conclusão 

 

O objetivo da marca de uma organização é traduzir o que ela representa, transmitir seus 

valores e facilitar a lembrança da marca, de seus produtos e serviços. Trata-se, portanto, de 

um símbolo repleto de peso e significados. Com cidades os valores estão nas experiências 

vivenciadas, na qualidade dos serviços prestados, incluindo atividades para residentes, esses 

ao se sentirem pertencentes ao seu meio, mantém um elo emocional que é transmitido para 

os que chegam e através das suas expectativas e percepções visualizam esse contexto que 
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deve ser repleto de identidade, traduzindo assim o fortalecimento da marca-lugar. A cidade 

do Guarujá não possui estratégias suficientes para a aplicação do conceito de “place 

branding”. De acordo com os contatos realizados e pesquisas não há planejamento específico 

de construção de imagem. Sem a aplicação de estratégias de “place branding”, que auxiliam 

a definição da identidade local e a criação da marca-lugar, dificulta o senso de pertencimento 

dos residentes, e consequentemente o fortalecimento local. Outro item que merece atenção 

é a reconstrução sua imagem baseada em um turismo sustentável, utilizando-se de boas 

práticas de governança corporativa. É fundamental aproveitar a potencialidade turística e 

vantagens que a cidade possui, a exemplo da proximidade com a capital, para planejar ações 

voltada para o desenvolvimento de todo o “trade” turístico e consequentemente criar 

processos que possam melhorar a qualidade de vida dos residentes e uma entrega adequada 

de serviços para turistas. A cidade ao mesmo tempo que é definida pela beleza de suas praias, 

também é lembrada pela violência, e assim como Medellín, precisará utilizar estratégias 

capazes de ressignificar a potencialidade local, a fim de construir uma imagem que atraia 

investimentos, organizações e pessoas qualificados para então a cidade ser uma marca-lugar. 
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