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PALAVRA DO PREFEITO 
 

                                       

 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, por meio da Divisão de Turismo da 
Secretaria de Cultura, tem trabalhado em parceria com o COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo para desenvolver o setor de turismo em Casa Branca.  

 
Em esfera nacional Casa Branca é integrante do Mapa do Turismo Brasileiro 

2019, e integra a Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés. Além de partícipe 
deste cenário de organização turística e parceria regional, muitas são as realizações 
que tem contribuído para a projeção do turismo casa-branquense. O Festival 
Gastronômico da Jabuticaba, a Rota Histórica da Cidade de Casa Branca, o Roteiro 
Rural de Casa Branca, a Feira de Artesanato, a Loja de Economia Solidária e 
eventos de aerodesporto e balonismo são prova dos avanços de Casa Branca no 
cenário turístico.  

 
Por outro lado, em esfera estadual, a histórica Lei Estadual nº 1.261/2015 

ainda apresenta oportunidade para se alcançar a classificação de Município de 
Interesse Turístico. O município, por sua vez, tem se empenhado para atender aos 
requisitos desta lei, entre os quais o desenvolvimento do presente Plano Diretor de 
Turismo. Cumpre-nos ressaltar que o Plano Diretor de Turismo foi precedido pelo 
Inventário da Oferta Turística, um estudo realizado pela Prefeitura Municipal de 
Casa Branca, por meio da Divisão de Turismo da Secretaria de Cultura. A Pesquisa 
de Demanda Real também foi desenvolvida e precede o presente volume. 

 
O Plano Diretor de Turismo é composto por Estudos e Análises e a 

Concepção de Estratégias e Plano de Ação para o desenvolvimento do turismo em 
esfera local.  Em Casa Branca foi elaborado este planejamento estratégico de modo 
participativo. Foram ouvidos, além dos representantes da gestão pública municipal, 
legislativo, empresários, comerciantes e moradores de todo o município para nos 
auxiliarem a estabelecer as estratégias e definir as prioridades de ações para os 
próximos anos.  

 
É de se ressaltar também que há um ambiente favorável para o turismo em 

Casa Branca. O município possui um COMTUR formalizado, atuante é privilegiado 
por ter expressivos atrativos turísticos histórico-culturais. A nossa história comprova 
a vocação turística por meio de seu conjunto urbano tombado provisoriamente pelo 
CONDEPHAAT, por ser a capital da jabuticaba, acolher lindas fazendas históricas e 
manifestações religiosas no Bairro Desterro.  

 
Somados a estas qualidades relatadas, o município atende aos aspectos 

caracterizados na supracitada Lei 1.261/2015: possui serviço médico emergencial, 
meios de hospedagem, serviços de alimentação, possui PIT – Posto de Informações 
Turísticas localizados no CICE – Centro Integrado de Cultura e Eventos. Da mesma 
forma, o município possui infraestrutura básica capaz de atender às populações 
fixas e flutuantes quanto ao abastecimento de água potável e à coleta de resíduos 
sólidos. 



 
Casa Branca apresenta o Plano Diretor de Turismo à sua comunidade, cadeia 

produtiva do turismo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e à Secretaria 
de Turismo do Governo do Estado de São Paulo com a certeza de que se conhece 
melhor. Estou convicto de que os estudos reúnem não apenas requisitos, mas são 
fundamentos que demostram ser justo a classificação de Casa Branca como 
Município de Interesse Turístico.  

 

 

 

Marco César de Paiva Aga 
Prefeito Municipal 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos pré-textuais serão  

apresentados na versão final do estudo
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Diretor de Turismo de Casa Branca foi precedido por dois volumes: o 

Inventário da Oferta Turística e a Pesquisa de Demanda Turística Real – esta última 

realizada em 2019 – ambos os estudos executados pela equipe da Divisão de 

Turismo do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Casa Branca. Já o 

presente volume do Plano Diretor de Turismo, composto por Estudos e Análises e 

Concepção de Estratégias e Plano de Ação, foi elaborado pela Leal Consultores 

Associados, empresa licitada para a prestação deste serviço, sendo os dois 

estudos que antecederam o Plano Diretor de Turismo referências indispensáveis de 

consulta para o presente planejamento estratégico. 

Importante contextualizar que um Inventário da Oferta Turística consiste no 

levantamento dos atrativos turísticos de Casa Branca já assim caracterizados 

somados aos recursos potencialmente turísticos que poderão ser transformados em 

atrativos turísticos. Inclui-se à oferta turística do destino os serviços aos turistas 

como meios de hospedagem, equipamentos de alimentação, comércio diferenciado, 

transportes, espaços para realização de eventos, entre outros. Do mesmo modo, é 

recomendável um levantamento de informações gerais sobre a infraestrutura básica 

da cidade de Casa Branca que, apesar de não estar relacionada diretamente à 

atividade turística, influencia na qualidade da experiência do turista na localidade, 

além de serem informações necessárias que servem para atender a Lei 

Complementar Estadual n° 1.261/2015. Por outro lado, a pesquisa de Demanda 

Turística Real é executada tendo como entrevistados os visitantes presentes em 

uma destinação turística em certo momento, tendo como objetivo compreender os 

diferentes aspectos de uma determinada realidade. Aos entrevistados são 

solicitadas informações sobre o seu perfil, tais como escolaridade, renda familiar, 

preferências de passeios e local de residência. Aos entrevistados é oportunizada a 

chance de opinar sobre o potencial turístico do destino visitado. Tais informações 

são necessárias não apenas para o planejamento turístico local com foco no 

mercado, mas servem também para atender a Lei Complementar Estadual n° 

1.261/2015. 

O Plano Diretor de Turismo foi dividido em três Capítulos. O Capítulo 1 tem 

caráter introdutório, com explicações sobre o estudo e a metodologia adotada. O 
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Capítulo 2, chamado Estudos e Análises, focalizou o Diagnóstico Turístico, sendo 

esta etapa o complemento do Inventário da Oferta Turística cujo volume, embora 

independente do corpo desta publicação, dela é parte integrante. No Capítulo 3 

ocorrerá a Concepção de Estratégias e Planos de Ação decorrentes de todos os 

dados reunidos e tratados no Inventário e no Plano Diretor de Turismo, organizados 

em Prognóstico Turístico e Diretrizes – neste momento serão apresentados os 

resultados dos Encontros Temáticos com o público de interesse. E, finalmente, os 

Programas e os Projetos para o desenvolvimento futuro da atividade turística em 

Casa Branca. 

Importante ressaltar o caráter participativo no método de elaboração do Plano 

Diretor de Turismo de Casa Branca, cuja metodologia está melhor apresentada no 

item subsequente a este texto introdutório. 

 

1.1 Metodologia 

 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, por meio da Divisão de Turismo do 

Departamento de Cultura, contratou a Leal Consultores Associados para prestar 

assessoria técnica especializada em Turismo para a elaboração do Plano Diretor de 

Turismo do município. A Leal Consultores Associados compôs equipe para 

desenvolver o presente Plano Diretor de Turismo. Sendo assim, efetuou um 

levantamento de campo para coleta de dados e, da mesma forma, procurou 

mobilizar órgãos públicos e empresariado local para a importância do estudo com o 

apoio da Divisão de Turismo na articulação e divulgação de parte do trabalho.  

Conforme explicado acima, o presente volume do Plano Diretor de Turismo é 

composto por Diagnóstico, Prognóstico, Diretrizes e Programas e Projetos, sendo 

este estudo complementar aos levantamentos realizados na Inventariação que 

serviram de referência para a construção deste planejamento estratégico.  

O Diagnóstico Turístico, que representa o início do trabalho analítico das 

informações coletadas, tem por objetivo a interpretação e compreensão da dinâmica 

turística contemporânea do destino. Nesta etapa será apresentado o panorama atual 

da atividade turística de Casa Branca, aplicadas ações e medidas de intervenção 

para o encaminhamento de um plano capaz de definir uma estratégia integrada de 

desenvolvimento turístico para o município.  
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Já o Prognóstico consiste na previsão de como será a evolução do turismo no 

município mediante a construção dos cenários: otimista, neutro e pessimista. Esta 

análise dos cenários auxilia na identificação dos pontos críticos, sobre os quais 

deverá recair a atenção da equipe de trabalho durante a definição das diretrizes e 

estratégias do Plano Diretor de Turismo. 

As Diretrizes do Plano Diretor de Turismo foram obtidas por meio de 

encontros temáticos. Ou seja, em reuniões realizadas pela equipe de trabalho com 

representantes da cadeia produtiva do turismo em esfera local (empresários), o 

Poder Público e a comunidade de Casa Branca. Foram realizadas 08 reuniões 

agrupadas conforme quadro a seguir:  

 

Quadro 1 – Encontros Temáticos. 

 

 
Encontros Temáticos 

 

 
ET1 

 

 
Governo Municipal 

 
ET2 

 

 
Segmento de Alimentos e Bebidas 

 
ET3 

 

 
Atrativos turísticos 

 
ET4 

 

 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Econômico e do Patrimônio 

 
ET5 

 

 
Serviços Turísticos e Comércio 

 
ET6 

 

 
Proprietários de imóveis do Conjunto Urbano 

 
ET7 

 
COMTUR 

 

 
ET8 

 

 
Legislativo Municipal 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 
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A metodologia empregada nestas reuniões foi a de técnicas de moderação de 

grupos de discussão com a apresentação de temas específicos, listando aspectos 

positivos e negativos do turismo e coletando sugestões para o futuro da atividade 

em Casa Branca que serviriam de base para a análise de SWOT feita pela empresa. 

Foi intensa a divulgação destes encontros junto ao público de interesse, sendo feitos 

contatos telefônicos com os empreendimentos de interesse e convites 

encaminhados por escrito. 

Os resultados das reuniões realizadas foram reunidos, organizados e 

receberam tratamento analítico, servindo como base então para a definição das 

diretrizes de desenvolvimento turístico e tornando-se referência aos Programas e 

Projetos propostos durante a execução do Plano Diretor de Turismo do município de 

Casa Branca.  

 Os dados coletados durante o estudo passaram a constituir uma base de 

dados que poderá ser alimentada periodicamente pela própria Divisão de Turismo 

da Prefeitura Municipal, permitindo a observação dentro de uma perspectiva de 

evolução histórica dos mesmos, a geração de gráficos que, quando atualizadas, são 

importantes ferramentas para o controle e reavaliação do Plano Diretor de Turismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – ESTUDOS E ANÁLISES 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  

 

 



 

 

2 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

A etapa de Estudos e Análises reúne dois importantes passos iniciais: o 

Inventário e o Diagnóstico Turísticos. 

O Inventário da Oferta Turística de Casa Branca é um importante instrumento 

de planejamento para a Administração Pública, uma vez que oferece um panorama 

dos elementos e potencialidades que compõem ou podem vir a estruturar a cadeia 

produtiva do turismo no município, permitindo assim um diagnóstico preciso do 

potencial local. As características do município e os elementos catalogados 

demonstram que Casa Branca possui, de um lado, expressivos atrativos turísticos 

em funcionamento. De outro lado, potenciais que podem ser melhor explorados e 

desenvolvidos, ampliando e diversificando a oferta turística da localidade. 

Por meio do Inventário da Oferta Turística elaborado pela Divisão de Turismo 

do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Casa Branca, informações 

foram atualizadas, novas possibilidades descobertas, razão pela qual pode-se 

afirmar que entre as diversas potencialidades de atratividade turística encontradas, o 

desenvolvimento do turismo dentro da área do município está relacionado 

principalmente aos segmentos cultural, religioso, rural, ecoturismo e aventura, 

gastronomia e negócios e eventos. Pôde-se observar ainda que o município conta 

com uma infraestrutura urbana e de serviços de apoio adequados ao seu porte e 

condição atuais, embora tenha-se se observado a carência de Sinalização de 

Orientação Turística que obedeça aos padrões internacionais e aos princípios de 

continuidade das chamadas. Contudo, todos os aspectos merecem avanços e são 

insuficientes para caracterizar o destino à excelência, sobretudo pelo aspecto de 

serviços de natureza turístico e de apoio a esta atividade. A qualificação como 

Município de Interesse Turístico – MIT, será determinante para estes avanços. 

Dentre outros aspectos, pudemos afirmar a existência de acesso aos atrativos; 

serviços de transporte, comunicação e segurança; atendimento médico emergencial; 

sinalização indicativa particular de atrativos turísticos em poucos locais, pontuais e 

sem continuidade; abastecimento de água potável e sistema de coleta e tratamento 

de esgotos; gestão de resíduos sólidos; pavimentação e limpeza urbana; rede de 

energia elétrica; meios de hospedagem, embora em pequena quantidade, e serviços 
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de alimentação que merecem ser trabalhados para obterem uma avaliação de 

excelência dentro do cenário turístico paulista. Contudo, neste momento, a cidade 

não tem condições de atender turistas se o seu fluxo for massificado pela análise da 

equipe técnica.  

Quanto ao Diagnóstico Turístico, que representa o início do trabalho analítico 

das informações coletadas, afirmamos que o mesmo tem vistas à interpretação e 

entendimento da dinâmica turística contemporânea do destino. Nesta etapa é 

apresentado o panorama atual da atividade turística de Casa Branca, aplicadas 

ações e medidas de intervenção para o encaminhamento de um plano capaz de 

definir uma estratégia integrada de desenvolvimento turístico para o município. 

Dessa forma, pôde-se identificar quais setores devem ser aprimorados e quais 

medidas são necessárias para que outros setores tenham excelência e o que o 

destino não tem e precisa ser criado. 

De maneira abrangente e como referência maior para os estudos, foi feita 

uma análise conjuntural para o turismo no município de Casa Branca na condição de 

destino turístico por meio de uma Análise SWOT.  

 

2.1 Análise SWOT 

 

A Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA 

(Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um instrumento utilizado para o 

estudo de cenários (ou análise de ambiente), tendo como finalidade auxiliar a gestão 

e planejamento estratégico de uma organização. 

A ferramenta empregada nesse estudo tem como objetivo identificar os 

aspectos e características do ambiente que interferem no desenvolvimento turístico 

do município, seja de forma positiva ou negativa, sendo estes aspectos: 

econômicos, sociais, políticos, legais, culturais, entre outros.  

Os cenários definidos na Matriz SWOT foram divididos conforme itens logo 

abaixo: 

 

1. Internos: situações influenciáveis e/ou sob o controle do município. 

- Forças: elementos considerados vantajosos. 
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- Fraquezas: inconformidades, pontos que devem ser melhorados. 

2. Externos: situações não influenciáveis e/ou que não estão sob o controle do 

município. 

- Oportunidades: fatores que facilitarão. 

- Ameaças: aspectos que dificultarão. 

 

A equipe técnica formada pela Leal Consultores Associados, por meio de 

experiências com o ambiente local, em especial os Encontros Temáticos que serão 

apresentados com detalhamento no item 3.3 Diretrizes, assim definiu a matriz 

SWOT: 
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Quadro 02 – Análise SWOT.  

 
Análise de SWOT elaborado pela equipe técnica 

 

P
o

n
to

s
 P

o
s
it
iv

o
s
 

Fatores Internos (Controláveis) Fatores Externos (Incontroláveis) 

 
Forças 
 
- 2 Voçoroca tombadas (morta e viva); 
- Riqueza naturais, verde, cachoeiras; 
- Capital Estadual da Jabuticaba (Lei Estadual 40 mil pés); 
- Maior produtor de laranja do estado e país; 
- Maior produtor de batata inglesa do estado; 
- Festival Gastronômico – Jabuticaba; 
- Aeródromo realiza eventos esportivos; 
- Localização geográfica; 
- Rodovias, Ferrovia, Aéreo de pequeno porte. 
- Retirada da Laguna – Marco comemorativo na Praça 
Honório de Syllos; 
- Escritor Ganymedes José dos Santos de Oliveira; 
- Boas estradas rurais (acesso às propriedades); 
- Turismo religioso (beatificação Irmão Roberto;  
- Festa do Desterro no Santuário); 
- Ramal do Caminho da Fé;  
- Rota de cicloturismo; 
- Clube Recreativo José do Patrocínio; 
- 205 anos de fundação; 
- Instituições de Ensino e capacitação (Faculdade de Casa 
Branca, ETEC, Sebrae Aqui, SESI) 
- Qualidade de Vida; 
- Roteiro Histórico; 
- Material de divulgação; 
- Agência de Turismo Receptivo; 
- Planejamento para o Turismo; 
- Rotas Turísticas regionais; 
- Aumento de chácaras de lazer e construções de chalés 
na área rural; 
- Horto Florestal (Estadual) e Bosque Municipal; 
- Produção Agrícola – 3º PIB Agrícola do País (Laranja, 
Batata Inglesa, Jabuticaba, Soja, Feijão, Cebola, Látex e 
Pinus); 
- Fazendas Históricas (Cachoeira, Brejão, Quinta das 
Duas Barras, Campo Alegre, Citrolima, Sítio Boa Terra - 
Produção Orgânica); 
- Proximidade de grandes centros emissores; 
- Proximidade de cidades que já tem fluxo turístico (Poços 
de Caldas, Estâncias de Caconde e Águas da Prata e 
MITs); 
- Livro a “Inocência” – Visconde de Taunay; 
- Casario e arquitetura histórica; 
- Variedade de produção rural (orgânicos, jabuticaba, 
laranja, batatas, cana-de-açúcar) 
- Semana Geraldo Meirelles (Marec;hal da Musica 
Sertaneja); 
- Festa do Peão; 
- Artesanatos com a iconografia da jabuticaba, licor de 
jabuticaba, carnes com geleia de jabuticaba; 
- Hospitalidade; 
- Evento off road; 
- Balonismo, campeonato paratrike; 
- Aeródromo Municipal 
- Cursos: capacitação Turismo Rural (SENAR), Técnicas - 
Monitor de Turismo (SENAC), receitas jabuticaba (SESI) 
- SEBRAE (capacitações para cadeia produtiva) 
- Segurança 
- 141 edifícios tombados pelo CONDEPHAAT (conjunto 
urbano) 
- Carnaval 
- Rodeio 
- Jogos universitários 

 
Oportunidades 
 
- Exploração do TR. 
- Produção constante de derivados da Jabuticaba. 
- Região Turística ( RT Entre Serras, Rios e Cafés) 
- Criação de uma Associação Regional de Municípios 
para o Turismo. 
- Formatação de Roteiros Regionais. 
- Investimentos em Meios de Hospedagem e 
Alimentação. 
- Linhas de Financiamento com foco no Turismo – Estado 
e Federal 
- Investimentos em hospedagem com serviço 
- Investimentos em meios de alimentação 
- Padre Donizeti  (Turismo Religioso em Tambaú). 
- Legislação MIT 
- Trabalhar cooperativismo (jabuticaba) 
- Parcerias em função do turismo locais e regionais 
- Feiras Itinerantes RT 
- Transformar Casa Branca em MIT 
- Desenvolve SP (financiamento para setor público e 
privado) 
- Novos empreendimentos 
- Horto Florestal, Bosque e voçoroca (atividades de 
aventura) 
- Evento de orquídeas 
- Rotas peregrinas 
- Marketing de rede (segmento religioso Caminho da Fé) 
- Público do SESC para empresas (roteiros turísticos) 
- Empregabilidade no setor de turismo (investimentos 
externos) 
- Ingresso de divisas 
- Aumento de turista em busca de novas experiências. 
(bucolismo Turismo Rural) 
- Turismo de proximidade 
- Investimentos disponíveis para o turismo – 
DESENVOLE-SP. 
- Proximidade de grandes centros emissivos – Poços de 
Caldas – Campinas – Ribeirão Preto. 
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- Poeirão (Prova de marcha de cavalo) 
- Cidade plana 
- BIFE (Estudantes da USP) e eventos esportivos  
- Tranquilidade 
- Qualidade de vida 
- Roteiro histórico (casarões) 
- Empresas (Terra Verde, Coopercitrus, John Deere, Rohr, 
Pack Bag, Pluma, HBA, Argenzio, entre outras) 
Eventos regionais (hotelaria) 
- Caminho da Fé e Turismo Religioso 
- Logística 
- Divulgação 
- Investimentos no CICE (Acolhimento aos eventos) 
- Orquidário (roteiro rural) 
- Clima ameno 
- Tipicamente interiorano 
- Casarões (casario em geral) 
- Fazendas históricas e força no campo (parte rural) 
- Tradição escolar (Escola Normal) 
- Patrimônio Arquitetônico 
- Igreja matriz com pinturas de Ganymedes José – Premio 
Jaboti 
- Produção artesanal 
- Reestruturação do COMTUR 
- Elaboração do Plano Diretor de Turismo 
- Valorização do plantio da jabuticaba pelos moradores da 
cidade. 
- Capital Estadual da jabuticaba 
- Livro 200 anos da cidade de Casa Branca 
- Bosque Municipal 
- Horto Florestal 
- Restaurantes nas área rural 
- Duas Estações de Trem – Desterro – Lagoa e Centro 
Cultural 
- EE Dr Francisco Thomaz de Carvalho - Patrominio 
- Ciclovia 
- Praça da Matriz – Igreja, Coreto e paisagismo. 
- Encontro de Balonismo – Campeonato 
- Cidade com baixo índice de violência e roubos 
- Eventos – Festa do Peão – Encontro de Mulas – GLTS – 
Parada de Natal – JORI – Festival Gastronômico – 
Semana Ganymedes Jose – Semana Geraldo Meirelles - 
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

P
o

n
to

s
 N

e
g

a
ti

v
o

s
 

 
Fraquezas 
 
- Falta de envolvimento dos empresários. 
- Pouco oferta dos produtos derivados da Jabuticaba. 
- Necessidade de capacitação para os produtos de 
Jabuticaba. 
- População não é sensibilizada para o Turismo. 
- Carência de Infraestrutura – Hospedagem e 
Alimentação. 
- Capacitação dos empresários para a gestão da 
atividade turística. 
- Atendimento das lojas comerciais. 
- PIT 
- Qualificação profissional – operacional e Gestão. 
- Domingo com poucas opções de comercio e 
gastronomia 
- Falta de união dos empresários 
- Falta conhecimento/sensibilização da população sobre 
o turismo. 
- Comércio (atendimento, horários de funcionamento e 
gestão) 
- Logística  
- Alcance da divulgação 
- Oferta de restaurantes e restaurantes noturnos 
- Capacitações para atendimento ao turista 
- Artesanato com motivo religioso (região) 
- Arborização e espaços verdes (aprimorar) 
- Investimentos no Horto Florestal 
- Transporte urbano 
- Sinalização turística (municipal e rodoviária) 
- Sensibilização do casa branquense para o turismo 
- Banheiros públicos 
- Rodoviária 
- Compreensão do significado e importância do 
tombamento (conjunto urbano) 
- Aprimoramento no comércio 
- Mão de obra qualificada no atendimento 
- Horários de atendimento no comércio 
- Hotelaria e setor de alimentação insuficientes para o 
turismo 
- Eventos concorrentes entre si no município 
- Lazer e eventos noturnos (poucas opções) 
- Recepção ao turista 
- Hotelaria insuficiente para megaeventos 
- Hábito do casa branquense comprar artesanatos 
- Poucas opções para alimentação 
- Criar meios de ter mais alcance 
- Conhecimento insuficiente da história de parte dos 
casa branquenses 
- Empregos 
- Sinalização turística 
- Infraestrutura para recepção a turista é deficitária 
- População não está conscientizada para o turismo – 
credibilidade. 
- Capacitação para os operacionais 
- Transporte público - horários 
- Acessibilidade deficitária. 
- Local que comercialize os derivados de Jabuticaba 
todo o dia. 
- Segurança nos locais ondem estão as chácaras de 
aluguel. 
- Apoio aos empresários locais para participarem dos 
eventos locais 
- Placas com nome de ruas 
- Empresários precisam se envolver mais para o turismo 
- Falta sensibilização da população para o Turismo. 
- Pouca oferta gastronômica noturna. 
- Divulgação dos empreendimentos. 
- Mais entrosamento dos empresários com o setor. 
 

 
Ameaças 
 
- Outras cidades de organizarem melhor. 
- Não continuidade das ações focadas no turismo. 
- Não continuidade das ações, eventos e planos para o 
Turismo da cidade. 
- Oferta de transporte rodoviário intermunicipal 
- Sazonalidade produção jabuticaba (in natura) 
- Destinos turísticos mais consolidados (Águas da Prata, 
Poços de Caldas, Holambra, entre outros) 
- Jovens desinteressados em busca de oportunidades de 
trabalho 
- Continuidade de Políticas Públicas em Turismo 
- Não implantação dos projetos 
- Não colocar o plano em ação 
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A Análise Conjuntural será apresentada a seguir no presente estudo, sendo 

importante esclarecer que o resultado apresentado na página anterior foi 

consequência de uma soma de análises técnicas realizadas no Inventário da Oferta 

Turística, na Pesquisa de Demanda Real e nos Encontros Temáticos, e que serão 

detalhadas à suficiência no Capítulo Concepções de Estratégias e Planos de Ação, 

assim como seus resultados serão respeitados na elaboração dos Programas e 

Projetos deste planejamento.  

 

2.2 Análise Conjuntural 

 

2.2.1 Caracterização geral 

 

Na caracterização geral observamos aspectos relacionados, sobretudo, à 

localização espacial do destino, a sua geografia e os modos de acessá-lo.  

Casa Branca localiza-se na região nordeste do Estado de São Paulo, na 

região intermediaria de Campinas e na região imediata de São João da Boa Vista, 

cuja Região Turística é chamada Mogiana Paulista. Está distante 230 km da Capital 

do Estado, São Paulo, via Rodovia dos Bandeirantes, sendo a Grande São Paulo o 

principal emissor de turistas da América Latina. É reconhecida por lei como Capital 

Estadual da Jabuticaba.  

Casa Branca está distante de Campinas 140 km, de Ribeirão Preto 136 km, 

de Piracicaba 166 km e de Poços de Caldas 73 km. O acesso à cidade de Casa 

Branca se dá pela Rodovia SP-340 que liga o município até Mococa, distante 230 

quilômetros da capital de São Paulo e 32 quilômetros de São José do Rio Pardo. 

Seus municípios limítrofes são Mococa, São José do Rio Pardo, Tambaú, Santa 

Cruz das Palmeiras, Itobi, Aguaí, Vargem Grande do Sul. 

O acesso à cidade de Casa Branca se dá pela Rodovia SP-340 que liga o 

município a Mococa, distante 32 quilômetros de São José do Rio Pardo. O aspecto 

logístico é muito forte nesta destinação, permitindo o acesso por meio rodoviário 

independente e por meio de viações de passageiros e, se necessário, Campinas e 

Ribeirão Preto são dotados de infraestrutura de transportes comerciais aéreos, além 

do Aeroporto de Poços de Caldas, distante apenas 70 km de Casa Branca. Tais 
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aspectos favorecem o desenvolvimento da atividade turística no futuro e cria 

condições para o deslocamento de pessoas.  

O município dispõe de Terminal Rodoviário, localizada na Rua Celina Soares 

s/n. O transporte intermunicipal rodoviário é a Viação Santa Cruz e Viação Rápido d’ 

Oeste, cujos horários de ônibus e destinos são apresentados no Inventário de Oferta 

Turística.  

Casa Branca não possui malha ferroviária para uso de passageiros, a antiga 

estação atualmente é utilizada como sede do CICE – Centro Integrado de Cultura e 

Centro de Convivência e Eventos, e Aeródromo Municipal dentro de sua área. 

Contudo, quando necessário o município pode ser servido pelo Aeroporto 

Internacional de Viracopos distante 160 km, é administrado pela INFRAERO e pelo 

Consórcio Aeroporto Brasil (UTC Participações, TPI S.A e Egis Airport Operation). O 

município está a 70 km do Aeródromo de Poços de Caldas. O município não possui 

hidrovia e porto intermodal.  

 

Tabela 01 – Municípios limítrofes. 

 

 

Município 

 

Localização 

 

Mococa 38 

Tambaú 35 

Santa Cruz das Palmeiras 22 

São José do Rio Pardo 32 

Itobi 15 

Vargem Grande do Sul 29 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Casa Branca (2019). 

 

Casa Branca está distante 230 km da Capital do Estado, São Paulo, 245 km 

de Bauru, e 139 km de Campinas, importantes centros urbanos do interior. 

Importante ressaltar que o principal emissor de turistas da América Latina é São 
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Paulo e sua região metropolitana. Diante do exposto, a caracterização geral da 

presente análise conjuntural apresenta cenário favorável para o desenvolvimento 

turístico, sobretudo relacionado aos modos de acessá-lo. 

 
 
2.2.2 Ambientes Jurídico e Institucional 
 
 

No que tange o ambiente jurídico, em esfera municipal o turismo não é 

caracterizado especificamente com um capítulo próprio na Lei Orgânica Municipal de 

Casa Branca, contudo os artigos e os respectivos conteúdos em que este tema está 

contemplado foram listados no Quadro 03. Está em andamento a construção do 

Plano Diretor de Casa Branca 2020, sendo que o mesmo acatará as recomendações 

validadas pela localidade no presente Plano Diretor de Turismo no que concernir ao 

turismo. Importante ressaltar que o turismo esteve contemplado no art. 28, Seção X, 

da Lei nº 2.806/2006, Plano Diretor que antecede ao que está em fase de 

elaboração. 

Fator positivo em Casa Branca é a existência da Lei das Micro e Pequenas 

Empresas conforme ressalta a importância a Lei Estadual 1.261/2015. O 

desenvolvimento do turismo está presente na atuação do COMTUR – Conselho 

Municipal de Turismo, instituído por meio da Lei nº 3.596 de 23 de maio de 2019, 

adequando-se às novas exigências da Lei Estadual n° 1.261/2015. Da mesma 

forma, não há uma lei de criação do FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo e o 

Município ainda carece de leis específicas que promovam o turismo e à arrecadação 

de recursos provenientes de impostos para investimento em turismo.  

De se ressaltar, em esfera estadual, a Lei Estadual nº 15.093, que declara o 

município Capital Estadual da Jabuticaba, a Lei Estadual nº 8.900/1994 e a Portaria 

SUP/DER-097 do mesmo ano, que declara o reconhecido valor paisagístico da SP-

2115, entre Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, trecho de 5 km entre o km 65 

e km 70, na região do Morro do Cruzeiro. Casa Branca possui um imóvel tombado 

pelo CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo e um processo de tombamento do 

conjunto urbano da cidade está em andamento no mesmo órgão estadual, que já 

tombou provisoriamente o conjunto urbano em questão por sua representatividade 
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em esfera estadual. A delimitação do Centro Histórico e desta área de tombamento, 

assim como a sua área envoltória, será determinada a partir do Plano Diretor de 

Casa Branca e dos estudos do CONDEPHAAT. 

Com relação aos requisitos indispensáveis à Lei Estadual nº 1.261, de 29 de 

abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de 

Municípios de Interesse Turístico, Casa Branca reúne condições para obter a 

referida qualificação: possui potencial turístico; dispõe de serviço médico 

emergencial e meios de hospedagem  local e regionalmente, assim como serviços 

de alimentação e informação turística; mantêm infraestrutura básica capaz de 

atender às populações fixas e flutuantes no que se refere a abastecimento de água 

potável e coleta de resíduos sólidos; possui expressivos atrativos turísticos, 

Inventário da Oferta Turística e Plano Diretor de Turismo elaborados e Conselho 

Municipal de Turismo, constituído e atuante. 

 No quadro a seguir alguns aspectos que merecem destaque no ambiente 

jurídico municipal e estadual: 

 

Quadro 03 – Legislações vigentes de destaque relacionadas  
ao Turismo no Município de Casa Branca e no Estado. 

 
 

 
Lei/Decreto Executivo 

 
Data Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Orgânica Municipal 
de Casa Branca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 de abril de 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 3º. Compete ao Município, no exercício 
de sua autonomia, legislar sobre tudo quanto 
respeite o interesse local, tendo como 
objetivo o pleno desenvolvimento de suas 
funções sociais e garantir o bem-estar de 
seus habitantes, cabendo-lhe, 
privativamente, entre outras, as seguintes 
atribuições:  
V - disciplinar a utilização dos logradouros 
públicos e, em especial, quanto ao trânsito e 
tráfego, provando sobre:  
e) os serviços de transporte particular 
coletivo, tais como transporte de escolares, 
turismo e fretamento, a autorização, controle 
e fiscalização destes serviços, visando a 
mantê-los adequados e seguros; 
Art. 4º. Compete ao Município, 
concorrentemente com a União e Estado, as 
seguintes atribuições: 
XII - promover e incentivar o turismo como 
fator de desenvolvimento social e 
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Lei Orgânica Municipal 
de Casa Branca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 de abril de 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

econômico; 
Art. 142. O Plano Diretor, aprovado pela 
Câmara Municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão 
urbana e rural e deverá considerar a 
totalidade do território municipal, 
assegurando: 
V - a criação e manutenção de áreas de 
especial interesse histórico, urbanístico, 
ambiental, turístico, artístico, estético, 
arqueológico, documental e de utilização 
pública; 
Art. 192. Constituem patrimônio cultural 
municipal os bens de natureza material e 
imaterial que se identificam com a ação e a 
memória dos diferentes grupos que formam 
a sociedade brasileira e em especial a 
casabranquense, entre os quais estão 
incluídos:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
ecológico e científico.  
Parágrafo único. O Poder Público Municipal, 
através do SPACHPAN, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural do Município por meio de 
inventários, registros, vigilância, 
tombamento, desapropriação e outras 
formas de acautelamento e preservação na 
forma que a lei estabelecer.  
Art. 193. São fonte de cultura, para 
conhecimento dos bens e valores culturais, 
além das citadas no artigo anterior:  
I - as bibliotecas;  
II - os museus municipais.  
Art. 194. O Município incentivará e destinará 
recursos para a manutenção da Banda 
Infanto-Juvenil e do Coral de Casa Branca, 
como entidades representativas da cultura 
do povo casa-branquense.  
Parágrafo único. A Lei estimulará, mediante 
mecanismos específicos, os 
empreendimentos privados que se voltem à 
preservação e à restauração do patrimônio 
cultural casa-branquense, bem como 
incentivará os proprietários de bens culturais 
tombados que atendam às recomendações 
de preservação do patrimônio cultural de 
Casa Branca. 
Art. 198. A Divisão Municipal de Esportes e 
Turismo articular-se-á com os demais órgãos 
e entidades responsáveis por atividades 
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esportivas e culturais no Município, visando à 
implantação e ao desenvolvimento do 
turismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Estadual  
nº 8.900/1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de setembro de 1994 

 
Dispõe sobre a colocação de anúncios em 
terrenos adjacentes às estradas de rodagem 
estaduais 
Artigo 25 - Não será autorizada a colocação 
de anúncios: 
I - ao longo de trechos de estradas 
considerados de reconhecido valor 
paisagístico, de acordo com a relação a ser 
baixada pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data da publicação desta 
lei; 
 
ANEXO II - SP 215, 065+000 - 070+000 
5,000, Casa Branca-Sta. Cruz das Palmeiras 
DR.13 
 

 
 

Lei nº 2.311 

 
 

18 de dezembro de 
1997. 

 
 

 
Estabelece normas e condições para a 
instalação, localização e funcionamento de 
feiras e exposições industriais, comerciais e 
de prestação de serviços e similares, com 
venda a varejo e por atacado no Município 
de Casa Branca. 
 

 
 

Lei nº 2.548 

 
 

07 de agosto de 2002 

 
Dispõe sobre a criação do Serviço de 
Inspeção Municipal – SIM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei nº 2.806 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 de outubro de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispõe dobra a instituição do Plano Diretor 
do Município de Casa Branca – PD e dá 
outras providências. 
 
MEIO AMBIENTE 
Art. 14. As diretrizes referentes ao meio 
ambiente são: 
II - criar Áreas de Proteção Ambiental para 
proteger e valorizar regiões de valor 
paisagístico, histórico e turístico; 
 
ASPECTOS ECONÔMICOS 
Art. 15. As diretrizes relativas aos aspectos 
econômicos são: 
V - explorar o potencial turístico do 
Município, de maneira a produzir maior 
geração de renda através do incentivo à 
instalação de equipamentos de infraestrutura 
turística como hotéis, restaurantes e 
empresas que fomentem essa atividade; 
 
 
SEÇÃO X 
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Lei nº 2.806 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 de outubro de 2006 

 
TURISMO 
Art. 28. As diretrizes referentes ao turismo 
são: 
I - incrementar os serviços de turismo como 
informações, sinalizações, guias e outros 
serviços de atendimento ao turista; 
II - fomentar o aproveitamento dos recursos 
hídricos existentes no Município para fins de 
turismo; 
III - incentivar o turismo de negócios; 
IV - assegurar um pacote de medidas 
voltadas ao ecoturismo; 
V - estimular a implantação de equipamentos 
de turismo através de incentivos e garantindo 
uma distribuição espacial adequada no 
decurso do uso e ocupação do solo; 
VI - assegurar um programa de eventos que 
permita a ocupação permanente dos 
equipamentos turísticos do Município; 
VII - fortalecer e apoiar as ações do 
COMTUR - Conselho Municipal de Turismo. 
 

 
Lei n° 2.970 

 

 
22 de julho de 2009 

 

 
Institui o COMTUR. 

 
Lei nº 15.093 

 
22 de julho de 2013 

 

 
Declara o Município de Casa Branca "Capital 
Estadual da Jabuticaba". 
 

 
 
 
 

Lei nº 1.187 

 
 
 
 

09 de setembro de 2013 

 
Dispõe a estabelecer, cumprir e dar forma 
legal ao fomento econômico derivado da 
atividade de micros e pequenas 
empresas no Município de Casa Branca, 
cumprindo de regulamentar em nosso 
nível de governo que preceitua a Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro 
de 2006. 
 

 
 

Lei n° 2.971 

 
 

22 de julho de 2009 

 
Cria o Fundo Municipal de Cultura - 
FUNCULTURA - e dá outras providências 
 

 
Lei nº 3.547 

 
19 de julho de 2018 

 
Institui a política de preservação do 
patrimônio cultural do município de Casa 
Branca e dá outras providências. 
 

 
 

Lei Complementar 
nº 3.007 

 

 
 

17 de dezembro de 
2009. 

 

 
Dá nova redação ao art. 1º e pár. 6º do art. 
1º, bem como altera os artigos 2º e 3º da lei 
nº 2078, de 9 de novembro de 1994. 
(Criação do COMTUR) 
 

 
 

Lei nº 3098 

 
 

26 de agosto de 2011 

 
Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá 
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outras providências. 
 

 
 

CONDEPHAAT, 
Resolução 189 

 
 

12 de dezembro de 
2002. 

 
Tombamento - EE/CEFAM Dr. Francisco 
Thomaz de Carvalho, antiga Escola Normal 
de Casa Branca.  
 

 
 

Lei nº 3596  
 

 
 

23 de maio de 2019 

 
Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Turismo e dá outras 
providências. 
 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quanto ao ambiente institucional, é preciso ponderar que 2020 é ano 

eleitoral em esfera municipal, fato que pode fazer com que o município sofra com 

algumas instabilidades próprias deste período que venham a impactar no 

desenvolvimento de planos e ações relacionadas ao turismo. É de se ponderar e 

alertar que o turismo, embora tenha espaço na estrutura administrativa na gestão 

municipal e turismólogo atuando no setor, fato positivo para nossas análises, é 

apenas uma divisão subordinada ao Departamento de Cultura que, por sua vez, 

reporta-se ao Esporte. Uma maior representatividade dentro desta estrutura 

organizacional, tendo o turismo mais visibilidade e autonomia para as suas ações, é 

algo que merece reflexão dos gestores públicos municipais. Uma alternativa é a 

divisão ter a condição de Departamento, assim como Cultura e Esporte. 

Segundo as informações levantadas no município também não possui lei 

própria de acessibilidade universal. O Código de Posturas, conforme apurou a 

equipe técnica junto à pasta de turismo, não destaca ações específicas para 

serviços turísticos no município. Estes aspectos somados, analisados e ponderados, 

criam uma atmosfera de neutralidade, ou seja, estabilidade, na conjuntura e no 

cenário do ambiente jurídico e institucional, sendo recomendáveis ações de 

aprimoramento. 

 No próximo subitem informações sobre o dimensionamento de infraestrutura 

em geral do município necessários ao acolhimento do turismo. 
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2.2.3 Dimensionamento da Infraestrutura  

 

Pôde-se observar ainda que o município conta com uma infraestrutura urbana 

e de serviços de apoio adequados ao seu porte. A proximidade com importantes 

centros urbanos paulistas, conteúdo melhor apresentado na caracterização da 

região do presente estudo, constitui vantagem. Contudo, alguns aspectos 

infraestruturas são necessários aos municípios individualmente. 

Neste sentido, Casa Branca apresenta virtudes, tal como o abastecimento de 

água, o tratamento do esgoto e a gestão de resíduos sólidos.  

O sistema de abastecimento de água no Município de Casa Branca é operado 

e supervisionado pela empresa concessionária Aguas de Casa Branca, que atende 

99,32%, dos domicílios e empreendimentos do município, de acordo com 

informações que constam do Inventário Turístico. 

Dê acordo com o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(2014), e com informações contidas no Inventário Turístico Casa Branca possui 

99,53% do lixo coletado diretamente por serviço de limpeza. A Prefeitura Municipal 

organiza a coleta de lixo todos os dias na área urbana e central no período da 

manhã e na área rural a coleta é realizada uma vez por semana na parte da manhã. 

E a coleta seletiva é realizada em dia pré-estabelecidos em cronograma distribuído 

para a população.  Ainda possui programas de coleta de óleo de cozinha, pilhas, 

baterias, celulares e pneus. A destinação final do lixo é aterro sanitário municipal, o 

qual opera em sistema de valas. O aterro fica localizado na Fazenda São José, Zona 

Rural, Km 04, a aproximadamente 10 km do centro do município, e possui área total 

de 72.600 m². O aterro sanitário possui licença de operação emitida pelo órgão 

ambiental CETESB, o qual contempla as atividades de aterro sanitário em sistema 

de valas.  

Quanto ao tratamento de esgoto, o município possui ETE com capacidade de 

tratar 100% do esgoto da área urbana e a rede de esgotos atende 98,93% das 

unidades habitacionais e empresarias da cidade, segundo informações obtidas no 

Inventario Turístico. Casa Branca possui energia elétrica fornecida pela empresa 

CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e a tensão disponível é de 110V. O 

percentual de atendimento da população é de __%. O atendimento aos clientes é 
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feito na Rua _______, Nº__, Centro. Quanto à iluminação pública está presente em 

todas as vias públicas do município.  

Os sistemas de segurança e saúde foram descritos no Inventário da Oferta 

Turística atendem as necessidades para ao que se propõem. Sistema de Segurança 

conta com as Polícias Civil e Militar com efetivos no município relatados no 

Inventário Turístico. O município possui Hospital, Pronto Socorro, Centro de Saúde e 

uma unidade do AME, com mais de 15 especialidades. O SAMU funciona junto ao 

serviço de busca e salvamento e atendimento médico emergencial, sempre com 

uma ambulância para atender 24 horas. Os casos que requerem remoção para 

Hospitais da região também são realizados por unidade de ambulâncias da 

Municipalidade.  

A boa conservação das estradas rurais visitadas pela equipe técnica e as ruas com 

asfalto e paralelepípedo da cidade é de registrar, contudo não há sinalização 

turística ou temática nas vias de acesso aos atrativos no município, apenas a 

sinalização de trânsito nas principais vias e sinalizações independentes de 

empreendimentos privados e as rodovias de acesso municipais e estadual 

apresentam-se em boas condições. 

O município dispõe de PIT – Posto de Informação Turística localizada na Rua 

Barão do Rio Branco, nas instalações da Prefeitura Municipal de Casa Branca. A 

sala da Gerência de Turismo oferece o atendimento aos turistas durante o horário de 

expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. O espaço 

oferece atendimento e não dispõe de folheteria institucional, somente disponibilizada 

cartões ou folders dos estabelecimentos de alimentos e bebidas. A atual gestão tem 

planos para a implantação de uma PIT na Praça da Matriz, é um projeto que o 

prefeito, a gerente de turismo e a arquiteta da prefeitura estão desenvolvendo.  

No aspecto sinalização, há sinalização parcial de Orientação Turística no 

município, não obedecendo aos padrões internacionais, conforme preconiza o 

Ministério do Turismo e sem uma sequência nas chamadas nos principais atrativos 

públicos e privados do município. 

A sinalização turística é considerada auxiliar de trânsito, uma vez que, além 

de informar o acesso aos atrativos turísticos de uma localidade, auxilia no fluxo do 

trânsito em um município. É um item indispensável para um município que pretende 

se qualificar como MIT – Município de Interesse Turístico.  



 

28 

A seguir os ambientes Natural e Cultural são comentados no presente estudo 

de planejamento. 

 

2.2.4 Ambientes Natural e Cultural  

 

A natureza e a cultura são matérias-primas do turismo. Em Casa Branca há 

potencialidade turística para o desenvolvimento de ambos, contudo a cultura é 

aspecto determinante no município. 

O ambiente natural em Casa Branca está mais associado ao Horto Florestal, 

às formações da voçoroca ou boçoroca, ambos dentro de um contexto urbano, uma 

vez que se localizam muitos próximos à cidade, em área periféricas, ou seja, à 

margem da cidade. A área do município é predominantemente agricultável. De se 

destacar, em sua porção oeste, áreas vizinhas ao Morro do Mirante, logo na divisa 

com Santa Cruz das Palmeiras, região em que a paisagem natural merece 

destaque, tanto que a rodovia que leva ao município vizinho é trecho de reconhecido 

valor paisagístico por força de lei estadual. 

Por outro lado, o ambiente cultural se mostra muito favorável para o 

desenvolvimento turístico. Município com forte produção rural e casarões de antigas 

propriedades rurais, Casa Branca possui 05 roteiros rurais formatados. O município 

também tem destaque no conjunto urbano arquitetônico com diversas construções 

centenárias e bicentenárias tombado provisoriamente pelo CONDEPHAAT, o prédio 

da antiga escola normal tombado, as manifestações de Fé na Igreja Nossa Senhora 

do Desterro e no Caminhos da Fé, como aspectos determinantes para corroborar 

com esta análise. De se ressaltar que Casa Branca conta com uma Rota Histórica 

da Cidade, é a Capita Estadual da Jabuticaba por força de lei, sedia eventos de 

aerodesporto, Festa do Peão, Balançando o Coreto, entre outras iniciativas que 

fazem recair destaque para o ambiente cultural no município. 

 

2.2.5 Oferta Turística/Cadeia Produtiva 

  

A Oferta Turística Original é composta pelos atrativos culturais e naturais 

existentes em Casa Branca. Na Oferta Turística Agregada estão serviços e 

equipamentos integrantes da cadeia produtiva do turismo.  
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O Inventário da Oferta Turística foi realizado pela Prefeitura Municipal de 

Casa Branca, com base nos formulários do Ministério do Turismo. Por 

considerarmos os estudos complementares, sendo o Plano Diretor de Turismo uma 

consequência do Inventário da Oferta Turística, suas informações e tabelas foram 

amplamente utilizadas neste item, além de análises e algumas complementações 

pertinentes que foram acrescidas pela equipe da Leal Consultores Associados. O 

enfoque deste subitem será dado aos setores de atrativos turísticos, hospedagem, 

alimentação e eventos, a começar pelos hotéis. 

Em Casa Branca existem cinco meios de hospedagem que oferecem serviços 

regulares: Casa Paula Cb, Hospedaria Casa Branca, Alfonso’s Hotel, Hotel Coesa e 

Pousada Rancho dos Artistas. 

 

Tabela 01 – Meios de Hospedagem. 

 

 

Meio de hospedagem 

 

UHs 

 

Leitos 

 

Casa Paula Cb 6 8 

Hospedaria Casa Branca 16 25 

Alfonso’s Hotel 31 65 

Hotel Coesa 25 40 

Pousada Rancho dos Artistas 9 26 

TOTAL 87 164 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

A partir das respostas oferecidas pelos estabelecimentos que participaram do 

Inventário da Oferta Turística, foi possível realizar um levantamento da capacidade 

hoteleira da cidade (Tabela 03). Atualmente, Casa Branca dispõe de 87 unidades 

habitacionais e 164 leitos.  
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Tabela 02 - Informações Gerais dos Hotéis. 

  

Casa 
Paula Cb 

Hospedaria 
Casa Branca 

Pousada 
Rancho 

dos 
Artistas 

 
Hotel 
Coesa 

 
Alfonso’s 

Hotel 

Identificação 
Casa 

Paula Cb 
Hospedaria 

Casa Branca  

Pousada 
Rancho 

dos 
Artistas 

 
Hotel 

Coesa 

 
Alfonso’s 

Hotel 

Funcionários 
fixos 

- - - 
6 6 

Funcionários 
temporários 

3 3 1 
- - 

Localização 

Rua 
Mestre 
Araujo 

Rua Ipiranga, 
159 

Rua 
Geraldo 
Meireles, 
s/n, Bairro 

Arlindo 
Peres 

Rodovia 
SP340, 
KM 238 

Praça Rui 
Barbosa, 

nº45, 
Centro 

Especialidade 
Negócios 

e lazer 
Negócios e 

lazer 
Negócios 

e lazer 
Lazer Negócios 

e lazer 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

Com relação à empregabilidade neste segmento hoteleiro, são 12 

funcionários que trabalham de modo fixo nos empreendimentos hoteleiros do 

município, sendo que os empreendimentos contratam aproximadamente 7 

funcionários para atividades temporárias, portanto, sem vinculação empregatícia.  

 

 

Tabela 03 – Características hospedagem. 

 

  

Casa Paula 
Cb 

Hospedaria 
Casa Branca 

Pousada 
Rancho dos 

Artistas 

 
Hotel 
Coesa 

 
Alfonso’s 

Hotel 

Total de UH 6 18 21 25 9 

Total de 
Leitos 

8 25 65 40 28 
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UHs 
adaptadas  
para PNE1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Capacidade  
estacionam
ento2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

Com relação aos estabelecimentos de alimentação, foi fornecida pela 

Prefeitura Municipal uma relação dos equipamentos de alimentação do município.  

 

Quadro 04 – Estabelecimentos de Alimentação. 

 

 
Estabelecimentos de Alimentação 

 

Restaurante Agua na Boca Parada do Açaí 

Quero Mais Sabor Sorveteria Cuca Fresca 

Chocolateria Pastel e Cia 

Pastelaria Pastel Mania Delicia Natural 

Sorveteria do Mané Café Agua na Boca 

Padaria Sartori Açaí da Terra 

Sorveteria Por do Sol Cafeteria Lili 

Padaria e Confeitaria do Chico Cia de Minas 

Padaria Zanchetta 
 

Espaço Bambu Restaurante e Escola 
de Gastronomia 

Bar e Restaurante Barão Churrascaria e Pizzaria Estância Grill 

Parada Obrigatória 
 

Churrascaria Tempero Gaúcho 
 

Escudo Food Bezerras Burguer 

Pizzaria A Massa 
Pizzaria Mamma Mia Comida da Roça 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

A partir desta lista a equipe técnica identificou aqueles com infraestrutura 

mínima para atender os visitantes e turistas que chegam a Casa Branca. Estes 

                                                 
1 Informações indisponíveis no Inventário Turístico. 
2 Informações indisponíveis no Inventário Turístico. 
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estabelecimentos foram visitados para aplicação dos formulários de Inventariação 

pela Prefeitura Municipal de Casa Branca. Foram registrados 26 estabelecimentos 

no setor de alimentação que se apresentam como de interesse ao turista pelas suas 

características e foram avaliados pela equipe da Prefeitura Municipal.  

Com relação à empregabilidade neste segmento de alimentação, são 91 

funcionários que trabalham de modo fixo e 54 contratações temporárias, 

totalizando 145 pessoas atuando de modo fixo ou temporário nos 

empreendimentos de alimentação do município.  

 

 Tabela 04 – Empregabilidade no setor gastronômico de Casa Branca. 

 

 

Tabela de Empregabilidade 

Bares, restaurantes, padarias, cafeterias 
e similares. 

TOTAL 145 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

Com relação aos atrativos ou pontos turísticos, abertos à visitação ou não 

(reais e potenciais) seguem no Quadro 5 e são parte da Oferta Turística Original, 

sobre a qual é composta pelos atrativos culturais e naturais existentes em Casa 

Branca. Os atrativos listados no quadro a seguir foram visitados e analisados pela 

equipe da Prefeitura Municipal de Casa Branca, de onde retiramos informações de 

inventariação turística, sendo a referência (P) de atrativo com potencial turístico e 

não aberto à visitação organizada3.   

                                                 
3 De se ressaltar que os casarões que integram a Rota Histórica da cidade de Casa Branca são 
visualizados externamente, salvo exceções negociadas com moradores. 
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Quadro 05 – Atrativos e Pontos Turísticos Naturais e Culturais de Casa Branca. 

 

 
ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS  
HISTÓRICO-CULTURAIS E NATURAIS 

– REAIS E POTENCIAIS 
 

 

 
Museu Histórico Pedagógico Alfredo e Afonso de Taunay 

 

 

 
Monumento do Marco Comemorativo da Retirada da Laguna 

 

 
 

Pontilhão do Desterro (P) 
 

 

 
Cemitério Municipal de Casa Branca (P) 

 

 

 
Cemitério de Lagoa Branca 

 

 

 
Fazenda Prudente do Morro (P) 

 

 

 
Fazenda Cachoeira (P) 

 

 

 
Fazenda Brejão (P) 

 

 

 
Fazenda Campo Alegre  

 

 

 
Fazenda Santa Paulina (P)  

 

 

Sítio Santo Antônio 
 

 

Fazenda Santo Antônio do Valinho 
 

 

 
Fazenda São Geraldo – Cervejaria Red Door 

 

 

Sítio São Benedito 
 

 

Fazenda São Benedito – Vila Fiore 
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Sítio Colina 
 

 

Sítio A Boa Terra 
 

 

Sítio Quinta das Duas Barras 
 

 

Ruínas Estação Cel. Corrêa 
 

 

Ruínas da Estação Miragaia 
 

 

Estação Lagoa Branca 
 

 

 
Santuário Nossa Senhora do Desterro 

 

 

 
Capela Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

 
Capela São Francisco de Assis 

 

 

 
Capela Nossa Senhora do Rosário 

 

 

Sagrado Coração de Jesus –  
Capela da Santa Casa De Misericórdia 

 

 
Capela São Paulo Apóstolo 

 

 
Capela Três Cruzes 

 

 
Capela São Paulo Apóstolo 

 

 
Capela Sagrado Coração de Jesus e Maria 

 

 
Paróquia São João Batista 

 

 Caminho da Fé 
 

 
Casarão do Barão de Casa Branca (P) 
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Casarão da Família Castro (P) 

 

 

Escola Dr. Rubião Junior (P) 
 

 

Escola Dr. Francisco Thomaz de Carvalho (P) 
 

 
Clube Casa Branca (P) 

 

 
Casarão da Família Villela (P) 

 

 
Casa da Família Guerreiro (P) 

 

 
Casa do Capitão Sebastião Antônio de Carvalho (P) 

 

 
Solar dos Musa – Gabinete do Prefeito (P) 

 

 

Fórum Ministro Costa Manso (P) 
 

 
Cadeia Pública de Casa Branca (P) 

 

 

 
Casa da Família Guerreiro (P) 

 

 

 
Calçamento de Pedra (P) 

 

 

 
Casas Açorianas (P) 

 

 

 
Casarão da Família do Barão do Rio Pardo (P) 

 

 

 
Sindicato Rural (P) 

 

 

 
Casarão da Família Thomaz de Carvalho (P) 

 

 

 
Casarão da Família ABBA (P) 
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Casa da Família Lafayette de Toledo (P) 

 

 

 
Casa Do Ministro Costa Manso (P) 

 

 

 
Biblioteca Municipal Padre Santana 

 

 

 
Casa Paula – Hospedagem 

  

 
Estação Nova – CICE- Centro Integrado de Cultura e Eventos 

 

 

 
Bosque Municipal Prefeito Carlos dos Santos Bastos 

 

 

 
Boçoroca (P) 

 

 

 
Horto Florestal 

 

 

 
Espaço Bamboo Gastronomia e Eventos 

 

 
Praça Barão de Mogi Guaçu e Coreto 

 

 

 
Praça Dr. Barreto e Coreto 

 

 

 
Procissão Nossa Senhora do Desterro 

 

 

 
Jabuticaba Rodeio Festival 

 

 
Cine Teatro Casa Branca 

 

 
 

Faculdade Facab 
 

 

 
Loja de Economia Solidária 

 

 

 
Aeródromo 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 
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A seguir apresentamos o Calendário de Eventos de Casa Branca, contudo 

ainda não há um calendário de eventos oficial caracterizado como turístico pela 

municipalidade e pelo COMTUR. O Calendário de Eventos que segue atualmente 

conta com 14 eventos regulares e que buscam ser periódicos. 

 

Quadro 06 – Calendário de Eventos Turísticos. 

 

 
Meses 

 

 
 Eventos 

 
Fevereiro 

 
Carnaval 

 

 
Junho 

 
Campeonato Nacional de Balonismo 

 

 
Setembro 

 
Festival da Florada da Jabuticaba 

 

 
Outubro 

 
Festival da Jabuticaba no Pé 

 

 
Outubro 

 
Jabuticaba Rodeo Festival 

 

 
Outubro 

 
Aniversário da cidade 

 

 
Novembro 

 
Festival Gastronômico 

 

 
Informação não 

disponível no Inventário 

 
Encontro de Carros Antigos 

 

 
Informação não 

disponível no Inventário 

Festa da Padroeira 

 

 
Informação não 

disponível no Inventário 

 
BIFE 

 

 
Informação não 

disponível no Inventário 

   
Festa do Vinho 

 

 
Informação não 

disponível no Inventário 

 
Festa do Chopp 

 

 
Informação não 

 
Festa das Nações 
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disponível no Inventário  

 
Informação não 

disponível no Inventário 

  
 Festa de Nossa Senhora do Desterro 

 
 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

 

Casa Branca tem se empenhado em otimizar o uso de seu aeródromo. Houve 

esforço em captar eventos de aerodesporto, de modo a construir possibilidades 

relacionadas a este segmento no município. A recente cessão do espaço do 

aeródromo para a CAB – Comissão de Aerodesporto Brasileira demostra avanços 

neste segmento, seja com relação a eventos, seja com relação a passeios 

essencialmente turísticos de lazer para amantes de atividades ao ar livre e no ar. 

Existem no município espaços para realização de eventos, porém faz-se 

necessária a montagem de estruturas temporárias e específicas para eventos que 

não sejam de pequeno e médio portes. Casa Branca conta 06 espaços de eventos, 

sendo cinco deles privados e um público. 

 

Quadro 06 – Salões e espaços para festas e eventos. 

 

 
Nome 

 

 
Endereço Telefone 

 

 
ACCPE ASSOCIAÇÃO CASA 

- BRANQUENSE DE 
CULTURA PHYSICA E 

ESPORTES 

 
Rua Coronel Castro Nº 

538 Jardim Tupi (19) 3671-1063 
 
 

 
Centro Comunitário de Casa 

Branca 

 
Rua 12 de Outubro Nº 70 

Bairro São João 
(19) 3671-2220 

 

CPP (Centro do Professorado 
Paulista) 

 
Rua Coronel José Júlio Nº 

600 

 
(19) 3671-1209 

 
 

Buffet Arco Íris 

 
Av. Doutor Francisco 

Nogueira de Lima Nº 1249 

 
(19) 3671-1800 

 

Asilo 
 
 

 
 

Avenida Dr. Francisco 
Nogueira de Lima, nº254 

 

-- 
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Salão de Festa Nossa 
Senhora do Desterro 

Rua dos Pelegrini, nº 11, 
Bairro do Desterro 

 

(19) 36711143 
 
 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2019). 

 

Estas possibilidades de turismo, de acordo com a terminologia de 

segmentação preconizada pela Lei nº 1.261/2015, são o Turismo Cultural, 

Turismo Rural, Turismo Religioso, Turismo de Aventura, e Turismo de 

Negócios e Eventos.  

  De se ressaltar ainda na oferta turística que Casa Branca integra o Mapa do 

Turismo Brasileiro 2019, do Ministério do Turismo do Governo Federal, e que no 

município existem 5 Rotas Turísticas Rurais em Casa Branca, assim como a Rota 

Histórica da Cidade de Casa Branca, iniciativas que contam com apoio da Divisão 

de Turismo da Prefeitura Municipal e folheteria de divulgação própria, além de um 

trabalho de execução na Rota Histórica da Cidade de Casa Branca. Casa Branca 

integra ainda um ramal do Caminho da Fé, importante rota peregrina brasileira com 

destino ao Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte (SP). A Divisão 

de Turismo tem se empenhado em realizar ações de agendamentos e promoção 

comercial dos empreendimentos turísticos, contudo é importante os 

empreendedores da cadeia produtiva em turismo reconhecerem a necessidade 

profissionalização de seu trabalho e de que o âmbito da operação turística precisa 

ser abraçado pela iniciativa privada. 

 Com relação às análises relacionadas à qualificação da cadeia produtiva com 

base nos dados disponibilizados e constantes neste capítulo, é perceptível o esforço 

do Poder Público para oferecer treinamentos nos segmentos da cadeia produtiva do 

turismo em Casa Branca, por meio da parceria entre SENAR-AR/SP, Sindicato Rural 

Patronal de Casa Branca e Prefeitura Municipal, com turmas em 2019 e 2020. 

Pessoas da cidade também cursaram o curso de guia em turismo receptivo na 

instituição SENAC, iniciativas que demostram interesse em aprimorar, por meio de 

capacitações, a hospitalidade em turismo no município. Embora município 

tipicamente interiorano, de povo hospitaleiro, Casa Branca ainda carece de melhor 

qualificação de empresários e operacionais nos segmentos hoteleiro, de alimentação 
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e no comércio em geral, conforme reportado nos Encontros Temáticos pelos 

participantes e confirmado pela consultoria técnica em visitas espontâneas e 

aleatórias em empreendimentos desta natureza. De se ressaltar, ainda, que parte 

significativa dos segmentos de empreendimentos citados e dos atrativos turísticos 

privados ainda operam com procedimentos operacionais caseiros e amadores, fato 

que demanda atenção dos gestores públicos municipais e coloca estes segmentos 

dentro de uma perspectiva de pessimismo para o futuro, necessitando ações de 

aprimoramento imediatas.  

No item 2.2.6 serão apresentadas informações relacionadas à caracterização 

da Demanda Turística do município de Casa Branca tendo como referência os 

Estudos de Demanda, volume que é parte integrante do Plano Diretor de Turismo. 

 

2.2.6 Demanda Turística 

 

Tendo como referência a Pesquisa de Demanda Turística Real, que foi 

realizada, tabulada e analisada pela Divisão de Turismo da Prefeitura Municipal de 

Casa Branca, podemos observar as características do público que visita e pretende 

visitar a cidade, de acordo com os estudos que nos foi apresentado pela 

Municipalidade. 

De acordo com o estudo a abordagem dos 400 entrevistados, ocorreu de 

forma aleatória, em diferentes dias e meses. A pesquisa foi realizada na Rua 

Coronel José Júlio, no aeroporto - durante o Campeonato Brasileiro de Balonismo, - 

no Terminal Rodoviário, Praça Barão de Mogi Guaçu - durante o Festival 

Gastronômico da Jabuticaba, - no Hotel Alfonso’s e Restaurante Cia. de Minas. 

 Importante ressaltar que 58% dos visitantes de Casa Branca vêm de 

municípios com até 100 km de distância, 34% vem de municípios distantes mais de 

100 km de distância e 3% dos visitantes são de outros estados. O percentual de 

17% dos visitantes é advindo de municípios da região metropolitana da cidade de 

São Paulo. 

No aspecto idade, 37% dos entrevistados pertencem à faixa etária dos 30 aos 

39 anos, 23% dos entrevistados na faixa etária de 19 a 29 anos. Quando somamos 
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todos aqueles com idade acima de 40 anos, chegamos a 36% das pessoas 

entrevistadas.  

Verificamos que 49% dos visitantes foram a Casa Branca para participarem 

de eventos e Congressos e Feiras, 18% dos entrevistados estavam buscando gozar 

o seu tempo disponível de lazer, 15% estavam a trabalho, 13% declararam que se 

motivaram em visitar Casa Branca para visitar a familiares, 9,5% estavam na cidade 

para assuntos de saúde e 7% foram realizar compras pessoais. Ações voltadas à 

família e a formatação e comercialização de produtos turísticos voltados a este 

público devem ser considerados neste planejamento estratégico. 

Um resultado que merece atenção e destaque: 38,5% dos entrevistados que 

vieram a atraídos pelos eventos, 31,5% responderam que o principal interesse da 

visita era atrativo culturais, 23% o contato com a natureza/ecoturismo,11% 

buscaram por Diversão Noturna e 8% por outros atrativos. 

Quanto à escolaridade e a renda familiar a pesquisa não abordou esses 

questionamentos, o que ao nosso entendimento, seria fundamental para conhecer o 

grau de instrução e o potencial de compras desses turistas ou excursionistas. 

 Com relação à fonte de informação para viagem, 44% dos respondentes já 

conheciam o destino e 37% receberam recomendação de parentes e amigos. 

Apenas 7% buscaram informação na internet e mídias sociais e 5% obtiveram 

contato com material promocional da cidade em feiras e eventos. Destaca-se a 

importância da recomendação para o consumo turístico e a importância da chamada 

divulgação “boca a boca” no marketing da destinação, contudo mais ações que 

visibilizem a marca do destino são recomendáveis. 

Os números de 34,5% dos entrevistados são de grupos familiares, 30% eram 

grupos de amigos e colegas e 18,5% de casais sem filhos. Importante ressaltar que 

outros 17% viajaram a Casa Branca sozinhos. Trata-se de algo significativo para 

Casa Branca fomentar viagens de casais com ou sem filhos.  

Outros aspectos relevantes dizem respeito a totalidade dos entrevistados que 

utilizaram o serviço de agenciamento para a realização da viagem 72%, o uso do 

automóvel próprio para chegarem a cidade foi relatado por 54% dos respondentes 

da pesquisa e 29% dos entrevistados utilizaram o transporte público para chegar ao 

destino. Essa dependência do uso de agenciamento turístico e do transporte público 

para chegar ao destino é algo que necessita ser observado pela gestão do turismo 
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no município, para à necessidade da busca pelo turista independente 

disponibilizando mais informações atrás de mídias eletrônicas entro outras formas 

de atingir esse segmento. 

Quando visitam Casa Branca os turistas se utilizam dos meios de 

hospedagem 47%, já 28,5% ficam em casas de amigos ou parentes. Estes visitantes 

informaram que os maiores gastos durante sua estadia seriam com alimentação 

(32%), seguido com as despesas de hospedagem (28,5%), já os gastos com 

atrativos turísticos na ordem de (24%), de (10%) para compras pessoais e (5%) em 

transporte. Dos entrevistados, 5% informaram possuir ou estarem acompanhado de 

alguma pessoa com necessidades especiais, algo que indica a necessidade do 

município e sua oferta turística também se preparar e incluir em seu marketing 

turístico a acessibilidade universal, de modo que seja agregado valor à sua oferta 

turística.  

 Os entrevistados apresentaram respostas espontâneas para o que aconteceu 

de melhor na viagem. Eles relataram que o melhor da viagem foi: o Centro Turístico 

(46%), a Infraestrutura da cidade (35%), bons preços (18%) e variedade e boas lojas 

(1%). 

Diante do Estudo realizado pela Divisão de Turismo de Casa Branca e com as 

respostas dos entrevistados, permitem identificar o segmento de público alvo que 

visita Casa Branca composto por grupo familiar e grupos de amigos e colegas 

que estão em busca de eventos, atrativos culturais e contato com natureza e 

uma cidade interiorana. 

Respeitando estas informações de Demanda Turística, bem como de todo o 

Diagnóstico Turístico, no próximo capítulo serão tratados o Prognóstico, as 

Diretrizes, os Programas e os Projetos resultantes do presente estudo. 
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CAPÍTULO 3  

CONCEPÇÃO DE ESTRATÉGIAS  
E PLANOS DE AÇÃO 

 
PROGNÓSTICO – DIRETRIZES –  

PROGRAMAS – PROJETOS  
 
 



 

 

3 CONCEPÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

Neste Capítulo serão tratados o Prognóstico, as Diretrizes, os Programas e os 

Projetos resultantes do presente estudo, de modo que o planejamento estratégico se 

dê como consequência do Inventário da Oferta Turística, do Diagnóstico Turístico e 

das Pesquisas de Demanda Real.  

Nesta etapa a participação social foi validada e se legitimou por meio dos 

Encontros Técnicos Temáticos com públicos de interesse (Poder Público, 

Empresários, COMTUR, demais cidadãos interessados) em reuniões que serão 

apresentadas nas Diretrizes do Plano. 

 

3.1 Prognóstico 

 

O Prognóstico consiste na previsão de como será a evolução do turismo no 

município mediante a construção dos cenários: otimista, neutro e pessimista. A 

análise dos cenários auxilia na identificação dos pontos críticos, sobre os quais 

deverá recair a atenção da equipe de trabalho durante a definição das diretrizes e 

estratégias do Plano Diretor de Turismo.  

Embora existam determinados pontos críticos e muitos itens a serem 

aprimorados, o cenário para o desenvolvimento da atividade turística é, de modo 

geral, OTIMISTA segundo apurou-se. As descrições detalhadas serão apresentadas 

na audiência pública a ser realizada. 

Importante ressaltar que este planejamento construiu a missão e visão para 

o município com relação ao turismo4. Também serão estabelecidos os objetivos e 

metas que deverão ser alcançados, em um espaço de tempo definido de acordo 

com as necessidades e prioridades do município.  

Os objetivos e metas serão estabelecidos de acordo com os desafios 

identificados para o desenvolvimento do território por meio das análises SWOT 

realizadas na etapa de Diagnóstico.   

                                                 
4 Entendemos por missão a declaração da razão de ser da destinação turística. E a visão aquilo que 
é almejado pelos atores locais (neste contexto representados por membros da comunidade em geral, 
empresariado, poder público, terceiro setor e representações de classe). 



 
 
 

45 

Quadro 07 – Construção de Cenários. 

 

 
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

 
Dimensão 

 
Cenário 

 

 
Caracterização da região 

 

 
CENÁRIO OTIMISTA. 

Ambientes cultural e natural CENÁRIO OTIMISTA. 

 
Ambiente Jurídico e Institucional 

 

 
CENÁRIO NEUTRO. 

 

 
Infraestrutura 

 
CENÁRIO OTIMISTA. 

 
Oferta Turística 

 

 
CENÁRIO OTIMISTA. 

 

 
Qualificação da Cadeia  
Produtiva do Turismo 

 

CENÁRIO PESSIMISTA. 

 
Demanda Turística 

(Pesquisa) 
 

CENÁRIO NEUTRO. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

 

Depois do Prognóstico apresentado serão abordados alguns aspectos 

importantes para futuras ações mercadológicas. Já consideramos o refinamento das 

informações coletadas e analisadas no Inventário da Oferta Turística, nas Pesquisas 

de Demanda Turística Real, no Diagnóstico e no Prognóstico. Inclui-se nesta 

avaliação com foco nos aspectos mercadológicos os resultados já coletados e pré-

avaliados dos Encontros Temáticos – serão apresentados no item 3.3. 
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3.2 Aspectos Mercadológicos 

 

A definição de um posicionamento é fundamental para orientar o 

estabelecimento da identidade do município, pois representa vantagens competitivas 

e valores agregados ao destino que possam ser percebidos diretamente ou 

subjetivamente pelos seus clientes. Ao se orientar para o mercado, o destino pode 

se adequar às necessidades e expectativas dos consumidores, aprimorando a 

cadeia produtiva do turismo às variáveis mercadológicas que o influenciam no 

mundo contemporâneo. O conjunto composto por missão e visão representa o 

conceito de posicionamento e orientação para o mercado turístico do município, uma 

vez que retrata a identidade característica do destino. 

 

3.2.1 A Missão  

 

A missão é uma breve declaração do propósito e a razão de existência que irá 

nortear e influenciar, diretamente, a rotina da destinação turística, seus agentes e no 

futuro destes. E a partir desta missão as ações de marketing também poderão ser 

melhor planejadas no futuro.  

Diante das discussões promovidas nos encontros temáticos a equipe de 

trabalho formada pela LEAL Consultores e Associados chegou à seguinte Missão, 

validada pela localidade: 

 

Lugar essencial para viver história, manifestações de fé e ruralidade interioranas a 

céu aberto, conservando cenários arquitetônicos urbano e rural, associado às novas 

representações de turismo contemporâneas, emocionantes e sustentáveis. 

 

Dentre as exposições de motivos para esta abordagem, o município possui 

um conjunto urbano tombado provisoriamente pelo CONDEPHAAT, com especial 

destaque para a arquitetura e as ruas centrais de pedra e paralelepípedos, contando 

também com dezenas de casarões e construções religiosas na cidade e no campo. 

Considerada a Capital Estadual da Jabuticaba por sua expressiva produção, possui 

paisagens rurais belíssimas e uma produção rural representativa, especialmente 

laranja, cebola, batata inglesa, pinus e laticínio. O município é integrante de um 

ramal do Caminho da Fé, possui importante manifestação de fé associada à Nossa 
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Senhora do Desterro é abriga eventos religiosos. Reforça a missão o 

fato de Casa Branca estar em um cenário privilegiado, pertence à Região Turística 

Entre Rios, Serras e Cafés, estando localizada próxima da Estância Climática de 

Caconde, próxima da Estância Hidromineral de Águas da Prata, de Poços de 

Caldas, destino referência nacional no termalismo brasileiro, e de Municípios de 

Interesse Turístico recém reconhecidos pelo governo estadual. De se ressaltar ainda 

os avanços relacionados aos eventos de esportes aéreos em seu aeródromo. 

Todos estes aspectos somados às contribuições nos Encontros Temáticos e 

as manifestações do público pesquisado corroboraram para uma missão como a 

supracitada. 

 

3.2.2 Visão de Futuro  

 

A visão de futuro representa a perspectiva em longo prazo dos agentes locais, 

onde se pretende chegar. Com esta motivação a equipe de trabalho estabeleceu 

depois de ampla discussão com os atores locais:  

 

Casa Branca como destino turístico histórico-cultural  

essencial de ser visitado no Estado de São Paulo. 

 

 As metas relacionadas ao tema estão descritas no item Programas e Projetos 

do presente estudo.  

 

3.2.3 Valores  

 

 Hospitalidade; 

 

 Conservação do patrimônio; 

 

 Patrimônio arquitetônico gerador de riqueza; 

 

 Empreendedorismo (aceitar o novo); 

 

 Profissionalismo. 
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Seguem no presente estudo os Mapas de Setorização Turística 

de Casa Branca em duas versões: Municipal e Urbano. 

 

3.2.4 Setorização Turística de Casa Branca – Municipal e Urbana 

 

 Neste subitem é apresentada a Setorização Turística de Casa Branca por 

meio de dois mapas: o Municipal e o Urbano. 

 

Figura 01 – Setorização Turística Municipal de Casa Branca. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores do Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

A finalidade da construção destes mapas setorizando as áreas turísticas 

municipais e urbana de Casa Branca é permitir um melhor entendimento do 
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território, além de servir de referência para se priorizar os investimentos 

de natureza turística em esfera municipal. 

 

Figura 02 – Setorização Turística Urbana de Casa Branca. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores do Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

 Conforme as figuras apresentadas, 08 foram as zonas setorizadas com foco 

no turismo na área municipal de Casa Branca. São elas: Zona Urbana, Aeródromo, 

Vertente Rural Sul, Vertente Rural Norte, Mirante do Morro, Venda Branca, Lagoa 

Branca e a ZPT – Zona de Potencial Turístico. Já no recorte urbano foram 05 os 

setores turísticos: Centro Histórico, Horto Florestal, Boçoroca, Fé e Devoção, e 

CICE. 

 De se registrar neste contexto de mapeamento turístico municipal que Casa 

Branca integra o Mapa do Turismo Brasileiro 2019, do Ministério do Turismo, 

Governo Federal. 
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Figura 03 – Mapa do Turismo Brasileiro (recorte estado de São Paulo). 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo (2019). 

 

Outros municípios da Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés integram o 

referido mapa, importante de ser consultado em ações de planejamento turístico em 

esfera regional para Casa Branca. 

 

3.3 Encontros Temáticos  

 

As diretrizes do Plano Diretor de Turismo foram obtidas por meio de 

Encontros Técnicos Temáticos. Ou seja, em reuniões realizadas pela equipe técnica 

de trabalho com o Conselho Municipal de Turismo, representantes da cadeia 

produtiva do turismo em esfera local (empresários), o Poder Público e a toda 

comunidade de Casa Branca que apresentou interesse no tema.  

A metodologia empregada nestas reuniões foi a de técnicas de moderação de 

grupos de discussão com a apresentação de temas específicos, listando aspectos 



 
 
 

51 

positivos e negativos do turismo e coletando sugestões para o futuro da 

atividade em Casa Branca que serviram de base para a análise de SWOT feita pela 

empresa e já apresentada anteriormente no presente estudo por meio do 

Diagnóstico Turístico no Capítulo 2 – Estudos e Análises. Foram realizadas 06 

reuniões cujos agrupamentos foram feitos conforme quadro.  

 

Quadro 1 – Encontros Temáticos. 

 

 
Encontros Temáticos 

 

 
ET1 

 

 
Governo Municipal 

 
ET2 

 

 
Segmento de Alimentos e Bebidas 

 
ET3 

 

 
Atrativos turísticos 

 
ET4 

 

 
Conselhos Municipais de Turismo e do Patrimônio 

 
ET5 

 

 
Serviços Turísticos e Comércio 

 
ET6 

 

 
Proprietários de imóveis do Conjunto Urbano 

 
ET7 

 
COMTUR 

 

 
ET8 

 

 
Legislativo Municipal 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

De se reafirmar que foi intensa a divulgação destes encontros junto ao público 

de interesse, sendo feitos contatos telefônicos com os empreendimentos de 

interesse e convites encaminhados por escrito. Os resultados das reuniões 

realizadas foram reunidos e analisados, servindo como base para a definição das 
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diretrizes de desenvolvimento turístico e referência aos programas e 

projetos propostos durante a execução do Plano Diretor de Turismo do Município.  

Os dados coletados durante o estudo passaram a constituir uma base de 

dados que poderá ser alimentada periodicamente pela própria Divisão de Turismo, 

permitindo a observação dentro de uma perspectiva de evolução histórica dos 

dados, a geração de gráficos e tabelas que, quando atualizadas, são importantes 

ferramentas para o controle e reavaliação do Plano.  
 

ET1 – Governo Municipal  

 

No encontro com o Governo Municipal foram apontados os pontos fortes e 

fracos, assim como oportunidades e ameaças, do turismo em Casa Branca, sobre os 

quais listamos a seguir: 

Quadro 08 – Pontos Fortes e Fracos ET1. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Localização da cidade. 
Falta de envolvimento dos 
empresários. 

141 imóveis tombados. 
Pouco oferta dos produtos 
derivados da Jabuticaba. 

2 Boçoroca tombadas. 
Necessidade de capacitação para 
os produtos de Jabuticaba. 

Riqueza naturais – Verde – 
Cachoeiras. 

População não é sensibilizada para 
o Turismo. 

Capital Estadual da Jabuticaba – Lei 
Estadual – 40 mil pés. 

Carência de Infraestrutura – 
Hospedagem e Alimentação. 

Maior produtor de Laranja do estado e 
país. 

Capacitação dos empresários para 
a gestão da atividade turística. 

Maior produtor de Batata Inglesa do 
estado. 

Atendimento das lojas comerciais. 

Turismo Saúde – AME. PIT 

Festival Gastronômico – Jabuticaba. 
Qualificação profissional – 
operacional e Gestão. 

Aeródromo – posição geográfica 
facilitadora -  realiza eventos 
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Retirada da Laguna – Marco 
comemorativo na Praça Honório de 
Syllos. 

 

Escritor Ganymedes José dos Santos 
de Oliveira 

 

Estradas rurais que facilitam acesso as 
propriedades rurais com potencial 
turístico 

 

Turismo religioso – Beatificação do 
Irmão Roberto – Festa do Desterro 
(Santuário) 

 

Participante do Caminho da Fé  

Sede de várias competições esportivas  

Rota de cicloturismo  

Clube Recreativo José do Patrocínio  

205 anos de fundação  

Faculdade de Casa Branca  

ETEC  

Sebrae Aqui  

Cursos do SENAR – Turismo e outros.  

SESI  

Qualidade de Vida – proporcionada 
pela cidade. 

 

Roteiro Histórico  

Material de divulgação  

Agencia de Turismo Receptivo  

Planejamento para o Turismo  

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

Quadro 09 – Oportunidades e Ameaças ET1. 
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima, o Governo Municipal foi convidado a opinar 

sobre como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

Quadro 10 – ET1: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 Fortalecendo. 

 Está em evidencia. 

 Em estruturação. 

 Em planejamento. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

Na sequência do Encontro Temático destinado ao Governo Municipal foi 

realizado um exercício de visão de futuro. O moderador perguntou aos membros do 

Oportunidades Ameaças 

Exploração do TR. Sazonalidade da Jabuticaba. 

Produção constante de derivados da 
Jabuticaba. 

Outras cidades de organizarem 

melhor. 

Região Turística. 
Não continuidade das ações focadas 

no turismo. 

Criação de uma Associação Regional de 
Municípios para o Turismo. 

 

Formatação de Roteiros Regionais.  

Investimentos em Meios de 
Hospedagem e Alimentação. 

 

Linhas de Financiamento com foco no 
Turismo – Estado e Federal 

 



 
 
 

55 

Governo Municipal como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

Quadro 11 – ET1: como que eu vejo o Turismo  

em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Casa Branca se torna Capital Nacional da Jabuticaba. 

 Campeonato Mundial de Balonismo será em Casa Branca. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 

Quadro 12 – Sugestões ET1. 

 

Sugestões 

Incentivar a produção de derivados da Jabuticaba o ano todo. 

Envolver os empresários para o desenvolvimento do Turismo. 

Identificar novos empresários para investir em turismo. 

Capacitações para o segmento. 

Incentivar a competição entre os empresários. 

COMTUR como articulador das entidades e empresários do segmento 
do turismo. 

Capacitar os membros do COMTUR. 
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PIT. 

Identificação de novos produtos (gastronômicos, souvenires, 
artesanato, entre outros). 

Iconografia para artesanato. 

Visitas Técnicas. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

No próximo item será apresentado o Encontro Temático de número 02, 

realizado especialmente com os representantes do Setor de Alimentos e Bebidas. 

 

ET2 – Setor de Alimentos e Bebidas  

 

No encontro com Setor de Alimentos e Bebidas foram apontados os pontos 

fortes e fracos, assim como oportunidades e ameaças, do turismo em Casa Branca, 

sobre os quais listamos a seguir: 

 

Quadro 13 – Pontos Fortes e Fracos ET2. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

O evento a retirada da Laguna. Pouca oferta de hospedagem 

Rotas Turísticas regionais 
Domingo com poucas opções de 
comercio e gastronomia 

Já obteve selo da (EMBRATUR). Falta de união dos empresários 

Aumento de Chácaras de lazer na área 
rural. 

Falta conhecimento/sensibilização 
da população sobre o turismo. 

Aumento da construção de Chalés.  

Bossoroca  

Terra Jabuticaba  

Horto Florestal - Estadual  
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Bosque Municipal  

Produção Agrícola – 3º PIB Agrícola do 
País – Laranja – Batata Inglesa – 
Jabuticaba – Soja, Feijão – Cebola – 
Latex – Pinus 

 

Fazendas Históricas – Faz Cachoeira – 
Brejão – Quinta das duas Barras – 
Campo Alegre – Citrolima – Sitio Boa 
Terra (Produção Orgânica). 

 

Posição Geográfica – Rodovias – 
Ferroviário – Aero. 

 

Proximidade de grandes centros 
emissores 

 

Proximidade de cidades que já tem fluxo 
turístico – Poços de Caldas – Caconde – 
Aguas da Prata - MITs 

 

Caminho da Fé  

Crescimento do Turismo Religioso em 
Tambaú. 

 

Turismo Religioso – N S do Desterro  

Eventos esportivos – Balonismo – 
Aéreos  

 

Turismo Histórico  

Sabores de sorvetes  

Livro a “Inocência” – Visconde de 
Taunay 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quadro 14 – Oportunidades e Ameaças ET2. 

 

Oportunidades Ameaças 

Investimentos em hospedagem com 

serviço 

Não continuidade das ações, 

eventos e planos para o Turismo da 

cidade. 

Investimentos em meios de alimentação  
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima, membros do Setor de Alimentos e Bebidas 

presentes foram convidadas a opinar sobre como encontra-se o desenvolvimento da 

atividade turística no município. 

 

 Quadro 15 – ET2: como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

Bom 
 

Fraco 
 

Cresceu 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quadro 16 – ET2: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Festival Gastronômico da Jabuticaba de Casa Branca é referência 

nacional. 

 Casa Branca Polo eno-gastronômico. 

 Hospedagens charmosas convidam para o Turismo da Jabuticaba. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 



 
 
 

59 

 

Quadro 17 – Sugestões ET2. 

 

Sugestões 

Criar uma campanha de comunicação para envolver as pessoas para o 
turismo. 

Promover uma discussão para criação de um grupo para a Governança 
do Turismo. 

Unificar um calendário turístico (principalmente as festas religiosas). 

Trazer casa-branquenses de renome para dar um plus em eventos. 

Capacitação para empresários. 

       Sensibilização da comunidade. 
 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

No próximo item será apresentado o Encontro Temático de número 03, 

realizado com Atrativos Turísticos. 

 

ET3 – Atrativos Turísticos  

 

No encontro temático aberto a Atrativos Turísticos foram apontados os pontos 

fortes e fracos, assim como oportunidades e ameaças, do turismo em Casa Branca, 

sobre os quais listamos a seguir: 

 

 

Quadro 18 – Pontos Fortes e Fracos ET3. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
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Voçoroca (morta e viva) Hotelaria (quantidade e qualidade) 

Jabuticaba 
Comércio (atendimento, horários de 
funcionamento e gestão) 

Casario e arquitetura histórica Logística 

Divulgação Alcance da divulgação 

Fazendas históricas 
Oferta de restaurantes e 
restaurantes noturnos 

Variedade de produção rural 
(orgânicos, jabuticaba, laranja, batatas, 
cana-de-açúcar) 

Capacitações para atendimento ao 
turista 

Turismo religioso e esporte (Caminho 
da Fé e Irmão Roberto) 

Artesanato com motivo religioso 
(região) 

Escritor de livro infanto juvenil (Semana 
Ganymedes José) 

Arborização e espaços verdes 
(aprimorar) 

Semana Geraldo Meirelles (Marechal 
da Musica Sertaneja) 

Investimentos no Horto Florestal 

Festa do Peão Transporte urbano 

Festival Gastronômico da Jabuticaba 
Sinalização turística (municipal e 

rodoviária) 

Artesanatos com a iconografia da 
jabuticaba, licor de jabuticaba, carnes 
com geleia de jabuticaba, e em geral 

Sensibilização do casa branquense 

para o turismo 

Hospitalidade Banheiros públicos 

Localização geográfica Rodoviária 

Evento off road  

Balonismo, campeonato paratrike  

Aeródromo  

Cursos: capacitação Turismo Rural 
(SENAR), Técnicas Monitor de Turismo 
(SENAC), receitas jabuticaba (SESI) 

 

SEBRAE (capacitações para cadeia 
produtiva) 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 
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Quadro 19 – Oportunidades e Ameaças ET3. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

 

 

 Quadro 20 – ET3: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

Oportunidades Ameaças 

Padre Donizeti (Tambaú) 
Oferta de transporte rodoviário 

intermunicipal 

Legislação MIT 
Sazonalidade produção jabuticaba 
(in natura) 

Localização geográfica (condições de 
acesso) 

Destinos turísticos mais 
consolidados (Águas da Prata, 
Poços de Caldas, Holambra, entre 
outros) 

Trabalhar cooperativismo (jabuticaba)  

Parcerias em função do turismo locais e 
regionais 

 

RT Entre Serras, Rios e Cafés  

Feiras Itinerantes RT  
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 Início 

 Em desenvolvimento 

 Crescendo 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

Quadro 21 – ET3: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Grande potencial; 

 Grande potencial; 

 Pequena cidade do interior paulista é destaque no turismo nacional; 

 Tirolesa na voçoroca (aventura); 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 
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Quadro 22 – Sugestões ET3. 

 

Sugestões 

Sensibilização comunidade; 

Empreendedorismo no turismo (cadeia produtiva); 

Articulação e parceria Poder Público e Iniciativa Privada; 

União no comércio (mais comunicação e fortalecer Associação 
Comercial); 

Fortalecer divulgação 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

No próximo item será apresentado o Encontro Temático de número 04, 

realizado especialmente com os representantes do Conselho de Casa Branca. 

 

 

ET4 – Conselho 

 

No encontro com o Conselho foram apontados os pontos fortes e fracos, 

assim como oportunidades e ameaças, do turismo em Casa Branca, sobre os quais 

listamos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 23 – Pontos Fortes e Fracos ET4. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2018). 

 

 

 

 

Capital Estadual da Jabuticaba 
Compreensão do significado e 
importância do tombamento 
(conjunto urbano) 

Acolhimento (hospitalidade) Aprimoramento no comércio 

Localização geográfica 
Mão de obra qualificada no 
atendimento 

Segurança 
Horários de atendimento no 
comércio 

Qualidade de vida 
Hotelaria e setor de alimentação 
insuficientes para o turismo 

141 edifícios tombados pelo 
CONDEPHAAT (conjunto urbano) 

Eventos concorrentes entre si no 
município 

Religiosidade (Festa do Desterro)  

Passagem do Caminho da Fé  

Festival da Jabuticaba  

Carnaval  

Rodeio  

Balonismo (aeroesportivo)  

Jogos universitários  

Poeirão (Prova de marcha de cavalo)  

Turismo rural  

Treinamentos Turismo Rural FAESP 
SENAR-AR/SP SR de Casa Branca 
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Quadro 24 – Oportunidades e Ameaças ET4. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

Quadro 25 – ET4: como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 Embrionário 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades Ameaças 

Transformar Casa Branca em MIT 
Jovens desinteressados em busca 
de oportunidades de trabalho 

Desenvolve SP (financiamento para 
setor público e privado) 
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Quadro 26 – ET4: como que eu vejo o Turismo  

em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Uau!!! 

 Casa Branca inspira empresários do turismo; 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 

Quadro 27 – Sugestões ET4. 

 

Sugestões 

Divulgação oportunidades turismo e PPPs; 

Instruir casa branquense sobre o turismo (conscientização); 

Sinalização turística; 

Estudar viabilidade ou não de se explorar turisticamente voçorocas 
Casa Branca; 

Estudar viabilidade de integrar o casario de Casa Branca à dinâmica 
econômica do turismo; 

Sensibilização dos proprietários de edifícios históricos para investirem 

no turismo (despertar visão empreendedora) 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 
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No próximo item será apresentado o Encontro Temático de 

número 05, realizado especialmente com os representantes dos Serviços Turísticos 

e Comércio. 

 

ET5 – Serviços Turísticos e Comércio  

 

No encontro com Prestadores de serviços turísticos, Apoio ao turismo e 

Comércio em Geral de Casa Branca (SP) foram apontados os pontos fortes e fracos, 

assim como oportunidades e ameaças, do turismo em Casa Branca, sobre os quais 

listamos a seguir: 

 

Quadro 28 – Pontos Fortes e Fracos ET5. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Eventos esportivos (Balonismo, 
Paratrike, parapente, Levanta Poeira) 

Lazer e eventos noturnos (poucas 
opções) 

Rodeio Recepção ao turista 

BIFE (Estudantes da USP) e eventos 
esportivos  

Hotelaria insuficiente para 
megaeventos 

Tranquilidade 
Hábito do casa branquense comprar 
artesanatos 

Qualidade de vida Poucas opções para alimentação 

Hospitalidade 
Poucas opções para alimentação 
noturna 

Cidade plana Criar meios de ter mais alcance 

Roteiro histórico (casarões) Ausência de sinalização temática 

Empresas (Terra Verde, Coopercitrus, 
John Deere, Rohr, Pack Bag, Pluma, 
HBA, Argenzio, entre outras) 

Instabilidade política (mudança de 
governo) 
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Eventos regionais (hotelaria) Baixa auto estima 

Caminho da Fé e Turismo Religioso Taxistas (pontualidade e domingo) 

Poeirão Não ter UBER 

Localização geográfica  

Logística  

Divulgação  

Investimentos no CICE (Acolhimento 
aos eventos) 

 

Orquidário (roteiro rural)  

Roteiro rural  

Roteiro cultural  

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quadro 29 – Oportunidades e Ameaças ET5. 
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

Quadro 30 – ET5: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 Buscando um norte; 

 Caminhando para melhor; 

 Aumentou; 

 Jabuticaba (produtos associados); 

Oportunidades Ameaças 

Novos empreendimentos 
Continuidade de Políticas Públicas 
em Turismo 

Horto Florestal, Bosque e voçoroca 
(atividades de aventura) 

 

Evento de orquídeas  

Rotas peregrinas  

Marketing de rede (segmento religioso 
Caminho da Fé) 

 

Público do SESC para empresas 
(roteiros turísticos) 
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 Caminho da Fé (aumento de negócios); 

 Fortalecendo sua marca. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

Quadro 31 – ET5: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Ruas da cidade de Casa Branca floridas de jabuticaba; 

 Roteiros diferenciados na região! 

 Casa Branca no ar! 

 Casa Branca radical! 

 Casa Branca: seu ouro negro desponta para o mundo. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 
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Quadro 32 – Sugestões ET5. 

 

Sugestões 

Ambientação de base histórica e atores nos roteiros culturais; 

Criar hábito de receber turistas (abrir aos domingos e feriados alguns 
comércios); 

Informativo on line; 

Sinalização temática; 

Programação cultural no Bosque; 

Evento que apresente diversidade cultural de Casa Branca a casa 
branquenses e turistas; 

Produtos casa branquenses nos hotéis (parcerias); 

Valorização dos casa branquenses; 

Sensibilização setor alimentação para o turismo; 

Ponto de Economia Solidária (em andamento): artesanatos e produtos 
jabuticaba. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

ET6– Proprietários de Imóveis  

 

No encontro com Proprietários de Imóveis Históricos de Casa Branca (SP) 

foram apontados os pontos fortes e fracos, assim como oportunidades e ameaças, 

do turismo em Casa Branca, sobre os quais listamos a seguir: 

 

Quadro 33 – Pontos Fortes e Fracos ET6. 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

Voçoroca 
Hospedagem insuficiente para 
eventos 

Jabuticaba Comércio não voltado para o turismo 

Localização geográfica 
Pouca capacidade de investimento 
para consumir 

Clima ameno 
Dificuldade de investir Casa Branca 
e na região (pequenos 
empreendedores) 

Local agradável 
Envolvimento e comprometimento do 
casa branquense com ações 

Tipicamente interiorano Trânsito 

Acolhimento Sanitários públicos 

Casarões (casario em geral) 
Conhecimento insuficiente da 
história de parte dos casa 
branquenses 

Caminho da Fé Empregos 

Fazendas históricas e força no campo 
(parte rural) 

 

Balonismo, esportes de aventura  

Eventos esportivos  

Tradição escolar (Escola Normal)  

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 
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Quadro 34 – Oportunidades e Ameaças ET6. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

Quadro 35 – ET6: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 Mais movimentado que anos atrás; 

 Em crescimento; 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

Oportunidades Ameaças 

Empregabilidade no setor de turismo 
(investimentos externos) 

 

Legislação MIT  

Ingresso de divisas  
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Quadro 36 – ET6: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui 
a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Casa Branca: cidade histórica... e turística! 

 Terra da Jabuticaba; 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 

Quadro 37 – Sugestões ET6. 

 

Sugestões 

Restaurações de casarões; 

Centros Culturais no Centro Histórico; 

Promover e incentivar empreendimentos turísticos no Centro Histórico; 

Conhecer experiências (Ouro Preto, Sabará, Tiradentes, Socorro). 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

ET7– COMTUR 
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No encontro com Conselho Municipal de Turismo de Casa 

Branca (SP) foram apontados os pontos fortes e fracos, assim como oportunidades 

e ameaças, do turismo em Casa Branca, sobre os quais listamos a seguir: 

 

Quadro 38 – Pontos Fortes e Fracos ET7. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Semana Ganymedes José  

Participa do Caminho da Fé  

Tradição no esporte – Basquete 
Masculino – Vôlei Feminino - 

 

Bosque  

Acidentes geográficos “Boçoroca”  

Geraldo Meirelles – Marechal da 
Musica Sertaneja – recanto dos artistas 

 

Reestruturação do COMTUR  

Elaboração do Plano Diretor de 
Turismo 

 

Valorização do plantio da jabuticaba 
pelos moradores da cidade. 

 

Proximidade de grandes centros 
emissivos – Poços de Caldas – 
Campinas – Ribeirão Preto. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quadro 39 – Oportunidades e Ameaças ET7. 
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Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

Quadro 40 – ET7: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 Crescendo. 

 Tomando forma. 

 Em mudança. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

Quadro 41 – ET7: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Oportunidades Ameaças 

Aumento de turista em busca de novas 
experiências. (bucolismo  T Rural) 

Sazonalidade da Jabuticaba 

Turismo de proximidade. Não implantação dos projetos 
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Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Tranquilidade de Casa Branca faz turismo ser hoje, sua principal 
atividade econômica. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 

Quadro 42 – Sugestões ET7. 

 

Sugestões 

Outros produtos derivados ou com utilização da Jabuticaba. 

Consultorias para meios de alimentação para pratos com jabuticaba 
durante todo o ano. 

Incentivos para que se tenha jabuticaba disponível o ano todo – 
Pesquisar Técnicas de Armazenamento 

Incentivar parcerias para comercialização de produtos derivados da 
Jabuticaba. 

Local próprio para comercialização dos derivados da Jabuticaba e do 
artesanato. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

ET8– Câmara Municipal 

 

No encontro com representantes da Câmara Municipal de Casa Branca (SP) 

foram apontados os pontos fortes e fracos, assim como oportunidades e ameaças, 

do turismo em Casa Branca, sobre os quais listamos a seguir: 
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Quadro 43 – Pontos Fortes e Fracos ET8. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Capital Estadual da jabuticaba 
Segurança nos locais ondem estão 
as chácaras de aluguel. 

Livro 200 anos da cidade de Casa 
Branca 

Apoio aos empresários locais para 
participarem dos eventos locais 

Turismo Religioso – NS Desterro Placas com nome de ruas 

Participante do Caminho da Fé Sinalização Turística 

Cicloturismo 
Empresários precisam se envolver 
mais para o turismo 

Proximidade de Tambau – cidade do 
Santo Padre Donizete 

Falta sensibilização da população 
para o Turismo 

Cidade bem localizada Pouca oferta gastronômica noturna. 

Boçoroca Divulgação dos empreendimentos. 

Bosque Municipal 
Mais entrosamento dos empresários 
com o setor de turismo. 

Horto Florestal Acessibilidade 

Turismo Rural – Fazendas antigas – 
Casarões – Hospedagem. 

 

Restaurantes nas áreas rurais  

Pesqueiro  

Casarões na cidade  

Duas Estações de Trem – Desterro – 
Lagoa e Centro Cultural 

 

EE Dr Francisco Thomaz de Carvalho – 
Patrominio 
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Praça da Matriz – Igreja, Coreto e 
paisagismo. 

 

Encontro de Balonismo – Campeonato  

Cidade com baixo índice de violência e 
roubos 

 

Aeródromo Municipal  

Eventos – Festa do Peão – Encontro 
de Mulas – GLTS – Parada de Natal – 
JORI – Festival Gastronômico – 
Semana Ganymedes Jose – Semana 
Geraldo Meirelles - 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Quadro 44 – Oportunidades e Ameaças ET8. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Após o levantamento acima os participantes foram convidados a opinar sobre 

como encontra-se o desenvolvimento da atividade turística no município. 

 

 

 

Quadro 45 - ET8: Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

 

Como está o Turismo hoje em Casa Branca? 

Oportunidades Ameaças 

Investimentos disponíveis para o 
turismo – DESENVOLE-SP 

Não colocar o plano em ação. 
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 Evolução. 

 Com ações focadas na jabuticaba. 

 Com vários eventos sendo realizados. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Na sequência do Encontro Temático foi realizado um exercício de visão de 

futuro. O moderador perguntou como os mesmos visualizam o turismo receptivo no 

município considerando-se em um horizonte de tempo de 10 anos. No quadro 

subsequente serão apresentadas as contribuições oferecidas pelos participantes: 

 

 

Quadro 46 – ET8: como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 

Como que eu vejo o Turismo em Casa Branca daqui a 10 anos? 

 Empresários de Casa Branca acreditaram no Turismo e se tornam 
referência no segmento. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Para finalizar o Encontro Temático, os participantes fizeram suas 

contribuições, sugestões de melhorias e ações que visam o desenvolvimento 

turístico do Município, das quais listadas a seguir: 

 

Quadro 47 – Sugestões ET8. 

 

Sugestões 
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Verificar possibilidade de abertura dos Casarões para visitação. 

Agencia receptiva preparar city tour para que turistas da região possam 
usufruir dos nossos atrativos. 

Câmeras de controle nas entradas de cidades. 

City Tour histórico 

Melhorias na Praça Francisco Thomaz de Carvalho. 

Reestruturação do Bosque Municipal. 

Definição a situação do Horto Florestal, passando para a 
municipalidade 

Estudo de viabilidade de implantação de trem turístico ligando Casa 
Branca a Lagoa Branca. 

Divulgação dos atrativos, internamente e externamente. 

 

Fonte: Plano Diretor de Turismo (2019). 

 

Encerrando-se esta etapa dos Encontros Temáticos do estudo, no item 3.4 

serão apresentados os Programas e Projetos do Plano Diretor de Turismo de Casa 

Branca. 

Encerrando-se esta etapa dos Encontros Temáticos do estudo, no item 3.4 

serão apresentados os Programas e Projetos do Plano Diretor de Turismo de Casa 

Branca. 

 

 

3.4 Programas e Projetos  

 

Os programas e projetos são instrumentos de orientação para a gestão 

municipal do turismo nos próximos 3 anos, uma vez que neste período o Plano 

Diretor de Turismo será revisto conforme recomenda a Lei nº 1.261/2015. Importante 

ressaltar que estes instrumentos foram construídos a partir das diretrizes 

determinadas pelo presente Plano Diretor de Turismo.  
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O conjunto de programas que seguem com seus respectivos 

projetos estão baseados nas ações propostas durante os Encontros Temáticos 

realizados, que serão implementados de forma integrada e articulada à sua cadeia 

produtiva com o objetivo de promover o desenvolvimento do turismo em Casa 

Branca, colaborando com a ampliação do fluxo turístico local e a competitividade 

desta destinação turística.  

Considerando-se esta metodologia e os resultados obtidos durante o 

processo, a consultoria atuou sugerindo os programas que se seguem:  

 

1. Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo;  

2. Valorização dos Atrativos Turísticos Histórico-Culturais e Naturais;  

3. Infraestrutura turística;  

4. Marketing da Destinação; 

5. Políticas Públicas e Legislação; 

6. Sensibilização do Público Interno. 

 

Uma observação, neste contexto, se faz necessária. Cada programa contém 

objetivo e sugestões de projetos que também contam com objetivos bem descritos e 

prazos sugeridos de execução. Quanto às fontes de recursos, é importante ressaltar 

que os investimentos nestes programas e projetos podem se dar, oportunamente, 

por meio de recursos próprios do município, recursos estaduais provenientes do 

atual DADETUR uma vez que Casa Branca pleiteia a sua qualificação de MIT – 

Município de Interesse Turístico, e recursos federais do Ministério do Turismo, 

conforme a necessidade financeira do projeto.  

Da mesma forma, algumas realizações poderão se dar por meio de parcerias 

desoneradas ou envolvendo contrapartidas financeiras ou econômicas com 

instituições tais como o SEBRAE-SP, SENAC-SP, SENAR-AR/SP e demais 

entidades considerando-se a expertise das mesmas e a natureza do projeto 

necessário ao município. A viabilização da execução de algumas ações pode ocorrer 

por meio de patrocínios e mesmo doações da iniciativa privada.  

A Equipe Técnica do presente estudo recomenda que a decisão sobre qual 

fonte de recursos é mais adequada à necessidade dos projetos ora elaborados seja 

debatida em ambiente de COMTUR. Deste modo haverá uma deliberação mais 

segura que oportunizará ampla participação social dos interessados no 
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desenvolvimento do turismo na localidade, preferencialmente com 

orientação técnica de profissionais qualificados capazes de moderar com o grupo a 

melhor decisão. 

Explicamos ainda que, considerando-se as características da Lei nº 

1.261/2015 e a necessidade de revisão do Plano a cada três anos adotamos, no 

contexto do presente estudo, curto prazo o período de um ano, médio prazo 

dois anos e longo prazo três anos. 

Considerando-se o levantamento de informações realizado no Inventário da 

Oferta Turística e as análises contidas no Diagnóstico Turístico, para o município de 

Casa Branca, à luz da lei supracitada, será necessária atenção especial a 

determinados temas. Destacamos, temas como acessibilidade universal e 

capacitações para cadeia produtiva, que merecem dedicação para que problemas 

apontados no estudo sejam solucionados. Além de deficiências relacionadas à 

acessibilidade em atrativos turísticos e demais empreendimentos da cadeia 

produtiva, capacitações visando hospitalidade e profissionalização dos proprietários 

e trabalhadores do setor são obrigatórias para atender requisitos da Lei Revisional 

conforme determina a Lei 1.261/2015.  

 

  



 
 
 

84 

Quadro 48 – PROGRAMA 1 - FORTALECIMENTO DA CADEIA 

PRODUTIVA. DO TURISMO 

 

PROGRAMA 1 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 

 

 

OBJETIVO: Desenvolver ações com foco em fortalecer a cadeia produtiva do 

turismo local e seus atores, públicos e privados, promovendo a hospitalidade em 

função da atividade turística em Casa Branca. 

 

Projeto Objetivos Prazo 

 

 

Sensibilização 

dos empresários 

 

Projeto de sensibilização de empreendedores 

para a necessidade de profissionalismo no 

setor, adoção da roteirização e operação no 

destino.  

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

CADASTUR 

 

 

Sensibilizar e fomentar a união da cadeia 

produtiva do turismo e a importância do 

CADASTUR. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

 

Oportunidade de 

negócios – 

Rodadas de 

negócios 

 

Capacitar os empresários (atrativos urbanos e 

rurais e segmentos de hospedagem, 

alimentação, eventos, etc.) para melhoria da 

gestão de seus empreendimentos, para 

identificação de novas oportunidades e 

parcerias no turismo receptivo, e integração 

às linhas estratégicas do desenvolvimento 

turístico. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

COMTUR, Associação Comercial, Sindicato 

Rural, Desenvolvimento Econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

Médio 
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Identificar 

atrativos 

potenciais 

 

Identificar atrativos potenciais e desenvolver e 

estruturar um maior número de atrativos 

naturais e histórico-culturais para 

fortalecimento da Oferta Turística local. 

Estudar viabilidade ou não de se explorar 

turisticamente voçorocas Casa Branca; 

Programação cultural no Bosque; Caminho de 

Charme; Escola de Gastronomia Espaço 

Bambu, Chef Zocchi e Casa Paula. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Empresários e COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

Capacitação e 

qualificação da 

mão de obra local 

 

Permanecer apoiando, por meio de parcerias, 

a realização de capacitações e qualificação 

aos trabalhadores (atrativos turísticos urbanos 

e rurais, dos segmentos de hospedagem, 

alimentação, artesanato, transportes, eventos, 

comércio, serviços municipais) para melhor 

prestação de serviços aos visitantes e turistas. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Sindicato Rural, SENAC. 

 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

Desenvolvendo 

Novos Ícones – 

Artesanato Local 

 

Estimular a capacitação de artesãos para 

identificação e aprimoramento da iconografia 

artesanal local, principalmente aquelas 

técnicas que utilizam matéria-prima locais e 

temas encontrados na cidade, tais como a 

jabuticaba, os casarios, a Casa Branca, entre 

outros, identificados como potenciais no 

presente Plano Diretor. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

COMTUR e Grupo de Artesãos. 

 

 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

Monitoramento  

da demanda 

 

Monitorar o fluxo e a satisfação dos turistas, 

assim como as preferências da demanda real 

que usufrui da oferta local por meio da 

implantação de pesquisas nos equipamentos 

e atrativos turísticos locais. 

 

 

 

 

 

Curto 
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Responsáveis: Divisão de Turismo, 

COMTUR e Empresários. 

 

 

Missão Técnica de 

Benchmarking 

 
Conhecer experiências de cidades históricos 
com patrimônio tombado. 
 
Responsáveis: Divisão de Turismo. 
 

 

 

Curto 

 

 

 

 

Capacitação dos 

conselheiros do 

COMTUR 

 

Instruir conselheiros para um maior 

conhecimento das Políticas Públicas em 

Turismo e de suas responsabilidades de ação 

como conselheiro, visando participações mais 

ativas do COMTUR nas decisões do turismo 

local e realizações de Visitas a outros 

COMTURs, para troca de experiências. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 



 
 
 

87 

Quadro 49 – PROGRAMA 2 - VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS 

TURÍSTICOS NATURAIS E HISTÓRICOS-CULTURAIS. 
 

PROGRAMA 2 - VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS  

NATURAIS E HISTÓRICO-CULTURAIS 

 

OBJETIVO: Valorizar a identidade cultural do município, a vivência rural e o 

contato com a natureza. 

 

Projeto Objetivos Prazo 

 

 

Calendário de 

Eventos 

Turísticos 

 

Criar um calendário oficial das festas, 

eventos, exposições, entre outros, com 

potencial para atrair turistas, conforme 

determina a Lei do COMTUR. 

 

Responsáveis: COMTUR e Legislativo 

Municipal. 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

Patrimônio 

Arquitetônico e 

Oportunidades de 

Negócios 

Turísticos 

 

Estudar viabilidade de integrar o casario de 
Casa Branca à dinâmica econômica do 
turismo, por meio de sensibilização dos 
proprietários de edifícios históricos para 
investirem no turismo (despertar visão 
empreendedora). Centros Culturais no Centro 
Histórico; promover e incentivar 
empreendimentos turísticos no Centro 
Histórico. 
 
 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Departamento de Cultura, COMTUR e 

Conselho do Patrimônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longo 

 

 

 

 

Segmentação 

Turística – Novos 

Segmentos 

 

Identificar novos segmentos turísticos e 

fortalecer aqueles já existentes, criar novas 

opções roteiros turísticos na área urbana e 

rural obedecendo a vocação turística local. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 
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Teatralizando 

passeios 

turísticos  

 

Ambientação de base histórica e atores 
acompanhando guias e monitores nos roteiros 
histórico-culturais. 
 
Responsáveis: Departamento de Cultura e 

Divisão de Turismo. 

 

 

 

 

Curto 

 

 

Balançando o 

Coreto: Todas as 

Tribos. 

 
Evento que apresente diversidade cultural de 
Casa Branca a casa branquenses e turistas. 
 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Departamento de Cultura e COMTUR. 

 

 

 

 

Médio 

 

 

Ações Culturais  

no Bosque 

 
Programação cultural no Bosque que atraia 
turistas no Bosque. 
 
Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Departamento de Cultura e COMTUR. 

 

 

 

 

Médio 

 

Legislações de 

incentivo e 

recuperação de 

patrimônio 

arquitetônico 

público e privado 

 
Palestra sobre legislações de incentivo como 
forma para restaurações de edificações. 
 
Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Departamento de Cultura, COMTUR e 

Conselho do Patrimônio. 

 

 

 

 

Curto 

 

 

Horto Florestal 

 
Definição da situação do Horto Florestal, 
passando para a municipalidade. 
 
Responsável: Gabinete. 
 

 

 

Médio 
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Quadro 50 – PROGRAMA 3 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. 
 

 

PROGRAMA 3 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

 

 

OBJETIVO: Implementar melhorias na infraestrutura geral e de apoio turístico do 

município, para atender a atual e futuras demandas, em especial a 

acessibilidade e a mobilidade turística. 

 

Projeto Objetivos Prazo 

 

 

Acesso aos 

atrativos no meio 

rural 

 

Programa de manutenção periódica das 

estradas rurais para garantir acesso dos 

turistas aos Roteiros Rurais de Casa Branca. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e Setor 

de Obras. 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

Posto de 

Informações ao 

Turista 

 

Ampliar PIT – Posto de Informações Turísticas 

de Casa Branca de modo que o mesmo seja 

aprimorado em suas funções. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo. 

 

 

 

 

Curto 

Sinalização 

Temática 

 

Complementar ao trabalho de sinalização  

turística temática feito com foco na jabuticaba 

de modo que também sejam utilizados outros 

ícones casa-branquenses. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, Trânsito 

e Engenharia. 

 

Médio 

 

Sinalização 

turística de 

trânsito 

 

 

 

Elaborar um projeto completo e integrado de 

sinaliza de orientação turística no município 

(urbana e rural) visando aprimorar a 

sinalização já existente, assegurar a 

continuidade das informações e inserir novas 

indicações que facilitem o trânsito de turistas 

no município aos atrativos rurais e urbanos de 

acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização 

de Orientação Turística. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e Setor 

Médio 
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de Trânsito. 

Projeto de 

Acessibilidade 

 

 

Sensibilizar profissionais ligados à cadeia 

produtiva do turismo para a importância da 

acessibilidade como fator de inclusão social e 

competitividade para o mercado turístico, 

promovendo orientações quanto a melhoria na 

qualidade dos serviços e equipamentos 

turísticos com foco no acesso universal ao 

turismo no destino Casa Branca. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Engenharia e COMTUR 

 

Longo 

 
Praça Francisco 
Thomaz de 
Carvalho. 
 

 
Melhorias gerais e paisagismo na Praça 
Francisco Thomaz de Carvalho. 
 
Responsáveis: Divisão de Turismo, Setor de 

Obras. 

 

Médio 

Revitalização do 

Bosque Municipal 

 
Reestruturação do Bosque Municipal. 
 
 Responsáveis: Divisão de Turismo, Setor de 

Obras. 

 

Longo 
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Quadro 51 – PROGRAMA 4 - MARKETING DO DESTINO. 

 
 

PROGRAMA 4 - MARKETING DO DESTINO 

 

 

OBJETIVO: Implementar melhoria e adequação do sistema de promoção e 

divulgação de informações turísticas. 

 

Projeto Objetivos Prazo 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

de Material 

Promocional 

 

Produção de materiais impressos (folderes, 

mapas turísticos, revistas e guias de bolso), 

audiovisuais para divulgação do destino em 

locais estratégicos (Posto de Informações ao 

Turista, equipamentos turísticos, rodoviária e 

nos eventos realizados na cidade) e on line 

(aplicativo de celular). 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Empresários e COMTUR 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

Participação do 

município em 

eventos 

promocionais 

 

 

Participação mais assídua do município de 

Casa Branca em eventos ligados ao setor de 

turismo, tais como SETUR-SP, SALÃO SÃO 

PAULO DE TURISMO, AVIESP, ABAV, entre 

outros. 

 

Responsáveis: Gabinete, Divisão de 

Turismo, Empresários e COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

Divulgação de 

Calendário de 

eventos 

 

Promoção do calendário de eventos turísticos 

locais em núcleos emissores potenciais de 

turistas para Casa Branca. 

 

Responsáveis: Assessoria de Imprensa, 

Divisão de Turismo, Empresários e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

Mídias eletrônicas 

 

Desenvolver ações de promoção da oferta 
turística, adequadas às novas tecnologias e 
tendências de comunicação, disponibilizando 
e organizando mais informações turísticas por 

 

 

Médio 
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de informação ao 

turista 

meio de mídias eletrônicas que permitam 
maior interação dos usuários e visitantes 
(sites do destino, site da Prefeitura, 
Informativo on line,  e aplicativos). Explorar as 
mídias sociais para divulgar os atrativos 
turísticos de Casa Branca (Facebook, 
Instagram). 
 

Responsáveis: Assessoria de Imprensa, 

Divisão de Turismo, Empresários e 

COMTUR. 

 

 

 

Representação 

Comercial do 

Destino Turístico 

 

 

Incentivar a representação comercial do 

destino com apoio a criação de agências 

receptivas locais.  

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Empresários e COMTUR. 

 

 

 

 

Curto 
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Quadro 52 – PROGRAMA 5 – POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO. 

 

PROGRAMA 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO 

 

 

OBJETIVO: Promover políticas públicas e legislações específicas que defendam 

o setor de turismo no município e o seu desenvolvimento de modo responsável e 

sustentável. 

 

Projeto Objetivos Prazo 

 

 

 

Fórum Municipal 

de Turismo 

 

Promover evento municipal anual, para 

valorização do turismo de acordo com eixos 

temáticos recomendados pelo Plano Diretor 

de Turístico. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

Desenvolver 

Pesquisa de 

Demanda 

 

Desenvolver periodicamente pesquisas de 

demanda turística real, com o objetivo de 

avaliar as ações implantadas, bem como, 

orientar nas correções necessárias, além de 

atender o disposto na Lei 1.261/2015. 

 

Responsável: Divisão de Turismo. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

Lei de Incentivo  

ao Turismo 

 

 

 

Criar lei que identifique arrecadação (alvarás, 

taxas, ISS, entre outros) da cadeia produtiva, 

e que destine um percentual da arrecadação 

para o FUMTUR. 

(Autorização) 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Gabinete, COMTUR e Poder Legislativo. 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

Turismo  

nas Escolas 

 

Inclusão do projeto de turismo pedagógico na 

grade curricular dos estabelecimentos de 

ensino municipal e de ações com foco na 

valorização do turismo nas escolas municipais 

e articular projetos pedagógicos sobre o tema 

Turismo nas escolas estaduais e particulares 

do município. 

 

 

 

 

 

Curto 
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Responsáveis: Divisão de Turismo, 

Secretaria Municipal de Educação, 

Gabinete e COMTUR. 

Participação  

ativa no Turismo 

Regional 

 

Manter uma relação permanente com os 

Municípios da Região Turística Entre Serras, 

Rio e Café com o compromisso de articulação 

dos atores regionais em favor do 

desenvolvimento do turismo regional. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR 

 

Curto 

 

 

 

Promoção de 

parcerias com 

entidades do 

terceiro setor 

 

 

Promoção de parcerias com a Associação 

Comercial de Casa Branca, Sindicato Rural 

Patronal de Casa Branca, entre outras 

instituições visando promover a atividade 

turística no município. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

COMTUR e Entidades. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

 

Integração das 

Secretarias 

relacionadas ao 

Turismo  

 

 

Promover a integração do setor de Turismo 

local com as pastas de Meio Ambiente, 

Cultura, Educação e Agricultura, de modo a 

gerar proximidade e parceria para ações 

conjuntas em benefício de seus propósitos, 

assim como analisar possível reestruturação 

do setor de turismo no município. 

 

Responsáveis: Secretarias de Educação, 

Cultura, Meio Ambiente, Agricultura, 

gabinete e Divisão de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

Parecer sobre 

viabilidade de 

trem turístico 

 
Estudo de viabilidade de implantação de trem 
turístico ligando Casa Branca a Lagoa 
Branca. 

 
Responsáveis: Divisão de Turismo. 

 

 

 

 

Médio 
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Parecer sobre 

viabilidade de 

exploração 

turística das 

voçorocas 

 
Estudar viabilidade ou não de se explorar 
turisticamente voçorocas Casa Branca; 
 

Responsáveis: Divisão de Turismo. 

 

 

 

Médio 
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Quadro 53 – PROGRAMA 6 – SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO 
INTERNO. 

 

 

PROGRAMA 6 - SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO 

 

 

OBJETIVO: Promover o reconhecimento da cidade como destino turístico pelo 

cidadão casa-branquense. 

 

Projeto Objetivo Prazo 

 

 

Sensibilização 

dos agentes 

públicos 

 

Sensibilizar os funcionários da Prefeitura 

(secretários e diretores) e da Câmara 

Municipal (vereadores) sobre a importância do 

desenvolvimento do turismo no município, 

esclarecendo o papel de cada uma destas 

entidades neste processo. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

Comemoração do 

Dia Mundial do 

Turismo 

 

Sensibilização dos cidadãos casa-

branquenses para a hospitalidade no turismo. 

Promover visitas e passeios gratuitos em 

atrativos turísticos do município. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo, 

COMTUR e Empresários. 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

Promoção de 

Encontros com a 

comunidade 

 

Promover reuniões que visem revelar à 

comunidade a atmosfera turística da 

localidade, mostrando a história da atividade 

no município, o seu potencial, além de se 

mostrar que para receber turistas e 

necessário trabalho aos domingos e feriados. 

 

Responsáveis: Divisão de Turismo e 

COMTUR. 

 

 

 

 

 

Médio 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Resultado de um processo participativo que envolveu tanto a administração 

pública municipal, quanto membros do Conselho Municipal de Turismo e integrantes 

da cadeia produtiva do turismo local, o Plano Diretor de Turismo de Casa Branca é 

validado como o principal documento de planejamento turístico do Município. O 

Plano se caracteriza como um importante instrumento para o planejamento 

estratégico desta promissora destinação. Por meio do presente estudo a realidade 

do segmento turístico foi retratada, algo que permitiu a elaboração de diretrizes 

estratégicas para o turismo considerando-se a vocação turística do município, os 

interesses da localidade como um todo e as necessidades de mercado. Também por 

meio deste Plano foram identificadas as ações pontuais necessárias para a melhoria 

futura do setor no destino. 

O estudo demonstrou elevada potencialidade turística com foco em cultura, 

ruralidade, eventos e aventura em Casa Branca, um município excepcional por ter 

expressivos atrativos turísticos histórico-culturais no campo e na cidade, com 

especial destaque para a arquitetura do casario bicentenário de seu conjunto 

urbano, tombado provisoriamente pelo CONDEPHAAT, com especial destaque para 

a arquitetura e as ruas centrais de pedra e paralelepídedos, fatos a colocam como 

candidata natural a ser MIT – Município de Interesse Turístico. São dezenas de 

casarões e construções religiosas na cidade e no campo. Considerada a Capital 

Estadual da Jabuticaba por sua expressiva produção, possui paisagens rurais 

belíssimas e uma produção rural representativa, especialmente laranja, cebola, 

batata inglesa, pinus e laticínio. O município é integrante de um ramal do Caminho 

da Fé, possui importante manifestação de fé associada à Nossa Senhora do 

Desterro é abriga eventos religiosos. Reforça a missão o fato de Casa Branca estar 

em um cenário privilegiado, pertence à Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés, 

integra o Mapa do Turismo Brasileiro 2019, sendo vizinha de Municípios de 

Interesse Turístico como Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Porto Ferreira e 

Divinolândia, e localizar-se próxima da Estância Climática de Caconde, da Estância 

Hidromineral de Águas da Prata e de Poços de Caldas, destino referência nacional 

no termalismo brasileiro. De se ressaltar ainda os avanços relacionados aos eventos 

de esportes aéreos em seu aeródromo. 

Nos aspectos relacionados à legislação dos municípios turísticos, Casa 

Branca atende aos aspectos caracterizados na Lei Estadual nº 1.261/2015: serviço 
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médico emergencial, meios de hospedagem, serviços de alimentação e serviço de 

informação turística. Da mesma forma, o município possui infraestrutura básica 

capaz de atender às populações fixas e flutuantes quanto ao abastecimento de água 

potável e coleta de resíduos sólidos. 

Por outro lado, há que se ressaltar a necessidade de evolução no 

profissionalismo da cadeia produtiva, questão mais preocupante diagnosticada pela 

consultoria, de modo que o destino se consolide não apenas como referência nas 

suas potencialidades de atividades programadas nos atrativos, mas também atinja a 

excelência em serviços de natureza turística. A associação destes dois aspectos, 

oferta turística e excelência em serviços, pretende transmitir uma mensagem de um 

destino turístico indispensável para quem procura lazer associado ao meio rural e a 

um cenário de rica história. De se registrar ainda a necessidade de aprimorar o 

endomarketing das ações de interesse público com foco no turismo e informações 

turísticas, assim como a divulgação das informações aos turistas em plataformas 

digitais (aplicativos). Diagnosticou-se, da mesma forma, a necessidade de um 

projeto mais amplo de Sinalização de Orientação Turística, indispensável para a 

condução dos fluxos turísticos já existentes e dos fluxos turísticos futuros. 

Cabe agora a todos os atores envolvidos – Prefeitura Municipal, Conselho 

Municipal de Turismo, Câmara Municipal, entre outras instituições apoiadoras do 

segmento em Casa Branca, promover a união de esforços em torno de uma 

governança atuante que implemente as ações preconizadas no presente Plano 

Diretor de Turismo. A operacionalização do Plano por esses agentes 

transformadores supracitados poderá fortalecer ainda mais Casa Branca como um 

destino turístico estruturado e atraente para os mercados de turismo, sobretudo no 

que se refere à ruralidade, à cultura, aos eventos gastronômicos, à religiosidade, ao 

turismo de aventura, a considerar o aerodesporto.  

 A serem ressaltadas as exigências da Resolução ST 14/2016 e da Lei 

Estadual nº 1261/2015, que recomendam um permanente ambiente de estudo das 

diretrizes de desenvolvimento turístico nos municípios paulistas, com especial 

atenção aos municípios interessados na qualificação de MIT, para a implementação 

da Lei Municipal das Micro e Pequenas Empresas – que Casa Branca já possui - às 

capacitações para cadeia produtiva, algo que já vem realizando e deve-se 

intensificar, e à acessibilidade universal. Os resultados do presente Plano Diretor de 
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Turismo pretendem atender aos requisitos da Lei Estadual nº 1.261/2015 e o mesmo 

deverá ser reavaliado dentro do período de três anos adotando-se a mesma 

metodologia participativa que o tornou realidade neste ano de 2019. 

 Por fim, é de se esperar da administração pública municipal e da sociedade 

civil organizada, forças vivas do município, que as Políticas Públicas obedeçam às 

diretrizes deste Plano Diretor e respeite a Missão, a Visão e os Valores que 

emergiram deste processo participativo. 
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