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RESUMO 
Esta tese partiu de questionamentos sobre a contribuição dos meios de 
hospedagem (MH) nacionais para a prática de um turismo sustentável nos destinos 
turísticos. O objetivo foi analisar a decisão estratégica em sustentabilidade (adoção 
de práticas socioambientais e certificação pela ABNT NBR15401:2006) dos gestores 
do segmento hoteleiro, a partir da identificação dos fatores externos e recursos 
internos que favorecem a obtenção de vantagens competitivas, para fins de 
proposição de um Modelo Geral Integrado de Sustentabilidade e Competitividade 
para Meios de Hospedagem de Pequeno Porte (MISCMH). A abordagem do estudo 
foi qualitativa com uso de pesquisa exploratória (dedutiva) e descritiva (indutiva). 
Também foram empregadas pesquisas bibliográfica e de campo com uso das 
técnicas de observação in loco e entrevista semiestruturada com gestores de 15 
hotéis e pousadas de pequeno porte que implantaram práticas sustentáveis em 3 
destinos turísticos: Armação dos Búzios/RJ, Chapada Diamantina/BA e Região das 
Hortênsias/RS. O estudo constatou que o Programa Bem Receber incentivou a 
adesão dos MH à sustentabilidade, apesar da recente inserção do tema nas políticas 
públicas de turismo no país. A pesquisa identificou apenas 61 MH que obtiveram 
algum reconhecimento (selo e/ou certificação em sustentabilidade) e somente 6 pela 
NBR15401:2006. Como fatores que dificultaram a incorporação da sustentabilidade 
foram destacados o fim do Programa Bem Receber, o custo da certificação e a 
pouca consciência entre os envolvidos com o turismo (empresários, gestores 
públicos, turistas e comunidades receptoras). Dentre os fatores externos que 
levaram à adesão dos MH destacam-se as pressões exercidas pela competitividade 
nos destinos e a busca por um diferencial de mercado. Mediante uso da Visão 
Baseada em Recursos (RBV) foram identificados os recursos organizacionais que 
favorecem a tomada de decisão em sustentabilidade pelos gestores: localização e 
estruturas prediais (recursos físicos); consciência dos proprietários e envolvimento 
dos trabalhadores (recursos humanos); e, construção de relacionamentos e 
parcerias (recursos da arquitetura organizacional). Quanto à obtenção de vantagem 
competitiva os principais fatores derivados da atuação sustentável foram: redução 
no uso de recursos naturais; maior divulgação dos MH; e, profissionalização da 
gestão. Foram identificados reflexos positivos no desempenho econômico, ambiental 
e social dos MH e melhorias nas condições de preservação das características dos 
destinos turísticos e de manter sua atratividade junto à demanda. A análise permitiu 
concluir que a decisão estratégica em sustentabilidade representa uma vantagem 
competitiva no que se refere às economias geradas e à divulgação mercadológica 
da marca. No entanto, a sustentabilidade ainda não se tornou um diferencial para a 
demanda turística, salvo para pequena parcela cujas práticas sustentáveis 
consistem em fatores integrantes do processo de escolha da hospedagem. Por fim, 
a pesquisa permitiu a proposição do MISCMH e também de sugestões quanto à 
incorporação da sustentabilidade na hotelaria, nas políticas governamentais e nos 
programas de certificação e rotulagem para o turismo e a hotelaria. Sugestões para 
a continuidade e os desdobramentos desta pesquisa e para novos estudos sobre a 
sustentabilidade na gestão do turismo nacional concluem o trabalho. 
 
Palavras-chave: Meios de Hospedagem. Decisão Estratégica em Sustentabilidade. 

Certificação em Sustentabilidade ABNT NBR15401:2006. Visão Baseada em 

Recursos (RBV). Modelo Geral Integrado de Sustentabilidade e Competitividade 

para Meios de Hospedagem (MISCMH).  
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ABSTRACT 
This thesis arose out of questions about the contribution of national accommodation 
establishments (AE) to the practice of sustainable tourism in tourist destinations. The 
objective was to analyze strategic decision-making in sustainability (adoption of 
environmental practices and certification by the ABNT NBR15401:2006) among 
managers in the hotel sector, based on the identification of external factors and 
internal resources that promote competitive advantages, for the purposes of 
proposing a General Integrated Model of Sustainability and Competitiveness for 
Small Accommodations (MISCMH). The study approach was qualitative, with the use 
of exploratory (deductive) and descriptive (inductive) research. A literature review 
and field research were also used, with techniques of on-site observation and semi-
structured interviews with managers of 15 small hotels and guesthouses that have 
implemented sustainable practices in three tourist destinations: Armação dos 
Búzios/RJ, Chapada Diamantina/BA and Região das Hortênsias/RS. The study 
found that the Program Bem Receber encouraged the adhesion of accommodation 
establishments to sustainability, despite the recent introduction of the theme in public 
tourism policies in the country. The survey identified only 61 accommodation 
establishments had received some recognition (seal and/or certification in 
sustainability) and only 6 that had gained NBR15401:2006. Among the factors that 
hindered the incorporation of sustainability were the end of the Program Bem 
Receber, the cost of certification, and the lack of awareness among those involved 
with tourism (entrepreneurs, public administrators, tourists and host communities). 
Among the external factors that led to the accession of AE were pressures exerted 
by competitiveness in destinations, and the search for a market differential. Through 
the use of resource-based view (RBV), the organizational resources were identified 
that favored decision-making on sustainability by the managers: location and building 
structures (physical resources); awareness of the owners, employee involvement 
(human resources); and building relationships and partnerships (resources of 
organizational architecture). To obtain competitive advantage, the main factors 
derived from sustainable performance were: reduction in the use of natural 
resources; greater divulgation of AE; and, professionalization of management. 
Positive impacts were identified on the economic, environmental and social 
performance of AEs, and improvements in the conditions of preservation of the 
characteristics of tourist destinations and to maintain its attractiveness with the 
demand. The analysis led to the conclusion that strategic decision-making in 
sustainability represents a competitive advantage in terms of the savings generated 
and the marketable divulgation of the brand. However, sustainability has not yet 
become a differential for tourist demand, except for a small portion whose 
sustainable practices consist of factors that form part of the process of deciding on 
an accommodation establishment. Finally, the research enabled the proposal of 
MISCMH, and also suggestions for the incorporation of sustainability in the hospitality 
industry, in government policies and certification and labeling programs for tourism 
and hotel management. The work concludes with some suggestions for continuity 
and the ramifications of this research, and for new studies on sustainability in the 
management of national tourism. 
Keywords: Lodging. Strategic Decision in Sustainability. Certification in 
Sustainability ABNT NBR15401:2006. Resource-Based View (RBV). General Model 
of Integrated Sustainability and Competitiveness for Accommodation Establishments 
(MISCMH). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade em forte expansão, sobretudo a partir da metade 

do século passado, e localiza-se entre as primeiras atividades mundiais em termos 

de inversões, movimentos financeiros e empregos gerados (DACHARY; BURNE, 

2006). Consiste em um fenômeno econômico-social do mundo contemporâneo e 

requer crescente consciência e interesse por estudos sobre seus impactos na 

sociedade em geral e em outros setores e atividades. Estudos que sejam adequados 

a realidade e ao momento histórico-social em que este fenômeno se manifesta 

(valores, ideologias e concepções de mundo) (DENCKER, 1998). 

Trata-se de um fenômeno complexo que pode ser considerado em suas 

características sob vários ângulos diferentes: dos agentes de transação (visitantes, 

prestadores de serviços diretos e indiretos e entidades planejadoras e reguladoras); 

dos fatores incidentes (econômicos, tecnológicos, ambientais, de infraestrutura e 

políticos); dos seus impactos (físicos, econômicos e socioculturais); e, da interação 

entre oferta e demanda (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO [OMT], 1995). A 

área do turismo pode ser compreendida como ―a personal activity, tourism is 

practised by a diverse range of the population; as an industry, it is multisectoral; and 

as a means of economic and cultural exchange, it has many facets and forms‖ 

(MOWFORTH; MUNT, 2003, p. 2). 

Qualquer análise do turismo deve ser multidisciplinar e importar uma rede de 

ideias, temas e conceitos de um amplo campo de conhecimentos, sobremodo das 

Ciências Sociais. É preciso uma visão holística para melhor conhecer o fenômeno 

do turismo, porém isto não exclui a necessidade de estudos focais que respondam 

aos problemas, sobretudo, das sociedades emergentes (DACHARY; BURNE, 2006). 

Por ser objeto de estudo de diferentes disciplinas (Administração, 

Antropologia, Ecologia, Economia, Educação, Geografia e Sociologia, dentre outras) 

e sujeito a influência de vários paradigmas, o turismo tem sido prejudicado quanto à 

formação de um corpo teórico próprio. Entretanto, a coexistência de variadas formas 

de se entender o turismo, derivadas das ciências e ideologias que se entrelaçam em 

torno de um núcleo comum, acabam por contribuir com um entendimento 

interdisciplinar e capaz de conduzir a uma maior aproximação ao fenômeno real 

(DENCKER, 1998; OMT, 2001). 
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O crescimento mundial das atividades de turismo tem revelado este ser capaz 

de gerar uma série de benefícios econômicos (entrada de divisas, renda, empregos 

e arrecadação de impostos), socioculturais (estrutura populacional, qualificação 

profissional e educacional, usos e costumes locais) e políticos (autonomia, 

dependência, soberania, projeção de imagem e desenvolvimento) (PROGRAMA 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE [PNUMA]; OMT, 2005). 

Por outro lado, a partir de fins da década de 1980 surgiram questionamentos 

sobre os impactos negativos (sociais, culturais, ambientais e econômicos) e 

mudanças ocorridos nos destinos, nas populações receptoras e nos próprios 

turistas, que as atividades de turismo causam no modo de vida, nos 

comportamentos, nas tradições e nas estruturas sociais (SILVEIRA, 2005). Impactos 

derivados de uma exploração dos recursos naturais efetuada sob pouco controle 

que denotam falta de cuidados, de práticas adequadas e de planejamento quanto às 

consequências futuras de um turismo insustentável (BENI, 2000), tais como: 

degradação de paisagens; incremento da poluição; erosão e derrubada de matas e 

florestas; inadequação de sistemas de esgotamento sanitário e deposição de 

resíduos; edificações em áreas de conservação natural; contaminação de águas; e, 

falta de controle do fluxo turístico (OMT, 2001). 

Há que se entender que o turismo contemporâneo é um grande consumidor 

da natureza (RUSCHMANN, 2001), pois a maior parte de sua atração está 

relacionada com alterações provocadas no meio ambiente (SILVEIRA, 2005). No 

entanto, existe uma constatação que o turismo mundial se encontra em uma fase de 

transformação e valorização do meio ambiente, pois os turistas preferem atividades 

turísticas não predatórias, em locais com boa conservação da natureza, e estão 

dispostos à pagar um pouco mais por isto (OMT, 2001). O turismo tem gerado 

benefícios positivos ligados às medidas de conservação e proteção de áreas 

naturais, monumentos e lugares históricos, e tem estimulado a melhora da qualidade 

ambiental por meio do estabelecimento de padrões adequados de planejamento. 

Nessa linha de pensar, a adoção de sistemas de certificação ambiental e em 

sustentabilidade, como as normas da série International Organization for 

Standardization (ISO) 14000, tem crescido de importância para a sobrevivência e 

ampliação de mercado de diversas atividades industriais e de prestação de serviços 

no mundo. Em setores como de geração de energia, extração mineral, celulose e 

produção têxtil, dentre outros, a obtenção de tais certificações tornou-se condição 
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sine qua non para que uma organização possa adentrar e competir nos mercados 

dos países mais desenvolvidos economicamente. Camprubí et al. (1998) alertaram 

que a sustentabilidade começava a ressoar por todo o mundo como variável de 

extrema importância para qualquer organização em um cenário de intensa 

competitividade. Ou ainda, na busca de soluções atenuadoras para problemas 

globais, como: superpopulação, mudanças climáticas, redução da biodiversidade, 

desflorestamento e redução da camada de ozônio, dentre inúmeros outros. 

As atividades de turismo em todos os seus diferentes segmentos não podem 

ficar alheias a um processo em curso que ressalta a importância da questão da 

sustentabilidade para o meio empresarial. Na Europa, nas últimas décadas, surgiram 

programas e iniciativas voluntárias de sustentabilidade (selos, rótulos, prêmios, 

códigos de conduta, autocomprometimento, certificações, publicações de manuais e 

guias) com a finalidade de desenvolver e organizar o turismo (OMT, 2004; 2005). 

Todas focadas na dimensão ambiental e na realização de atividades turísticas 

compatíveis com a preservação e conservação dos espaços e recursos naturais 

(HAMELE, 2002). Iniciativas que procuram definir padrões mínimos de qualidade e 

desempenho ambiental dos fornecedores de serviços turísticos e estimular a 

competição adequada, por meio de informações claras e confiáveis para auxiliar nas 

opções de escolha por parte de uma demanda mais consciente. 

No Brasil, o Ministério do Turismo (MTur) lançou o Programa de Certificação 

do Turismo Sustentável (PCTS) e a partir dele foram elaboradas normas que visam 

fortalecer a cultura da qualidade e de certificações nos diversos segmentos do 

turismo, por meio de parceria com organizações como o Instituto de Hospitalidade 

(IH) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Dentre estas, uma será 

objeto de maior atenção neste estudo, a Norma Brasileira Registrada (NBR) 

15401:2006 (Meios de Hospedagem [MH] — Sistema de Gestão da Sustentabilidade 

– Requisitos), doravante NBR15401. 

O crescimento de ações para um turismo sustentável é positivo, porém ainda 

pouco eficiente na mitigação dos impactos quanto ao uso dos recursos naturais 

gerados por quase um século de prática de um turismo massificado e sem 

preocupação ambiental. Além de serem ações em sua maioria desenvolvidas de 

forma isolada e com visão fragmentada (HAMELE, 2002). Fragmentação que leva a 

uma relação desproporcional entre o número de iniciativas no turismo e seus 

resultados reais em prol da sustentabilidade. Iniciativas que acabam por competir 
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entre si e têm dificuldades para financiar suas atividades e serviços e, assim, 

cumprir com seus objetivos propostos. Ocorrem redundâncias e desperdícios de 

esforços e recursos, o que gera forte condição de mortalidade entre as iniciativas 

para o turismo sustentável e causam pouco interesse das empresas do setor e 

também fraca credibilidade junto aos turistas (OMT, 2004). 

Identificar fatores que fortaleçam as iniciativas em sustentabilidade é 

relevante na gestão de toda a cadeia do turismo. Em particular a este estudo, face à 

crescente conscientização ambiental, o segmento hoteleiro pode valer-se de 

sistemas de gestão e certificação em sustentabilidade para se adequar e antecipar-

se aos anseios dos clientes e às imposições legais, não mais de modo reativo, mas 

sim de forma proativa, criativa e responsável (GONÇALVES, 2004). 

A capacidade competitiva de uma empresa turística necessita estar atrelada à 

sustentabilidade dos recursos físicos, culturais, sociais e ambientais do local. A 

manutenção das características e recursos naturais é o que motiva a maioria das 

pessoas a deslocarem-se de seu habitat cotidiano para ver ou conhecer um destino 

turístico. Portanto, existe um alto grau relacional entre um hotel e o ambiente em que 

este se insere. Ambientes naturais deteriorados tendem a gerar perda da 

atratividade turística de um local e ameaçam a continuidade dos negócios turísticos 

e hoteleiros (BOHDANOWICZ, 2005), assim como geram substanciais implicações 

para a economia e a sociedade local (HOBSON; ESSEX, 2001). 

A clareza quanto à proteção e conservação ambiental é fundamental para o 

gerenciamento e a lucratividade das organizações turísticas, e hoteleiras em 

particular. As habilidades de gestão organizacional (financeira, operacional e 

mercadológica) estão imbricadas com as habilidades estratégicas de gerenciar e 

pensar os níveis e condições, presentes e futuras, dos recursos naturais (paisagens, 

ar, água, hidroeletricidade, flora e fauna) e sociais (comunidades, trabalhadores e 

cultura) disponíveis. Nesse intuito, as organizações hoteleiras, os destinos turísticos 

e os turistas possuem condições para atenuar os impactos negativos que constituem 

uma realidade persistente no turismo mundo afora. Cabe então saber se as 

empresas do segmento hoteleiro brasileiro percebem possíveis vantagens 

competitivas ao integrarem práticas sustentáveis em suas operações. 

Tal aspecto requer análises sobre a capacidade de uma organização turística 

manter-se competitiva no longo prazo (geração de riqueza econômica) e sobre a 

forma como lida e cuida da sustentabilidade socioambiental de seu entorno local. 
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Análises que possam captar aspectos subjetivos (qualitativos) e não só econômicos 

(quantitativos), pois o fazer turismo é composto por bens materiais e tangíveis, como 

chaveiros, canecas, bolsas e imãs de geladeira, dentre outros souvenires, mas 

também, e principalmente, por recordações, vivências, imagens e percepções 

sentidas e proporcionadas. O bem-estar é fundamental para o sucesso de uma 

atividade turística, não só para a pessoa do viajante, mas também para quem lhe 

presta um serviço ou lhe recebe. Bem-estar que requer um ambiente sadio e 

protegido em todas as suas dimensões: social, cultural, econômica e ecológica. 

Na tentativa de compreender a relação entre sustentabilidade socioambiental 

e competitividade na hotelaria nacional, esta tese foi estruturada da seguinte forma: 

 o primeiro capítulo traz esta introdução, contendo o contexto e a 

problemática, os objetivos, a identificação de estudos referenciais e os aspectos de 

relevância, originalidade e contribuições da pesquisa para o conhecimento científico; 

 no segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica de 

sustentação do trabalho, que integra meio ambiente, sustentabilidade, programas de 

certificação em sustentabilidade, estratégias e competitividade para o setor do 

turismo, com ênfase no segmento hoteleiro nacional; 

 o terceiro capítulo contém os procedimentos metodológicos empregados, 

com a classificação, estruturação, população, amostra e cronograma da pesquisa; 

 no capítulo seguinte são mostrados os resultados das entrevistas 

efetuadas com gestores de MH nacionais sobre a implantação de práticas 

sustentáveis e a certificação pela NBR15401; 

 o quinto capítulo mostra uma comparação entre as respostas dos gestores 

dos grupos de entrevistados (MH certificados e não certificados pela NBR15401) 

quanto à tomada de decisão estratégica em sustentabilidade; 

 no sexto capítulo foram efetuadas considerações quanto à análise das 

entrevistas efetuadas com base nos preceitos teóricos sobre as principais forças 

externas, os recursos internos e os aspectos da tomada de decisão estratégica em 

sustentabilidade que impactam no nível de competição no segmento hoteleiro; 

 o sétimo capítulo propõe um modelo de integração entre turismo 

sustentável, estratégias de sustentabilidade, certificação em sustentabilidade, 

competitividade e desempenho de MH de pequeno porte no país; 
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 o oitavo e o nono capítulos trazem, respectivamente, as conclusões da 

pesquisa e os encaminhamentos, indagações e sugestões para outros estudos; 

 na última parte são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e 

os apêndices elaborados no trabalho. 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa baseia-se no estudo da certificação em sustentabilidade 

(ambiental, econômica, social e cultural) direcionada ao segmento hoteleiro como 

instrumento estratégico de competitividade e alcance de um turismo mais 

sustentável no país, com foco na NBR15401. Apresentam-se a seguir aspectos de 

justificativa do desenvolvimento da pesquisa, inerentes ao repensar sobre os 

impactos das atividades turísticas a partir da incorporação de atitudes e práticas 

sustentáveis, com vistas a demonstrar seus reflexos na competitividade e para sua 

incorporação nas políticas públicas e programas privados para o setor. 

Entende-se que turismo tem crescido no país e com isto aumentam os seus 

impactos ambientais (alteração de paisagens, geração de resíduos e utilização de 

produtos químicos, tóxicos ou contaminantes, dentre outros) e o consumo de 

recursos naturais (água e energia). Por outro lado, surgem centenas de iniciativas 

para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável no mundo. Entretanto no 

Brasil as iniciativas existentes ainda são recentes e aplicadas sem muita adequação 

às diversas realidades regionais do país por serem oriundas de países 

desenvolvidos, tais como: Green Globe, Travelife e outras. Assim, geram pouco 

interesse no empresariado brasileiro e são desconhecidas da população em geral. 

Na década de 2000, o Ministério do Turismo (MTur) mediante parcerias com 

outros organismos criou ações para o segmento de hotelaria, como os Programas 

de Certificação do Turismo Sustentável (PCTS), Bem Receber e o Turismo 100%, 

com vistas a divulgar e dar importância a sustentabilidade na organização e 

expansão do turismo nacional. Como um dos resultados destas ações foi criada a 

Norma do Instituto de Hospitalidade (NIH) – 54 referente à certificação em turismo 

sustentável para o setor de hospedagem no país (BARDDAL; ALBERTON; 

CAMPOS, 2010). Contudo, apesar dos programas criados apenas seis 

empreendimentos obtiveram uma certificação em sustentabilidade até 

setembro/2012. 
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A lógica deste trabalho foi descortinar como os Meios de Hospedagem (MH), 

particularmente hotéis e pousadas de pequeno porte que consistem na maioria dos 

empreendimentos do segmento, compreendem e identificam os impactos que geram 

nas destinações turísticas em que estão localizados, para assim analisar as ações 

adotadas a fim de reduzir os efeitos socioambientais negativos, mediante adesão as 

práticas sustentáveis e aos programas que induzam a certificação em 

sustentabilidade pela NBR15401. Também, revelar a importância da mudança de 

atitudes referente à incorporação de posturas sustentáveis de longo prazo na 

escolha estratégica, com base nos recursos organizacionais, de modo a identificar 

como estes podem: se tornar diferenciais competitivos; gerar retornos econômicos; 

e, atratividade de clientes preocupados com a sustentabilidade do planeta. 

Em suma, pretendeu-se vislumbrar uma mudança na gestão do segmento 

hoteleiro, migrando de um pensar único inerente ao paradigma economicista, para 

outro que também incorpore a sustentabilidade nas dimensões social e ambiental, a 

partir dos recursos internos da firma para obter melhorias na competitividade. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A formulação do problema de pesquisa surgiu do interesse em analisar a 

adesão aos processos de certificação em sustentabilidade para o segmento 

hoteleiro no Brasil, de modo a identificar os recursos organizacionais que propiciam 

diferenciação competitiva, por meio da Teoria da Visão Baseada em Recursos 

(RBV), e conciliar e equilibrar os aspectos econômicos, ambientais e sociais nas 

operações de uma organização. Como afirmou Rivera (2002, p. 340), ―The resource-

based theory provides valuable insights into the competitive implications of firms‟ 

responses to environmental policy demands‖. 

O problema de pesquisa foi caracterizado como de natureza teórica, por 

buscar esclarecimento quanto aos processos de implantação de práticas 

sustentáveis e de certificação em sustentabilidade para MH (com foco em hotéis e 

pousadas de pequeno porte) e suas implicações para a competitividade setorial e 

para o desenvolvimento dos destinos turísticos. Pode também ser entendido como 

de natureza prática ao visar subsidiar ações para modificar uma situação existente, 

a qual consiste no reduzido número de empresas hoteleiras certificadas em 

sustentabilidade pela NBR15401. 
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Destarte, formularam-se algumas questões de pesquisa que requisitaram o 

descortinar de possíveis soluções adequadas por parte deste trabalho: 

 

- Como a adoção de práticas sustentáveis e a certificação em 

sustentabilidade (NBR15401) podem contribuir para a competitividade no 

segmento hoteleiro nacional? 

- Quais recursos organizacionais inerentes à adoção de práticas 

sustentáveis e à certificação em sustentabilidade (NBR15401) favorecem obter 

vantagens competitivas pelos MH de pequeno porte e um turismo sustentável 

no país? 

 

A busca de respostas para os questionamentos partiu de premissas, como: 

 

1- práticas sustentáveis e programas de certificação em sustentabilidade 

para MH contribuem para o incremento da competitividade no segmento 

hoteleiro nacional; 

2- existem fatores externos que favorecem a decisão estratégica em 

adotar práticas sustentáveis e/ou buscar uma certificação em sustentabilidade 

no segmento hoteleiro nacional de pequeno porte; 

3- existem recursos organizacionais que favorecem a decisão 

estratégica em adotar práticas sustentáveis e/ou buscar uma certificação em 

sustentabilidade no segmento hoteleiro nacional de pequeno porte; 

4- recursos internos e fatores externos afetam a tomada de decisão 

estratégica dos meios de hospedagem de pequeno porte quanto à adoção de 

práticas sustentáveis e/ou buscar uma certificação em sustentabilidade. 

 

Os problemas de pesquisa e questionamentos derivados permitiram a 

formulação de um pressuposto geral para o presente estudo: 

 

A tomada de decisão estratégica de adoção de práticas sustentáveis 

e/ou da busca da certificação em sustentabilidade pela NBR15401 está 

relacionada à capacidade de mobilização de determinados recursos 

organizacionais como fator de diferenciação competitiva no segmento 

hoteleiro de pequeno porte. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

A formulação do problema apresentado permitiu definir os seguintes objetivos 

de pesquisa: 

 

1.3.1 Objetivo Geral (OG) 

 

Analisar a decisão estratégica em sustentabilidade (incorporação de 

práticas socioambientais e certificação pela NBR15401) no segmento hoteleiro 

brasileiro, a partir da identificação dos fatores externos e recursos internos 

que favoreçam a obtenção de vantagens competitivas em empreendimentos de 

pequeno porte. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos (OE) 

 

 Apresentar a evolução dos programas de certificação em sustentabilidade 

para meios de hospedagem e sua integração no planejamento de políticas públicas 

e privadas de turismo sustentável no Brasil – OE1; 

 Identificar os hotéis e pousadas no país que possuem práticas sustentáveis 

reconhecidas por meio de algum selo e/ou certificação em sustentabilidade – OE2; 

 Apontar os fatores externos e os recursos organizacionais (facilitadores e 

dificultadores) inerentes à adesão ao programa de certificação em sustentabilidade 

pela NBR15401, a partir da percepção dos gestores de MH de pequeno porte 

nacionais – OE3; 

 Reconhecer as influências e implicações da tomada de decisão estratégica 

em sustentabilidade (implantação de práticas sustentáveis e/ou certificação) na 

obtenção de vantagem competitiva nos MH de pequeno porte nacionais – OE4; 

 Elaborar um modelo conceitual para avaliação da relação entre 

sustentabilidade (práticas sustentáveis e/ou certificação) e competitividade na 

decisão estratégica dos meios de hospedagem de pequeno porte nacionais – OE5. 
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1.4 RELEVÂNCIA, ORIGINALIDADE E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

O turismo pode se tornar considerável via para o alcance de um 

desenvolvimento nacional substantivo, desde que assim entendido por toda a 

sociedade. Isto requer uma visão mais abrangente, consciente e sustentável de 

longo prazo, capaz de entender a imbricação entre os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais sob óticas (pública, privada e da sociedade civil) que incorporem as 

práticas responsáveis no uso dos recursos naturais e culturais, na destinação de 

resíduos e na mitigação dos impactos socioambientais das atividades turísticas. 

Dentre as diversas atividades de turismo o segmento hoteleiro é um dos 

principais consumidores de recursos naturais, sobretudo de energia e de água, gera 

muitos resíduos e usa substâncias poluentes que impactam no meio ambiente. Além 

disso, gera alterações nas paisagens naturais derivadas das construções e da 

infraestrutura necessárias para o funcionamento do segmento. 

Cabe então identificar os fatores que possibilitem que o segmento hoteleiro 

seja mais ativo no desenvolvimento, implantação e manutenção de ações 

sustentáveis no turismo, de modo que todos os integrantes de sua cadeia produtiva 

e demais interessados (órgãos públicos, associações de empresários, trabalhadores 

e comunidades organizadas, dentre outros) possam ampliar sua consciência e 

contribuir para o alcance de um turismo que possa ser considerado como 

sustentável em suas variadas facetas: ambiental, econômica e sociocultural. 

O presente projeto se torna relevante por buscar compreender a certificação 

em sustentabilidade para meios de hospedagem nacionais (NBR15401) e estimular 

a maior conscientização dos gestores quanto à sua importância para obtenção de 

vantagens competitivas, sobremodo entre os estabelecimentos de pequeno porte. 

Ao mesmo tempo, pretende contribuir para as discussões sobre a interrelação entre 

sustentabilidade e competitividade no contexto das organizações hoteleiras no país. 

Efetuou-se varredura em plataformas de buscas e sites de periódicos 

nacionais e internacionais sobre os temas de práticas, iniciativas e certificações em 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, estratégias e 

competitividade, políticas e programas de desenvolvimento do turismo sustentável, 

uns de cunho geral e outros mais específicos sobre hotelaria. 

Dentre os livros utilizados neste trabalho podem ser citados alguns relativos: 

a) à elaboração e gerenciamento estratégico (PORTER, 1980 e 1985; MINTZBERG; 
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AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; WHITTINGTON, 2002); b) ao desenvolvimento 

sustentável e à sustentabilidade (SACHS, 1986; 1993; SEN, 2000; VEIGA, 2008); c) 

à gestão, rotulagem e à certificação ambiental (GONÇALVES, 2004; BELLEN, 2005; 

SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009; SEIFFER, 2010); d) à evolução 

do turismo e ao turismo sustentável (BOULLÓN, 1995; HOLLOWAY, 1997; 

RUSCHMANN, 2001; CAMPRUBÍ et al., 1998; BENI, 2000; SWARBROOKE, 2000a 

e 2000b; KRIPPENDORF, 2001; ACERENZA, 2002; PIRES, 2002; MOWFORTH; 

MUNT, 2003; DIAS, 2003 e 2008); e, e) à sustentabilidade e à competitividade 

turística (RITCHIE; CROUCH, 2003). 

Verificou-se ainda a existência de artigos publicados em periódicos científicos 

que constituíram o referencial de suporte deste estudo, que foram agrupados por 

temáticas como mostradas no Quadro 1, por autores e ano de publicação, cujos 

objetivos e conclusões estão nos Apêndices de A à H: 

 

Quadro 1 - Artigos de constituição do referencial teórico de estudo. 

TEMÁTICAS INTEGRADAS AUTORES 
APÊN-
DICE 

Desenvolvimento 
sustentável e turismo 

sustentável. 

Gladwin, Kennelly e Krause, 1995; Garrod e Fyall, 1998; 
Banerjee, 2003; Farreell e Twining-Ward, 2004; Dachary e 
Burne, 2004 e 2006; Saarinen, 2006; Lansing e Vries, 2008. 

A 

Decisão estratégica, práticas 
empresariais e programas 

de certificação em 
sustentabilidade. 

Font e Tribe, 2001; Buckley, 2002; Sasidharan, Sirakaya e 
Kerstetter, 2002; Boer, 2003; Skinner; Font e Sanabria, 2004; 
Bohdanowicz, Simanic e Martinac, 2005; Medina, 2005; 
Vithessonthi, 2009. 

B 

Teorias organizacionais e 
elaboração estratégica. 

Mintzberg, 1973; Barney, 1991; Grant, 1991; Idenburg, 1993; 
Vasconcelos e Cyrino, 2000; Kor e Mahoney, 2004; Kretzer e 
Menezes, 2006; Furrer, Thomas e Goussevskaia, 2008. 

C 

Competitividade e 
sustentabilidade em destinos 

turísticos. 

Crouch e Ritchie, 1999; Kozak e Rimmington, 1999; Mihalič, 
2000; Melián-González e García-Falcón, 2003; Dwyer e Kim, 
2003; Kozak e Martin, 2012. 

D 

Práticas sustentáveis no 
segmento hoteleiro. 

Knowles et al.,1999; Hobson e Essex, 2001; Bohdanowicz, 
2005; Rivera e Leon, 2005; Ayuso, 2006 e 2007; Robinot e 
Giannelloni, 2009 e 2010; Koens, Dieperink e Miranda, 2009; 
Kuminoff, Zhang e Rudi, 2010. 

E 

Estratégias de 
sustentabilidade, certificação 

ambiental e performance 
organizacional hoteleira. 

Gil, Jiménez e Lorente, 2001; Rivera, 2002; Carmona-
Moreno, Céspedes-Lorente e Burgos-Jiménez, 2004; Bader, 
2005; Espino-Rodríguez e Padrón-Robaina, 2005; Le et al., 
2006; Claver-Cortés et al., 2007; Chung e Parker, 2008; 
Darnall, 2008; Lin e Wu, 2008; Tarí et al., 2010. 

F 

Competitividade e 
sustentabilidade no turismo 

e na hotelaria brasileira. 

Cunha e Cunha, 2005; Hocayen-da-Silva e Teixeira, 2007; 
Barbosa, Oliveira e Rezende, 2010; Freitas e Almeida, 2010; 
Ritchie e Crouch, 2010; Miki, Gândara e Medina-Muñoz, 
2011; Cypriano e Gândara, 2011. 

G 

Políticas e programas de 
planejamento e gestão do 

turismo no Brasil. 

Massukado-Nakatani e Teixeira, 2009; Tomazzoni, Zanette e 
Laidens, 2009; Barddal, Alberton e Campos, 2010; Souza e 
Ferreira, 2011. 

H 
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A partir da leitura dos artigos e livros pesquisados identificou-se a existência 

de lacunas e questões de estudo que contribuíram para delineamento dos objetivos 

e do referencial desta tese. O Quadro 2 apresenta uma síntese dessas lacunas por 

temática de estudo, autoria e ligação com os objetivos traçados para esta tese. 

 

Quadro 2 - Lacunas e questões de delineamento do trabalho. 

TEMÁTICA AUTORIA LACUNAS E QUESTÕES DE ESTUDO OBJETIVO 

Turismo 
Sustentável 

Garrod e 
Fyall, 1998 

Falta de estudos e suporte acadêmico para alcançar 
um turismo sustentável. 

OE1 

Medina, 
2005 

Confusão sobre as diferenças entre a retórica e a 
prática na participação, benefícios auferidos pelo 
ecoturismo e definição da população local nos rumos 
de um destino turístico. 

OE1 

Saarinen, 
2006 

Confusão quanto às argumentações e justificativas do 
turismo sustentável e necessidade de compreender os 
limites de seu crescimento. 

OE1 

Rotulagem e 

Certificação 

Ambiental 

Buckley, 
2002 

Pouco conhecimento sobre como os rótulos 
ambientais afetam as decisões dos consumidores e a 
performance ambiental corporativa. 

OE3; OE4; 
OE5 

Rivera, 2002 

Falta conhecimento sobre os motivos que levam as 
empresas nos países em desenvolvimento a 
participarem de programas ambientais voluntários e 
sobre os benefícios econômicos obtidos. 

OE1; OE2; 
OE3; OE4 

Estratégia em 
sustentabi-

lidade e 
Competitivi-

dade Turística 

Crouch e 
Ritchie, 1999 

Ausência de framework integrativo para gerenciar 
todas as facetas do desenvolvimento do turismo. 

OE1; OE5 

Dwyer e Kim, 
2003 

Ausência de modelos sobre competitividade no 
turismo. 

OE1; OE5 

Cunha e 
Cunha, 2005 

Falta de estudos sobre modelos de avaliação dos 
impactos econômicos, socioculturais e ambientais do 
turismo no desenvolvimento local. 

OE1; OE3; 
OE4; OE5 

Vithessonthi, 
2009 

Estudos não abordam como os executivos de 
corporações multinacionais tomam decisões 
estratégicas de sustentabilidade ecológica. 

OE3; OE4; 
OE5 

Estratégias, 

Práticas 

Sustentáveis 

e 

Performance 

Hoteleira 

Knowles et 
al., 1999 

Existência de gap entre as intenções e as ações 
ambientais praticadas pelos gestores hoteleiros. 

OE1; OE3; 

OE4 

Hobson e 
Essex, 2001 

Dificuldades de tradução dos princípios teóricos do 
desenvolvimento sustentável em práticas na hotelaria. 

OE1; OE4 

Bader, 2005 
Ausência de estudos sobre por que as organizações 
hoteleiras não têm sido motivadas pelos benefícios 
econômicos da adoção de práticas sustentáveis. 

OE2; OE3; 

OE4 

Rivera e 
Leon, 2005 

Pesquisas empíricas não consideram as percepções e 
expertise dos altos gestores hoteleiros quanto à 
participação e performance em programas voluntários 
de certificação ambiental. 

OE1; OE3; 
OE4 

Le et al., 
2006 

Ausência de estudos qualitativos sobre a motivação 
para desenvolvimento do turismo e adoção de práticas 
ambientais sustentáveis nos hotéis. 

OE1; OE3; 

OE5 

Claver-
Cortés et al., 

2007 

A ligação entre as variáveis ‗comprometimento 
ambiental‘ e ‗performance‘ não tem sido examinada 
profundamente na literatura sobre o setor hoteleiro. 

OE3 

Chung e 
Parker, 2008 

Negligência quanto aos impactos ambientais e 
econômicos da indústria hoteleira na literatura sobre 
gerenciamento ambiental e accountability. 

OE1; OE4 
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As lacunas e questões constantes no Quadro 2 suscitaram o interesse pelo 

desenvolvimento do presente estudo e que podem ser sintetizadas na falta de 

estudos sobre: as intenções e os motivos de adoção de práticas e ações 

sustentáveis no segmento hoteleiro, principalmente entre os MH considerados como 

de pequeno porte; e, sobre as vantagens competitivas e os benefícios econômicos e 

socioambientais derivados da implantação de práticas sustentáveis e da busca da 

certificação em sustentabilidade como estratégias organizacionais. 

Para fins de identificação de originalidade desta proposta de pesquisa 

buscou-se verificar a existência de teses de doutoramento que abordaram os temas 

e objetos aqui tratados. Foram identificados vários trabalhos, porém com 

abordagens e objetivos diferentes. Cabe destacar as teses de Rivera (2000) e Ayuso 

(2003) que inspiraram a escolha da temática e muito contribuíram com subsídios e 

direcionamentos para o presente estudo no Brasil. 

Rivera (2000) utilizou as Teorias da RBV e Institucional com o objetivo de 

avaliar as implicações empíricas na competitividade de hotéis em países em 

desenvolvimento derivada da participação em um programa ambiental voluntário na 

Costa Rica, o Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), a partir de duas 

perspectivas contraditórias: a Visão da Economia Ambiental e a Perspectiva de 

Gerenciamento Ambiental Proativa. Para tal formulou duas questões de pesquisa: a 

participação no CST aumentou a competitividade das empresas?; e, quais fatores 

motivaram a participação no programa. Seu foco de estudo esteve nos fatores 

internos e nas pressões exercidas pelos stakeholders quanto à sustentabilidade 

ambiental e seus reflexos em termos de aumento de diferenciação e 

competitividade, mensuradas pelas taxas de vendas (ocupação) e política de preços 

superiores praticadas pelos hotéis. 

A abordagem empregada foi quantitativa com uso de questionários de 

pesquisa e serviu para avaliar o nível de adesão à sustentabilidade ambiental de 164 

hotéis, sendo 52 relacionados e avaliados pelo CST. Os resultados indicaram que os 

hotéis certificados e que possuem uma performance ambiental superior mostram 

relacionamento positivo com a obtenção de vantagens de diferenciação (preços 

prêmio). No entanto, somente a participação no CST não possui significância 

relacionada com preços altos e elevação das vendas. Por outro lado, indícios 

apontam que a participação foi significante para o monitoramento governamental, a 
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participação em associações comerciais do setor e o foco dos hotéis em 

consumidores ‗verdes‘. 

O estudo de Ayuso (2003) objetivou ampliar o entendimento e a interpretação 

do conceito de turismo sustentável e a sua aplicação no mundo empresarial, 

mediante análise das experiências de empresas turísticas com os instrumentos e 

iniciativas voluntárias existentes, e avaliar o grau de sucesso das políticas de 

turismo sustentável na Espanha. O estudo foi focado na avaliação da eficiência e 

eficácia dos programas e iniciativas públicas de sustentabilidade ambiental por meio 

de pesquisa qualitativa (Grounded Theory), com uso da técnica de entrevistas 

semiestruturadas junto a 50 atores dos setores público e privado do turismo e 

quantitativa (levantamento documental, observação direta e estudo de caso) com 30 

estabelecimentos hoteleiros participantes de tais programas, para alcançar os 

fatores (externos e internos) determinantes para a formulação estratégica ambiental. 

Os resultados encontrados por Ayuso (2003) apontam que poucos 

participantes do setor do turismo implantaram práticas ambientais e/ou formalizaram 

ações por meio de certificados, rótulos ou sistemas de gestão ambiental na 

Espanha. ―This fact indicates that Spanish hotels, even with available programmes of 

financial or technical aid, currently see little incentive or see too many practical 

problems for adopting a voluntary environmental strategy― (AYUSO, 2006, p. 209). 

Os gestores hoteleiros possuem pouca compreensão sobre os conceitos de 

turismo sustentável e pouca consciência sobre a responsabilidade e contribuição de 

seus negócios para a sustentabilidade ambiental. Estas podem ser causa prováveis 

da baixa adesão às ferramentas e sistemas de gestão ambiental no setor hoteleiro, 

pois, ―The relevance of managers‟ knowledge, perceptions and values was also 

revealed as a central issue for interpreting the observed environmental decision 

making processes and thus delivering new insights into the selective adoption of 

environmental tools‖ (AYUSO, 2006, p. 218). 

Como principal fator diferenciador em relação aos trabalhos acima citados, a 

tese aqui desenvolvida pretendeu abordar a sustentabilidade e sua integração nas 

dimensões ambiental, social e econômica para o segmento hoteleiro. O enfoque foi 

dado à percepção dos gestores quanto à identificação dos recursos internos 

(abordagem baseada em recursos) que possam favorecer a tomada de decisão em 

sustentabilidade (adoção de práticas operacionais sustentáveis e busca de 

certificação) como fator estratégico nos MH. De tal ordem, que essas ações possam 
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gerar vantagens competitivas, melhorias no desempenho socioambiental e na 

preservação das características atrativas e capacidade turística de um destino. 

No âmbito das teses de doutoramento e dissertações de mestrado nacionais 

houve pesquisa nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) (2011) e do MTur (2011) sobre trabalhos 

relacionados à gestão estratégica do segmento hoteleiro nacional. Alguns estudos 

encontrados são apontados no Quadro 3, ordenado por cronologia e autoria, com 

seus objetos de análise. 

 

Quadro 3 - Teses e dissertações sobre gestão estratégica do segmento 

hoteleiro nacional 

AUTORIA NÍVEL OBJETO DE ANÁLISE 

Beyrodt, 1993 Doutorado Competição entre hotéis de luxo na cidade de São Paulo. 

Araújo, 2001 Doutorado 
Contribuição da contabilidade gerencial para o papel da gestão 
estratégica (operações e indicadores de desempenho) de 
empreendimentos hoteleiros. 

Zambonim, 
2002 

Mestrado 
Estrutura e funcionamento do Programa Hóspedes da Natureza e da 
certificação da Série ISO 14000. 

Valdes, 2003 Doutorado 
Marketing e estratégia competitiva em uma cadeia hoteleira. 

Franco, 2004 Mestrado 
Programa de Certificação em Turismo Sustentável (PCTS) para 
Meios de Hospedagem. 

Cardoso, 2005 
Doutorado Respostas do segmento hoteleiro à proposta de turismo sustentável 

no desenvolvimento de comunidades locais. 

Silva, 2007 
Doutorado Sistema de mensuração de desempenho para a tomada de decisão 

e monitoramento de metas empresariais hoteleiras. 

Klement, 2007 
Doutorado Estudo da inovação em serviços em uma organização hoteleira. 

Zambon, 2009 
Doutorado Gestão de marcas emocionais na hotelaria de charme em Santa 

Catarina. 

Carvalho, 2011 
Doutorado Relacionamento entre ambiente organizacional, capacidades, 

orientação estratégica e desempenho no setor hoteleiro brasileiro. 

 

Com base nos levantamentos efetuados pode-se concluir que até o presente 

momento não foi encontrado estudo doutoral com objetivos e direcionamentos 

similares ao desta proposta de tese. Ou seja, que relacionem a incorporação de 

práticas sustentáveis e a adesão à certificação em sustentabilidade pela NBR15401 

com a competitividade na gestão hoteleira brasileira, mediante emprego da RBV. 

No nível de estudos dissertativos foi identificado o trabalho de Zambonim 

(2002), que investigou a estrutura e o funcionamento do Programa Hóspedes da 

Natureza e da certificação da Série ISO 14000 – Gestão Ambiental, que começavam 

a ser adotadas pelo segmento hoteleiro nacional. O autor comparou tais programas 
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com iniciativas similares de certificação ambiental para o turismo no mundo e 

apresentou uma análise de suas adequações à realidade brasileira e contribuições 

para o alcance de um turismo sustentável. Outro trabalho que abordou aspectos 

relacionados aos objetivos desta tese foi o de Franco (2004), que identificou 

possíveis perspectivas de melhorias para o então recém-lançado Programa de 

Certificação em Turismo Sustentável (PCTS) para Meios de Hospedagem. O foco foi 

direcionado para os aspectos que contribuíssem para aumento de competitividade 

dos empreendimentos certificados, com base em uma análise comparativa 

(similitudes, diferenças, forças e fraquezas) de programas existentes em outros 

países, como o Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) - Costa Rica e o 

Nature and Ecotourism Accreditation Program (NEAP) - Austrália. Cabe realçar que 

o PCTS foi extinto em 2007 antes da ocorrência da primeira certificação de um 

empreendimento hoteleiro no país. 

A originalidade deste estudo reside em identificar quais são os fatores 

internos que podem ser estratégicos para as empresas hoteleiras brasileiras de 

pequeno porte e que se constituam em diferenciais competitivos, ombreando 

aspectos econômicos e financeiros com a sustentabilidade socioambiental e 

auxiliem no delineamento de políticas públicas para o setor do turismo e para as 

destinações turísticas. 

Como contribuição teórica deste estudo pretende-se ampliar o debate sobre a 

certificação em sustentabilidade como um instrumento estratégico no 

desenvolvimento e competitividade do setor hoteleiro e dos destinos turísticos 

nacionais. Outra contribuição esperada é inerente a elaboração de um modelo para 

avaliação da relação entre sustentabilidade (práticas sustentáveis e/ou certificação) e 

competitividade na decisão estratégica dos meios de hospedagem de pequeno porte. 

Busca-se assim maior compreensão sobre o papel, condições e percepções de tal 

certificação para a sociedade e o desenvolvimento das teorias organizacionais. 

No âmbito da contribuição prática espera-se que esta tese gere subsídios 

para o poder público e o setor privado quanto à elaboração e direcionamento de 

políticas, programas e ações para ampliar a incorporação da sustentabilidade nas 

atividades de turismo no país e do número de empresas hoteleiras certificadas, a 

partir da identificação dos recursos internos mais relevantes e facilitadores deste 

processo. Para os MH nacionais espera-se que o trabalho contribua com a 

proposição de variáveis e indicadores que propiciem maior entendimento sobre os 
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reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade no desempenho e na competitividade 

dos meios de hospedagem de pequeno porte no país. 

Enfim, que a elaboração deste estudo possa auxiliar a sociedade brasileira 

(cidadãos, empresários, gestores governamentais e acadêmicos) a entender que a 

atividade turística pode se constituir em uma das bases do desenvolvimento 

sustentável do país. Desde que, a partir de um planejamento coerente com a 

realidade de uma nação de dimensões continentais e diversidades naturais, culturais 

e sociais e que possa privilegiar e atender às necessidades presentes e futuras de 

todos os seus membros, em um equilíbrio entre as dimensões social, ambiental e 

econômica.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Diversos estudos acadêmicos e a mídia em geral têm alertado sobre os 

rumos do crescimento socioeconômico mundial e sobre as mudanças climáticas 

derivadas de ações antropogênicas. É esperado que as organizações empresariais 

e governamentais incorporem ações que auxiliem na sustentabilidade planetária. 

Contudo, ainda não é o que se verifica de modo concreto em muitos setores 

econômicos, dentre os quais no turismo. 

A sustentabilidade deveria ser uma das questões mais relevantes para o setor 

do turismo e, em particular, para o segmento hoteleiro neste início de século, tão 

caracterizado por pressões competitivas relativas à redução de custos, quanto por 

uma demanda mais sensível às questões inerentes ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento social e ambiental de modo responsável. Contudo, a preocupação 

com o equilíbrio e imbricação entre essas dimensões é ainda pouco visível e 

estudada nas organizações hoteleiras nacionais. 

Para compreender a atuação no desenvolvimento, implantação e manutenção 

de ações socioambientais sustentáveis nas organizações hoteleiras no país, e que 

ocasionem na certificação em sustentabilidade, foram efetuadas pesquisas em 

bases de dados acadêmicas, que propiciaram a elaboração do referencial teórico 

exposto a seguir em quatro tópicos: 

 a primeira traz o contexto do desenvolvimento e impactos das atividades de 

turismo, com conceitos e dados sobre seu crescimento e relevância no plano 

mundial e no Brasil, com foco no segmento hoteleiro; 

 o segundo item aborda aspectos quanto às temáticas do meio ambiente, do 

desenvolvimento e da sustentabilidade relevantes no contexto organizacional 

contemporâneo e integrantes dos ideais do turismo sustentável; 

 o terceiro tópico mostra a evolução dos programas de certificação e 

rotulagem em sustentabilidade do turismo, com ênfase na gestão do turismo e do 

segmento hoteleiro nacional e foco na NBR15401; 

  o último item apresenta uma evolução do pensamento estratégico 

empresarial mundial e da incorporação da sustentabilidade como fator de 

diferenciação competitiva no turismo e na hotelaria. 
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2.1 EVOLUÇÃO E IMPACTOS DA ATIVIDADE DE TURISMO NO MUNDO 
 

O turismo é um dos pilares econômicos e ideológicos da atual era da 

globalização, junto com a informação e o consumo, pois é capaz de gerar retornos 

financeiros em menor tempo que outras atividades tradicionais, como a industrial. 

Ocupa papel fundamental na própria reprodução da globalização em um mundo de 

linguagem comum que leva a um imaginário comum: a necessidade suprema de 

consumir - aventuras, destinos, sonhos, fantasias, gostos, culturas etc. – em alguns 

momentos, fora da rotina citadina que move a grande engrenagem global 

(DACHARY; BURNE, 2004). 

O fluxo mundial de turistas ao longo da segunda metade do século XX teve 

um crescimento contínuo e quase duplicou a cada década. Passou de 25 milhões 

em 1950 para 456 milhões em 1990 (OMT, 2001) e alcançou 689 milhões em 2000 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO [EMBRATUR], 2012). Todo esse 

crescimento ocasionou impactos multiplicativos em outros setores econômicos em 

virtude do fluxo de mercadorias, geração de renda, pagamento de salários e 

arrecadação de impostos, dentre outros. 

Na primeira década deste milênio, conforme dados mostrados na Tabela 1, o 

turismo apresentou crescimento médio anual de 3,23% nas chegadas de turistas e 

de 6,97% na receita cambial gerada no mundo. Houve crescimento do setor em 

todos os anos, com exceção de 2001, 2003 e 2009 que sofreram retração devido 

aos reflexos dos ataques terroristas nos Estados Unidos, de surtos gripais 

epidêmicos e de crises econômicas globais. O ano de 2010 foi o de maior fluxo de 

turistas da história (940 milhões) e o de 2008 foi o primeiro em receita global. 

 

Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 

Fluxo 
turístico 
(milhão) 

688,5 708,9 696,6 765,5 801,6 846,0 900,5 919,0 880,5 940,0 814,7 

Variação 
(%) 

-0,10 2,96 -1,74 9,89 4,72 5,54 6,44 2,05 -4,19 6,76 3,23 

Receita 
cambial 

(US$ bilhão) 
471,6 474,2 525,1 632,7 678,7 744,0 857,4 941,7 852,4 919,0 709,7 

Variação 
(%) 

-2,34 0,55 10,73 20,49 7,26 9,63 15,24 9,83 -9,48 7,81 6,97 

Tabela 1: Fluxo de turistas internacionais e receita cambial no mundo. 

Fonte: Elaborado a partir de MTur (2011) e Embratur (2012). 
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Em 2010, a Europa se manteve como a região com maior fluxo de turistas 

com 476,7 milhões de visitantes, o que correspondeu à metade de todas as 

chegadas mundiais (50,4%). Em seguida, aparecem Ásia e Pacífico com 203,8 

milhões (21,8%), as Américas com 149,8 milhões (16,2%), o Oriente Médio com 

60,3 milhões (6,4%) e a África com 49,2 milhões (5,2%). Os principais destinos 

turísticos foram: França, Estados Unidos, China e Espanha (EMBRATUR, 2011). 

As expectativas para a década que se inicia são positivas para todo o turismo 

mundial. De acordo com World Travel & Tourism Council (WTTC, 2012) as previsões 

da atividade econômica gerada pelo setor são de incremento para os anos de 2011 

e 2021, conforme apresentadas na Tabela 2. 

 

Fatores 
Mundo Brasil 

2011 2021 2011 2021 

Contribuição 
Direta ao PIB 

US$ 
1.850,0 
bilhões 

2,8% 
US$ 

2.860,5 
bilhões 

2,9% 
R$ 

129,6 
bilhões 

3,3% 
R$ 

206,9 
bilhões 

3,6% 

Contribuição 
Total ao PIB 

US$ 
5.991,9 
bilhões 

9,1% 
US$ 

9.226,9 
bilhões 

9,6% 
R$ 

356,7 
bilhões 

9,1% 
R$ 

555,1 
bilhões 

9,5% 

Contribuição 
Direta ao 
Emprego 

99,05 
milhões 

3,4% 
120,43 
milhões 

3,6% 
2,83 

milhões 
2,9% 

3,56 
milhões 

3,2% 

Contribuição 
Total ao 
Emprego 

258,59 
milhões 

8,8% 
323,83 
milhões 

9,7% 
8,15 

milhões 
8,3% 

9,75 
milhões 

8,9% 

Exportações 
do turismo 

US$ 
1.162,7 
bilhões 

5,8% 
US$ 

1.789,2 
bilhões 

4,7% 
R$ 

12,5 
bilhões 

2,9% 
R$ 

38,7 
bilhões 

3,5% 

Investimento 
US$ 

652,4 
bilhões 

4,5% 
US$ 

1.487,9 
bilhões 

4,6% 
R$ 

47,4 
bilhões 

5,8% 
R$ 

89,3 
bilhões 

6,3% 

Tabela 2: Contribuição esperada do turismo - mundo e Brasil. 
Fonte: Elaborado a partir de WTTC (2012). 

 

WTTC (2012) considera os seguintes fatores: exportações do turismo - soma 

das despesas no âmbito de um país efetuadas por turistas internacionais em suas 

viagens, com inclusão das despesas de transporte; contribuição direta ao Produto 

Interno Bruto (PIB) - gerada pelos segmentos que lidam de modo direto com os 

turistas (hotéis, agentes de viagens, serviços de transporte de passageiros, 

restaurantes e de lazer); contribuição total ao PIB - soma da contribuição direta com 

a produção indireta induzida pelo turismo; contribuição direta ao emprego – número 

de postos de trabalho no setor; contribuição total ao emprego – soma dos postos de 

trabalhos diretos e indiretos derivados das atividades turísticas; e, investimento – 
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montante a ser investido no setor de turismo. De acordo com a previsão todos os 

fatores terão aumento em seus valores e taxas até 2021. Isto demonstra a 

importância econômica crescente do setor, que pode chegar a 10% de contribuição 

total para o PIB e para a geração de empregos no mundo. 

As estimativas da OMT (2001) para o setor também foram de crescimento, 

pois apontam para 2020 um fluxo mundial de turistas de 1,6 bilhões. Os principais 

países emissores (Alemanha, Japão, Estados Unidos, China e Reino Unido) 

responderão por 40% deste total e os destinos turísticos mais visitados (China, 

Estados Unidos, França, Espanha e Hong-Kong) receberão 28,9% ao todo (OMT, 

2001). Essas previsões serão influenciadas por diversas variáveis (de demanda, de 

oferta, demográficas, políticas, econômicas, sociais, tecnológicas etc.). Contudo há 

uma grande certeza, o crescimento do turismo mundial estará atrelado à obtenção 

de sustentabilidade socioambiental em suas atividades, pois o turismo é ―vulnerável 

às mudanças do entorno natural, cultural e econômico, assim como a qualquer 

variação e incidente que aconteça nos limites de uma região‖ (OMT, 2001, p. 243). 

Apesar da importância crescente do turismo na sociedade contemporânea e 

de suas perspectivas para os próximos anos, existem carências quanto a uma 

conceituação universal e delimitadora para a atividade, fato que dificulta seu 

desenvolvimento e, por conseguinte, seu estudo disciplinar. O turismo tem se 

transformado de acordo com o desenvolvimento do capitalismo mundial na 

sociedade pós-industrial e é considerado como uma atividade multifacetada, 

multidisciplinar, dinâmica e relativamente jovem. Para alguns em certa medida é um 

sistema complexo, incerto e imprevisível (FARRELL; TWINING-WARD, 2004). 

Portanto, é necessário compreender as diversas facetas, propriedades e condições 

de sua existência. 

O turismo é uma atividade dotada de várias características distinguíveis de 

outros setores, tais como: intangibilidade - não possui uma dimensão física palpável; 

inseparabilidade entre produção e consumo - ocorrem no mesmo local e tempo; 

heterogeneidade - difícil padronizar sua oferta, pois a entrega para consumo é feita 

sempre de modo diferente e pessoal; consistência - necessidade de mantê-la, pois o 

turista deseja no mínimo repetir as experiências agradáveis e positivas; 

pericibilidade - não há como armazenar ou estocar; e, não propriedade - a compra 

não gera a transferência de sua propriedade e sim seu usufruto temporário 

(REISINGER, 2001a). 
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Para Holloway (1997) a característica principal do turismo é a intangibilidade, 

por não poder levá-lo ao consumidor, mas sim, o turista deve ser conduzido até o 

local, produto ou serviço turístico. Buckley (2002) afirma que no turismo o produto é 

consumido como e onde ocorre sua produção, assim seus impactos ambientais de 

produção são suffered diretamente pelo consumidor e isto faz parte do pacote ou 

composto do produto. Dessa forma, cabe agregar comodidades para aumentar sua 

atração e também atentar para reduzir a ocorrência de seus impactos locais 

deletérios. 

Definir o turismo de modo preciso é uma tarefa quase impossível, mas de 

maneira ampla pode ser considerado como ―el movimiento de la gente fuera de su 

lugar de residencia‖ (HOLLOWAY, 1997, p. 13). Essa pessoa passa a ser entendida 

como visitante ou turista ao permanecer pelo menos uma noite em um meio de 

hospedagem em um local visitado, e tendo por motivo principal a realização de 

atividades de: ócio, recreação e férias; visitas aos parentes e amigos; negócios 

profissionais; tratamento de saúde; ou, religião e peregrinação (OMT, 1995). 

O conceito mais aceito para o turismo é o que alude às atividades que as 

pessoas (turistas) efetuam distante de uma zona em torno do local de sua residência 

e outros lugares nos quais visitam com frequência para realização de diferentes 

finalidades e objetivos: ―incluye las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por um período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, com fines de ocio, por negocios y otros 

motivos‖ (OMT, 1995, p. 12). As características principais são: temporalidade 

(menos que um ano), atividades desenvolvidas (nos deslocamentos e estadia), 

localização (fora do habitual) e motivo (lazer, negócios ou outros) (OMT, 2001). 

Saarinen (2006, p. 1124) define que o turismo é um sistema amplo baseado 

no ―movement of people, goods, capital, and ideas, [...] between home regions and 

destinations that are linked by means of routes and transit regions and associated 

with many other societal processes‖. Nessa linha de pensar, o turismo pode ser 

compreendido como um meio para familiar encontros e comunicações entre os 

povos, principalmente aspectos culturais (pensamento humanista), ―es un complejo 

puente entre culturas y formas de vida diferenciadas [...]; ha ajudado a consolidar 

una parte importante del proceso de mundialización y pese a ser una de las 

actividades más dinámicas del planeta‖ (DACHARY; BURNE, 2006, p. 190). 
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O turismo tem sido caracterizado por um modelo assimétrico e que privilegia 

os interesses econômicos das sociedades e países desenvolvidos, conforme as 

teorias da alienação ligadas à Escola de Frankfurt (DACHARY; BURNE, 2006). Nele, 

são formuladas e definidas regras, formas, comportamentos e usos das atividades 

de turismo mundiais em um processo de manipulação e exploração das pessoas 

conduzindo-as à alienação, além de destruir o meio ambiente. Também tem levado 

ao desaparecimento de usos e costumes e impede o desenvolvimento e o progresso 

das comunidades receptoras (ACERENZA, 2002). 

Fato similar também pode ser observado no tocante aos estudos sobre o 

turismo, concentrados em sua maioria nos países industrializados e baseados nos 

paradigmas dominantes nestes países. Como resultado, tem-se o desenvolvimento 

de um colonialismo metodológico com a reprodução dos paradigmas e conteúdos, 

fato que gera dificuldades quanto à reflexão e adequação às culturas locais, 

sobremodo nos países do terceiro mundo, bem como a transmissão de 

conhecimentos inovadores (DENCKER, 1998). 

Apesar dos aspectos citados, independente do conceito ou ponto de vista 

sobre o turismo que se tenha, a questão principal consiste em entender qual o seu 

significado para a sociedade como um todo e, os rumos, tendências e motivos que 

lhe dão forma e substância. Cabe destacar que grande parte do fluxo de turistas 

concentra-se nas fronteiras internas das nações mais ricas e estas também são 

responsáveis pela emissão da maioria dos que se destinam aos países em 

desenvolvimento. 

O turismo efetuado de cidadãos dos países desenvolvidos para as nações em 

desenvolvimento é caracterizado por turistas que buscam o exótico, o mágico e o 

folclórico: ―Vienen a admirar la natureza salvaje, los pueblos olvidados, las regiones 

atrasadas; es uma relación muy especial entre la belleza de lo natural y la pobreza 

de lo terrenal‖ (DACHARY; BURNE, 2004, p. 312). No entanto, estes turistas 

requerem que existam à sua disposição ícones (marcas, símbolos, empresas, 

produtos e serviços) que lhe são comuns para reduzir os riscos e medos do 

desconhecido. Assim, ―nunca sale de su realidad, lo que sale es su cuerpo pero no 

su mente, un reto difícil para las sociedades de acogida‖ (DACHARY; BURNE, 2004, 

p. 309). Os grupos de turistas contatam os habitantes locais, seres de culturas e 

classes sociais distintas, sob suas lentes fotográficas em um tipo de espetáculo, mas 

sob o amparo e segurança dos guias de viagem e do próprio grupo. A convivência 
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quase sempre ocorre numa relação entre serviçais (autóctones) e servidos (turistas), 

inclusive em muitos casos efetuada de modo exploratório, seja econômico, 

ambiental, social ou sexual.  

Já o turismo realizado por habitantes de Estados em desenvolvimento 

caracteriza-se pela busca nos países industrializados de encontrar seu passado 

colonial, um presente contraditório e diferente, e, o futuro tecnológico que tentam 

construir a seu espaço e medida (DACHARY; BURNE, 2004). Krippendorf (2001) 

afirma que isto pouco contribui para a aproximação e convivência dos povos, assim 

a lenda de que o turismo gera entendimento foi para a esfera das quimeras, desde 

que se tornou um fenômeno de massa. 

As atividades econômicas do turismo são definidas como aquelas nas quais 

as empresas produzem pelo menos um produto turístico, o qual consiste em um 

conjunto de bens, atividades e serviços disponibilizados para satisfazer as 

necessidades dos turistas enquanto estão distantes de suas residências. Portanto, 

são atividades cuja produção é afetada pelo consumo turístico. 

É importante destacar que os produtos turísticos possuem uma condição 

derivada da compreensão e subjetividade do turista, pois cada um percebe de um 

jeito particular. Em suma, um produto turístico ―is not only a collection of tangible 

products (hotel buildings) and intangible services (accommodation services) but also 

psychological experiences. It includes everything that tourists feel from the time they 

leave home until their return‖ (REISINGER, 2001b, p. 9). 

Nas últimas quatro décadas, o turismo tem estreitado sua relação com o 

crescimento econômico mundial e tem gerado impactos contributivos para diversos 

outros setores. Isto em face de sua capacidade: de promover empregos; de atrair 

investimentos públicos e privados; de inclusão social; de melhoria e equilíbrio no 

nível de vida entre regiões; da criação e melhoria de infraestrutura e equipamentos 

coletivos; estímulo ao desenvolvimento regional e intersetorial; conservação 

ambiental etc. (OMT, 2001). 

Saarinen (2006) aponta que os impactos do turismo têm sido objeto de 

enorme atenção em discursos e estudos relacionados com desenvolvimento da 

sociedade. Em virtude da indústria do turismo possuir enorme potencial para gerar 

crescimento nos destinos turísticos, mas também impactos e problemas potenciais 

(ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos). 
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A questão principal é que a maioria dos gestores ainda não está disposta ou 

não consegue compreender a importância de suas ações localizadas no 

delineamento da sustentabilidade de longo prazo de um destino turístico. Todo o 

crescimento e consolidação do turismo como atividade econômica e social, bem 

como as oportunidades de desenvolvimento que propicia foram ampliados. Todavia, 

o turismo se tornou mais complexo e requer uma visão holística (econômica, social, 

ambiental, histórica etc.) para se buscar conhecer e entender todas as suas 

dimensões e crescimento (DACHARY; BURNE, 2006), bem como sobre as 

consequências futuras desta atividade. 

O turismo é um segmento econômico recente, com menos de dois séculos de 

existência. Todavia, muitas de suas características e condições atuais têm por 

origem aspectos que surgiram no decurso do desenvolvimento da humanidade. 

Diferentes momentos históricos podem ser citados como precursores do turismo 

moderno, advindos da necessidade de deslocamentos dos indivíduos devido às 

guerras, às doenças, à caça, ao comércio, à religião, ao lazer (OMT, 2001), ou 

mesmo para saciar seus desejos sobre o desconhecido. Pode-se dizer que o ―ser 

humano não nasceu turista, mas com a curiosidade e um sentimento um tanto 

nostálgico quanto aos países longínquos que gostaria de conhecer‖ 

(KRIPPENDORF, 2001, p.13). 

As bases iniciais do turismo moderno surgiram no período entre a segunda 

metade do século XIX e o início do século XX, quando este passou a ser entendido 

como uma atividade comercial em virtude das transformações econômicas e sociais 

do mundo e às necessidades, desejos e preferências dos turistas. O ato de viajar 

passou a constituir-se em parte integrante do estilo de vida para muitos e deixou de 

ser exclusividade dos indivíduos de classes econômicas mais ricas, uma 

―prerrogativa de alguns cidadãos privilegiados‖ (RUSCHMANN, 2001, p. 13). 

Os deslocamentos turísticos ampliam-se para além do âmbito interno ou entre 

países próximos e fronteiriços, passam a ter por função proporcionar o lazer como 

uso do tempo livre. Movimento esse alicerçado por novos hábitos de viagens face ao 

desenvolvimento e popularização dos meios de transporte (automóveis, ônibus e 

aviões), a diversificação de empresas e a organização do turismo, principalmente na 

Europa. Surgem as primeiras atividades sociais massivas, como os clubes alpinos e 

da natureza (DACHARY; BURNE, 2006). 
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A Segunda Guerra Mundial gerou uma redução abrupta na atividade de 

turismo no mundo, mas logo retomada após o término do conflito. Vários fatores 

contribuíram para isto: baixo preço do petróleo, remuneração de férias para os 

trabalhadores, maior renda e disponibilidade de tempo livre nas famílias dos países 

desenvolvidos, voos charters, pacotes turísticos e facilidade de acesso às regiões 

remotas e com recursos naturais e culturais consideráveis (RUSCHMANN, 2001). 

Cabe destacar o impulso propiciado pelo maior acesso aos meios de 

comunicações (televisão, cinema, jornais e revistas) e seu crescente uso como 

instrumento mercadológico por parte das redes hoteleiras e empresas aéreas, que 

passaram a oferecer maior segurança e padronização de produtos/serviços, por 

meio de pacotes de viagens. Aumentou-se o grau de confiança dos consumidores 

quanto à comodidade e facilidades existentes de transporte e estadia em lugares 

desconhecidos (OMT, 2001). Surgiu o turismo de massa, um grande afluxo de 

pessoas que se dirigem a poucos destinos ou regiões, desejosas de sanar as 

inquietudes da vida em uma sociedade urbana e industrial (HOLLOWAY, 1997), por 

breves períodos de férias escolares e laborais, ou feriados prolongados. 

A vida urbana, base da sociedade moderna e industrializada, com seus 

conglomerados de concreto, poluída, trânsito intenso e correria frenética 

impulsionam o indivíduo a fugir em direção à natureza, a recuperar o equilíbrio 

psicofísico em contato com os ambientes naturais durante seu tempo de lazer 

(RUSCHMANN, 2001). O trabalho mecanizado, alienante e fora de sua esfera de 

vontade, faz com que surja no indivíduo a necessidade de viajar e afastar-se do 

cotidiano monótono, acinzentado, cansativo e tedioso no qual não se sente mais à 

vontade e assim procurar a sobrevivência, viver uma liberdade e quem sabe um 

pouco de felicidade. As atividades de lazer e turismo passam a constituir um modo 

de colorir suas existências e trazer um sentido à vida (KRIPPENDORF, 2001). 

Para Krippendorf (2001, p.15), o turismo tornou-se um dos fenômenos mais 

notáveis da atualidade e um considerável componente da sociedade industrial, pois 

―o tempo livre e as férias tornaram-se também uma indústria‖, baseada em um ciclo 

dinâmico de necessidades insaciadas e insaciáveis. O indivíduo trabalha para sair de 

férias e necessita das férias para poder retomar o trabalho, forma-se um movimento 

pendular entre cotidiano e anticotidiano. O ato de viajar funciona como uma terapia 

da sociedade e exerce um efeito de estabilização, uma válvula de escape das 
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pressões, e faz funcionar o mundo diário (social e econômico), porém não o 

suficiente para preencher os grandes vazios do cotidiano. 

O indivíduo é impelido a viajar por uma decisão pessoal, mas condicionada 

pela sociedade. Como afirma Krippendorf (2001, p.13), ―Aproveitam-se de todas as 

oportunidades para viajar e fugir do cotidiano com a maior frequência possível. [...], 

imaginando que o fazem de livre arbítrio, mas a aparência é de quem obedece a 

uma ordem‖. No entanto, este homem é capturado por campanhas publicitárias que 

o embalam e o enviam, em uma espécie de êxodo das massas, para destinos em 

muito similares àqueles dos quais empreendeu fugir, de estadia rápida, alienantes e 

despreocupados com a natureza. 

O turismo é entendido como uma oportunidade do indivíduo extravasar seus 

desejos e comportar-se sem as amarras e responsabilidades cotidianas. Assim, é 

difícil convencê-lo a agir de modo sensato e respeitar o conceito abstrato de 

sustentabilidade (SWARBROOKE, 2000a). Este indivíduo (turista) requer que um 

destino turístico atenda suas necessidades básicas de segurança, saúde e bem-

estar, que lhe seja de fácil acesso e propicie experiências com boa qualidade e 

preço justo. Nesse processo, poucos são aqueles dotados de consciência e 

preocupação com os impactos socioambientais derivados de seus momentos de 

lazer e turismo para a população e a localidade em que se encontram. 

O turismo diversificou-se em atividades, focos e tipos, e assumiu forte 

importância socioeconômica em virtude do aumento do fluxo de viajantes em todo o 

globo. Passou a ser entendido como ―uma das melhores vias para alcançar o bem-

estar econômico e social‖ (OMT, 2001, p. 32). Converteu-se em um setor econômico 

de forte crescimento e um dos principais atores do comércio internacional, com 

cerca de 10% da atividade econômica mundial (OMT, 2010). Para muitos países e 

regiões periféricas globais o turismo consiste na principal fonte de ingressos de 

divisas, assim como forte gerador de empregos (SILVEIRA, 2005). 

Aos poucos, porém, o turismo mostrou-se ser uma atividade poluidora do 

meio ambiente. Também, capaz de gerar graves efeitos sociais, culturais e 

econômicos nas comunidades e países receptores (saturação da infraestrutura, 

transformações do cotidiano, mercantilização da cultura e destruição da natureza, 

dentre outras), sobretudo naquelas menos desenvolvidas e pouco integradas aos 

ditames da economia de mercado capitalista (DACHARY; BURNE, 2004). 
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Silveira (2005) aponta a necessidade de olhar outros efeitos do turismo além 

dos econômicos, pois é comum, principalmente nos países em desenvolvimento, 

que governantes somente formulem políticas turísticas focadas nas ‗bondades‘ ou 

efeitos positivos do turismo. Os danos e desequilíbrios socioambientais oriundos do 

fluxo turístico e seus possíveis impactos na natureza e nas comunidades receptoras 

ao longo do tempo, bem como seus significados para a satisfação dos turistas tem 

ocupado pouco espaço no planejamento e gestão da atividade turística. 

A direção e a intensidade derivadas dos impactos do turismo dependerão de 

como os atores envolvidos se organizam e interagem para lograr melhorias na 

qualidade de vida, na competitividade, no poder de atração turística, e na 

preservação e proteção dos ambientes natural e cultural (CUNHA; CUNHA, 2005). 

Koens, Dieperink e Miranda (2009) apresentam alguns dos principais efeitos 

potenciais (benéficos e danosos) ocasionados pelo desenvolvimento do turismo em 

uma destinação, como mostrado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Principais efeitos do turismo em uma destinação 

IMPACTOS BENEFÍCIOS DANOS 

Ambientais 

 estímulos à preservação da 
natureza. 

 educação e aumento de 
consciência Ambiental. 

 clareiras e erosão da terra. 

 pertubação e perdas na biodiversidade. 

 crescimento nos resíduos e esgotos. 

 poluição do ar. 

Econômicos 

 intercâmbio estrangeiro. 

 empregos. 

 diversificação econômica. 

 perda ou esvaziamento econômico. 

 perda de recursos básicos, resultando em 
crescimento da dependência. 

 Inflação. 

Sociais 

 melhorias na educação e nas 
instalações. 

 empowerment das minorias. 

 encorajamento à organização 
comunitária. 

 promoção da cultura local. 

 perda da coerência da comunidade. 

 degradação da cultura local. 

 aumento de crimes, prostituição, drogas e 
alcoolismo. 

 perda do acesso pela população local às 
instalações e equipamentos. 

Fonte: Elaborado a partir de Koens, Dieperink e Miranda (2009). 

 

É preciso compreender que a natureza é um dos pilares de sustentação do 

turismo, além de limitar seu crescimento devido à capacidade de suporte do 

ecossistema natural. As possibilidades de ampliação não se dão somente em face 

da disponibilidade de recursos naturais, mas sim pela sua qualidade e como a 

sociedade os trata. Uma sociedade doente (egoísta, capitalista e utilitarista) não 

pode gerar um turismo sadio, pois o turismo deve servir ao homem, e não o inverso 

(KRIPPENDORF, 2001). 
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No segmento hoteleiro tais impactos são fortes, pois a escolha de um hotel 

por um turista, principalmente para fins de lazer, é feita após a escolha de um 

destino. Somente depois, é que ele irá efetuar sua decisão quanto ao meio de 

hospedagem que ficará (CLAVER-CORTÉS et al., 2007). A Figura 1 demonstra os 

níveis de escolha que um turista efetua e a competição gerada: 

 

Figura 1 - Níveis de competição na indústria hoteleira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Adaptado de CLAVER-CORTÉS et al. (2007). 

 

Em um primeiro nível, o viajante define o destino para qual irá se deslocar, 

dentre aqueles mais adequados para sua viagem (X, Y, Z, ...). Somente em um 

segundo nível, é que irá analisar e escolher dentro do destino o MH que melhor 

atende suas necessidades (preço, distância, conforto, qualidade, experiência prévia 

do hotel ou da marca etc.). Existem algumas exceções de empreendimentos 

hoteleiros (complexos de lazer, hotéis fazenda, boutique ou resorts) que conseguem, 

devido às características peculiares de localização e serviços oferecidos, gerar uma 

atração direta no consumidor com base em um único nível de escolha. Portanto, em 

face da existência de uma competição de dois níveis na escolha turística, os hotéis 

devem implantar políticas, medidas e ações para preservar a competitividade de 

suas destinações e, em consequência, de seus negócios no longo prazo. Em suma, 

condizentes com os princípios de um turismo sustentável. 
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Bader (2005) afirma que como os hotéis não são destinações em si, os 

turistas escolhem um MH pela proximidade com o que desejam experimentar ou 

conhecer e este deve satisfazer suas necessidades e desejos pessoais de 

acomodação. Os gestores do turismo começam a entender que dependem das 

características do ambiente e da consequente redução de impactos ambientais para 

manter sua viabilidade econômica (HOBSON; ESSEX, 2001) e que necessitam 

adotar práticas responsáveis para que seus negócios continuem a existir em um 

ambiente mais competitivo. 

Para Bader (2005, p. 70) os ―Hoteliers are coming to understand that only by 

preserving what is around them, in essence what is the reason for and source of their 

profit, can they truly preserve their business‖. Os gestores precisam considerar que 

adotar práticas negociais sustentáveis em seus empreendimentos poderá lhes trazer 

benefícios diretos, como: redução de custos; receitas adicionais face aos menores 

custos; maior estabilidade financeira de longo prazo; maior facilidade por causa de 

menores riscos de financiamentos; capacidade para manter os negócios e ser 

lucrativos; e, aumento do valor patrimonial de longo prazo (BADER, 2005). 

De modo semelhante ao ocorrido em muitos países em desenvolvimento, o 

turismo no Brasil tem ocorrido baseada em suas belezas naturais. No entanto, 

apesar de todo o seu tamanho, pujança e potencial como destino turístico, o país 

não consegue ter isto refletido em uma maior participação no turismo mundial. Pior 

ainda, o que tem se observado é o fato de que muitos destinos no país estão com 

ambientes naturais degradados e assim tem perdido sua atratividade turística. Isto 

tem ocorrido em virtude de um processo histórico de pouca valorização e atenção a 

relação existente entre a qualidade ambiental de um local e sua condição de tornar-

se ou continuar a ser um destino turístico nacional e/ou internacional. 

A seguir, procura-se apresentar um pouco de como ocorreu o processo 

evolutivo do turismo no país e como seu estado no presente. Isto é necessário para 

uma reflexão sobre como o setor deve mover-se de uma visão de crescimento para 

outra de desenvolvimento e sustentabilidade. 
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2.1.1 Turismo no Brasil – Fenômeno em Crescimento ou em Desenvolvimento? 

 

O turismo consiste em uma das principais atividades econômicas no Brasil, 

possui por características a intersetorialidade, ser captador de investimentos e 

gerador de empregos e renda. Inclui-se entre os setores que poderiam se constituir 

nas forças motrizes do desenvolvimento nacional. No entanto, somente passou a ser 

entendido como um segmento econômico nos anos de 1970, com um crescimento 

significativo em face do turismo de massa para destinos com belezas naturais, 

riqueza em biodiversidade e biomas e diversidade étnicocultural. Para Silveira 

(2005) o país é um depositário de verdadeiras reservas de recursos ambientais e 

culturais a serem exploradas pelo mercado global do turismo. A Tabela 3 traz a 

evolução de chegadas de turistas estrangeiros no país nas últimas 4 décadas: 

 

ANO TURISTAS ANO TURISTAS ANO TURISTAS ANO TURISTAS 

1970 249.900 1980 1.625.422 1990 1.091.067 2000 5.313.463 

1971 287.926 1981 1.357.879 1991 1.228.178 2001 4.772.575 

1972 342.961 1982 1.146.681 1992 1.692.078 2002 3.784.898 

1973 399.127 1983 1.420.481 1993 1.641.138 2003 4.132.847 

1974 480.267 1984 1.595.726 1994 1.853.301 2004 4.793.703 

1975 517.967 1985 1.735.982 1995 1.991.416 2005 5.358.170 

1976 555.967 1986 1.934.091 1996 2.665.508 2006 5.017.251 

1977 634.595 1987 1.929.053 1997 2.849.750 2007 5.025.834 

1978 784.316 1988 1.742.939 1998 4.818.084 2008 5.050.099 

1979 1.081.799 1989 1.402.897 1999 5.107.169 2009 4.802.217 

MÉDIA 533.483 MÉDIA 1.589.115 MÉDIA 2.493.769 MÉDIA 4.805.106 

Tabela 3: Fluxo de turistas estrangeiros no Brasil de 1970 a 2009. 
Fonte: Elaborado a partir de MTur (2011c) 
 

A Tabela 3 permite visualizar um forte crescimento na chegada de turistas na 

década de 1970, seguida de estagnação até meados dos anos de 1990, e novo 

impulso a partir da segunda metade da década. Os principais fatores para tal foram: 

o aumento de renda da população; a consolidação da democracia; abertura da 

economia; a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92), que gerou divulgação de mídia para o país; a 

estabilidade monetária com o Plano Real; e, a ampliação da rede de hospedagem, 

resorts, parques e empreendimentos de lazer (BENI, 2007). 

No início deste século, em contraste com o crescimento global e os esforços 

para expansão do turismo mundial, ocorreu outro período de estabilidade no fluxo 
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turístico nacional. A partir de 2005, ano do maior número de chegadas (5.358.170), 

se verifica que o número de turistas estrangeiros evoluiu e os principais países 

emissores no período de 2006 a 2010, foram: Argentina, Estados Unidos, Itália, 

Uruguai, Alemanha, Chile, França, Paraguai, Portugal e Espanha (MTUR, 2011c). 

Contudo, ao longo da década a média anual de chegadas ficou em 4,8 milhões e a 

participação do país no fluxo turístico mundial ficou em média pouco acima de meio 

por cento, com tendência de redução de sua participação durante quase todo 

período (SOUZA; FERREIRA, 2011). 

A estabilidade no número de chegadas de turistas internacionais no país de 

2001 a 2010 foi relativa, pois no tocante a geração de receita cambial e a 

participação do Brasil no fluxo turístico mundial, conforme demonstrado na Tabela 4, 

duas situações contrastantes ocorreram. De um lado, houve crescimento constante 

na receita cambial gerada pelo setor, com média anual de quase US$4 bilhões, com 

pico no ano de 2010 de US$5,92 bilhões. De outro, ocorreu redução da participação 

do país no total mundial de 0,70% para 0,54%, com média em 0,59%. 

 

Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 

Receita 
cambial 

(US$ bilhão) 

1,70 2,00 2,48 3,22 3,86 4,32 4,95 5,79 5,31 5,92 3,96 

Variação (%) 
- 17,65 24,00 29,84 19,88 11,92 14,58 16,97 -8,29 11,49 15,34 

Brasil no 
turismo 

mundial (%) 

0,69 0,53 0,59 0,63 0,67 0,59 0,56 0,55 0,55 0,54 0,59 

Tabela 4: Participação do Brasil no fluxo turístico mundial. 
Fonte: Elaborado a partir de MTur (2011c) e Embratur (2012). 

 

A relevância das atividades de turismo para o país pode ser compreendida a 

partir de dados sobre o valor adicionado a economia (diferença entre o valor de 

produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades) e também 

quanto ao número de ocupações geradas diretamente. Em 2005, as atividades 

características do turismo geraram R$ 131,76 bilhões de valor adicionado na 

economia do país e mais de 8,11 milhões de postos de trabalho1. Os serviços de 

hospedagem representaram ao todo, dentre as atividades características do turismo, 

3,24% do valor adicionado e 4,25% dos postos de trabalho (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE], 2008). 

                                                             
1 7,15% do valor adicionado e 8,92% dos postos de trabalho da economia nacional. 
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Entende-se que o atual cenário macroeconômico do país encontra-se 

favorável a maioria dos setores produtivos, pois aponta uma fase de crescimento 

econômico, após a retração derivada da crise mundial de 2008-2009. O comércio 

varejista e a produção industrial expandiram-se impulsionados por uma demanda 

interna crescente derivada de aumento de postos de trabalho e de massa salarial, e 

melhoria nas condições de acesso ao crédito. No entanto, os setores econômicos 

exportadores sofreram com a valorização do Real frente ao Dólar, pois isto 

encareceu seus produtos e gerou perda de competitividade internacional. 

Destarte, para o setor do turismo no Brasil o início da década atual tem sido 

promissor. Em 2010, o número de turistas estrangeiros superou o patamar de 2008, 

com 5.161.379 chegadas e teve um crescimento de 7,5% em relação ao ano de 

2009. Desse total, 27,1% vieram da Argentina e 18,0% de outros países da América 

do Sul (Uruguai, Paraguai e Chile, principalmente), enquanto 30,0% eram oriundos 

da Europa (Itália, Alemanha, França, Portugal e Espanha, se destacam) e 12,5% 

dos Estados Unidos. Os turistas tiveram por motivo principal de viagem: lazer 

(46,1%); negócios e eventos (23,3%); ou, outros motivos (30,6%). Os principais 

meios de chegada ao país foram o transporte aéreo (69,9%) e o terrestre (27,1%). 

Os destinos preferidos foram os estados de São Paulo (39,0%), Rio de Janeiro 

(19,0%), Paraná (14,0%) e Rio Grande do Sul (12,7%), que responderam por 88,8% 

das chegadas. Os meses com maior fluxo foram janeiro, fevereiro, março e 

dezembro que somaram 45,9% do total anual (MTUR, 2011c; EMBRATUR, 2012). 

Em relação ao turismo interno no Brasil, o panorama é de incremento. Os 

números de desembarques de passageiros em voos domésticos na última década, 

constantes na Tabela 5, mostram que o volume mais que dobrou, de quase 33 

milhões para 68 milhões, com forte tendência de crescimento a partir de 2005, 

mesmo com variações negativas em 2002 e 2008, derivadas de problemas 

enfrentados pelo turismo no âmbito mundial. 

 

Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 

Desem-
barques 
(milhão) 

32,62 32,95 30,74 36,55 43,10 46,35 50,00 48,70 56,02 68,26 44,53 

Variação 
(%) 

- 1,01 -6,71 18,90 17,92 7,54 7,87 -2,60 15,03 21,85 8,98 

Tabela 5: Desembarques de passageiros em vôos domésticos no Brasil 
Fonte: Elaborado a partir de MTur (2011c) e Embratur (2012). 
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O crescimento ocorrido pode ser atribuído aos esforços empreendidos pelo 

Governo Federal na década de 2000, com vistas a estimular, organizar e impulsionar 

o setor turístico mediante políticas, programas e planos voltados para envolver os 

diversos atores e órgãos (investidores, empresários, especuladores imobiliários, 

governos municipais e estaduais e outros). O setor passou a ser considerado como 

um dos mais importantes geradores de desenvolvimento socioeconômico (SOUZA; 

FERREIRA, 2011). Isto demandou uma mudança de visão do governo, ao passar a 

enxergar o turismo como um negócio, com forte potencial de crescimento econômico 

e desenvolvimento social (geração de divisas e empregos) e que requer 

competitividade (MTUR, 2010). Acontece que pouca consideração tem sido dada 

aos impactos socioambientais causados pelo crescimento do turismo no país. 

O turismo no Brasil cresceu em arrecadação, movimentação econômica e 

fluxo de viajantes, porém não conseguiu simultaneamente alcançar um patamar 

correspondente de desenvolvimento para que as populações residentes consigam 

auferir os benefícios gerados por tal crescimento. Em suma, atingir um turismo que 

seja sustentável, ou seja, planejado de modo coerente e preventivo por meio da 

participação e envolvimento das comunidades, da iniciativa privada e dos órgãos 

governamentais, com vistas à obtenção de benefícios duradouros para as regiões ou 

destinações (SOUZA; FERREIRA, 2011). 

Os esforços governamentais denotam uma busca por contemplar as 

diversidades regionais, culturais e naturais, proporcionar a expansão do mercado 

turístico interno e a inserção do Brasil no cenário mundial. De tal ordem, que atraiam 

divisas e incluam o turismo como item de consumo para toda população, com 

geração de empregos, distribuição de renda, redução das desigualdades sociais e 

regionais, promoção da igualdade de oportunidades, respeito ao meio ambiente e 

proteção ao patrimônio histórico e cultural (MTUR, s.d.).  

Dentre os fatos que marcaram essa atuação, houve a criação do Ministério do 

Turismo em 2003 para atuar como articulador do processo de integração dos 

diferentes segmentos do setor turístico junto aos Ministérios, governos estaduais e 

municipais, poder legislativo, setor empresarial e sociedade organizada, integrando 

as políticas públicas e o setor privado (MTUR, 2003). A criação do MTur denotou a 

importância que o turismo passou a ter no desenvolvimento nacional, pois foi 

incumbido por planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade 

turística, além de promover e divulgar o turismo nos âmbitos nacional e 
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internacional. Coube ao MTur estabelecer a Política Nacional de Turismo e elaborar 

os Planos Nacionais do Turismo (PNT) que visavam proteger o meio ambiente, a 

biodiversidade e o patrimônio cultural de interesse turístico. Além de atenuar 

passivos socioambientais provocados pela atividade turística e estimular a prática do 

turismo responsável em áreas naturais protegidas ou não (BRASIL, 2010). 

Outro fator de impulso da atividade no país foi a Lei Geral do Turismo, de 

2008 (BRASIL, 2010), que definiu o turismo como as atividades realizadas pelas 

pessoas durante viagens e estadas em lugares diferentes de seu entorno habitual, 

com finalidade de lazer, negócios ou outras por período inferior a um ano. Viagens e 

estadas que devem constituir-se em instrumento de desenvolvimento econômico e 

social, promoção e diversidade cultural e preservação da biodiversidade ao gerar 

movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas. 

Em 2011 o Governo Federal criou o Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas 

e Jurídicas (CADASTUR) para identificar as empresas que atuam na cadeia 

produtiva do turismo e assim promover o ordenamento, formalização e legalização 

dos prestadores de serviços turísticos. O cadastramento é gratuito e obrigatório por 

lei para as empresas que atuam como: agências de turismo, transportadoras 

turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, 

guias de turismo e meios de hospedagem. Para outras atividades como casas de 

espetáculos, shows de animação turística, centros de eventos ou empreendimentos 

de entretenimento e lazer, o cadastramento é facultativo. Os estabelecimentos 

cadastrados podem participar de programas de qualificação, eventos, feiras e ações 

realizadas pelo MTur e pela EMBRATUR e ter acesso a financiamento específicas 

para o setor e descontos em impostos juntos aos bancos oficiais (BRASIL, 2011). 

As iniciativas citadas tiveram por base os PNTs, planos quadrienais de caráter 

participativo que apresentam as diretrizes, metas e programas regulatórios e 

fiscalizatórios com fins de explicitar os ideais do governo e do setor produtivo e 

orientar ações necessárias para consolidar o desenvolvimento do turismo em um 

novo padrão. Padrão que possa integrar todas as regiões com o aumento da 

competitividade, seu impacto na melhoria das condições de vida da população, na 

descentralização das decisões e no respeito ao meio ambiente (MTUR, 2003). 

Para elaboração dos PNTs efetuam-se diagnósticos da situação do turismo 

no país e identificam-se os principais problemas e fatores limitantes de seu 

crescimento, tais como: ausência de processos avaliativos dos resultados das 
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políticas e planos implantados no setor; insuficiência de dados, informações e 

pesquisas sobre o turismo no país; deficiência na qualificação profissional no setor 

(gerencial e operacional); deficiência na infraestrutura turística básica (saneamento, 

água potável, energia e transporte) (SOUZA; FERREIRA, 2011); oferta de crédito 

insuficiente e inadequada para o setor; baixa qualidade e pouca diversidade de 

produtos turísticos ofertados para o mercado nacional e internacional; e, 

insuficiência de recursos e falta de estratégia e articulação na promoção e 

comercialização do produto turístico brasileiro (MTUR, 2003). 

O primeiro plano referente ao período de 2003-2007 tinha por objetivos gerais 

desenvolver produtos turísticos brasileiros com qualidade, contemplando as 

diversidades regionais, culturais e naturais, bem como estimular e facilitar seu 

consumo nos mercados nacional e internacional. Com base nesses objetivos foram 

traçadas cinco metas: geração de 1,2 milhões de novos empregos e ocupações; 

geração de U$ 8 bilhões em divisas; aumento do fluxo de turistas estrangeiros para 

9 milhões e para 65 milhões de passageiros em voos domésticos; ampliar a oferta 

turística brasileira com o desenvolvimento de pelo menos três produtos de qualidade 

em cada Estado e no Distrito Federal (MTUR, 2003). 

Para Noia, Vieira Junior e Kushano (2007) o momento de elaboração e 

execução do PNT 2003-2007 foi adequado pelos esforços desenvolvidos no governo 

anterior para capacitação profissional, qualidade das destinações e de 

municipalização do turismo. Contudo, o mundo sofria os fortes efeitos dos atentados 

terroristas de 2001 e os dados quanto ao fluxo de turistas estrangeiros e de 

desembarques nacionais, nos mesmos patamares de 2000, demonstraram o 

contraste ante as metas estabelecidas e a realidade ocorrida. 

Para o segundo PNT (período 2007-2010), houve a incorporação do objetivo 

geral de promover o turismo como fator de inclusão social, por meio da geração de 

trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os 

brasileiros. Além disto, foram traçadas quatro metas para o período: promover a 

realização de 217 milhões de viagens no mercado interno; criar 1,7 milhões de 

novos empregos e ocupações; estruturar 65 destinos turísticos com padrão de 

qualidade internacional; e, gerar 7,7 bilhões de dólares de divisas (MTUR, 2007). 

Para MTur, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

[SEBRAE] e Fundação Getúlio Vargas [FGV] (2010) o cumprimento e alcance das 

metas traçadas estava por ser atingido em 2010, pois as viagens domésticas 
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cresciam nos anos anteriores e a criação de novos empregos no setor havia sido 

ampliada. Além disto, os destinos turísticos prioritários apresentavam melhorias em 

seus índices de competitividade e, por fim, havia a expectativa de incremento na 

receita cambial turística. Contudo, não houve o atingimento do proposto, pois a 

receita cambial ficou abaixo de US$6 bilhões com pouco mais de 5 milhões de 

chegadas internacionais, os destinos selecionados pouco avançaram de modo 

concreto na atração de turistas e o número de novos empregos de qualificação dos 

trabalhadores no setor pouco avançou. 

No entanto, a elaboração do segundo PNT pode ser criticada em virtude de 

vários fatores, tais como: não sinalizou à metodologia utilizada; não explicitou o grau 

de participação dos diferentes segmentos do turismo nacional; não teve 

representação de organizações acadêmicas e de direitos do consumidor; não 

apresentou dados quanto à participação do setor no PIB e diagnósticos 

regionalizados; teve objetivos abrangentes e sem sinalizar a forma de 

operacionalização, as fontes de financiamentos e a participação da iniciativa privada; 

e, não atribuiu responsabilidades para as empresas e para o setor público (NOIA; 

VIEIRA JUNIOR; KUSHANO, 2007). 

Para Souza e Ferreira (2011) as metas traçadas nos PNTs não foram 

atingidas por terem sido superdimensionadas, não consideraram as tendências do 

turismo internacional e nacional e, somente incorporaram as dimensões de 

sustentabilidade econômica, social e espacial (desconsideraram outras como a 

política, a ecológica, a cultural etc.). Em consequência, o retorno dos investimentos 

realizados não se concretizou, fato que gerou desaceleração da atividade 

econômica e desemprego e impacta no desenvolvimento local e nas dimensões da 

sustentabilidade por gerar expectativas de crescimento do setor que não se 

realizaram. Em complemento, Galdino e Costa (2011) afirmam que os PNTs foram 

elaborados sem considerar aspectos relevantes das diversidades da realidade 

nacional, que por sua vez também não estava estruturada para suportar o 

crescimento e o desenvolvimento propostos para o turismo. Tal condição, aliada a 

falta de eficiência, sinergia e comprometimento do poder público na aplicação das 

ações previstas geraram a impossibilidade de concretização das metas e objetivos. 

O turismo nacional consiste em uma atividade econômica que padece de alto 

grau de desorganização, carência de planejamento e infraestrutura adequados, pois 

lhe falta uma visão sistêmica, holística, de pensamento estratégico e de gestão 
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participativa para alavancar o desenvolvimento nos níveis regional e nacional (DIAS, 

2003). Uma das possíveis razões dos gargalos e problemas do setor seria a 

utilização de um modelo de gestão que tem se mostrado muito atrelado à variável 

econômica. Preponderam decisões que respondem diretamente às pressões de 

ordem econômica, ou seja, ao aumento de receitas e de riquezas que gera. 

Como resultado alguns dos principais destinos turísticos do país caminharam 

para uma condição insustentável, pois almejaram um crescimento turístico apenas 

econômico. Ignoraram ou não consideraram os riscos existentes de sua própria 

extinção face ao descaso no tratamento do meio ambiente, ou simplesmente 

relegaram este a um segundo plano. Dias (2008) afirma que a lógica de lucros 

maiores no menor prazo possível herdada da racionalidade capitalista levou a 

despreocupação com o planejamento e gestão da atividade turística e com os 

possíveis impactos na natureza e nas comunidades residentes. 

A partir do exposto, em resumo, o planejamento do turismo nacional continua 

a ocorrer numa visão negocial de curto-médio prazo, com foco em investimentos que 

beneficiam empreendimentos de alto valor e ignora questões ligadas às 

necessidades das comunidades anfitriãs, aos interesses dos empresários de 

pequeno porte e à preservação dos recursos ambientais, sociais e culturais. Não 

houve mensuração da viabilidade, das consequências futuras e nem a preocupação 

com a formação de uma sociedade mais consciente quanto à conservação da 

natureza e seus recursos, essenciais ao próprio turismo. É preciso compreender que 

―os atrativos naturais de um destino turístico não são suficientes para manter um 

fluxo constante de visitantes‖ (SOUZA; FERREIRA, 2011, p. 2). 

Souza e Ferreira (2011) concluem que o planejamento público nacional está 

mais focado na elaboração de planos do que no monitoramento do processo de 

implantação, que é o responsável pelo alcance das metas estabelecidas. Além 

disso, não leva em consideração a participação dos atores da sociedade na 

indicação das potencialidades e limitações locais, relacionadas ao setor turístico. 

Em relação ao futuro do setor, FGV e MTur (2011) realizaram pesquisa junto 

aos executivos das 80 maiores empresas do setor de turismo no país, que juntas 

faturaram cerca de R$42 bilhões e geraram 96 mil postos de trabalho no ano de 

2010, nos segmentos de: agências de viagens, eventos, feiras, locadoras de 

automóveis, meios de hospedagem, operadoras de turismo, turismo receptivo, 

transporte aéreo e rodoviário. A pesquisa versou sobre o cenário macroeconômico 
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do turismo nacional e às perspectivas de desenvolvimento dos negócios e 

investimentos para os próximos anos, face aos megaeventos previstos no país, 

como: a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (2012); a 

Jornada Mundial da Juventude (2013); a Copa das Confederações (2013) e a Copa 

do Mundo de Futebol (2014); os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016). 

Os resultados da pesquisa apontaram crescimento nas receitas auferidas e 

no quadro de pessoal em 2010 em todos os segmentos pesquisados, com exceção 

do turismo receptivo. Tal fato se deve ao incremento do turismo interno e a 

valorização da moeda nacional que gerou aumento das vendas para destinos 

internacionais e também a redução da entrada de turistas estrangeiros. O segmento 

de MH teve resultados positivos devido ao crescimento da demanda tanto de 

hospedagem de lazer quanto de eventos e negócios. Os números em comparação a 

2009 foram de incremento na receita (19,8%), nos preços (10,7%), nos custos dos 

insumos (8,9%) e no quadro de pessoal (5,5%) (FGV; MTUR, 2011). 

As expectativas dos empresários em relação à evolução do setor do turismo 

são favoráveis com base nos seguintes fatores: continuidade das políticas de 

governo e crescimento econômico; aumento dos investimentos estrangeiros e maior 

exposição do país na mídia, em razão da realização de megaeventos; expansão da 

oferta e qualidade de unidades habitacionais turísticas, com maior conforto e melhor 

atendimento a uma demanda crescente; ampliação da capacidade das agências de 

viagens, com a implantação de ferramentas tecnológicas; expansão da rede de 

vendas das operadoras de turismo; lançamento de feiras e eventos em cidades 

médias; e, majoração geral do faturamento, preços, custos e quadro de pessoal. 

Como fatores negativos que devem ser objeto de atenção por parte dos que atuam 

no setor de turismo estão: a desvalorização do Real, os entraves da burocracia 

administrativa e a escassez de trabalhadores qualificados (FGV; MTUR, 2011). 

Com base neste panorama para o setor foi elaborado o terceiro PNT 

(2011/2014), que apresenta orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

atividade turística e tem como pilares ações que contribuam para erradicação da 

pobreza no país. Suas diretrizes visam a promover a inclusão social, com a geração 

de negócios, de emprego e renda para a população. O plano tem como premissas 

ampliar o diálogo com a sociedade, reduzir desigualdades regionais, promover a 

sustentabilidade, incentivar a inovação e promover a regionalização do turismo. 

Também são estabelecidos objetivos ligados à preparação para os grandes eventos 
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esportivos, à qualificação de 306 mil profissionais, aos incentivos ao turismo interno, 

ao incremento da geração de divisas, ao aumento da competitividade e ao 

fortalecimento da gestão compartilhada (MTUR, 2012). 

Em síntese, na verdade o processo de planejamento e gestão do turismo no 

Brasil passa por um crescimento quantitativo e imediatista (da demanda interna, de 

empresas e de destinos turísticos) no decorrer das últimas décadas. Quando esse 

deveria estar voltado para um desenvolvimento integrado e coerente com as 

necessidades e preocupações socioambientais. Um desenvolvimento de todos os 

setores de modo sustentável e com vistas à sua perenidade no longo prazo. 

Para que as expectativas mostradas se tornem uma realidade, o setor deve 

preocupar-se com vários aspectos inerentes aos serviços prestados. Dentre eles, 

atentar para as condições socioambientais do turismo, de modo que ocorra um 

equilíbrio entre a busca de seu crescimento econômico com a previsão e mitigação 

dos impactos decorrentes. 

 

2.1.2 O Segmento de Hotelaria e Hospedagem 

 

As atividades de turismo podem ser classificadas sob formas ou tipos 

diversos, e que por vezes tornam-se ambivalentes. Para este estudo em particular, o 

objeto está em um dos principais componentes do turismo, os alojamentos turísticos, 

definidos como ―todo establecimento que facilite regular u ocasionalmente 

alojamiento nocturno a turistas‖ (OMT, 1995). Compreende o segmento de Hotelaria 

e Hospedagem, visto como responsável pelos serviços de alimentação e alojamento, 

caracterizado por negócios estabelecidos em locais de concentração de demandas 

turísticas, e que são responsáveis por hospedar, alimentar e entreter o turista (OMT, 

2001). Esse segmento fornece um tipo de produto/serviço que é estático, pois é o 

consumidor (turista) que vai ao seu encontro. 

Os serviços de hotelaria originaram-se da necessidade de alimento e abrigo 

durante deslocamento para algum destino temporário até o posterior retorno à sua 

origem. As primeiras formas de acomodação ocorreram na Antiguidade, quando 

residências privadas recebiam viajantes que eram tratados como integrantes da 

família. Na Europa, por volta do século XIII surgiram às hospedarias e quartos em 

monastérios que passaram a cobrar pelos serviços prestados (BOULLÓN, 1995). 
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Na França do século XVIII, o serviço evoluiu e alguns edifícios suntuosos, 

luxuosos e imponentes pertencentes à aristocracia (hotêls), começaram a ter 

quartos alugados para fidalgos e altos funcionários. No século XIX surgiram muitas 

edificações voltadas para atendimento exclusivo de turistas na Europa e também as 

primeiras redes hoteleiras (GONÇALVES, 2004), em um processo caracterizado por 

construções próximas as estações ferroviárias (HOLLOWAY, 1997). 

A expansão da hotelaria no mundo ocorreu no século XX em razão de vários 

aspectos: as grandes cadeias hoteleiras internacionais (anos de 1920); a construção 

dos motéis à beira de estradas nos Estados Unidos (anos de 1940); a introdução do 

sistema de franchising (anos de 1960); e, a entrada de grandes empresas de 

transporte aéreo e as fusões e aquisições no segmento (anos de 1980). Além 

desses aspectos foram importantes: o aumento do comércio e das viagens de 

negócios; os benefícios e melhorias na legislação trabalhista que favoreceram as 

atividades de lazer; a elevação da renda da população pela expansão da economia; 

e, a massificação dos meios de transporte (GONÇALVES, 2004). 

A hotelaria se tornou um sistema comercial de bens e serviços tangíveis e 

intangíveis voltados à satisfação das necessidades básicas de descanso e 

alimentação temporária de uma pessoa fora do seu domicílio habitual (OMT, 2001). 

É um segmento de estreita relação com a demanda e os gastos turísticos, no qual 

se observa enorme especialização e diferenciação nos tipos de serviços prestados. 

Grandes redes hoteleiras atuam lado-a-lado com estabelecimentos independentes, 

conveniados ou franquias nos destinos turísticos, de acordo com o perfil, as 

necessidades e os desejos dos turistas, tanto de negócios como de lazer. 

Por causa da diversidade existente no segmento de hospedagem, este pode 

ser classificado nos seguintes estabelecimentos: alojamento turístico privado 

(aluguel de imóvel ou estadia gratuita proporcionada por familiares ou amigos) e 

alojamentos coletivos (certo número de habitações ou outras acomodações sob uma 

administração comercial comum, dotada de serviços de hospedagem para um 

coletivo de pessoas além de uma unidade familiar) (OMT, 1995). Estes últimos 

podem ser divididos em: estabelecimentos hoteleiros - oferecem estadias com ou 

sem outros serviços complementares e formam a base da hospedagem turística 

internacional, como hotéis, hospedarias, hotéis de estrada/motéis e apart-hotéis; e 

extra-hoteleiros - fogem do padrão tradicional, como acampamentos, chalés, vilas, 

apartamentos de temporada e colônias de férias (OMT, 2001). 
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A falta de uma definição, modo padronizado ou metodologia classificatória 

universal para o segmento hoteleiro dificulta sua análise e comparabilidade (OMT, 

1995), tanto econômica, quanto da qualidade dos serviços prestados, assim como 

no processo de escolha de hospedagem mais adequada pelo turista. É crescente a 

preocupação com o delineamento de meios para identificação e classificação das 

instalações e tipos de serviços prestados na hotelaria, por meio de marcas, estrelas 

ou outros tipos de simbologia que determinem distintas categorias. 

Isto face à incorporação de ferramentas de marketing que procuram mensurar 

o nível de atendimento de atributos e critérios específicos no setor, 

tangíveis/qualitativos (como tamanho e número de quartos e suítes), e 

intangíveis/qualitativos (imagem, marca, tratamento ao cliente, padrão dos serviços, 

para diferenciação e incremento competitivo). Um hotel deve ser visto como mais do 

que um quarto para dormir, e sim, uma experiência completa que abarca diferentes 

serviços para uma estadia, seja a lazer ou negócios (HOLLOWAY, 1997). 

Experiência que deve incluir cuidados com a preservação e conservação 

ambientais, pois sua condição incide de modo direto nas atividades econômicas do 

turismo. Como afirma Holloway (1997, p. 196) em alusão a hotelaria, ―La localización 

es, por supuesto, fija em todo momento. Si el destino vacacional pierde su atractivo 

para sus visitantes, el hotel sufrirá uma declinación equivalente em sus bienes‖. 

Assim, a expansão econômica e mercadológica do turismo mundial e do segmento 

de Hotelaria e Hospedagem irá depender de quão sustentável poderão se comportar 

suas organizações, para não perderem grande parte dos atrativos. 

Como este estudo é voltado para análise de meios de hospedagem no Brasil, 

é importante ter um entendimento de como o segmento evoluiu no país, sua 

realidade atual e como está lidando com as demandas crescentes por 

sustentabilidade em seus processos e atividades. 

 
2.1.3 Meios de Hospedagem no Brasil 

 

Na atualidade, os MH são definidos no país como estabelecimentos que se 

destinam a prestar serviços de ―alojamento temporário, ofertados em unidades de 

frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, [...] mediante adoção de 

instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária‖ (BRASIL, 2010, 

p.12). Para IBGE (2008), os MH representam importante papel socioeconômico, com 



43 

mais de 24 mil estabelecimentos no país, divididos entre hotéis, motéis, pousadas, 

pensões, dormitórios, campings, albergues etc., e geram 300 mil empregos. 

Contudo, muitos atuam na informalidade e com estruturas de gestão deficientes. 

As origens das atividades de hospedagem no país remontam ao século XVIII, 

mas se consolidaram a partir da chegada da Família Real Portuguesa em 1808 e às 

atividades diplomáticas e comerciais derivadas da abertura dos portos às nações 

amigas. De início, eram limitadas as formas de hospitalidade religiosas e familiares, 

depois se expandiram para algumas estalagens, tavernas e pensões (GONÇALVES, 

2004). Eram estabelecimentos que ofereciam estadia mediante pagamento, mas de 

forma geral não tinham um funcionamento regular, prestavam serviços muito 

precários e improvisados, sofriam com condições de fornecimento de suprimentos 

deficientes e, mesmo assim, cobravam preços exagerados (PIRES, 2001). 

Em meados do século XIX, surgiram os primeiros hotéis na cidade do Rio de 

Janeiro, os quais prestavam serviços diferenciados das estalagens e hospedarias de 

então. Mas, somente nas derradeiras décadas daquele século é que surgiram 

estruturas semelhantes aos hotéis atuais e até alguns de alto luxo, com quartos 

finamente mobiliados, salões para festas e bailes, e restaurantes abertos para não 

hóspedes. Em razão da riqueza proporcionada pelo Ciclo do Café, os hotéis 

passaram a ter boa popularidade e aceitação pela população local, assim São Paulo 

passou a ter um número crescente de empreendimentos (PIRES, 2001). 

No início do século XX foram construídos vários hotéis-cassinos nas principais 

capitais estaduais e estâncias hidrominerais, o que expandiu a oferta de leitos no 

país. Porém, a proibição do jogo alguns anos depois gerou o fechamento da maioria 

dos hotéis. Somente nos anos de 1960, houve novo incremento da hotelaria no país, 

capitaneada por investimentos e iniciativas governamentais de desenvolvimento do 

turismo e grandes obras de infraestrutura de transportes (GONÇALVES, 2004). 

A partir dos anos de 1970, algumas cadeias hoteleiras internacionais 

investiram na melhoria dos serviços, aumento da profissionalização e na competição 

pelos turistas no país. Porém, a instabilidade econômica vigente entre as décadas 

de 1980 e 1990 causou forte estagnação da hotelaria. Somente com a estabilização 

da economia em 1994 e de ação governamental (incentivos, financiamentos e 

concessões), o segmento voltou a crescer e reestruturou-se. Surgiram novos polos 

turísticos no país, sobremodo no Nordeste, com a construção de resorts e 

megaempreendimentos hoteleiros (GONÇALVES, 2004). 
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Em termos de ocupação geográfica, o turismo no Brasil sempre esteve restrito 

à região Sudeste. A partir dos anos de 1980 houve crescimento do turismo na região 

Sul, com base nas tradições do processo de colonização europeia, e no Nordeste, 

pelos atrativos naturais, sol o ano inteiro e praias belas. Já as regiões Centro-Oeste 

e Norte apresentaram pouca ocupação de empresas voltadas para o turismo e 

somente a partir do fim dos anos de 1990 começaram a ser vistas pelo potencial de 

turismo ecológico e de natureza possíveis nos biomas Amazônico e Pantaneiro. 

Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH, 2011) o número é 

de 5.925 MH registrados, com oferta total de 275.682 unidades habitacionais (UH) e 

662.368 leitos. Desse total, a maioria (73,2%) dos estabelecimentos é formada por 

negócios de pequeno porte, com até 50 UHs. Já 15,4% possuem de 51 a 100 UHs e 

apenas 11,4% são constituídos por mais de 100 UHs. Já para MTur (2011c) existiam 

5.630 Meios de Hospedagem no país, com 269.866 Unidades Habitacionais (UH) e 

oferta de 570.527 leitos, como mostrado na Tabela 6. A região dotada de maior 

oferta é a Sudeste com 32,04% das empresas cadastradas, seguida do Nordeste 

(25,68%) e do Sul (20,98%). Por fim, o Centro-Oeste (14,14%) e o Norte (7,16%) 

contam com a menor quantidade de MH. 

 

Região 
Meios de  

Hospedagem (MH) 
% 

Unidades  
Habitacionais (UH) 

% Leitos % 

Sudeste 1.804 32,04 100.588 37,27 193.910 33,99 

Nordeste 1.446 25,68 65.933 24,43 149.725 26,24 

Sul 1.181 20,98 58.756 21,77 127.119 22,28 

Centro-Oeste 796 14,14 30.000 11,12 68.530 12,01 

Norte 403 7,16 14.589 5,41 31.243 5,48 

Total 5.630 100,00 269.866 100,00 570.527 100,00 

Tabela 6 – Distribuição de Meios de Hospedagem por Região do País. 
Fonte: Elaborado a partir de MTur (2011c) 

 

Os dados do MTUR e da ABIH, relativos aos estabelecimentos constantes no 

CADASTUR, expressam o processo histórico de surgimento do turismo e das 

empresas hoteleiras no país, iniciado no Sudeste e com expansão para o Sul e o 

Nordeste. Tais dados mostram ainda, o pouco conhecimento sobre o cadastramento 

por parte das empresas localizadas fora das regiões litorâneas do país. Porém, o 

interesse no registro tem crescido em face de campanha de mídia do MTur e 

incentivo de acesso facilitado às linhas de crédito para os cadastrados. 
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Dentro de uma estratégia de promoção e melhoria da imagem do país como 

forte destino turístico internacional, e assegurar competitividade em um mercado 

globalizado e disputado, foi lançado em 2010 o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Meios de Hospedagem (SBClass). O sistema surgiu de parceria do MTur, com o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), a 

Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) e a sociedade civil organizada. Trata-se 

na verdade de uma tentativa de revitalização do antigo Sistema Brasileiro de 

Certificação dos Meios de Hospedagem (SBC-MH) lançado na década de 1970, cuja 

revisão anterior de 2002, caracterizava-se pela incorporação de conceitos ligados à 

responsabilidade e gestão ambiental como critérios para um hotel atingir um alto 

padrão (cinco estrelas) (GONÇALVES, 2004). 

A nova versão do sistema objetiva regular o processo e os critérios pelos 

quais um MH obtém uma chancela oficial e utiliza os símbolos representativos por 3 

anos, mediante classificação em 7 categorias, em função de sua estrutura física, 

facilidades e serviços disponibilizados (MTUR, 2010), conforme o Quadro 5, 

 

Quadro 5 - Categorias dos meios de hospedagem no Brasil 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

Hotel Serviços de recepção e alimentação. 

Resort 
Infraestrutura de lazer e entretenimento com serviços de estética, atividades 
físicas, recreação e convívio com a natureza no local. 

Hotel Fazenda Fazenda ou outro tipo de exploração agropecuária que oferece vivência rural. 

Cama & Café 
Moradias residenciais que oferecem café da manhã e serviços de limpeza, com 
no máximo três UH para uso turístico. 

Hotel Histórico 
Instalado em edificação com características arquitetônicas de interesse histórico 
ou que tenha sido cenário de fatos histórico-culturais de relevância reconhecida, 
formal ou informalmente. 

Pousada 
Prédio único com: predominância horizontal, até três pavimentos, 30 UH e 90 
leitos, serviços de recepção e alimentação. Pode ser com chalés ou bangalôs. 

Flat/Apart-
Hotel 

Edifício constituído por UH que dispõem de dormitório, banheiro, sala e cozinha 
equipada. Possui administração e comercialização integrada e serviços de 
recepção, limpeza e arrumação. 

Fonte: Elaborado a partir de MTur (2010) 
 

O SBClass visa criar um referencial informativo oficial, como ferramenta de 

comunicação entre o setor hoteleiro e os turistas, para desenvolver e orientar os 

mercados turísticos (interno e externo). Além de auxiliar os consumidores (turistas) 

em suas escolhas e estabelecer padrões de previsão e execução de projetos de 

empreendimentos do turismo, para obtenção do tipo e categoria desejados. 

O sistema utiliza uma simbologia composta por estrelas, já adotada, 

reconhecida e valorada no setor do turismo internacional e pela população em geral, 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/qualificacao_equipamentos/classificacao_hoteleira_2.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/qualificacao_equipamentos/classificacao_hoteleira_2.html
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que representam uma gradação de 6 categorias de meios de hospedagem: até duas 

estrelas – Simples; até três estrelas – Econômico; até quatro estrelas – Turístico; e 

até cinco estrelas (Superior, Luxo e Super Luxo). Com isto se busca ―classificar, 

categorizar, qualificar os meios de hospedagem, em território nacional, simbolizados 

por estrelas, de acordo com as condições de conforto, comodidade, serviços e 

atendimento que possuam‖ (MTUR, 2011a, p.1). 

A adesão ao SBClass é voluntária, mas para obter uma classificação o 

empreendimento deve estar regularizado no CADASTUR e requerer uma avaliação 

junto ao órgão gestor do processo, o Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH), 

ligado à ABIH. O objetivo é mensurar como a empresa consegue atender as 

expectativas dos hóspedes em relação a vários aspectos: posturas legais; 

segurança; conservação/manutenção; higiene; saúde; atendimento ao hóspede; 

acessos e circulações; comunicações; alimentos e bebidas; lazer; cuidados com o 

meio ambiente, dentre outros (MTUR, 2011a). 

A avaliação técnica é efetuada por organismos credenciados pelo IBH, de 

livre escolha do meio de hospedagem. Os requisitos de avaliação constam da Matriz 

de Classificação, do Manual de Avaliação e do Regulamento do Sistema, e são de 

três dimensões: Infraestrutura - instalações e equipamentos; Serviços - oferta de 

serviços e; Sustentabilidade - ações de sustentabilidade (MTUR, 2010). 

A dimensão da sustentabilidade requer a demonstração das práticas e 

medidas permanentes de preocupação com o meio ambiente, a sociedade e a 

satisfação dos hóspedes nos processos operacionais do meio de hospedagem. Isto, 

mediante indicadores relacionados ao uso de recursos naturais, como: redução do 

consumo de energia elétrica e de água; redução, separação e coleta seletiva dos 

resíduos; sensibilização dos hóspedes quanto à sustentabilidade; geração de 

trabalho e renda para a comunidade local; e, de seleção e qualificação de 

fornecedores (critérios ambientais). Para classificação na categoria Super Luxo 

requer-se ainda uma certificação ambiental (MTUR, 2010). 

Nesta primeira parte da fundamentação teórica foram apresentados aspectos 

e informações referentes à evolução e o contexto histórico de desenvolvimento das 

atividades de turismo, assim como seus impactos e sua relevância econômica nos 

tempos atuais no plano mundial, e foco nos meios de hospedagem. Foi importante 

identificar que muitos ainda não reconhecem os reflexos e impactos socioambientais 
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causados nas destinações turísticas, sobremodo nos países em desenvolvimento, 

derivados do crescimento de um turismo massivo e padronizado. 

No Brasil, o turismo tem por característica ser uma atividade muito recente e 

que carece de estudos e investigações sobre seu processo de crescimento, que tem 

sido bastante norteado por questões econômicas e interesses comerciais de alguns 

grandes grupos empresariais de um lado, porém o setor é constituído por uma 

maioria de negócios de pequeno porte e pouca profissionalização da gestão. 

Em relação ao segmento de hospedagem foi notada uma busca por sua 

melhor organização no país, mediante a revisão do SBClass e criação do 

CADASTUR, inclusive com a inserção da sustentabilidade como vetor importante na 

avaliação e classificação dos empreendimentos. 

O prosseguimento deste trabalho referente às certificações de 

sustentabilidade para meios de hospedagem requer uma contextualização histórico-

evolutiva sobre os conceitos e distinções inerentes aos processos de crescimento e 

desenvolvimento mundial e suas imbricações e relevância para a sustentabilidade 

do setor do turismo e, em particular, do segmento hoteleiro no Brasil. 
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2.2 MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

Este tópico apresenta ideias relativas à construção dos conceitos sobre o 

meio ambiente e desenvolvimento, a partir dos paradigmas de conhecimento 

científico e sua integração para a área de turismo, o que tem resultado numa forma 

de pensar e disponibilizar atividades turísticas mais sustentáveis. 

Os ideais do desenvolvimento e do crescimento foram tratados ao longo do 

tempo como sinônimos do progresso quantitativo das sociedades. Porém não são a 

mesma coisa, apesar de estarem ligados de modo íntimo. No crescimento a 

mudança é quantitativa enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa, e este último 

ganhará mais sentido e espaço no mundo contemporâneo (VEIGA, 2008; 2009). 

A partir do Iluminismo o conhecimento científico mundial tem sido balizado 

pelos ideais do Positivismo, nos quais a construção do saber exige uma progressiva 

separação entre a verdade objetiva (racionalidade) e a moralidade subjetiva 

(irracionalidade). Separação que vigora até o limiar do século XXI no qual existe 

uma profunda crise epistemológica: ―the conceptual division and resultant 

disassociation between humankind (and its organizations) and the remainder of the 

natural world‖ (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995, p. 874). 

Ao longo da história, a humanidade com suas organizações têm enveredado 

por caminhos repletos de atos de agressão e destruição dos sistemas de suportes 

naturais e sociais da vida (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995). Isto em uma 

lógica que se mostra com problemas em sua base de sustentação para atender 

todas as demandas econômico-produtivas, pois a natureza não tem sido capaz de 

absorver todos os impactos causados por sua alta espoliação, assim surgem crises 

energéticas, ambientais e sociais (DENCKER, 1998). 

A busca do crescimento econômico e do acúmulo de riquezas com base no 

consumismo e dos recursos naturais, tem resultado em constantes agressões 

ambientais com alterações cujos resultados futuros são imprevisíveis. Banerjee 

(2003, p. 144) afirma que o ―‗Progress‟ has come at a price‖. Pouco se questiona 

sobre a própria existência humana (e das organizações) na ausência de produção 

de oxigênio, água limpa ou solo fértil (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995). 

A imbricação do tecnicismo com o cientificismo, base da Revolução Industrial, 

fez com que a técnica que outrora era submetida aos desejos do homem, passasse 

a ser instrumento da condução e submissão do homem aos desígnios dos 
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poderosos atores econômicos e políticos. O progresso científico e técnico subordina-

se ao reino da economia, que é a força motora, o fim e o meio (KRIPPENDORF, 

2001). As elites no poder, em razão de comportamentos racionais (interesses 

próprios) ou irracionais (motivações religiosas), não se deram conta ou impediram a 

ocorrência de desastres e calamidades (VEIGA, 2009) provocados pelo homem. 

A natureza que era una, sem o homem, continua a sê-lo, porém tem sido 

redescoberta, isolada e fragmentada por interesses de firmas, estados e classes 

dominantes. Assim, ―o natural cede lugar ao artefato e a racionalidade triunfante se 

revela através da Natureza instrumentalizada, esta, portanto domesticada, nos é 

apresentada como sobrenatural‖ (SANTOS, 1992, p. 96). 

A noção de entorno ou local de vida passa a ser confusa e misteriosa. A 

realização de qualquer atividade econômica envolve o uso de recursos, que em 

consequência, afeta o entorno (OMT, 2001). Se ―Ontem, o homem escolhia em 

torno, o que lhe podia ser útil para a renovação de sua vida‖ (SANTOS, 1992, p. 96, 

grifo do autor), hoje, a natureza passa a ser tida como fonte inesgotável dos 

recursos necessários ao progresso das nações e bel-prazer da sociedade humana. 

No paradigma positivista a ideia da mensuração e contabilização do 

crescimento por indicadores econômicos, como reflexo do desenvolvimento de uma 

nação, se difundiu e constituiu em base fundamental da elaboração das políticas 

mundiais no período pós-guerras do século XX (VEIGA, 2008). Contudo, o ―PIB é 

uma adição de bens e serviços vendidos e comprados, sem qualquer distinção entre 

os que são ou não benéficos para a sociedade‖ (VEIGA, 2010, p. 118). O fato é que 

nem nos países industrializados a pujança econômica trouxe desenvolvimento 

unificado, pois estes ainda estão longe de ter seus problemas sociais resolvidos, 

como: desemprego estrutural, segregação de minorias, previdência e assistência 

social etc. (SACHS, 1986). Veiga (2009, p. 164) alerta que ―o dinamismo econômico 

não pode ser resumido ao aumento do PIB, o acesso aos bens sociais não pode ser 

reduzido a uma questão de distribuição de renda e a educação de qualidade não 

pode ser desligada da popularização da ciência‖. 

Nos países em desenvolvimento a modernização das sociedades tem 

ocorrido, mas a ideologia do crescimento com base na replicação dos caminhos 

traçados (ou interesses) dos países industrializados tem custado a perda de 

tradições e identidade cultural, destruição da natureza, miséria, exploração de mão-

de-obra e desequilíbrio na distribuição de riquezas. Em suma, os custos sociais e 
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naturais são exorbitantes, pois ―o crescimento econômico mimético provoca os 

maiores estragos e o mal desenvolvimento se desabrocha‖ (SACHS, 1986, p. 97). 

Em décadas recentes, na fase atual de revolução tecnológica, a separação 

conceitual entre crescimento e desenvolvimento tornou-se necessária e ocorre a 

partir da preocupação com a sustentabilidade planetária, ao englobar meio 

ambiente, pessoas e sistemas econômicos (SWARBROOKE, 2000a). A 

problemática ambiental tem sido uma das principais forças propulsoras da 

modificação no pensar mundial, ao assumir caráter ideológico e influenciar a política, 

a cultura e a ciência rumo a novo paradigma (DENCKER, 1998). 

Camprubí et al. (1998) traçam um sumário das principais fases históricas de 

interação do homem com a natureza e apontam que o uso dos recursos naturais se 

intensificou com o passar do tempo, conforme apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Fases históricas de interação do homem com a natureza 

FASE INTERAÇÃO HOMEM X NATUREZA 

Caça/ 
Recolhimento 

Condição de equilíbrio - a continuidade das primeiras sociedades humanas 
dependia diretamente da conservação do meio ambiente. 

Agrícola Uso moderado da natureza - primeiros assentamentos humanos e a derrubada de 
bosques. 

Revolução 
Comercial 

Início do desequilíbrio e impacto global – cidades insalubres, descobrimento de 
novos territórios, exportação de pragas e enfermidades, exploração massiva de 
fauna e flora. 

Revolução 
Industrial 

Desequilíbrio extremo – consumo energético, contaminação, esgotamento de 
matérias-primas, extinção de espécies. 

Revolução 
Tecnológica 

Capacidade para recuperação do equilíbrio - novos produtos e processos, 
investimento em saneamento básico e novos critérios de uso do território. 

Fonte: Adaptado de Camprubí et al. (1998, p. 21). 

 

O crescimento, no qual predominava uma ideia de devorador de recursos 

naturais pela força do trabalho, passa a ser visto como dependente de inovações 

inteligentes (ciência e tecnologia) que tornam o trabalho mais decente e qualificado, 

e que buscam conservar os ecossistemas (VEIGA, 2009). Porém, restrito ao viés 

econômico, pois este não implica em desenvolvimento em si, mas na expansão de 

produção e das dimensões físicas de um sistema econômico (SEIFFERT, 2010). 

A ideia de desenvolvimento se desloca e passa a ser compreendida como um 

conceito mais sistêmico, qualitativo, humano e integral, não como uma coleção de 

coisas, mas sim um processo que produz coisas (VEIGA, 2008). Processo que 

abarca e interrelaciona diferentes dimensões de sustentabilidade: ética, política, 

social, ecológica, territorial, cultural e econômica (SACHS, 1993; 1997). 
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O desenvolvimento de uma sociedade depende de como esta aproveita os 

benefícios do desempenho econômico mediante a expansão e distribuição de 

oportunidades de acesso a bens como: liberdades cívicas, segurança, saúde, 

educação e emprego, etc. A expansão da liberdade é o fim primordial e o principal 

meio do processo de desenvolvimento, pois melhora o potencial das pessoas em 

cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo. O desenvolvimento ―tem de estar 

relacionado sobretudo com a melhora da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos‖ (SEN, 2000, p. 29). 

Esse desenvolvimento, contudo, será tacanho no caso de ocorrência de 

demasiada agressão à natureza provocada pela sanha econômica, pois possui alta 

dependência da adequada conservação da biosfera. Veiga (2010, p. 14) lança um 

questionamento a respeito, ―será que a continuidade do crescimento econômico 

pode ser realmente compatibilizada à exigência de sustentabilidade?‖. Torna-se 

necessário entender como esta exigência por sustentabilidade originou-se a partir de 

uma preocupação mundial relativa à conservação e à preservação ambiental. 

 

2.2.1 A Preocupação Ambiental no Mundo 

 

Durante a década de 1960 emergiu nos Estados Unidos e Europa uma 

preocupação ambiental, incorporada aos movimentos político-sociais que 

questionavam, dentre outras coisas, os padrões de estilo de vida e o consumismo 

vigentes à época (GONÇALVES, 2004). As origens estavam na crescente demanda 

por qualidade ambiental puxada pelo aumento de renda per capta, pela constatação 

do aumento da poluição e deterioração ambiental e pela ascensão de uma geração 

contestadora, politicamente ativa e socialmente engajada (SPETH, 2005). 

Preocupações nascidas nos países desenvolvidos relacionadas às atividades 

industriais, à ocupação do espaço e à geração de energia (CAMPRUBÍ et. al., 1998), 

face já terem resolvido os problemas de atendimento às necessidades básicas de 

suas populações, mas que eram vistas nos países em desenvolvimento como um 

modismo (GONÇALVES, 2004). Estes últimos entendiam a questão ambiental como 

um luxo, com prioridade menor em relação às questões ligadas ao incremento 

populacional e a necessidade de recursos alimentares básicos, tais como: fome, 

miséria, doenças infectocontagiosas, geração de emprego entre outros. 
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Em fins dos anos de 1960, com a divulgação de estudos impactantes sobre 

os problemas relativos ao uso excessivo e a finitude dos recursos naturais, bem 

como ao aumento populacional é que a questão ambiental ganhou corpo no restante 

do mundo. Fatores como o descarte dos resíduos e os níveis de poluição derivados 

da produção e consumo mundiais suscitaram discussões sobre os rumos do 

desenvolvimento planetário (NOBRE, 2002). 

Dentre os estudos efetuados convém destacar alguns essenciais para a 

conscientização mundial sobre a questão ambiental: ‗Silent spring‟ de Rachel Carson 

(1962) gerou forte repercussão ao alertar para os malefícios do uso indiscriminado 

de agrotóxicos e produtos químicos na agricultura e seus efeitos sobre os recursos 

ambientais e qualidade de vida; ‗The population bomb‟ de Paul Ehrlich (1968) tratou 

da explosão demográfica; e, ‗The tragedy of the commons‟ de Garrett Hardin (1968) 

abordou a lógica da racionalidade humana de maximização de ganhos individuais 

com base no uso de recursos naturais de propriedade coletiva. 

De todos os trabalhos, o que gerou maior repercussão no sentido de uma 

mudança de comportamento frente ao meio ambiente e aos efeitos provocados pelo 

modelo de crescimento econômico vigente foi sem dúvida ―The limits to growth‖ 

(MEADOWS et al., 1972). O relatório publicado por um grupo de cientistas, mediante 

simulações matemáticas, apresentou projeções alarmantes quanto às formas e os 

níveis de produção e consumo de alimentos e os impactos no aumento da miséria e 

da fome no mundo (NOBRE, 2002). O documento questionava a relação discrepante 

e contraditória entre a lógica vigente de crescimento econômico e de utilização e 

descarte dos recursos naturais. Como solução, propunha o congelamento do ritmo 

de crescimento populacional para se alcançar estabilidade nos aspectos econômicos 

e ecológicos, ou seja, um estado de equilíbrio global (SWARBROOKE, 2000a). 

Os estudos divulgados e a crescente preocupação sobre os rumos do 

crescimento mundial levaram a Organização das Nações Unidas (ONU) a organizar 

fóruns, debates e ações integradas para um modelo de desenvolvimento global, 

socialmente justo, com equilíbrio ecológico e viabilidade econômica. Cabe destacar 

a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 

(Estocolmo/1972) considerada decisiva para a evolução do ambientalismo mundial 

por evidenciar um forte embate quanto a esta questão. De um lado, os países ricos e 

industrializados defendiam a implantação de controles rigorosos das emissões de 

poluentes e do crescimento global. Do outro, os países pobres e em 
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desenvolvimento não aceitavam à imposição de controles e limites ao seu 

crescimento econômico. 

De fato, o marco efetivo para a incorporação da questão ambiental de vez nas 

discussões mundiais foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92). O evento reuniu mais de 170 chefes de estado, teve 

ampla cobertura de mídia e trouxe o meio ambiente para o centro das discussões 

mundiais sobre o futuro da humanidade e um novo padrão de desenvolvimento, ao 

tentar conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Os eventos citados, as negociações e acordos efetuados geraram melhorias 

no trato e responsabilidade quanto à questão ambiental no mundo, mudanças no 

setor produtivo e desenvolvimento de arcabouço legal. Contudo, existem críticas 

quanto aos resultados presentes, pois a maioria desses acordos foi costurada mais 

para serem estruturas para a ação (cheios de pontos vagos, exigências mínimas, 

poucos recursos e frouxidão em seu cumprimento), do que instrumentos efetivos de 

impulso para as mudanças necessárias no modus vivendi da sociedade mundial 

(SPETH, 2005). São desapontadores ao consistirem em cartas de intenções sem a 

definição precisa de prazos e metas (GONÇALVES, 2004). 

Já a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), realizada em 2012, gerou um compromisso político das nações para que 

até 2015 ocorra uma proposta de mobilização mundial relativa ao estabelecimento 

de objetivos universais de desenvolvimento sustentável e reconheceu a pobreza 

como o maior desafio para o bem-estar econômico, social e ambiental. O evento 

ocorreu em meio a uma crise econômica na Europa, o que gerou menor adesão dos 

líderes mundiais e teve resultados abaixo dos esperados pela comunidade científica 

internacional e pela sociedade civil organizada. O documento final da Conferência, 

denominado ‗O futuro que queremos‘, tem sido qualificado como abrangente, 

multifocado e desprovido de metas e objetivos concretos a serem atingidos. Afirma-

se que possui pouca capacidade para gerar mudanças nas posturas dos governos 

quanto às perspectivas de sustentação do planeta e que consiga de fato incorporar 

um pensar que atrele desenvolvimento e sustentabilidade nas ações e atividades 

dos países, empresas e cidadãos (ONU, 2012). 

Estes e outros eventos serviram para catapultar a sustentabilidade como 

tema central nas discussões sobre o futuro do planeta e tiveram por resultados 

negociações, documentos, tratados e acordos mundiais, mostrados no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Eventos globais sobre sustentabilidade 

ANO EVENTO RESULTADOS 

1972 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente 
Humano - Estocolmo. 

Colocou a dimensão ambiental na agenda mundial; 
legitimou a biosfera como objeto de política nacional e 
internacional e de gerenciamento coletivo; e, gerou a 
criação do PNUMA. 

1987 
Divulgação do Relatório ―Our 
comum future‖ (CMMAD). 

Apontou a desigualdade entre países e a pobreza como 
principais causas dos problemas ambientais no mundo e 
disseminou o conceito de desenvolvimento sustentável. 

1987 Protocolo de Montreal 
Acordo global para eliminação da produção de 
substâncias químicas agressivas à Camada de Ozônio 
na atmosfera. 

1997 
Conferência das Partes da 
Convenção sobre Mudanças 
Climáticas. 

Elaboração do Protocolo de Kyoto para reduzir as 
emissões de poluentes e gases que contribuem para o 
Efeito Estufa. 

1992 

Conferência Internacional das 
Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio/92). 

Elaboração de documentos de cunho global: Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Carta 
da Terra; Agenda 21 Global; Convenção da 
Biodiversidade; e, Convenção sobre Mudança do Clima. 

2002 
Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+10). 

Compromisso de Johanesburgo por um 
Desenvolvimento Sustentável: declaração política que 
promoveu o desenvolvimento sustentável como 
estratégia de proteção e gestão dos recursos naturais 
em relação ao desenvolvimento econômico e social. 

2007 
Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (IPCC) – 
Paris. 

Relatório com previsões estatísticas confiáveis sobre o 
aquecimento global e suas consequências para os 
ecossistemas e a vida humana. 

2012 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20). 

Compromisso político das nações para chegar até 2015 
com uma proposta de mobilização mundial relativa ao 
desenvolvimento sustentável planetário e reconheceu a 
pobreza como o maior desafio para o bem-estar 
econômico, social e ambiental. 

Fonte: Elaborado a partir de Nobre, 2002; Programa da Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA) e OMT, 
2005; Speth, 2005; Sachs, 2008; Shigunov Neto, Campos e Shigunov, 2009; Seiffert, 2010; ONU, 2012. 

 

Em face disto, afinal, é preciso entender no que consiste o desenvolvimento 

sustentável e como este deve contemplar a união das teorias de desenvolvimento e 

os conceitos de sustentabilidade. A questão que emerge, como já afirmava Lelé 

(1991), não é mais se ―‗preocupações ambientais e desenvolvimento são 

contraditórios entre si?‘, mas ‗Como pode ser alcançado o desenvolvimento 

sustentável?‘‖ (1991, p. 607, grifo do autor). 

 

2.2.2 O Desenvolvimento Sustentável como Paradigma Alternativo 

 

O conceito e o significado de sustentabilidade ainda não são claros, não se 

atingiu um consenso sobre as questões do desenvolvimento humano, pois ―é um 

enigma à espera de seu Édipo‖ (VEIGA, 2008, p. 13). Vicejam diversas 

interpretações e críticas ―sobre o que deve ser sustentado e tampouco sobre o que o 
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termo sustentar significa‖ (BELLEN, 2005, p. 38) e ―não há resposta simples (e muito 

menos definitiva). O que exige muito cuidado com os vulgares abusos que estão 

sendo cometidos no emprego dessa expressão‖ (VEIGA, 2010, p. 20). 

A falta de consenso sobre sustentabilidade e desenvolvimento deriva de mais 

de 3 décadas de debates e discussões entre defensores de posições paradigmáticas 

ou visões de mundo conflitantes de diferentes grupos de pensamento e países 

(FARREL; TWINING-WARD, 2004). Há uma ambiguidade em função da ausência de 

clareza semântica e conceitual que resulta em perda de foco e propósitos e uma 

variedade de interpretações e caminhos. 

As principais visões para o desenvolvimento sustentável variam entre 

extremos. De um lado a abordagem econômico-liberal (tecnocentrismo, 

antropocentrismo, paradigma social dominante, cornucopianismo ou 

sustentabilidade leve) de valoração econômica e utilitarista da natureza, oriunda dos 

ideais do Positivismo e do Liberalismo do Século XVIII, referentes à superioridade do 

homem sobre a natureza. Nesta abordagem o crescimento das nações e as 

inovações tecnológicas garantiriam a redução da pobreza e promoveriam um 

desenvolvimento mais compatível com as exigências ambientais. O crescimento 

traria benefícios e conquistas para a sociedade, sendo que a liberdade de mercado 

seria a força reguladora do desenvolvimento mundial (NOBRE, 2002). 

Noutro extremo, a abordagem ecológico-tecnocrata de planejamento 

(ecocentrismo, ambientalismo radical, ecologia profunda, preservacionismo ou 

sustentabilidade pesada) surgiu na década de 1980 com base no Estado como força 

reguladora da economia. Neste pensar, a prioridade está na redução da pobreza e 

na sustentabilidade ecológica planetária. Os governos devem planejar e regular o 

crescimento mundial mediante limites (controle, imposição e intervenção) aos níveis 

de produção, consumo, poluição e população, para a preservação ambiental. Assim, 

qualquer proposta de ação deve ser norteada pelo primado incondicional da 

sustentabilidade e da conservação ambiental (FREY, 2001; NOBRE, 2002). 

Numa posição intermediária surgiu a abordagem política de participação 

democrática (sustentacentrismo ou ambientalismo renovado), baseada na 

democracia e na mobilização da sociedade (VEIGA, 2008). Esta posição tem sido a 

mais aceita por sua defesa da humanidade ou de uma vida digna para todos, o que 

por consequência deveria propiciar uma harmonia maior com a natureza. Ela 

incorpora a ideia de sustentabilidade integral por meio de gestão e participação 
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democráticas com fatores ligados à satisfação das necessidades individuais e 

coletivas. Defende um equilíbrio entre as questões econômicas e ambientais e 

reconhece o crescimento econômico como necessário, porém com tecnologias 

racionais no uso dos recursos e redução de impactos ambientais (SACHS, 1993). 

Uma síntese no Quadro 8, traz as principais abordagens paradigmáticas do 

desenvolvimento sustentável, com suas origens e ideais de pensamento: 

 

Quadro 8 - Abordagens paradigmáticas do desenvolvimento sustentável 

ABORDAGEM ORIGEM PENSAMENTO 

Econômico-liberal 
Século XVIII - ideais 
do Positivismo e 
Liberalismo. 

Antropocentrista - crescimento econômico e 
utilitarismo quanto aos recursos produtivos. A 
liberdade de mercado como força reguladora do 
desenvolvimento mundial, o qual geraria benefícios 
para toda a sociedade. 

Ecológico-
tecnocrata 

Década de 1980 – 
Estado como força 
reguladora. 

Ecocentrista - prioridade na redução da pobreza e 
na sustentabilidade ecológica planetária. Os 
governos devem planejar e regular o crescimento 
mundial (imposição e intervenção). 

Político-
democrática 

Fins da década de 
1980 - democracia e 
mobilização social. 

Sustentacentrismo – defesa da humanidade - 
contempla crescimento econômico, equidade social 
e preservação ecológica em conjunto. 

Fonte: Elaborado a partir de Gladwin, Kennelly e Krause (1995); Frey (2001); Nobre (2002); Veiga (2008). 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável emergiu como um esforço 

direcionado aos problemas ambientais causados pelo crescimento econômico 

(BANERJEE, 2003). Problemas e fenômenos ambientais graves e com efeitos 

trágicos que atingem sobremodo as populações mais pobres, assim, em verdade 

revelam-se como problemas sociais e de distribuição desigual de recursos e poder. 

A solução não depende do crescimento econômico (proposição Econômico-liberal), 

nem da melhor compreensão científica e do planejamento eficiente (abordagem 

Ecológico-tecnocrata), mas da superação dos conflitos de distribuição e de criação 

de justiça social, presentes no paradigma político-democrático (FREY, 2001). 

O Sustentacentrismo denota uma evolução no pensamento sobre a relação 

homem–natureza e passou a ser incorporado em discursos, políticas, estratégias, 

modelos e alternativas de desenvolvimento para países, regiões e localidades por 

todo o mundo. Tem por objetivo descrever um processo de crescimento econômico 

sem destruição ambiental (BANERJEE, 2003). Contudo, pairam controvérsias e 

imprecisões quanto sua clareza e objetivos, pois é confuso, contestável, enganoso, 

ideologicamente controverso, requer certa abstração (GLADWIN; KENNELLY; 
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KRAUSE, 1995) e pode significar “diferentes cosas para distintas personas como 

también em situaciones diferentes” (SILVEIRA, 2005, p. 227). 

O Relatório Brundtlandt (CMMAD, 1987) elevou a questão ambiental como 

parte integrante chave do processo de sustentabilidade mundial ao conceituar 

desenvolvimento sustentável como um processo de transformação em que a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

humanas. Desse modo, interligou dois conceitos–chave: prioridade absoluta em 

atender as necessidades básicas da população mundial; e, compreensão da 

existência de limites na capacidade ambiental em atender a estas necessidades no 

médio e longo prazo (NOBRE, 2002). 

A conceituação presente no Relatório Brundtlandt teve origem política e 

voltada para o progresso econômico e social, derivada de um contexto de 

viabilização de alianças em prol da realização da Rio-92 (VEIGA, 2008). Nasceu 

fadada a produzir consenso e a ser criticada por sua vaguidão, imprecisão e caráter 

contraditório. Contudo, justamente essa vaguidão permitiu um engajamento por 

parte dos mais diferentes atores na disputa para decidir o que é o desenvolvimento 

sustentável. Tinha por efeito alcançar o maior número de participantes nos debates 

e elevar a questão ambiental ao topo da agenda internacional (NOBRE, 2002). 

O relatório contemplou os eixos principais da eficiência econômica 

(crescimento prudente limitado à capacidade de carga ambiental), equidade social 

(indicadores de qualidade de vida adequados) e integridade ecológica (conservação 

da biodiversidade natural) (SILVEIRA, 2005). Sua força foi colocar a noção que 

desenvolvimento (crescimento econômico) e meio ambiente (estoque de recursos 

naturais e capacidade de absorção do ecossistema humano) em seu 

posicionamento histórico não são contraditórios (NOBRE, 2002), mas 

complementares e assim necessários à humanidade. 

A definição ampla do Relatório Brundtlandt é a raiz de controvérsias e 

desacordos entre pesquisadores de diferentes disciplinas sobre como esta definição 

pode ser operacionalizada e como a sustentabilidade pode ser medida, ―it is a 

slogan, and slogans, however pretty, do not make theory” (BANERJEE, 2003, p. 

152). O desafio do desenvolvimento sustentável é um problema político e de 

exercício de poder e que a comunidade internacional se mostra favorável a essas 
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ideias. Porém, é difícil reconhecer nas ações e medidas atuais um compromisso 

efetivo com a defesa do meio ambiente e das futuras gerações e a resolução dos 

problemas socioambientais de cunho global (FREY, 2001). 

Isso é visto como algo normal, pois se trata de uma ideia de aplicação geral 

que está apenas em sua fase emergente, e que implica em outras ideias similares 

como democracia, liberdade, igualdade ou garantias de consideração e respeito 

(GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995). Trata-se de um novo valor, porém similar 

a um nobre antepassado, o conceito de ‗justiça social‘ (VEIGA, 2010). Para 

Camprubí et al. (1998, p. 24) a sustentabilidade exige um equilíbrio entre objetivos 

de curto e longo prazo, ―bajo el convecimiento de que pueden derivarse todo tipo de 

benefícios (incluso económicos) con un uso equilibrado de los recursos naturales‖. 

Nesse intuito, os ideais de sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 

devem avançar em sua consolidação por meio de debates e conflitos acadêmicos, e 

posterior irradiação por toda a sociedade. As várias definições e pensamentos sobre 

o desenvolvimento sustentável permitem deduzir cinco componentes principais 

(GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995), conforme expressos no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Componentes principais do desenvolvimento sustentável 

COMPONENTES DEFINIÇÃO 

Abrangência 
Um desenvolvimento que englobe a sustentabilidade dos sistemas humano e 
ambiental sobre o tempo (presente e futuro) e espaço (próximo e distante). 

Conectividade 
Compreensão da interdependência e interconexão dos problemas ecológicos, 
sociais e econômicos. 

Equidade 
Consideração e equilíbrio na distribuição de direitos e recursos intra e 
intergerações e também interespécies (mundo não humano). 

Prudência 
Dever de atenção e prevenção (tecnológica, científica e política) quanto aos 
impactos das atividades humanas e a capacidade de carga do planeta 
(resiliência). 

Segurança 
Segurança contra ameaças crônicas e prejudiciais a segurança, qualidade de 
vida, saúde das presentes e futuras gerações. 

Fonte: Elaborado a partir de Gladwin, Kennelly e Krause (1995). 

 

A questão que se torna latente é como tornar o desenvolvimento sustentável 

um instrumento real de ajuste quanto aos rumos da sociedade em sua relação com 

a natureza, factível de concretização por todos os ramos econômicos. ―Não pode 

haver desenvolvimento no longo prazo sem uma vontade de desenvolvimento 

organizada em um projeto coerente de civilização‖ (SACHS, 1986, p. 33). Existe a 

necessidade de determinação de limites para a liberalização econômica, da atuação 
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do Estado como ator regulador e do estabelecimento de regras restritivas ao livre 

jogo do cenário internacional (SACHS, 1997). 

Bellen (2005) enfatiza que o desenvolvimento sustentável tem como 

prioridade a eliminação das condições de manutenção dos níveis de pobreza e 

incluiu o fator tempo no tocante às ameaças e oportunidades a todo este processo. 

Torna-se necessário quebrar o círculo vicioso e a ligação causal entre crescimento 

populacional e pobreza, para desta forma melhorar as condições sociais, pois ―Não 

há grande mistério sobre o que deve ser feito. O grande mistério é como chegar 

àquele caminho‖ (SPETH, 2005, p. 36, grifo do autor). 

O ideal de um desenvolvimento sustentável passa pela prevenção e 

resolução de conflitos nos quais de um lado figuram os problemas técnicos 

(ambientais e econômicos) e de outro, aspectos como medos, ignorância, 

percepções e paranoias. A forma de resolver essa ambivalência está na participação 

cidadã organizada e informada para de fato conciliar as expectativas geradas com a 

realidade em um processo construtivo. A preocupação ambiental e as 

consequências futuras do agir atual de empresas e cidadãos constituem aspectos 

chave da sobrevivência dos negócios. O entendimento dessa conscientização 

ecológica é bastante pertinente, tanto para o meio acadêmico, quanto empresarial 

(ROBINOT; GIANNELLONI, 2009). 

O setor empresarial deve tornar-se um participante essencial no alcance de 

um desenvolvimento sustentável e isto impõe ao poder público adotar medidas e 

formular políticas que incentivem tal atuação. Um pensamento que entenda que as 

organizações não podem crescer de modo indefinido, mas podem desenvolver-se 

assim. As metas empresariais devem conter além de produtividade, faturamento e 

lucro, aspectos de justiça social e qualidade do processo produtivo, ―Sustainable 

development imposes a constraint of distributive justice [...] upon the efficient 

allocation of resources as determined by the market‖ (GLADWIN; KENNELLY; 

KRAUSE, 1995, p. 897). 

Em razão disso, como a atividade do setor de turismo pode contribuir e 

participar mais ativamente da sustentabilidade planetária? Qual a perspectiva de 

interligação entre desenvolvimento e sustentabilidade nas atividades do turismo? Ou 

ainda, ―é possível chegar ao crescimento da atividade turística, em que sejam 

potenciados os efeitos positivos do próprio negócio turístico, sem que os efeitos 

negativos produzam deterioração irreversível?‖ (OMT, 2001, p. 245). Questões como 
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estas necessitam ser debatidas por todos os integrantes do turismo, pois este deve 

ocupar um papel de vanguarda no tocante à conservação dos recursos naturais. 

 

2.2.3 Turismo Sustentável 

 

O crescimento e consolidação do turismo como uma das principais atividades 

socioeconômicas traz em seu bojo a responsabilidade de colaborar para o 

desenvolvimento sustentável, mediante a incorporação de práticas que reduzam os 

impactos ambientais negativos e incentivem aquelas que tragam melhorias ao 

planeta (OMT, 2004). Talvez seja a atividade humana que mais depende de políticas 

de desenvolvimento sustentável. Assim, cresce a preocupação relativa a inter-

relação entre turismo e meio ambiente, por ser esta incontestável e complexa, uma 

vez que os recursos naturais constituem matéria-prima do turismo. O contato com a 

natureza sempre foi uma das maiores motivações das viagens de lazer 

(RUSCHMANN, 2001). 

O reconhecimento do ambiente natural como uma fonte vital do turismo, ―que 

faz parte das atrações turísticas‖ (BARDDAL; ALBERTON; CAMPOS, 2010, p. 143), 

requer que os gestores públicos e privados adotem medidas compatíveis para 

reduzir seus impactos ambientais negativos (SASIDHARAN; SIRAKAYA; 

KERSTETTER, 2002). Conforme Schlüter (2003, p.161) ―As empresas prestadoras 

de serviços turísticos dispõem de tecnologias verdes para tornar mais eficientes as 

suas operações e de estratégias de marketing verde para torná-las mais rentáveis‖ 

(grifo do autor). O turismo enquanto atividade, se bem planejado pode trazer retorno 

permanente às comunidades locais, pois reúne condições para aprimorar, preservar 

e estabelecer limites sustentáveis para as atrações naturais, mas também, tem o 

poder de destruir, se não for planejado e implantado de modo adequado (BARDDAL; 

ALBERTON; CAMPOS, 2010). 

No entanto, esse pensamento harmônico é recente, pois a realização das 

atividades de turismo e a preservação do meio ambiente foram em muito marcadas 

por relações e posturas confrontantes. Um grande desafio para governos, 

instituições privadas, estudiosos e planejadores consiste em promover o 

desenvolvimento de um turismo mais sustentável em termos ambientais, sociais, 

culturais e econômicos (SILVEIRA, 2005). Dentro de uma perspectiva de corrigir as 

distorções causadas pelo modelo vigente (BARDDAL; ALBERTON; CAMPOS, 2010) 
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e a não repetição dos erros ocorridos de depredação e exclusão dos aspectos 

socioambientais em suas atividades e na qual desenvolvimento econômico e 

proteção ambiental possam se reforçar mutuamente (PNUMA; OMT, 2005). 

Surge a procura por um tipo de turismo diferente, que busca diferenciar-se do 

turismo massificado e de larga escala (modelo fordista) fortemente atrelado aos 

interesses econômicos (KRIPPENDORF, 2001). A ideologia do desenvolvimento 

sustentável presente no Relatório Brundtlandt (CMMAD, 1987), nos idos de 1990, 

favoreceu que a ideia de sustentabilidade emergisse como um novo paradigma. 

Ideia que passou a ocupar posicionamento central nas discussões e políticas de 

reavaliação do papel do turismo na sociedade contemporânea de modo a ser 

compatível com a preservação ambiental, presente e futura (SAARINEN, 2006). 

Nesse contexto, emergiu a ideia de um turismo sustentável com a pretensão 

de compatibilizar o desenvolvimento turístico e a conservação dos recursos por ele 

utilizado. Um turismo planejado para conter os impactos ambientais negativos 

(RUSCHMANN, 2001) e ser capaz de interligar o uso suportável dos recursos 

ambientais, o respeito à autenticidade sociocultural das comunidades e a viabilidade 

econômica de longa durabilidade que gere benefícios a todos os envolvidos. 

Um turismo que considere seus impactos econômicos, sociais e ambientais, 

presentes e futuros, e atenda às necessidades dos turistas, das empresas, do meio 

ambiente e das comunidades anfitriãs (PNUMA; OMT, 2005). Em suma, um turismo 

integrante de um modelo de desenvolvimento projetado para: melhorar a qualidade 

de vida da população de um destino (aqueles que trabalham e vivem no local); 

manter a qualidade ambiental do local; gerar aumento de receitas para os habitantes 

locais; prover experiências de melhor qualidade aos turistas; e, ser rentável para os 

empresários do setor (OMT, 2001). 

Swarbrooke (2000a) apresenta uma definição ampla para o turismo 

sustentável, como sendo aquele que é economicamente viável sem destruir os 

recursos de que o futuro do turismo dependerá, sobretudo, do ambiente físico e 

social das comunidades receptoras. Para Buckley (2002) o turismo sustentável 

significa um turismo de qualquer escala com práticas e design proativos, engenharia 

e gerenciamento voltados a reduzir os impactos ambientais. Em consonância, 

Barddal, Alberton e Campos (2010) afirmam ter por premissa que o desenvolvimento 

presente do turismo deve ocorrer sem degradação e esgotamento dos recursos, de 

modo a permitir seu desfrute pelas gerações futuras. 
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A preocupação referente ao relacionamento turismo-meio ambiente surgiu 

entre as décadas de 1960 e 1970, com os movimentos ‗alternativos‘ ou contra 

culturais florescentes na Alemanha Ocidental e no oeste dos Estados Unidos que 

rejeitavam a ideia de uma sociedade consumista (KNOWLES et al., 1999). Até 

então, o turismo era visto como uma atividade positiva e capaz de gerar benefícios e 

riquezas para os destinos receptores. Porém, estudos divulgados sobre os impactos, 

efeitos, consequências e custos socioeconômicos e ambientais causados pelo 

‗turismo de massa‘, bem como sua capacidade de degradação ambiental de 

ecossistemas e paisagens naturais (PIRES, 2002), desmistificaram esta visão do 

turismo a partir dos anos de 1980 (SILVEIRA, 2005). 

Na década de 1980, alguns movimentos estimularam a procura por um tipo de 

diferente ou alternativo em contraposição ao turismo massificado e de larga escala, 

fortemente atrelado aos interesses econômicos. A perspectiva foi alinhar o conceito 

de sustentabilidade, com o respeito à cultura das populações locais, a proteção à 

natureza e o enriquecimento da qualidade de vida humana (PIRES, 2002). Surgiu 

uma demanda crescente por práticas sustentáveis e ambientalmente sensitivas para 

o turismo nas sociedades ocidentais (SAARINEN, 2006).  

Iniciativas de gestão do setor foram tomadas para amenizar os excessos do 

turismo no curto prazo e em pequena escala, mas manteve-se a sua natureza 

(SWARBROOKE, 2000a). A fórmula do turismo baseado em sol, praia e preços 

baixos começou a ser substituída por outros modos alternativos (ecológico, 

responsável ou sustentável) com menor destruição no entorno natural (OMT, 2001). 

A busca por um turismo alternativo passou a constituir um caminho 

promissor para se obter melhorias e desenvolvimento, porém sem dilapidar os 

recursos naturais e com base na conscientização sobre os rumos de um 

crescimento qualitativo da humanidade. Hoje, este pensar começa ser aceito e 

desejado pela sociedade como um padrão estabelecido no turismo mundial, apesar 

da forte dominação dos interesses econômicos (PIRES, 2002). 

Para Swarbrooke (2000a) o processo de evolução do entendimento e uso da 

expressão turismo sustentável ocorreu ao longo de 4 décadas com as seguintes 

fases: reconhecimento dos impactos potenciais da explosão do turismo de massa 

(1960); ampliação do conceito de gestão do turismo (1970); surgimento do conceito 

de turismo verde (1980); e, ampliação do conceito de turismo sustentável (1990). 

Clarke (1997) afirma que esse processo envolveu quatro abordagens: oposição 
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absoluta entre turismo de massa e sustentável; reconhecimento de diferenças, mas 

também de algumas semelhanças centrais entre turismo de massa e sustentável; 

movimento em busca de uma transformação do turismo de massa em turismo 

sustentável; e, convergência de todos os tipos de turismo para uma realização mais 

sustentável. 

Cabe notar que a ideia de um turismo sustentável é bem diferente da ideia de 

sustentabilidade do turismo. A primeira está afeita ao conceito de sustentabilidade 

em equilíbrio dos recursos econômicos, sociais e ambientais dentro do turismo. Já a 

sustentabilidade do turismo refere-se à perenidade da atividade turística, fato que 

não implica que esta seja praticada de modo sustentável. Em relação à crescente 

degradação ambiental em destinações turísticas espanholas, Ayuso (2006, p. 211) 

afirma que isto ―has led to recognizing the environmental unsustainability of the 

traditional tourism model, but basically as a threat to the economic development of 

the tourism industry and the related social welfare‖. 

Constituir um fazer turismo que não leve em conta a sustentabilidade no longo 

prazo pode causar danos e influências negativas ao ambiente, ao bem-estar e a 

cultura das populações locais, além de gerar sérios prejuízos aos núcleos turísticos e 

perda de identidade cultural, podendo culminar até com a destruição da atividade. O 

turismo como tem sido desenvolvido, de certa forma é um conquistador pacífico, pois 

tem levado a uma perda da autodeterminação das populações locais em todo o 

mundo. São os locais que tem se adaptado aos interesses e desígnios dos turistas e 

não o contrário (KRIPPENDORF, 2001). Os casos da Riviera Francesa e de 

Acapulco no México, destinos que sofreram com fortes alterações nas culturas 

locais, degradação cênica, destruição ambiental, aumento da prostituição e 

criminalidade, são exemplos deste processo destrutivo (OLIVEIRA, 2003). 

Para Camprubí et al. (1998) o turismo sustentável se baseia em: planejamento 

da atividade turística a médio e longo prazos e sua compatibilidade com outros 

setores; na gestão ambiental do espaço turístico impulsionado desde a gestão 

pública (municipal) até o setor privado; e, implica na conscientização e formação de 

todos os seus afetados (turistas e residentes). Assim, requer-se planejamento, 

ordenamento, consciência e integração dos diversos stakeholders (governos, hotéis, 

comércio, agentes turísticos, escolas, universidades, populações residentes e 

turistas) para uma readequação das condições de oferta e realização da atividade 
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turística sustentável. Sachs (2002, p. 56) diz que o ―planejamento é ferramenta 

indispensável para projetar e promover estratégias de desenvolvimento sustentável‖. 

As ações do turismo requerem foco no desenvolvimento sustentável para 

proteção e uso racional dos recursos naturais e geração de renda para populações 

locais. No entanto ―não fomos felizes, até o momento, em passar da teoria à prática. 

Mesmo quando as tentativas de transformar palavras em ações foram feitas, os 

resultados foram geralmente muito limitados‖ (SWARBROOKE, 2000b, p. vii). 

A manutenção de padrões de qualidade do ambiente social e natural que 

satisfaçam e se coadunem com as necessidades manifestas por sua demanda é 

fundamental para os destinos turísticos, sobremodo em muitos países em 

desenvolvimento cujas economias dependem do turismo (KNOWLES et al., 1999). 

Os turistas, à medida que alcançam maior consciência sobre o meio ambiente, 

começam a exigir um serviço turístico não predatório e preservacionista, com base 

em uma natureza conservada (OMT, 2001). 

PNUMA e OMT (2005) apresentaram um programa para o turismo sustentável 

consonante com o Relatório Brundtlandt, cuja ideia está em exercer influência para 

minimizar os efeitos negativos do turismo e maximizar sua contribuição positiva para 

as economias locais, a preservação do patrimônio natural e cultural e da qualidade 

de vida dos receptivos. O programa baseia-se em duas premissas interrelacionadas: 

a capacidade do turismo em continuar como uma atividade no futuro, garantindo que 

as condições sejam adequadas; e, a capacidade da sociedade e do entorno em 

absorver e aproveitar a incidência do turismo de forma sustentável. 

A degradação dos recursos e ecossistemas planetários e as iniquidades 

sociais existentes requerem a atenção de comunidades, governos e cientistas para 

um processo de transição para a sustentabilidade. É preciso estimular um turismo 

harmonioso e coordenado em relação ao meio ambiente, de modo a encontrar um 

ponto de equilíbrio entre atratividade e degradação, sob a pena de comprometer sua 

própria existência (RUSCHMANN, 2001). A harmonia somente ocorrerá numa 

situação de equilíbrio em que a sociedade, a economia, o meio ambiente e o 

governo se complementem (KRIPPENDORF, 2001). 

Na Europa, o crescimento no interesse por lugares naturais, culturais e 

tradicionais encontrou paralelo no aumento do nível de consciência e desejo de 

inclusão de conceitos ambientais no cotidiano de consumidores e da população 

hospedeira. Para Hamele (2002) as escolhas por destinos turísticos já são efetuadas 
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com base em atributos ‗verdes‘, pois a demanda turística é muito sensível às 

alterações e perdas na qualidade dos recursos naturais. Seu uso como fator 

recreacional e de lazer pode estar comprometido e perder atratividade. 

Alguns fatos marcantes desse processo de mudança na forma de pensar o 

turismo podem ser observados na elaboração de documentos oriundos de 

importantes fóruns e discussões globais, tais como apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Eventos marcantes do turismo sustentável 

ANO - EVENTO - RESULTADOS 

1980 - Conferência da Organização Mundial do Turismo (OMT) – reflexões sobre a mudança na 
relação entre turismo e meio ambiente. 

1982 - Declaração sobre Turismo e Meio Ambiente (ONU e PNUMA) - estabeleceu o turismo e o meio 
ambiente como fatores interdependentes e essenciais ao processo de desenvolvimento humano. 

1985 - Carta do Turismo e Código do Turista (OMT) - explicitou a interligação entre turismo e meio 
ambiente. 

1990 - Conferência Internacional Globo‘90 – compilação dos benefícios do turismo sustentável. 

1995 - Conferência Mundial de Turismo Sustentável - Carta de Lanzarote pelo Turismo Sustentável. 

1996 - Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo – colocou o desenvolvimento sustentável no 
centro das decisões, planejamento e gestão do turismo. 

1999 - Código Mundial de Ética para o Turismo - estabeleceu o direito ao turismo para todos os 
habitantes do mundo e a liberdade de movimento dos turistas. 

2000 - Acordo de Mohonk – definiu os componentes fundamentais do turismo sustentável e 
reconheceu que os programas de certificação do turismo necessitam ser ajustados às características 
locais e aos segmentos turísticos. 

2002 - Cúpula de Especialistas em Ecoturismo - reconheceu a importância e incentivou os processos 
de certificação e rotulagem do ecoturismo (Declaração de Quebec sobre Ecoturismo). 

2002 - Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável - promoveu o desenvolvimento 
sustentável como estratégia de proteção e gestão dos recursos naturais em relação ao 
desenvolvimento econômico e social. 

2006 - Processo de Marrakech – definição de um Grupo de Trabalho para o Turismo Sustentável. 

Fonte: Elaborado a partir de Pires (2002); Oliveira (2003); Farrel e Twining-Ward (2004); PNUMA e 
OMT (2005); e, Silveira (2005). 
 

 

Para mover o turismo numa transição para o seu desenvolvimento sustentável 

é necessário gerar novos conhecimentos, expandir seus horizontes para além das 

perspectivas determinísticas, prognosticadas ou de causa-efeitos. Há que se 

compreender a ligação entre os sistemas social e natural, que constituem entidades 

complexas, reais e integradas, e funcionam juntos em uma lógica não-linear. Assim, 

formam um sistema complexo que requer abordagens integrativas e não-lineares, na 

qual ―Transdisciplinarity is desirable and interdisciplinarity is essential, with building 

desperately needed bridges as the goal‖ (FARREL; TWINING-WARD, 2004, p. 287). 

É requerida a divulgação da sustentabilidade a todos os segmentos e atores 

do turismo: setor público governamental e supra governamental, empresas, 
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organizações voluntárias de pressão e profissionais, comunidades locais, mídia e 

turistas (SWARBROOKE, 2000b). Todos que podem fazer algo para garantir a 

sustentabilidade ambiental e histórico-cultural na qual se apoia o turismo e que têm a 

responsabilidade de prevenir os danos de um crescimento descontrolado, mediante 

parcerias orientadas para a execução de objetivos planejados (OMT, 2001). 

Objetivos que levem ao seu desenvolvimento responsável, sustentável e 

acessível a todos, condição que implica em decisões políticas que podem ser 

severas e requerem visão de longo prazo (OMT, 2001). É preciso ter a absoluta 

clareza que qualquer forma, atividade ou tipo de turismo, seja para contemplação da 

natureza ou uso direto de seus recursos, gerará impactos negativos no ambiente, 

derivados da presença humana. Não existe uma forma de turismo mais sustentável, 

pois todas as suas formas deveriam ser sustentáveis (PNUMA; OMT, 2005). 

O problema central é que apesar da busca por um turismo mais sustentável 

ter obtido atenção de pesquisadores e praticantes nas últimas décadas, existe uma 

variedade de interpretações e sua validade como princípio e fim do desenvolvimento 

do turismo é questionada, isso reflete uma falta de clareza e/ou consenso sobre 

seus significados ou objetivos. É necessário adaptar o ideal do desenvolvimento 

sustentável às peculiaridades das atividades e do desenvolvimento do turismo, pois 

existe uma clara distinção entre os dois. Ambos os termos possuem definições 

amplas e gerais, porém ―the academic and institutional debate created around the 

interpretations of these constructs has led to consensus on some key principles‖ 

(AYUSO, 2007, p. 144). 

Neste intuito, para Lansing e Vries (2008), em teoria, os argumentos 

favoráveis ao turismo sustentável são claros e racionais, porém na prática não é bem 

assim. O desenvolvimento do turismo deveria ocorrer em um rumo de melhorias de 

longo prazo para todos os envolvidos. Em muitos casos em verdade, sua lógica é 

utilizada para propagar mercadologicamente a natureza ‗sustentável‘ de iniciativas 

ou atividades de turismo que são impactantes e prejudiciais ao meio ambiente e as 

populações de localidades turísticas. Convém então que sejam efetuados alguns 

questionamentos: ―Are corporations justified in proclaiming their activities as 

sustainable and in using this as a differentiation tool, or is this an unethical claim and 

consequently false advertising?‖ (LANSING; VRIES, 2008, p. 77). 

Saarinen (2006) afirma que é preciso ligar as diferentes tradições da 

sutentabilidade (baseadas em recursos, nas atividades e na comunidade) que 
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representam aspectos e elementos da ideia de sustentabilidade em uma escala local 

e suas influências com um pensar sobre o estabelecimento de limites ao 

crescimento das atividades de turismo e seus impactos nas destinações locais. Além 

disto, devem ser questionadas as condições em que o turismo sustentável possa 

representar um verdadeiro desenvolvimento sustentável localmente e dentro de um 

nexus local-global: ―Are the present local solutions to global challenges enough, and 

do they represent all that tourism can do?‖ (SAARINEN, 2006, p. 1132). 

A tradição baseada nos recursos, mais antiga, deriva do Positivismo e se 

integra ao conceito de capacidade de carga. Reflete os limites das condições 

relacionadas aos recursos naturais ou originais (capital natural e cultural) e que 

necessitam ser protegidos das inaceitáveis mudanças causadas pelo turismo. A 

tradição baseada nas atividades é a mais usual e ligada ao conceito de ciclo-de-vida 

do produto. Refere-se aos recursos necessários para o desenvolvimento presente e 

futuro da indústria do turismo, objetivando sustentar o capital econômico investido. 

Já a tradição baseada na comunidade é a mais recente, pouco abordada e ligada ao 

conceito de constructo social. Trata-se de uma perspectiva desejada de 

envolvimento e participação das comunidades receptoras em um processo de 

negociação com clara percepção e conhecimento dos impactos derivados do 

desenvolvimento e sustentabilidade das atividades de turismo (SAARINEN, 2006). 

O desenvolvimento do turismo sustentável pode ser capaz de suprir as 

necessidades econômicas, sociais e estéticas, se mantiver íntegra a cultura e os 

processos ecológicos locais (OMT, 2001) e atingir um equilíbrio entre os três pilares 

da sustentabilidade: social, econômica e ambiental (PNUMA; OMT, 2005). Espera-se 

que seja capaz de tornar-se ecologicamente suportável em longo prazo, 

economicamente viável, assim como ética e socialmente equitativo para as 

comunidades locais (OMT, 2010). O Turismo sustentável é compreendido ―as the 

development of a tourist product that is more respectful – or less harmful – of the 

environment, and which at the same time can offer a competitive advantage in the 

tourism market and ensure its long term economic viability” (AYUSO, 2006, p. 211). 

O turismo sustentável deve atentar para cinco princípios fundamentais: ligar 

proteção ambiental, viabilidade econômica e justiça social; entender que se trata de 

um aspecto político e não só tecnocrático; incluir-se no amplo debate sobre 

desenvolvimento sustentável; ter evidências e avaliações críticas de seus resultados; 

e, deve mais depender das atividades das empresas e dos turistas, do que de ações 
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públicas (SWARBROOKE, 2000b). Deve atender aos requisitos da sustentabilidade 

e compreender o papel e o valor do turismo como estratégia para alcance do 

crescimento econômico do território, com atenção a vulnerabilidade ambiental, a 

ética e a solidariedade como seus suportes fundamentais (SILVEIRA, 2005). 

Destarte, são inúmeros os impactos positivos que podem ser gerados pelo 

desenvolvimento de um turismo mais sustentável. Tais impactos podem ser: 

incentivos ao entendimento do papel e importância dos recursos naturais, da cultura 

e dos comportamentos humanos para o turismo; distribuição mais justa dos custos e 

benefícios; estímulos para novos empreendimentos; diversificação da economia 

local; melhorias no planejamento, na infraestrutura básica e nos transportes; 

preservação de sítios naturais e arqueológicos etc. (OMT, 2001). 

Para alcance de tais benefícios o desenvolvimento do turismo sustentável 

deve atender a três condições em ordem prioritária e atreladas: necessidades e 

desejos das comunidades locais receptoras em termos de prover padrões de 

qualidade de vida; satisfazer as demandas dos turistas e da indústria do turismo; e, 

salvaguardar os recursos necessários ao turismo com seus componentes naturais, 

construídos e culturais (HUNTER, 1995). Em suma, evitar a degradação das 

atrações naturais que caracterizam uma destinação turística, e também da cultura, 

dos costumes e estilo de vida da população local (CLAVER-CORTÉS et al., 2007). 

A incorporação da gestão da sustentabilidade em uma empresa turística pode 

se converter em destacada ferramenta comercial ou de diferenciação ao permitir a 

criação de uma imagem positiva perante a demanda. Mostra que a empresa está 

preocupada em fornecer um bom serviço, mas também melhorar dentro de suas 

possibilidades a proteção ambiental e contribuir para a sustentabilidade do turismo 

em sua zona de ação. Além disso, possibilita criar um modo de posicionar-se no 

mercado e aproveitar uma oportunidade para ter uma vantagem competitiva de larga 

duração, ―basándose en un producto con sensibilidad hacia los conceptos 

medioambientales, es decir, en la dirección de los deseos expresados por la 

demanda de los principales países emisores de turismo‖ (CAMPRUBÍ et al., 1998). 

Porém, existem várias limitações à ação das empresas ou da indústria como 

um todo rumo a um turismo sustentável, tais como: atitudes corporativas face à 

crença de que o turismo sustentável seja do interesse dos governos, não da 

indústria; falta de experiência interna nas questões relativas ao turismo sustentável; 

falta de interesse dos stakeholders, sobretudo da demanda e sua recusa em pagar 
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mais pelos produtos; barreiras que possam existir devido à reputação passada da 

empresa; falta de um modelo aceito sobre o real significado do turismo sustentável; 

necessidade de responder às ações dos concorrentes; e, fatores intervenientes fora 

do controle das empresas, como as políticas de governo (SWARBROOKE, 2000b). 

A sustentabilidade do turismo tem sido uma prioridade secundária se 

comparada com a busca do lucro e do crescimento no curto prazo, conforme a visão 

dos agentes econômicos e responsáveis pela formulação de políticas turísticas por 

todo o mundo. Práticas que em verdade buscam apropriar-se dos lugares (destinos) 

para aumentar a participação no mercado globalizado e atender aos desejos e 

interesses da demanda turística, quase sem considerar as necessidades da 

população local e do meio ambiente (SILVEIRA, 2005). 

Krippendorf (2001) alerta que apesar do movimento de conscientização sobre 

um turismo social e ecologicamente responsável em todos os seus âmbitos e 

agentes, isto na prática ainda não aconteceu. Pior ainda, a sobrecarga causada pelo 

turismo na natureza e na cultura continua a aumentar. E, por mais paradoxal que 

seja, a emergência de formas alternativas de turismo tem se transformado em um 

grande negócio comercial. Por vezes, os turistas alternativos fazem o papel de 

batedores do turismo de massa ao buscarem aventuras em lugares inexplorados, e 

acabam por desbravá-los como novos destinos turísticos de massa. 

Mowforth e Munt (2003) afirmam que as discussões mundiais a respeito de 

um novo tipo de turismo mais sustentável devem considerar alguns temas principais 

em relação a sua ocorrência nos países em desenvolvimento. O turismo sustentável 

está interconectado de modo dialético com as ideias da globalização, dos 

relacionamentos de poder e de um desenvolvimento desnivelado e desigual, 

conforme apresentado na Figura 2. 

A incorporação de práticas de sustentabilidade deve gerar experiências de 

alta satisfação que tornem os turistas mais atentos e conscientes quanto aos 

impactos ambientais, e que estes passem a exigir o planejamento e a realização de 

um turismo sustentável e em constante melhoria quanto ao uso dos recursos 

naturais (PNUMA; OMT, 2005). Isto, tanto nos países industrializados, nos quais já 

se esboça um movimento nesse sentido, como naqueles em desenvolvimento. 

Assim, emergem questionamentos sobre se as novas formas de turismo são e 

podem ser de fato sustentáveis para estes países, ou pelo menos ―to be something 

that plain old ‟tourism‟ is not‖ (MOWFORTH; MUNT, 2003, p.4, grifo dos autores). 
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Figura 2 - Temas e palavras chaves no turismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Mowforth e Munt (2003, p. 3) 

 

Para Swarbrooke (2000b) é importante o exercício de papel de liderança por 

parte do setor público (governos nacionais e órgãos supranacionais) no 

desenvolvimento de formas de turismo mais sustentáveis, em face de seu caráter de 

representatividade geral, imparcialidade e capacidade de visão de longo prazo. De 

modo a equilibrar o nível de poder com o crescente domínio de corporações 

multinacionais (operadoras de transporte e grupos hoteleiros) nas políticas do 

turismo mundial. No entanto, de um modo geral, faltam legislações e 

regulamentações que auxiliem o cumprimento desse papel, no tocante ao 

comportamento dos turistas, nas condições de trabalho e direitos dos empregados e 

quanto aos impactos sociais, culturais e ambientais das práticas de turismo. 

Em consonância, Knowles et al. (1999) alertaram para o uso abusivo dos 

termos ‗verde‘ e ‗eco‘ por todo o mundo, que fazem com que os verdadeiros 

propósitos de tornar-se verde sejam por vezes esquecidos ou deturpados. Isto tem 

ocorrido com empresas do setor ou ‗indústria do turismo‘, como mostram algumas 

críticas, como: objetivam lucro de curto prazo; preocupam-se mais em explorar os 

recursos naturais e as populações locais do que conservá-las; predomínio de 

corporações transnacionais com pouco compromisso com as destinações turísticas; 

não atuam o suficiente no aumento da percepção dos turistas quanto à 

sustentabilidade; e, por fim, sobem no ‗palanque‘ do turismo sustentável para obter 

publicidade e redução de custos (SWARBROOKE, 2000b). 
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É necessário pensar que todas as formas de turismo podem ser ou se 

transformarem em sustentáveis, até mesmo o turismo de massa se bem 

administrado e com infraestrutura adequada. Grande parte da discussão sobre 

turismo sustentável encontra-se baseada na idealização de uma demanda 

consciente e preocupada com uma prática de turismo mais sustentável (social, 

econômico e ambiental), que formaria uma força real de mercado e imporia seus 

desejos e vontades ao setor do turismo. Porém, ainda não existem evidências desta 

ocorrência, pelo contrário, parece que as organizações do turismo estão mais 

preocupadas do que os consumidores (SWARBROOKE, 2000a). 

No Brasil, o Instituto de Hospitalidade (IH, 2005) apontou que a 

sustentabilidade do turismo começa a ressoar na percepção do público. Verifica-se a 

importância do planejamento de horizonte amplo, do uso de indicadores de 

desempenho que monitorem a valorização econômica, ambiental e socioambiental, 

e de investimentos em práticas e tecnologias que minimizem os impactos. Alerta 

ainda para a importância da criação das condições para gestão responsável e 

sustentável dos destinos para não ocorrer depredação precoce de seu capital 

natural, humano e cultural e que inviabilize seu futuro como destino de qualidade. 

Para Silveira (2005) a realização do turismo deveria ir ao encontro das 

necessidades da população local, garantir a proteção ambiental, satisfazer a 

demanda turística atual e manter a atração do lugar no mesmo nível que sua 

qualidade ambiental. Para tal, requer-se que governos, empresas do setor do 

turismo e comunidades locais desenvolvam políticas em conjunto para fomento 

socioeconômico. Decidam as prioridades do turismo no desenvolvimento sustentável 

local e mundial, mais condizentes com o papel do turismo na prosperidade e 

consciência quanto à conservação e manejo dos recursos naturais. Quiçá, incluam 

aspectos de comercialização, qualidade, produtividade e competitividade dos bens e 

serviços turísticos em um pensar planejado e estratégico (BENI, 2000). 

Silveira (2005) aponta que sejam desenvolvidas políticas que não apenas 

restritas ao âmbito dos discursos e intenções, mas sim que resultem em ações 

efetivas, para que o país viva um desenvolvimento turístico baseado no 

planejamento integrado, participativo e estratégico, com aproveitamento racional e 

responsável de seus recursos ambientais e histórico-culturais. É necessário 

compreender que turismo sustentável é um conceito interno, e não um produto em 

si. Só possui valor e poder de marketing quando considerado como ingrediente 
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essencial de produtos turísticos de qualidade, qualquer que seja seu tipo ou 

atividade: ecoturismo, de aventura, cultural e até de sol e mar (IH, 2005). 

Um dos principais instrumentos para uma atuação mais efetiva dos 

organismos públicos está em estabelecer padrões oficiais de sustentabilidade 

ambiental do turismo. Padrões que possam auxiliar a demanda em seus processos 

de decisões de consumo de serviços turísticos mais sustentáveis e com isso 

acelerar os movimentos nesta direção por parte das empresas do setor, que 

procuram conscientizar os turistas sobre suas escolhas (SWARBROOKE, 2000b). 

A inclusão da sustentabilidade no turismo é fundamentada por um conjunto de 

sete princípios que constituem a referência nacional para o Turismo Sustentável: 

respeito à legislação vigente; garantia dos direitos das populações locais; 

conservação do ambiente natural e sua biodiversidade; consideração do patrimônio 

cultural e valores locais; estímulo ao desenvolvimento social e econômico dos 

destinos turísticos; garantia da qualidade dos produtos, processos e atitudes; 

estabelecimento do planejamento e da gestão responsáveis (ABNT, 2010a). 

A chave do turismo sustentável pode estar na criação de garantias para que 

os consumidores não sejam enganados em suas escolhas de produtos ou serviços 

sustentáveis, mediante estímulos a uma competição organizacional salutar baseada 

em quem age de forma mais ambientalmente correta. Não adiantam medidas de 

conscientização quanto à sustentabilidade, se não existirem normas ou rótulos 

oficiais que ajudem nesta escolha, para que as empresas trabalhem nesta direção e 

sintam que existe um apoio oficial para seu engajamento quanto aos conceitos e 

práticas de turismo sustentável (SWARBROOKE, 2000a; 2000b). 

Este segundo tópico da fundamentação teórica abordou aspectos quanto ao 

processo histórico de relacionamento entre a espécie humana e a natureza, que em 

princípio era marcado pela harmonia e respeito aos componentes e aos fenômenos 

naturais. No entanto, ao longo do processo de crescimento civilizatório esta relação 

passou a ser de busca de submissão, aproveitamento econômico e de domínio da 

natureza pelos grupos humanos, sem reflexão sobre seus impactos no porvir. 

Somente nas décadas finais do século XX é que surgiram estudos e 

movimentos relativos ao repensar sobre a questão ambiental no planeta. Sob a 

liderança da ONU foram organizados eventos globais que passaram a questionar e 

a propor mudanças no relacionamento dos governos, empresas e cidadãos com o 

meio ambiente. Neste contexto, em meio às severas discussões baseadas em 
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abordagens e interesses conflitantes emergiu nos anos de 1980 o termo 

desenvolvimento sustentável, que busca conciliar aspectos econômicos, sociais e 

ambientais com fins de estimular o desenvolvimento mundial no presente e no 

futuro. 

Como um dos termos derivados do desenvolvimento sustentável surgiu o 

conceito de turismo sustentável que se refere à prática da atividade em 

contraposição ao turismo de massa, que seja viável econômica, social e 

ambientalmente. Todavia o conceito ainda é recente e não foi internalizado pela 

maioria dos atores do setor no mundo, apesar da realização de uma série de 

eventos pela OMT. Pode ser destacado que existe carência quanto à liderança dos 

governos mundiais e das grandes empresas do setor para que este conceito possa 

ter seu entendimento ampliado e faça parte do cotidiano do fazer turismo em todo o 

globo, seja de turistas como de empresas que lhe forneçam produtos e serviços. Por 

fim, vale realçar a escassez de estudos sobre o desenvolvimento do fenômeno do 

turismo e seus reflexos nos países em desenvolvimento. 

A seguir será apresentado um tópico referente aos programas que objetivam 

certificar às organizações que adotam práticas mais sustentáveis em seus 

processos, produtos ou serviços com vistas a um desenvolvimento socioambiental 

do planeta. Especial ênfase ocorrerá quanto às certificações voltadas para o turismo 

e aos meios de hospedagem no Brasil. 
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2.3 PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO E ROTULAGEM SUSTENTÁVEIS 

 

Programas de certificação, selos e rotulagem sustentáveis são mecanismos 

de caráter voluntário voltados para estabelecer informações acuradas e verificáveis 

relativas aos possíveis impactos socioambientais de um produto ou serviço. Os 

primeiros programas surgidos tinham por foco a questão ambiental e objetivaram 

desenvolver e incorporar uma consciência nas decisões de compras com menores 

danos ambientais (proteção do meio ambiente), estimular melhorias contínuas nos 

processos produtivos (tecnologias limpas) e no fornecimento de informações com 

maior qualidade ambiental (ALMEIDA, 2002). Um rótulo ou selo ambiental deveria 

denotar um estado do ambiente natural e/ou social em um dado tempo e local, ou 

medidas de gerenciamento ou de performance ambiental (BUCKLEY, 2002). 

Um rótulo ambiental pode englobar definições de termos aplicados aos 

produtos ou setores industriais (tais como verde, natural, ecoturismo sustentável, 

dentre outros), prêmios ambientais, programas de auto participação, certificação e 

acreditação a partir de critérios pré-definidos. Um rótulo é um ―seal of approval 

awarded to a service whose provision satisfies a number of conditions. It should 

enable both producers and consumers to identify service providers whose practices 

do not harm the environment and society in which they occur‖ (MOWFORTH; MUNT, 

2003, p. 190), ou ainda, ―A label is simply a description of something, associated with 

it in some way so that a potential purchaser or user can obtain information from it 

rather than the object itself‖ (BUCKLEY, 2002, p. s.n.). 

Face ao aumento da demanda por informações quanto aos efeitos e 

características ambientais inerentes ao consumo de produtos/serviços, as empresas 

passaram a perceber que isto pode trazer certas vantagens mercadológicas, pois 

um relacionamento harmonioso com o meio ambiente consiste em questão de 

inteligência por parte dos empresários (GONÇALVES, 2004). Com isto, ocorre um 

aumento da atenção empresarial quanto à obtenção de certificação como fator 

crucial para acessar mercados dotados de consumidores mais conscientes, que tem 

afetado as decisões de compra em todo o mundo (ALMEIDA, 2002). 

Por outro lado, Buckley (2002) nota que a obtenção de um rótulo ambiental é 

cara, requer esforço e tempo, assim como a maioria dos rótulos são focados na 

gestão ambiental e não na performance ambiental. Além disso, possuem limitado 

poder de marketing, pois muitos clientes ainda ignoram sua existência e torna-se 
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mais difícil a adesão aos programas de certificação por parte dos negócios de menor 

porte, já que não possuem condições e estruturas para suportar tais programas. 

Em seguida é apresentada uma evolução histórica da temática e de alguns 

dos principais programas de certificação em sustentabilidade existentes no mundo, 

cuja abordagem é aplicada ao setor do turismo e ao segmento de hotelaria. 

 

2.3.1 Evolução dos Programas de Certificação e Rotulagem Ambiental 

 

As primeiras iniciativas de certificação e rotulagem ambiental surgiram nos 

países desenvolvidos por volta da década de 1980, como por exemplo: Blau Engel 

(Alemanha - 1978), Environmental Choice Program (Canadá - 1988), White Swan 

(Países Nórdicos - 1988); Eco-Mark (Japão – 1989) e Green Seal (Estados Unidos - 

1990). Tais iniciativas condiziam com o crescimento de uma opinião pública 

(consumidores e investidores) mais exigente e preocupada com o desenvolvimento 

sustentável, assim ―firms may seek to differentiate their products and thereby 

increase product prices over competitive levels, and/or acess ‟green‟ markets to 

expand Sales” (KHANNA et al., 2007, p. 755, grifo do autor). 

Nos países em desenvolvimento as certificações e rótulos ambientais 

começaram a despontar nos anos de 1990, mediante adaptações nos programas 

existentes nos países desenvolvidos: Eco-Mark Program (Índia - 1991 e Coreia - 

1992), GreenLabel (Cingapura - 1992) e Qualidade Ambiental (Brasil -1995). Isto 

ocorreu com fins de atender às empresas de setores industriais exportadores, como: 

têxtil, calçado, papel e celulose, dentre outros. 

As razões desse surgimento mais tardio podem estar nos baixos níveis de 

renda per capta e no pouco número de consumidores internos dotados de 

consciência ecológica, que geram mercados domésticos reduzidos para produtos e 

serviços com certificações ambientais (ALMEIDA, 2002). A questão é que os 

processos de rotulagem são muito recentes no mundo e mais ainda nos países em 

desenvolvimento. Desse modo, vive-se um processo de aprendizagem coletiva que 

requer transparência, interação e participação de todos os stakeholders. Para as 

empresas pode se tornar um vetor estratégico desde que consigam englobar 

abordagens competitivas com colaborativas em prol da sustentabilidade da 

sociedade como um todo (BOER, 2003). 
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A valorização dos programas de rotulagem trouxe certa confusão referente 

aos aspectos de credibilidade, imparcialidade e transparência do processo como um 

todo (reconhecimento, certificação e acreditação) (BOER, 2003). Também quanto à 

responsabilidade (interesses) de quem fornece as informações (produtor, entidade 

associativa ou uma terceira parte independente) e sobre o que está sendo informado 

(critérios e características quantitativas ou qualitativas de avaliação de produção e 

consumo) em tais programas (ALMEIDA, 2002). 

A existência ou ausência de rótulos ou certificações em um setor econômico 

variará em função do grau em que as questões ambientais e sociais são 

consideradas relevantes para a competitividade dos produtos e serviços nele 

envolvidos. “To be useful in consumer choice, an ecolabel needs to provide reliable 

identification of products with better environmental management, or lower impacts, 

than competing but otherwise similar products” (BUCKLEY, 2002, p. 34). Ou seja, se 

os atributos de sustentabilidade inerentes aos produtos de uma categoria forem 

muitos similares, isto poderá não gerar interesse na obtenção de uma certificação 

ambiental tanto por parte dos produtores quanto dos consumidores (BOER, 2003). 

Ressalta-se que se os custos de incorporação de práticas sustentáveis forem 

muito elevados, podem levar a que os produtores não queiram arcar com eles, por 

não entenderem a questão ambiental como fator de diferenciação e que gere 

disposição dos consumidores em pagar preços mais elevados. Para Boer (2003, p. 

260) ―If the only merits of a green product seem to be that it is considered preferable 

from an environmental or moral point of view, many consumers might not be fully 

convinced that they should search for that product and pay a price premium for it‖. 

Em geral, as grandes empresas, e sobremodo àquelas de intensa ação em 

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, são as que mais 

participam de programas de gerenciamento ambiental face às pressões regulatórias 

que recebem de governos e associações industriais (KHANNA et al., 2007). Isto é 

visto como um fator positivo ou um sinal dos esforços empreendidos para se obter 

uma performance ambiental adequada e os consumidores, de modo geral, passam a 

lhes privilegiar com maior atenção em suas escolhas de compras. 

Ayuso (2007) em pesquisa realizada na hotelaria espanhola identificou que a 

primeira razão relacionada à possível obtenção de vantagem competitiva quanto à 

adoção de práticas sustentáveis (e obtenção de um selo ou rótulo em 

sustentabilidade) foi à consciência pessoal dos gestores. A autora aponta que os 
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principais benefícios ou incentivos foram: ganhos financeiros com a redução de 

custos ou aumento da eficiência; postura ética; resposta da demanda; dotação de 

uma imagem ‗verde‘; e, vantagem de Marketing. Já os obstáculos mais 

consideráveis para implantar as práticas ambientais seriam: custos mais altos devido 

aos investimentos de adequação operacional; falta de tempo e conhecimento; riscos 

na satisfação dos clientes; dificuldade em envolver os trabalhadores; e, crença que 

os hotéis não geram impactos ambientais. Ayuso (2006) apresenta as principais 

questões percebidas como facilitadoras ou barreiras para a implementação de 

práticas sustentáveis, selos, rótulos ou sistemas de gestão ambiental por gestores 

hoteleiros espanhóis, conforme constante no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Questões percebidas como facilitadoras ou barreiras na 

implantação de ferramentas ambientais 

Facilitadores ou 
Barreiras 

Questões Percebidas 

Direcionadores 

 Reconhecimento público e/ou oficial de compromisso ambiental. 
• Visão de economia de custos. 

• Pressão de clientes e operadores de turismo. 
• Conscientização pessoal da gerência do hotel. 
• Potencial de melhora do sistema de gerenciamento interno. 

Fatores de sucesso 
e fracasso  

 Conhecimento sobre o instrumento existente. 

 Know-how sobre a aplicação do instrumento. 

 Colaboração dos clientes, autoridades públicas, fornecedores e 
subcontratados. 

 Interesse dos clientes e operadores de turismo. 

 Envolvimento da gerência e dos funcionários do hotel. 

 Mudança nas rotinas e no estilo de gestão. 

Custos  Variável investimentos e esforços dos recursos humanos. 

Benefícios 

 Melhoria da imagem da empresa. 

 Entrega de serviços específicos. 

 Economias de custo a médio/longo prazo. 

 Melhor relacionamento com as autoridades públicas. 

 Aumento na motivação da equipe. 

 Aumento na conformidade com as exigências legais. 

Fonte: Adaptado de Ayuso (2006, p. 212) 

 

Um rótulo ou certificação ambiental necessita contemplar em seu contexto: o 

nível de interesse, conhecimento e preocupação com as questões abordadas dentre 

os clientes, órgãos reguladores, outras partes interessadas e o público em geral; a 

demanda de mercado e vontade de pagar ou escolha entre os fornecedores 

alternativos de produtos certificados ou rotulados; e a evolução dos procedimentos e 

critérios que satisfaçam os clientes quanto ao significado e confiabilidade do rótulo e 
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aos fornecedores quanto às vantagens de mercado dos produtos rotulados, que 

devem ultrapassar os custos da obtenção de sua certificação (BUCKLEY, 2002).  

O Quadro 12 traz algumas das relações principais entre os atores, motivos e 

significados quanto aos processos de rotulagem e certificação: 

 

Quadro 12 - Processos de rotulagem e suas relações principais 

ATORES MOTIVOS SIGNIFICADOS 

Produtores 
Pressões econômicas, regulatórias 

ou competitivas. 

Ganho de posição competitiva; 
lucratividade; melhoria de imagem; 
redução dos riscos de exposição aos 
acidentes ou problemas ambientais. 

Consumidores 
Consciência moral; maior segurança 
e proteção à saúde; e, informações 

adequadas. 

Segurança para tomada de decisões de 
compras; sustentabilidade planetária; 
responsabilidade ambiental compartilhada; 
distinção positiva do produto/serviço. 

Órgãos 
Reguladores 

Sociedade mais sustentável e 
estabelecer padrões para defesa dos 

interesses dos consumidores em 
relação às empresas. 

Ferramenta de proteção ao consumidor e 
de incentivo à sustentabilidade nas 
empresas. 

Organizações 
Não-

governamentais 
(ONG) e outros 

interessados 

Pressões para produção e consumo 
mais sustentáveis e discussão e 

disseminação de informações sobre 
os impactos ambientais do 

consumismo. 

Estabelecimento de padrões e práticas 
mais sustentáveis; sustentabilidade 
planetária; responsabilidade ambiental 
compartilhada; e, fiscalizar e premiar 
iniciativas positivas. 

Fonte: Elaborado a partir de Boer (2003). 

 

Outra questão relevante quanto à implantação de práticas ambientais nas 

organizações reside na necessidade de sustentabilidade organizacional e financeira 

das entidades promotoras de certificação, que vivem sobre forte pressão para 

obtenção de candidatos e recursos necessários à sobrevivência e execução de seus 

compromissos, e para atender às expectativas da sociedade. Estas entidades 

desenvolvem parcerias e atividades para gerar receitas que cubram suas despesas 

(administrativas, de pessoal, viagens e outras), pois ―acreditacion fees are not 

sufficient to cover expenses associated with providing the comprehensive services 

that an accreditation body must provide‖ (SKINNER; FONT; SANABRIA, 2004, p. 

125). Precisam ter outras fontes de recursos financeiros para poder suportar e 

efetuar suas atividades, tais como: taxas de prestação de serviços de acreditação e 

renovação anual; concessão de produtos ou operações certificadas (royalties, 

marcas, logos ou certificados); treinamentos ministrados; doações de grupos 

industriais, associações empresariais, fundações e instituições intergovernamentais; 

e, incentivos governamentais (SKINNER; FONT; SANABRIA, 2004). 
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Buckley (2002) afirma ser essencial a perspectiva que no setor do turismo um 

país ou destino não obterá ganhos econômicos ou vantagens do mercado através 

da adoção de mais leis ou normas ambientais do que outros que competem pela 

mesma demanda. Isto se deve ao fato de que não estão oferecendo o mesmo 

produto, pois para os consumidores existe clara distinção em face das diferenças 

culturais e ambientais entre os países, assim como é significativa a variação em 

preço e a conveniência entre tirar férias no seu próprio país ou em outro. 

 

2.3.2 Série ISO 14000 – Sistema de Gestão Ambiental 

 

Um dos principais programas de certificação e normatização ambiental 

existentes no mundo está a Série ISO 14000 – Sistema de Gestão Ambiental. Sua 

importância para o turismo tem crescido, pois consiste em uma das principais bases 

de construção de programas de certificação específicos para o setor. Muitas 

empresas de transporte, operadoras turísticas e cadeias hoteleiras buscam esta 

certificação. A série consiste em um conjunto de normas, voluntárias, referentes aos 

aspectos e problemas ambientais, que proporcionam uma base para as atividades 

de planejamento, determinação estratégica e tomada de decisões empresariais. Sua 

abrangência refere-se a cinco áreas: Sistema de Gestão Ambiental, Auditoria 

Ambiental, Avaliação de Desempenho Ambiental, Avaliação de Ciclo de Vida e 

Rotulagem Ambiental (SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009). Possui os 

objetivos principais de: proporcionar meios ou condições para melhoria do 

gerenciamento ambiental; ser aplicável a todos os países; promover a harmonia 

entre o interesse público e dos usuários das normas; possuir base científica; e, ser 

prática, útil e utilizável (SEIFFERT, 2010). 

O ponto de partida para a série foi a criação do Strategic Advisory Group on 

Enviromental (SAGE) em 1991, encarregado de estudar e elaborar propostas e 

recomendações relativas à normalização e certificação ambiental, semelhantes às 

existentes para a gestão da qualidade - série ISO 9000 (ALMEIDA, 2002), 

aperfeiçoar a capacidade das organizações para melhorias no desempenho 

ambiental e remover barreiras comerciais para facilitar as trocas comerciais 

mundiais (SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009). 

Em 1992, para reduzir a confusão referente aos interesses e desafios da 

certificação ambiental, a International Standart Normalization (ISO) desenvolveu 
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normas que estabelecem padrões, regras e diretrizes globais de rotulagem 

(SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009). Em 1996, foram oficializadas as 

primeiras normas sobre a questão ambiental, com base nos trabalhos do SAGE. As 

normas foram revisadas em 2004, com o objetivo de estabelecer diretrizes para a 

implantação de sistemas de gestão ambiental eficazes nos diferentes setores 

econômicos, assim como metodologias para padronizar a avaliação e a certificação 

destes sistemas (SEIFFERT, 2010). 

As diretrizes fundamentais da série são especificadas na sua principal norma, 

a ISO 14001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que pode ser aplicada em 

qualquer tipo e porte de organização. A importância da série ISO 14000 é 

estratégica, pois a conquista desta certificação propicia à organização vantagem 

competitiva para concorrer em qualquer mercado do mundo e perante todos os tipos 

de consumidores. Passa a ser um fator de referência da qualidade ambiental de um 

produto/serviço, em face dos esforços da organização em melhorar sua relação com 

o meio ambiente e como fator relevante para a competitividade entre as empresas 

(SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009). 

O SGA é parte do sistema de gestão organizacional que inclui sua estrutura, 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos 

para desenvolver, implantar, analisar e manter uma política ambiental. Consiste em 

um conjunto de políticas, ações e procedimentos organizacionais, técnicos e 

administrativos, interrelacionados e que objetivam melhorias contínuas no 

desempenho, no controle e na mitigação de riscos e impactos negativos sobre o 

meio ambiente. Os processos operacionais da empresa devem ser analisados e 

melhorados no que tange ao controle de emissões, redução do uso de recursos 

naturais, reciclagem de resíduos, reutilização de materiais, conscientização dos 

funcionários e fornecedores e relacionamento com a comunidade (SHIGUNOV 

NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009). 

A gestão ambiental deve estar presente em todos os níveis de planejamento 

para que assim tenham a capacidade de integrar os objetivos da sustentabilidade 

com os demais da empresa, e consigam conciliar lucratividade e proteção ambiental. 

A adesão às normas ISO 14000, por si só, não garante o respeito e a total 

preservação do meio ambiente ou que uma empresa não cause danos ambientais. 

Trata-se de uma norma de gestão e não de desempenho ambiental (GONÇALVES, 

2004), o que representa a observância de princípios ambientais na condução dos 
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negócios de uma empresa. A adesão se deve mais a uma reação às pressões 

exercidas pela sociedade do que à compreensão e conscientização acerca da 

problemática ambiental (ALMEIDA, 2002). 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) deve ser elaborado a partir de cinco 

princípios fundamentais, conforme o Quadro 13: 

 

Quadro 13 - Princípios fundamentais de um SGA 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

Comprometimento 
e Política 
Ambiental 

Definição e comprometimento da alta administração com uma política 
ambiental. 

Planejamento 
Formulação de um plano para o cumprimento da política ambiental, mediante 
identificação de aspectos ambientais e avaliação dos impactos, bem como 
dos objetivos e metas de gestão. 

Implantação e 
Operação 

Desenvolvimento de capacitação e de mecanismos de apoio para o 
atendimento da política, objetivos e metas ambientais. 

Verificação e 
Avaliação 

Mensuração e monitoramento do desempenho ambiental que possibilitem 
ações corretivas e preventivas. 

Análise Crítica e 
Melhoria Contínua 

Busca do aperfeiçoamento constante do sistema mediante análise crítica. 

Fonte: Elaborado a partir de ABNT (2004); Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009); e, Seiffert (2010). 

 

Há que se compreender que uma empresa adota as tecnologias disponíveis, 

quando apropriadas e em condições econômicas exequíveis (NBR ISO 14001, 

2004), assim como fica livre para adaptar um sistema de gestão ambiental às suas 

necessidades (GONÇALVES, 2004). 

Ao implantar um SGA uma empresa adquire uma visão estratégica ambiental 

e deixa de agir com base nos riscos e passa a aproveitar as oportunidades 

(GONÇALVES, 2004). Isto gera uma atuação rumo a um desempenho sustentável 

que possa trazer uma série de benefícios econômicos e estratégicos que sejam 

passíveis de identificação, comparação e melhorias contínuas, tais como: 

  eficiência no uso de recursos - controle e uso racional de insumos (água, 

energia etc.), redução dos custos pelas atividades de gerenciamento de resíduos e 

diminuição de efluentes, bem como pela redução de multas e penalidades por danos 

ambientais e dos custos incorridos em seguros; 

  aumento de receitas - maior contribuição marginal de produtos 

ecologicamente corretos e menos poluentes que possuem uma demanda disposta a 

pagar por isto (preços maiores), do alcance de maior participação de mercado (face 
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à inovação dos produtos e menor concorrência), ou ainda, advindos de novas linhas 

de produtos destinados a novos mercados; 

  benefícios estratégicos - melhoria da imagem institucional face ao 

cumprimento da legislação vigente; acesso facilitado a fontes de investimentos; 

maior produtividade; melhoria do comprometimento do pessoal e das relações de 

trabalho e com governos, comunidade e público em geral; acesso aos mercados 

internacionais (exportação); adequação aos padrões ambientais (SEIFFERT, 2010). 

Para identificação dos benefícios de um SGA e de outros programas relativos 

ao desenvolvimento sustentável/sustentabilidade é necessário ter indicadores que 

possam apontar ou estimar os níveis e impactos das atividades humanas. 

Indicadores que agreguem informações para facilitação do processo de tomada de 

decisão dos gestores (públicos e privados) rumo ao desenvolvimento da sociedade, 

tanto no curto quanto no longo prazo (BELLEN, 2005). 

Um indicador consiste em um elemento de um processo direcionador ou de 

controle que visa definir ações para este processo específico do qual faz parte. 

Serve para efetuar comparações, desde que possua uma metodologia bem definida 

ou padronizada em todas as suas etapas componentes (coleta, armazenamento, 

manipulação e análise dos dados). Pode vir assim, a expressar de modo resumido e 

simplificado (quantitativo ou qualitativo) todo um contexto complexo que face aos 

registros ao longo do tempo, visa servir às várias funções, como: avaliar as 

condições e características atuais de um fator, lugar, fenômeno, situação específica 

ou sistema de atividades, para comparar e prover informações, bem como identificar 

e antecipar possíveis tendências de ocorrência e indicar previsões. Desse modo, 

deve possuir uma real significância como um valor de medida, além de caráter 

normativo ao ser comparado com um valor de referência (BAKKES et al., 1994). 

Um indicador é um fato ou manifestação de um fenômeno (expresso em 

números), e que orienta a explicação deste dado fenômeno. Sua função é orientar a 

compreensão, o planejamento, a manutenção, a transformação, ou a extinção do 

fenômeno. Os indicadores ambientais revelam a situação de uma organização em 

relação ao meio ambiente e são orientadores das pautas de intervenção para 

garantir a sustentabilidade (PAULISTA; VARVAKIS; MONTIBELLER-FILHO, 2008). 

A maioria dos indicadores utilizados como balizamento e orientação de 

políticas e planejamentos públicos e privados referem-se a aspectos quantitativos, 

como: PIB, taxas de crescimento populacional e de mortalidade, balanços de 
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pagamento, dentre outros. Em relação ao meio ambiente isto não é diferente, pois 

são utilizados indicadores de fulcro econômico. Não existe um consenso 

internacional sobre indicadores que sejam específicos para englobar aspectos como 

a salubridade e a viabilidade ambiental de um local ou destino turístico e suas 

interfaces com os sistemas sociais, ecológicos e culturais (OMT, 2001). 

Veiga (2009) afirma que é impossível vislumbrar alguma forma de mensurar o 

desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade ambiental que possa vir a ter 

ampla aceitação mundial. A mensuração da sustentabilidade exige indicadores que 

possam medir simultaneamente as dimensões ambiental, econômica e de qualidade 

de vida. Cabe entender que ―Uma coisa é medir desempenho econômico, outra é 

medir qualidade de vida (ou bem-estar), e uma terceira é medir a sustentabilidade do 

desenvolvimento‖ (VEIGA, 2010a, p. 46). 

Nos últimos anos várias iniciativas surgidas buscaram atingir o propósito de 

universalizar o entendimento da sustentabilidade, tais como, o estudo desenvolvido 

por Stiglitz, Sen e Fitoussi de 2009 sobre indicadores de sustentabilidade e intitulado 

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and 

Social Progress. Tal estudo recomenda que uma avaliação da sustentabilidade 

requer pequeno grupo de indicadores bem definidos, dotados da característica 

principal de sua possível interpretação quanto as variações de estoques e não de 

fluxos. Além disto, que o conjunto dos indicadores contenha um índice monetário, 

mas que deve permanecer focado na dimensão econômica da sustentabilidade. Por 

fim, que os aspectos ambientais da sustentabilidade sejam acompanhados por meio 

de indicadores físicos (VEIGA, 2010a). 

Para o setor de turismo, a OMT desenvolveu um projeto para criar um sistema 

de indicadores ambientais para a sustentabilidade do turismo com duas linhas 

inerentes ao ideal do desenvolvimento sustentável. De um lado, 10 indicadores 

básicos aplicáveis a todas as áreas do turismo, que são: proteção do lugar, pressão, 

intensidade de uso, impacto social, controle de desenvolvimento, tratamento de 

detritos, processo de planejamento, ecossistemas em situação crítica, satisfação do 

consumidor e dos moradores locais. De outro, indicadores específicos para destinos 

em quatro ecossistemas: zonas costeiras, regiões montanhosas, ilhas pequenas e 

centros culturais ou comunidades tradicionais (OMT, 2001). 

De modo geral, o desafio premente para o setor do turismo está na 

construção e ou definição de um leque de poucos indicadores de aceitação global, 
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que possam contemplar aspectos quantitativos e qualitativos para auxiliar na 

percepção das variáveis e fatores econômicos, ambientais, sociais e culturais 

inerentes a sustentabilidade desde um determinado destino/local até suas 

repercussões em um país ou região. 

No entanto, Cunha e Cunha (2005, p. 10) frisam que ainda ―são poucos os 

países e regiões que produzem esses indicadores de forma sistemática, 

padronizada, desagregada e capaz de medir os efeitos positivos e negativos, em 

termos ambientais, sociais, econômicos e culturais‖. Houve pouco avanço no 

desenvolvimento de metodologias de avaliação dos impactos do turismo, sendo que 

as que existem são mais focadas em medidas quantitativas de impacto econômico. 

Neste intuito, um possível caminho se encontra em iniciativas desenvolvidas nas 

últimas décadas, como rótulos, selos e programas de incentivo e certificação de 

organizações que atuam em busca da incorporação de práticas mais sustentáveis 

em suas operações no turismo. 

 
2.3.3 Certificações para o Turismo Sustentável no Mundo 

 

Os programas de certificação em sustentabilidade no turismo ou Iniciativas 

Voluntárias para o Turismo Sustentável (IVTS) consistem no desenvolvimento e 

implantação de projetos ou instrumentos voluntários para estimular o melhor 

desempenho socioambiental dos fornecedores turísticos. O crescente número e 

qualidade das iniciativas constituem uma base consistente para formação de um 

sistema abrangente de projetos voltados para a sustentabilidade no setor e para 

criar um estilo turístico autossuficiente nos destinos, hoje e amanhã (OMT, 2004). 

A principal função dos rótulos ambientais no turismo é consistir-se em um 

mecanismo de mercado, um componente nas escolhas de consumo, capaz de ser 

aceito e reconhecido pelos turistas como significativo, confiável e usual: ―Ecolabels 

are a mechanism for consumer choice. They put the responsibility for improving 

environmental management in tourism principally in the hands of individual 

customers‖ (BUCKLEY, 2002, p. 27). De modo, que sirvam para indicar que um hotel 

ou operador turístico age ―responsibly towards the environmental and the society in 

which it is located or that all aspects of the tour are arranged on an ethical basis 

taking due consideration of the local people, the local environmental and the labour 

rights of employees‖ (MOWFORTH; MUNT, 2003, p. 190). 
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Os programas de rotulagem ou certificação para o turismo enfatizam a 

necessidade que os negócios cumpram com as regulações e políticas para mitigar 

problemas ambientais globais e sirvam para avaliar os impactos da indústria do 

turismo em seu ciclo de vida (SASIDHARAN; SIRAKAYA; KERSTETTER, 2002). 

Mostram ser importante fator para a profissionalização e padronização da indústria 

do turismo ao desenvolver marcas, logotipos ou sinais que demonstram maior 

qualidade e preocupação com o aspecto ambiental nos diferentes tipos de 

operações e serviços turísticos e, assim, jogam um papel vital nas escolhas dos 

turistas (HUNTER, 1995). 

De modo geral, os programas de certificação do turismo objetivam reduzir os 

impactos ambientais negativos nos recursos naturais dos destinos turísticos, pelo 

encorajamento a adesão por parte das empresas, pela educação dos turistas no 

respeito às escolhas e pelas ações para desenvolver padrões para produtos e 

serviços ambientalmente corretos. Condizem com uma maior conscientização dos 

turistas ocidentais insatisfeitos com o tradicional tipo de turismo de massa (sol, mar 

e areia) (SASIDHARAN; SIRAKAYA; KERSTETTER, 2002). 

O desafio consiste em desempenhar um papel que assegure que produtos 

mais sustentáveis sejam acessíveis e de fácil reconhecimento pelo consumidor e 

que efetue escolhas ‗verdes‘ (BUCKLEY, 2002). ―The dual function of these 

voluntary initiatives is to help direct travellers to environmentally and socially 

responsible tourism businesses and to encourage improvements and set standarts 

within the tourism industry‖ (HAMELE, 2002, s/n). 

Para World Wildlife Fund-United Kingdom (WWF-UK, 2000), a indústria do 

turismo tem sido lenta em responder aos clamores de mudanças nas preferências 

dos turistas por produtos responsáveis socioambientais e expansão da rotulagem 

verde no mundo. Isto pode ser explicado por 4 razões principais: o turismo 

sustentável é pouco definido em termos práticos; as questões de sustentabilidade 

não são percebidas como fatores chaves no processo de tomada de decisão dos 

turistas; a indústria é fragmentada em pequenas e médias empresas que 

individualmente geram impactos ambientais limitados e, por sua vez, possuem 

poucos recursos para lidar com estes impactos; e, existência de crença que 

programas de certificação e rotulagem verde não atendem as questões do setor. 

No entanto, há que se conceber que existem fatores que não interligam a 

maior conscientização ambiental do público em geral com um acréscimo na adoção 
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de rótulos ambientais pelas organizações do setor do turismo, como: a variação nos 

interesses e prioridades entre os diversos países e grupos econômicos; o baixo 

conhecimento dos impactos ambientais do turismo; e, a dificuldade de se obter 

informações ambientais sobre os produtos e serviços do turismo (BUCKLEY, 2002). 

Para Buckley (2002) a construção de uma certificação em sustentabilidade 

para o turismo segue padrão similar ao de outros setores econômicos. Inicia-se com 

a identificação de uma questão significante para o desenvolvimento do setor por 

parte de universidades, organizações não governamentais ou grupos privados. 

Segue com debates públicos e da mídia, que ao atingirem certo grau de consenso 

passam a incorporar-se nas agendas dos tomadores de decisões públicos e 

privados. Depois, empresas pioneiras aceitam essa questão e passam a ser 

seguidas por outras que identificam possíveis vantagens competitivas derivadas de 

adesão, bem como avaliam os custos inerentes. 

O aumento de adesões leva os grupos e as associações setoriais a criarem 

um prêmio/selo para produtos e serviços que aderirem à causa. Os consumidores 

passam a compreender tal prêmio como significante e valorizar as empresas 

favoráveis a ideia. Podem surgir ainda ações governamentais e legais que 

incorporam e regulam este aspecto nas relações comerciais. Por fim, as agências 

governamentais e as organizações setoriais formalizam, definem e restringem o 

significado e uso do rótulo ambiental (BUCKLEY, 2002). 

A partir dos anos de 1990 houve uma proliferação de rótulos, selos, 

programas de certificação e iniciativas para o turismo sustentável no setor. Isto tem 

gerado variação em termos de escopo de atuação, pois podem ser voltadas para 

determinados aspectos de sustentabilidade do ambiente natural (praias, florestas, 

montanhas, áreas protegidas, parques e outros) ou para grupos de interessados 

(operadoras, agências de viagens, destinos turísticos, meios de hospedagem ou de 

transporte, estações de esqui, campos de golfe) (OMT, 2004). 

Para Rivera (2007), os programas e iniciativas ambientais podem consistir em 

importantes ferramentas de alcance das metas e objetivos de políticas ambientais de 

governo. Podem ser classificados por sua contribuição ou integração com as metas 

políticas ambientais de governo, tais como: programas de auto regulação; 

instrumentos mistos de provisão de informações, subsídios e taxas de poluição; e, 

instrumentos compulsórios de possíveis regulações mandatárias. Além disto, podem 

ser categorizados pelo grau de envolvimento governamental em sua concepção, 
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suporte e operacionalização, pois alguns são estabelecidos por agências 

governamentais, outros resultam de negociações e parcerias do poder público com a 

iniciativa privada, ou ainda, oriundos de associações e entidades sem a participação 

dos governos. Em termos de abrangência os projetos podem ter vários âmbitos e 

características: geográfico (internacional, supranacional, regional, nacional e sub-

regional); setorial; direcionamento ambiental; foco; formato; detalhamento e 

especificidade; e, nível de auditoria e transparência (BUCKLEY, 2002). 

Em 2001 a OMT divulgou um inventário mundial, analítico e comparativo de 

104 IVTS entre as mais significativas no mundo, com selos ecológicos (59), prêmios 

(17) e iniciativas de auto comprometimento (28), sendo que 68% das iniciativas 

estão baseadas na Europa e 17% na América do Norte. Os critérios empregados no 

estudo seguiram: aplicação exclusiva ou associada ao segmento do turismo; acesso 

e participação de uma ampla base de envolvidos no setor; e, requisitos 

comprometidos e controláveis que demandem atividades e padrões de qualidade 

aos participantes/membros. Os objetivos foram avaliar e determinar as condições e 

fatores de eficácia das IVTS e identificar as principais semelhanças e diferenças 

entre elas. Assim como, fornecer orientações aos integrantes da cadeia de turismo: 

as empresas, que desejam adotar uma iniciativa; o poder público, para ter critérios 

técnicos para orientar e supervisionar o setor; e, os gestores das IVTS, para 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus projetos (OMT, 2004). 

A OMT, em estudo posterior, solicitou aos órgãos oficiais de turismo dos 

países afiliados que enviassem iniciativas ou projetos de turismo considerados como 

sustentáveis. A análise dos 49 casos recebidos mostrou que os principais fatores de 

sucesso ou sustentabilidade foram: envolvimento da comunidade local nas fases de 

planejamento, desenvolvimento e gestão; cooperação entre diferentes parceiros; 

comprometimento ambiental; monitoramento contínuo, existência de legislação ou 

estrutura reguladora adequada e apoio ou subsídio governamental (OMT, 2005). 

Os gestores públicos e privados e os consumidores demandam informações 

claras e confiáveis sobre produtos e serviços oferecidos no setor do turismo e as 

IVTS podem fornecer estas informações, além de garantias quanto à qualidade dos 

serviços prestados e direcionar o setor rumo à sustentabilidade. Deve-se buscar 

reduzir a regulamentação do Estado nas iniciativas, pois seu caráter de adesão é 

voluntário (OMT, 2004). O efeito e grau de adesão às iniciativas relatadas ainda são 

reduzidos face à recenticidade e ao processo de amadurecimento por que passam, 
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além do fato que a existência de várias iniciativas acaba por diluir propósitos e 

confundir os integrantes da cadeia turística. 

Alguns dos principais programas de certificação de sustentabilidade para o 

turismo são: Blue Flag Campaign, Green Globe 21 e Ecotel Certification (âmbito 

global); Gite Panda - França e Bélgica, Green Key - Dinamarca e França, Green 

Tourism Business Scheme (GTBS) – Reino Unido, Nordic Ecolabelling (países 

nórdicos) (regionais); Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) - Costa 

Rica, Green Seal - Estados Unidos, Nature and Ecotourism Accreditation Program 

(NEAP) e Viabono - Alemanha (nacionais) (WWF-UK, 2000; OMT, 2001). 

Para Sasidharan, Sirakaya e Kerstetter (2002), a introdução de rótulos 

ecológicos nos países em desenvolvimento pode prover uma oportunidade potencial 

para o turismo rever sua sensibilidade ambiental nas decisões sobre serviços e 

produtos e prescrever padrões que minimizem seus impactos nos recursos naturais. 

Em suma, levar o turismo a um rumo mais sustentável. Por outro lado, alertam que 

os países desenvolvidos e suas empresas transnacionais desejam dominar o 

processo de criação e implantação das metodologias de certificação. Isso, para 

privilegiar seus interesses empresariais (orientados para lucro), em detrimento das 

necessidades dos países em desenvolvimento (orientação ambientalista). 

No contexto de adesão aos programas de sustentabilidade nos países em 

desenvolvimento, torna-se mais difícil sua implantação em razão de quatro fatores 

limitantes: “(1) lack a significant segment of „green‟ consumers, (2) fail to show 

minimum government oversight, (3) have less cooperative policy networks, or (4) 

lack organized hotel industry associations‖ (RIVERA, 2007, p. 355, grifo do autor). 

Existe a percepção que para melhor aceitação e compreensão por parte dos 

consumidores (turistas) seria interessante um sistema de rotulagem simples com um 

pequeno número de diferentes níveis, pois um sistema complexo ou múltiplo geraria 

confusão e assim seria ignorado. Assim, como deveria incorporar 4 componentes 

principais: marca e procedimentos de auditoria de reconhecimentos globais, porém 

com implementação local customizada; diferentes critérios detalhados para os vários 

tipos, escalas e atividades do turismo (acomodação, transporte, operadoras etc.); 

níveis de rotulagem em dois subtipos, um focado no mercado de massa com baixos 

índices de performance ambiental para sua obtenção e, outro, mais detalhado, 

restrito e de maior dificuldade de atendimento aos seus critérios, voltado para altas 

performances ambientais; critérios e procedimentos transparentes com informações 
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detalhadas para avaliação pública e que sirva como uma forma de backup para o 

próprio sistema (BUCKLEY, 2002). 

Apesar dos programas de certificação de sustentabilidade abordarem os 

níveis de responsabilidade socioambiental que as empresas trazem em suas 

operações, ainda é uma prática corrente seu uso como ―an image-greenwashing or 

as an ideological support rather than a genuine guide for tourists‖ (MOWFORTH; 

MUNT, 2003, p. 191). Fato que gera preocupações e descrédito nos diversos atores 

envolvidos com o setor de turismo, dentre eles os meios de hospedagem no Brasil. 

Para que os programas de certificação de sustentabilidade possam obter 

credibilidade e de fato contribuírem para aumento da conscientização 

socioambiental em todos os integrantes da cadeia do turismo, devem administrados 

e controlados por uma entidade independente (terceira-parte) e ser baseados em 

normas e padronizações que propiciem clara indicação de performances ambientais 

superiores entre as firmas adotantes (RIVERA, 2000 e 2002). Assim, serão 

entendidos como ferramentas de distinção para aqueles que estão comprometidos 

com o bem-estar, a preservação ambiental e os rumos da sociedade no planeta. 

 

2.3.4 Certificação e Rotulagem Sustentável do Turismo Nacional 

 

A incorporação de práticas e medidas sustentáveis nas operações do 

segmento hoteleiro pode trazer benefícios que liguem os aspectos do crescimento 

econômico, social e ambiental. Quando aplicadas de modo correto geram redução 

de custos em um curto prazo de retorno para cobrir os investimentos necessários 

(payback). Para Swarbrooke (2000b), no setor hoteleiro, os programas de 

sustentabilidade ambiental tendem a focalizar questões operacionais, ligadas a 

ações que ajudem a reduzir desperdícios, custos com consumo de energia e água e 

possibilitem a reciclagem de lixo. 

Além disso, o número de programas de certificação para o setor tem crescido 

e estes devem servir como suporte, reconhecimento e premiação para que as 

práticas sustentáveis nos negócios gerem uma consciência positiva. Que sirvam 

como catalisadores para que a demanda tenha mais poder de escolha e seleção 

entre os hotéis desejáveis e responsáveis. Deste modo, com base nestes aspectos, 

por que muitos hotéis ainda são resistentes a incorporação da variável ambiental em 
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suas tomadas de decisões estratégicas? ou, como questiona Bader (2005, p. 71), 

―So why have not all hotels been motivated to benefit from such measures?‖. 

Alguns programas de certificação em sustentabilidade voltados para o 

segmento hoteleiro, como o Green Globe 21 e o Travelife Sustainability System, têm 

sido objetos de atenção por parte de empresas no Brasil, interessadas em certificar 

suas atividades operacionais. Além desses, surgem iniciativas nacionais de 

rotulagem em sustentabilidade para o segmento, como o Selo Folha Verde do Guia 

Quatro Rodas (doravante Folha Verde), o Selo Hotel Sustentável Visitado do Portal 

EcoHospedagem, além de programas governamentais de fomento baseados em 

normas de certificação em sustentabilidade, como o PCTS, o Bem Receber e o 

Turismo 100%. Iniciativas que serão apresentadas a seguir em suas características 

principais e direcionamentos para os MH. 

 

2.3.4.1 Programas de governo para certificação em turismo sustentável 

 

A preocupação com a qualidade e certificação das atividades de turismo é 

recente no país, pois só em 1997 é que começou a elaboração de normas 

relacionadas ao setor de turismo. Na década de 2000, o Governo Federal mediante 

atuação do MTur criou alguns programas voltados ao desenvolvimento das 

atividades de turismo de modo a incluir aspectos de sustentabilidade no país. 

Em 2002, o MTur, o Instituto de Hospitalidade (IH) e o Conselho Brasileiro 

para o Turismo Sustentável (CBTS) desenvolveram o Programa de Certificação em 

Turismo Sustentável (PCTS) (IH, 2004a). O programa consistiu no planejamento e 

na implantação de uma estratégia de certificação para a cadeia de turismo 

sustentável no Brasil que inclui roteiros de ecoturismo, de aventura e convencionais 

(PROCHNOW; VASCONCELOS, 2008) e objetivou melhorar a qualidade e a 

competitividade do turismo nacional, com particular atenção às pequenas e médias 

empresas, estimulando melhorias no desempenho econômico, ambiental, cultural e 

social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a imagem do Brasil 

como destino internacional (FRANCO, 2004). A lógica foi difundir e consolidar 

práticas positivas de sustentabilidade, a adoção de normas e a implantação de um 

sistema de certificação para melhorar o desempenho nas dimensões da 

sustentabilidade nas empresas do setor (BARDDAL; ALBERTON; CAMPOS, 2010). 
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Isto ocorreu em um momento de crescimento do setor nacional, com forte 

ênfase no turismo interno, e que gerava duas condições de expectativa em relação 

ao PCTS: a possibilidade de um mercado em expansão e aberto às novidades, 

possibilitando uma orientação de desenvolvimento da indústria turística rumo aos 

princípios de sustentabilidade; e, por outro lado, a existência de um universo 

empresarial de pequeno porte, muito informal e com baixa ou nenhuma capacidade 

de investimentos, alta carga tributária e pouco conhecimento técnico dos gestores 

sobre sustentabilidade (FRANCO, 2004). 

Para almejar um equilíbrio entre as condições e a realidade do turismo 

nacional cerca de 30 destinos turísticos foram incluídos no programa. Os gestores e 

trabalhadores de MH localizados nesses destinos receberam treinamentos e 

capacitações, além de ações para capacitação e formação de auditores em 

sustentabilidade. Também houve concessão de subsídios para custeio das 

consultorias necessárias ao processo de certificação em sustentabilidade. A ideia foi 

incentivar e propagar a adoção de práticas sustentáveis e da obtenção da 

certificação para que os MH se tornassem sustentáveis em termos ambientais, 

sociais e econômicos. Como condição obrigatória, os MH deveriam estar com a 

situação fiscal regularizada junto aos órgãos governamentais (FRANCO, 2004). 

O PCTS foi interrompido em 2007 por falta de recursos financeiros. Contudo, 

outros possíveis fatores podem ser apontados para seu fim, como a própria 

complexidade do programa, aplicado por diferentes organizações envolvidas ou 

parceiras nos destinos selecionados, que por sua vez possuíam características e 

condições de realização do turismo diferenciadas (de praia e sol, de montanha, rural, 

histórico etc.). Além disto, houve a falta de ações de marketing e comunicação para 

consolidar a marca do programa junto aos stakeholders do setor e que estimulassem 

o interesse, adesão e continuidade nos empreendimentos, bem como auxiliassem 

acompanhar e monitorar o seu caminhar (OLIVEIRA; ROSSETTO, 2012). 

Apesar do término do PCTS, empreendedores de alguns dos destinos 

escolhidos, continuaram o desenvolvimento de práticas voltadas para o turismo 

sustentável, pois enxergaram que poderiam obter um diferencial e melhorias de 

performance em relação aos concorrentes. No entanto, a falta de continuidade e de 

incentivos financeiros ocasionou que a maioria dos empreendimentos paralisasse a 

mobilização quanto à sustentabilidade no turismo. 



92 

O PCTS resultou na implantação de normas de boas práticas de 

sustentabilidade para os MH, na formação de dezenas de auditores e consultores 

em gestão da sustentabilidade para atuarem como multiplicadores do turismo 

sustentável e na assistência técnica e capacitação de cerca de 600 MH nos destinos 

escolhidos. Além disto, foram desenvolvidas normas, como a NIH-54:2004, que 

recomendavam o atendimento de uma série de requisitos referentes às dimensões 

econômica, ambiental e sociocultural para obter uma certificação em turismo 

sustentável (BARDDAL; ALBERTON; CAMPOS, 2010). 

Os requisitos da NIH-54:2004 (IH, 2004a) foram estabelecidos para aplicação 

a todos os tipos e portes de MH, a fim de possibilitar o planejamento e operação em 

consonância com os princípios do turismo sustentável, e em adequação às 

diferentes condições geográficas e socioculturais. Esses requisitos foram compostos 

por indicadores para o monitoramento e verificação do desempenho em termos de 

sustentabilidade e identificação de melhorias na gestão, conforme o Quadro 14. 

Há alguns anos, a ABNT em parceria com o MTur constituiu um grupo de 

trabalho focado no desenvolvimento de normas para o turismo, o Comitê Brasileiro 

de Normalização em Turismo – CB 54. Este comitê ficou responsável pelo 

planejamento, coordenação e controle das normas relacionadas à terminologia, as 

ocupações e competências de pessoal, aos produtos e serviços específicos ao setor 

de turismo (hotelaria, restaurantes e refeições coletivas, agenciamento e operação e 

demais funções do setor) e de operações e competências de pessoal, no que 

concerne aos termos, requisitos e generalidades (ABNT, 2012). 

A elaboração das normas ocorre por meio de processo democrático e 

participativo que se inicia por uma demanda da sociedade, cria-se um comitê técnico 

para estudo e elaboração de um projeto de norma, a ser em seguida apresentada à 

consulta pública para apreciação, críticas e questionamentos até ser alcançado um 

consenso sobre a norma. A atuação do CB-54 gerou a elaboração e publicação de 

84 normas referentes a(o): Turismo de Aventura, Transporte, Competências 

Profissionais, Acessibilidade, Turismo Equestre, Serviços de Mergulho Recreativo, 

Cicloturismo e Meios de Hospedagem. Dentro das perspectivas do MTur e dos PNTs 

de fortalecer a cultura da qualidade e de certificações no setor, todas as normas 

desenvolvidas são disponibilizadas integralmente por meio de acesso a um website 

de acesso grátis, aos usuários cadastrados (ABNT, 2012). 
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Quadro 14 - Indicadores propostos com base na NIH-54:2004 

DIMEN-
SÃO 

INDICADORES FUNDAMENTO 
OBJETIVO 

(MEDIR/MONITORAR) 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Consumo de água por 
hóspede por noite Impacto ambiental gerado 

pelo consumo de recursos 
naturais. 

Impacto gerado no ambiente 
quanto à gestão do uso da água. 

Consumo de energia por 
hóspede por noite 

Impacto gerado na gestão do uso 
de energia elétrica. 

Geração de resíduos por 
hóspede por noite 

Impacto ambiental gerado 
pelos resíduos sólidos. 

Impacto gerado no uso de 
recursos e geração de resíduos. 

% do faturamento bruto 
aplicado em iniciativas 

ambientais 

Quantidade de recursos 
aplicados na gestão 

ambiental. 

Investimento realizado na 
dimensão ambiental. 

S
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l 

% mão-de-obra local 
Relação contratual com a 

comunidade local. 
Mão-de-obra local utilizada pelo 

empreendimento. 

% do faturamento bruto 
aplicado em iniciativas 

socioculturais 

Quantidade de recursos 
aplicados em iniciativas e 

ações socioculturais. 

Investimento realizado na 
comunidade. 

Quantidade de horas de 
treinamento por 

colaborador (H/h) 

Quantidade de horas de 
treinamento fornecidas aos 

colaboradores por ano. 

Investimento em capacitação 
junto aos colaboradores. 

% de rotatividade da mão-
de-obra 

Rotatividade dos 
colaboradores. 

Rotatividade de mão-de-obra do 
empreendimento. 

E
c

o
n

ô
m

ic
a
 

% de satisfação do cliente 
Satisfação dos clientes com 

os serviços prestados. 
Satisfação dos clientes. 

Índices de acidentes (com 
e sem afastamento) 

Acidentes ocorridos com os 
funcionários. 

Segurança do ambiente de 
trabalho, por meio da 

mensuração dos acidentes de 
trabalho. 

Taxa de ocupação 

Resultado econômico. 

Taxa de ocupação. 

Taxa de ocupação (break 
even point) 

Taxa de ocupação em relação ao 
ponto de equilíbrio (break even 

point). 

Fonte: Elaborado a partir de IH (2004b). 

 
Duas normas são específicas para MH, a ABNT NBR 15401:2006 (Meios de 

hospedagem — Sistema de gestão da sustentabilidade – Requisitos) e a ABNT NBR 

15333:2007 (Meios de hospedagem - Sistema de gestão da sustentabilidade - 

Requisitos de competências para auditores) (ABNT, 2010a; 2012). Estas Normas 

atendem aos preceitos da NBR ISO 14001:2004, às diretrizes gerais para auditorias 

de sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental da ABNT NBR 19011:2002, e ao 

Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade para Meios de Hospedagem (Portaria n. 348/2008 - INMETRO). 

A norma ABNT NBR 15333:2007 estabelece os requisitos aplicáveis para a 

competência de auditores de sistemas de gestão da sustentabilidade - meios de 

hospedagem. Já a norma ABNT NBR 15401:2006 teve por texto-base a NIH-54 e 

manteve os requisitos e indicadores (constantes no Quadro 14) que possibilitem 
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planejar e operar as atividades do MH de acordo com os princípios do turismo 

sustentável. Foi redigida de modo a sua aplicação a todos os tipos e portes de 

organizações, nas mais variadas condições geográficas, culturais e sociais do país 

(ABNT, 2010b; 2012). Contudo, atenção particular foi dada a realidade e à 

aplicabilidade nas pequenas e médias empresas. 

Os objetivos presentes na NBR15401 são voltados a especificar requisitos 

relativos à sustentabilidade dos MH, por meio de critérios de desempenho e permitir 

a formulação de uma política de sustentabilidade que considere os requisitos legais, 

atenda aos princípios do turismo sustentável e propicie informações referentes aos 

impactos ambientais, socioculturais e econômicos significativos para todas as partes 

interessadas (ABNT, 2010a). 

Em 2007, o MTur lançou o Programa Bem Receber (parceria com o SEBRAE 

e o IH), cujo objetivo foi contribuir para melhoria da qualidade nos serviços prestados 

pelos MH e aumentar a competitividade do setor turístico nacional, com base nos 

componentes da gestão sustentável, mediante consultoria para adoção de boas 

práticas de hospitalidade e sustentabilidade e apoio no alcance da certificação pela 

NBR15401, e da qualificação profissional dos trabalhadores. O programa buscou 

beneficiar empresas com até 50 UHs, localizadas em 30 destinos selecionados com 

base em fatores como: fluxo de turistas (nacional e internacional), quantidade de 

empresas do setor, potencial de crescimento com base na perspectiva de 

investimentos e interesse local (IH; MTUR, 2007). 

As atividades do Programa Bem Receber abrangeram capacitações, oficinas 

e consultorias para a implantação de práticas de conservação ambiental, de inclusão 

social e de valorização da cultura local em empresas do segmento hoteleiro, com 

base nas normas de sustentabilidade do turismo elaboradas pela ABNT e sua 

atuação por meio de educação contínua, com treinamentos no local de trabalho e 

uso de um conjunto de ferramentas didáticas (IH; MTUR, 2007). A ideia foi estimular 

a adesão dos MH às práticas sustentáveis, como: coleta seletiva com destinação 

adequada e redução de lixo; uso racional da água e de energia; utilização de 

produtos biodegradáveis e de baixo impacto; preservação ambiental (fauna, flora e 

mananciais); apoio à cultura e ao artesanato locais com valorização da mão de obra 

regional (TOMAZZONI; ZANETTE; LAIDENS, 2009). 

Em estudo sobre a participação no Programa Bem Receber e a percepção 

dos hotéis e pousadas localizados na Microrregião das Hortênsias/RS, Tomazzoni, 
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Zanette e Laidens (2009) apontaram que houve maior entendimento e assimilação 

do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento de habilidades para identificar os 

impactos do turismo. Com isto, identificou-se maior comprometimento com a 

comunidade local e fortalecimento na cooperação entre os participantes. Também 

ocorreram melhorias na gestão e no atendimento e monitoramento da satisfação dos 

clientes. Por fim, os empreendedores participantes afirmaram que os maiores 

resultados, como redução de custos e aumento da taxa de ocupação, ―serão obtidos 

a médio e a longo prazos e dependem da persistência e dedicação dos gestores e 

colaboradores‖ (TOMAZZONI; ZANETTE; LAIDENS, 2009, p. 11). 

O Programa Turismo 100% foi lançado em 2009 mediante parceria do MTur e 

o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), com vistas à melhoria dos 

serviços turísticos por meio do incentivo e apoio financeiro para certificação pelas 

normas brasileiras de gestão da sustentabilidade em MH (ABNT NBR 15401), 

gestão da segurança no turismo de aventura (ABNT NBR 15331) e de pessoas e de 

produtos turísticos. O Programa propôs ações e eventos para sensibilização e 

divulgação junto a todos os integrantes do setor de turismo nacional, bem como 

capacitação de auditores de sistemas de gestão nas áreas especificadas, dentro das 

estratégias de preparação para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 (IBQP, 2012). 

O programa Turismo 100% consistiu em gerar produtos turísticos 

sustentáveis, segurança nas atividades e segmentos do turismo, preservação dos 

recursos naturais e culturais, maior competitividade e qualidade na prestação de 

serviços no setor com profissionais capacitados, empresas e profissionais 

certificados e turistas sensibilizados. Foram então definidos os objetivos de: 

incentivar a acreditação de novos organismos de certificação na área do Turismo; 

capacitar 300 auditores; avaliar a conformidade de 500 empresas e 32.500 

profissionais para a certificação; realizar pesquisa de demanda por certificação de 

pessoas do turismo; e identificar a necessidade de capacitação ou qualificação de 

pessoas nas ocupações; e, avaliar os resultados alcançados (IBQP, 2012). 

Em 2010, o MTur lançou o Programa Bem Receber Copa com vistas a atingir 

padrões internacionais de qualidade nos serviços turísticos no país, conforme FGV 

(2012), cujas ações focaram na qualificação de 306 mil profissionais que atuam nos 

vários segmentos do turismo: alimentação; locadoras de automóveis; transporte 

aéreo regional; meios de hospedagem; agentes e operadoras de turismo; negócios e 
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eventos. Em 2011, denúncias sobre um esquema de desvio de recursos no Amapá 

levaram a suspensão temporária do programa. 

Os 4 programas governamentais (PCTS, Bem Receber, Bem Receber Copa e 

Turismo 100%) visaram estimular a sustentabilidade no turismo em consonância 

com as metas dos PNTs, mediante a qualificação e certificação em sustentabilidade 

e de iniciativas de implantação de práticas socioambientais, desenvolvimento de 

normas e certificação das empresas. Contudo, observa-se que foram desenvolvidos 

de modo isolado e sem integração, e ainda, tiveram objetivos distintos que deveriam 

estar encadeados por uma política de turismo nacional. Além disto, padeceram com 

as descontinuidades ocorridas, a pouca duração e a falta de credibilidade junto aos 

integrantes do setor que pouco participaram da formulação dos programas. Assim, 

estes programas não conseguiram ter uma perenidade e obter consistência ao longo 

do tempo (OLIVEIRA; ROSSETTO, 2012). 

Apesar dos programas governamentais terem sido destinados à melhoria e 

qualificação do turismo nacional com vistas à certificação em sustentabilidade pela 

NBR15401, os efeitos desejados ainda são incipientes, pois apenas 6 MH foram 

certificados. Como fator provável dessa condição pode estar a pouca atenção dada 

à gestão do setor nos programas voltados a certificação e sustentabilidade, pois o 

processo de seu planejamento passou por um crescimento quantitativo e imediatista 

da demanda interna, de empresas e de destinos turísticos ao longo das últimas 

décadas e com forte grau de centralização. Quando deveria estar voltado para um 

desenvolvimento integrado e coerente com as necessidades e preocupações 

socioambientais e a descentralização nas ações de sua formulação e implantação. 

O Quadro 15 traz uma síntese dos objetivos, da vigência e dos principais 

efeitos gerados pelos programas de governo nacionais apresentados. 
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Quadro 15 - Programas para certificação em turismo sustentável 

PROGRAMA VIGÊNCIA OBJETIVOS EFEITOS 

Certificação 
em Turismo 
Sustentável 

(PCTS) 

2002-2007 

Melhorar a qualidade e a 
competitividade do 

turismo nacional, com 
foco nas pequenas e 

médias empresas. 

Positivos: elaboração de normas de 
sustentabilidade; ações de capacitação de 

gestores e trabalhadores; formação de 
auditores em sustentabilidade; e, subsídios 

quanto às consultorias e processos de 
certificação. 

Negativos: ausência de ações de marketing e 
comunicação para consolidar e estimular o 

interesse, a adesão e a continuidade do 
programa; e, falta de acompanhamento e 

monitoramento do programa. 

Bem Receber 2007-2009 

Contribuir para melhoria 
da qualidade dos 

serviços e 
competitividade do setor, 

com base na gestão 
sustentável e 

qualificação profissional. 

Positivos: beneficiou MH de 30 destinos 
selecionados com capacitações e 

consultorias para implantação de práticas de 
conservação ambiental, inclusão social e 

valorização da cultura local; e, ocorrência das 
primeiras certificações pela NBR15401. 

Negativos: curta duração do programa e 
perda de credibilidade. 

Turismo 
100% 

2009-2011 
Melhoria dos serviços 

por meio da certificação 
em gestão. 

Positivos: acreditação de organismos 
certificadores e capacitação de auditores de 

sistemas de gestão em sustentabilidade. 

Bem Receber 
Copa 

2010-2011 
(suspenso) 

Atingir padrões de 
qualidade nos serviços 

turísticos para a Copa do 
Mundo. 

Positivo: cursos de qualificação profissional 
para integrantes do setor nas cidades que irão 

sediar os jogos. 

Negativos: suspeitas de desvios de recursos e 
irregularidades nos repasses aos conveniados. 

Fonte: Oliveira e Rossetto (2012, p. 13). 

 

A elaboração de normas de certificação em sustentabilidade no país torna-se 

importante instrumento de atuação efetiva dos órgãos públicos em estabelecer 

padrões de um turismo sustentável. Contudo, os programas públicos para o setor 

são desenvolvidos e implantados de modo isolado, com pensamento de curto prazo 

e focados na operacionalização dos objetivos dos PNTs, e não como instrumentos 

estratégicos de gestão. 

 

2.3.4.2 Iniciativas privadas de sustentabilidade do turismo nacional 

 

Como iniciativas privadas para rotulagem em sustentabilidade para o 

segmento hoteleiro podem ser citadas: o Green Globe 21; o Travelife Sustainability 

System; o Programa Hóspedes da Natureza (ABIH); a Associação de Hotéis 

Roteiros de Charme; o selo Folha Verde (Guia Quatro Rodas); e, o selo Hotel 

Sustentável Visitado (Portal EcoHospedagem). 
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O Green Globe 21 é um programa ou rótulo ambiental sediado nos Estados 

Unidos, com atuação em mais de 80 países, e que possibilita que às organizações 

da indústria do turismo tenham a oportunidade de reconhecer as ações sustentáveis 

que já desenvolvem ou que desejam desenvolver. A origem remonta a 1994, a partir 

de 19 associações da indústria do turismo que buscaram fornecer um caminho a 

seguir para as organizações interessadas em mensurar seus impactos ambientais e 

em desenvolver e implantar estratégias para reduzi-los (GREEN GLOBE, 2011). O 

programa é focado em processos e foi a primeira tentativa de um sistema único de 

rótulo ecológico aplicável a todas as formas de turismo no mundo (BUCKLEY, 2002).  

O objetivo é cobrir todo o escopo das atividades de viagens e turismo, com 

padrões aplicáveis desde a gestão de destinos até cada segmento individual 

componente desta indústria (atrações turísticas, centros de convenções, cruzeiros 

marítimos, campos de golfe, restaurantes, operadores de viagens e transportes, 

hotéis, resorts e outros). O sistema possui harmonização com outros programas de 

certificação em sustentabilidade estabelecidos pelo mundo, pois foi construído com 

critérios internacionalmente aceitos (Agenda 21, princípios para o Desenvolvimento 

Sustentável e normas ISO 9001, 14001 e 19011) e que ao mesmo tempo consegue 

manter os critérios centrais e tratar as questões regionais através da adoção de 

normas localmente desenvolvidas (GREEN GLOBE, 2011). 

O programa estabelece critérios de sustentabilidade para o turismo, 

consultorias de aplicação, auditorias de verificação e treinamentos, mediante 

padrões baseados nas seguintes dimensões de sustentabilidade: gestão da 

sustentabilidade; sócio/econômico; ambiental; cadeia de fornecimento; e, patrimônio 

cultural. No total são 337 indicadores em 41 critérios individuais de referência que 

variam por tipo de certificação, área geográfica e fatores locais e que são voltados 

para avaliações de: gerenciamento sustentável; socioeconômica; tradição cultural e 

meio ambiente. 

Em relação ao segmento de hotelaria, a certificação Green Globe requer o 

atendimento a sete indicadores principais: existência de política de sustentabilidade; 

consumo de energia; consumo de água; produção de resíduos sólidos; compromisso 

social (empregos para trabalhadores locais); conservação de recursos; e, uso de 

substâncias químicas (GREEN GLOBE, 2011). 

A Green Globe capacita empresas ou destinos membros a exibir um logotipo 

a partir da associação ou publicação de uma declaração de política ambiental que 
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inclui o compromisso de aplicar a norma. As empresas têm um período de um ano 

para que possam aplicar ações necessárias para cumprir as condições de "plena" 

adesão, o que inclui a verificação por terceira parte, e assim poder utilizar um sinal 

que indica que algo foi visto ou feito (WWF-UK, 2000, p. 14). 

O programa ―seeks to have global scope and to target the mainstream (mass) 

tourism businesses” (WWF-UK, 2000, p. 43). Isto limita o nível de detalhamento que 

pode ser incluído no programa, não sendo possível fazer referências às questões 

muito específicas que influenciam as destinações individuais. No entanto, os custos 

de adesão ao programa eram muito altos e este foi um dos principais fatores 

limitantes às empresas do setor (WWF-UK, 2000). Por causa de seu escopo amplo, 

o programa foi percebido como tendo uma falta de substância (pormenores técnicos 

e de auditoria). Isto gerou pouca aceitação, inclusive da OMT, e foi necessário 

reconstruir o programa com critérios mais pormenorizados, auditoria mais eficaz e 

focalizada em prover certificações completas para destinos (BUCKLEY, 2002). 

A abordagem do Green Globe é baseada na norma ISO 14001 – Sistemas de 

Gestão Ambiental e tem como força a condição de poder ser adotada por qualquer 

empresa em qualquer local, fato especialmente útil em países em que existe falta de 

vontade ou de recursos para estabelecer programas de certificação próprios. 

Diversos encontros e treinamentos de auditores são realizados pelo mundo, para 

discutir e analisar informações quanto às práticas relacionadas à certificação da 

sustentabilidade e questões pertinentes, garantindo a troca de experiências entre as 

empresas e as comunidades que trabalham no turismo (GREEN GLOBE, 2011). 

No Brasil, o Green Globe tem como objetivos levar os padrões de certificação 

sustentável aos empreendimentos turísticos, auxiliar na implantação dos requisitos e 

realizar auditorias de verificação. Existe a expectativa de alcançar cerca de 50 

empreendimentos em processo de certificação no ano de 2012, de modo a promover 

um desenvolvimento econômico, mas com controle dos impactos (sociais, culturais e 

ambientais) e planejamento das ações e desenvolvimento de políticas que incluam 

os clientes e fornecedores nestas ações. 

Outra iniciativa para sustentabilidade do turismo presente no país é o 

Travelife Sustainability System ou Travelife, que surgiu na Inglaterra voltada para 

gerenciar e promover a sustentabilidade de operadoras de turismo e hotelaria na 

Europa e que tem se expandido desde 2004. Em 2007 foi desenvolvida uma norma 

de certificação que promove as práticas sustentáveis na indústria do turismo. A 
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lógica consiste na adesão voluntária a um processo de auditoria que pode resultar 

na concessão de um selo de sustentabilidade em turismo com 3 estágios, de acordo 

com o atendimento a uma série de requisitos inerentes às questões ambientais e 

sociais (pessoas) (TRAVELIFE, 2011). 

O primeiro estágio refere-se ao engajamento da empresa, e é chamado de 

Travelife Engaged, no qual ocorre o comprometimento com a introdução dos 

procedimentos adequados de gestão e a implantação dos passos elementares e de 

boas práticas em sustentabilidade. A segunda etapa (Travelife Partner) é de parceria 

com base em uma avaliação dos relatórios de sustentabilidade e do cumprimento 

dos requisitos essenciais, o que permite que a empresa comunique o seu 

compromisso de sustentabilidade e as realizações efetuadas mediante um logotipo 

de parceiro Travelife. Na terceira fase (Travelife Certified), a empresa recebe uma 

certificação pelo respeito da empresa com o padrão internacional da Travelife 

avaliado por um auditor, a partir do cumprimento de requisitos mais rigorosos do que 

os do estágio anterior (TRAVELIFE, 2013). 

No Brasil, presente desde 2010, a grande dificuldade da iniciativa do Travelife 

está em conciliar os requisitos do sistema à realidade e às condições de realização 

do turismo no país, principalmente aspectos sociais, que são bem diferentes dos 

existentes na Inglaterra. Cerca de 20 MH foram avaliados para fins de possível 

certificação pelo Travelife em um dos seus 3 níveis (ouro, prata ou bronze). 

Contudo, somente dois empreendimentos foram certificados: em 2011, a Pousada 

Lagoa do Cassange em Barra Grande/BA recebeu o selo Travelife Silver; e, em 

outubro de 2012, o Hotel Windsor Atlântica no Rio de Janeiro/RJ foi certificado com 

o Travelife Gold. Trata-se de um empreendimento novo e concebido sob uma lógica 

de sustentabilidade ambiental (TRAVELIFE, 2013). 

O programa Hóspedes da Natureza surgiu em 1999, por iniciativa da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), com o objetivo de fomentar a 

cultura de investir em ações socioambientais e mostrar que poderiam reverter em 

benefícios econômicos, sociais e ambientais para o empreendimento e para a 

sociedade, com efetiva participação dos hóspedes. A ideia foi oferecer um selo de 

qualidade voltado à responsabilidade ambiental e a economia de recursos naturais 

para cerca de 1.500 hotéis de 50 destinos turísticos brasileiros. O programa foi 

baseado em 3 fases que demandariam cerca de 2 anos no total: conscientização, 

sensibilização, adesão e capacitação do empresário e seus funcionários; 
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diagnósticos do empreendimento; e, desenvolvimento de programas ambientais 

(FRANCO, 2004). 

O foco inicial do Programa Hóspedes da Natureza estava na questão 

ambiental, pois se buscava reduzir o uso de recursos naturais pelos hotéis, 

principalmente de energia e água. No entanto, houve a necessidade de 

reestruturação do programa em 2002, com a saída do Green Globe 21 e a 

construção de parceria com o IBQP. Esta reformulação incluiu aspectos referentes à 

responsabilidade social e ao patrimônio cultural local, cujo objetivo foi uma melhor 

adequação à realidade nacional e favorecer a adesão de novos empreendedores 

(FRANCO, 2004). Foram então adotados três princípios básicos: i) identificar, 

adaptar e aplicar os conceitos, tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pelo 

IHEI à realidade brasileira; ii) irradiar e difundir os conceitos práticos da 

responsabilidade ambiental na cadeia de serviços hoteleiros, de modo a envolver 

seus stakeholders (empresários, comunidade, poder público, fornecedores, 

funcionários e hóspedes); e, iii) aplicar os fundamentos das técnicas de qualidade ao 

desenvolvimento contínuo do programa, propiciando a integração das ações 

ambientais ao sistema de gestão do meio de hospedagem (ABIH, 2011). 

A aplicação inicial do programa ocorreu em um projeto piloto na região de 

Foz do Iguaçu/PR em 4 empreendimentos: Albergue da Juventude Paudimar; Hotel 

Continental Inn; Recanto Park Hotel; e Hotel Mabu Thermas & Resort, que foi o 

primeiro a receber o Selo Hóspedes da Natureza. Contudo, o programa foi suspenso 

em 2003 para nova reformulação e não foi retomado (SILVA FILHO, 2008). 

Outra iniciativa é a Associação de Hotéis Roteiros de Charme, que desde 

1992 reúne dezenas de hotéis, pousadas e refúgios ecológicos, selecionados por 

critérios rígidos quanto ao conforto, qualidade de serviços e responsabilidade 

socioambiental, sempre de modo econômico viável e sustentável (ROTEIROS DE 

CHARME, 2012). A iniciativa parte de um conceito subjetivo de charme ou encanto, 

que se traduz em uma aliança entre a atenção aos detalhes, paixão por servir, 

conforto compatível com as expectativas dos hóspedes, habitações privilegiadas e 

construídas em harmonia como o ambiente do entorno. Um conjunto de fatores que 

prestam uma personalidade única ao local e ao empreendimento (FRANCO, 2004). 

Para um estabelecimento pleitear sua associação precisa atender aos 

seguintes requisitos: funcionar há mais de 2 anos sob a mesma direção; localizar-se 

em local de interesse turístico, histórico ou ecológico; os proprietários devem atuar 
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na administração e no controle de qualidade; e, possuir de 10 a 60 UH. Também, 

adotar um Código de Ética e de Conduta Ambiental desenvolvido em cooperação 

com o PNUMA com o objetivo de sua aplicação, a coleta e análise de dados para 

um posterior programa para minimizar os impactos causados pela hoteleira. A ideia 

é equilibrar a sustentabilidade socioambiental e a sobrevivência do negócio com 

base em valores éticos e compromisso com os empregados e respectivas famílias, 

bem como com o entorno do destino turístico no qual atua (FRANCO, 2004). Ao 

atender esses requisitos o MH é classificado por suas particularidades, requinte 

oferecido e referência ao encanto do entorno, com uma simbologia de pedras 

preciosas (ROTEIROS DE CHARME, 2012), conforme o Quadro 16: 

 

Quadro 16 - Classificação dos MH no Programa Hóspedes da Natureza 

CATEGORIA CARACTERÍSTICA 

Cristal Hotel, pousada e refúgio ecológico durante o primeiro ano de associação. 

Ametista 
Pousada ou refúgio ecológico com decoração e serviços simples, que guardam 
identidade com a região. 

Água-marinha 
Hotel ou pousada em um local agradável, simples e confortável, com serviços de 
caráter hospitaleiros com qualidade e decoração que reflitam e valorizem a cultura 
local. 

Topázio 
Imperial 

Hotel ou pousada bem equipado, com instalações e espaços sociais adequados, 
serviços esmerados, sofisticados, com estilo e decoração requintada. 

Esmeralda 
Hotel ou pousada com uma localização privilegiada, espaços generosos, 
instalações confortáveis e serviços que atendam aos padrões de exigência da 
tradicional hotelaria internacional. 

Fonte: Elaborado a partir de Roteiros de Charme (2012). 

 

O selo Folha Verde é uma iniciativa que desde 2008 destaca os MH nacionais 

avaliados e classificados como sustentáveis, a partir da incorporação de medidas de 

preservação ambiental e participação em projetos sociais nas comunidades locais. 

Desde 2008 centenas de hotéis, pousadas e resorts foram avaliados em todo o país 

e mais de uma centena foram contemplados com a Folha Verde. O selo é concedido 

aqueles MH que atendem a uma avaliação baseada em 17 critérios de práticas 

sustentáveis, constantes no Quadro 17. A cada edição um empreendimento é eleito 

como o Hotel Sustentável do Ano por sua atuação em sustentabilidade (EDITORA 

ABRIL, 2011; GUIA QUATRO RODAS BRASIL 2012, 2012). 

É importante destacar que o Selo Folha verde é uma iniciativa ligada ao Guia 

Quatro Rodas que consiste em uma publicação anual da Editora Abril S. A., que 

desde a década de 1970 traz informações sobre as principais rotas rodoviárias do 

país (condições de estradas, restaurantes, postos de combustíveis e de alojamento), 
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cujo objetivo é facilitar as decisões de escolhas dos viajantes. Além disto, o Guia 

outorga uma distinção, por meio de placas e totens de grande visibilidade, aos meios 

de hospedagem e restaurantes que se destacam nas avaliações efetuadas no 

atendimento aos clientes e na qualidade dos serviços prestados. Desta forma, 

muitos estabelecimentos utilizam sua citação no Guia como um instrumento de 

propaganda e marketing, pois a aceitação e o reconhecimento pelos 

consumidores/turistas é bem elevado (EDITORA ABRIL, 2011). 

 

Quadro 17 - Critérios de práticas sustentáveis do Selo Folha Verde 

NÚMERO CRITÉRIO DE PRÁTICA SUSTENTÁVEL 

1 Utilização de lâmpadas fluorescentes em substituição às incandescentes. 

2 Chuveiros e descargas com baixo consumo de água. 

3 Existência de recipientes fixos para xampu, condicionador e sabonete em substituição 
as embalagens descartáveis. 

4 Uso de equipamentos eletroeletrônicos com baixo consumo energético. 

5 Objetos de decoração do ambiente feitos com materiais reciclados. 

6 Uso de madeira certificada (reflorestamento), pisos ou azulejos reciclados na 
construção. 

7 Adoção de sistemas alternativos de energia (eólica ou solar). 

8 Reaproveitamento de lixo orgânico como adubo. 

9 Tratamento de esgoto antes de seu descarte em rios e córregos. 

10 Reaproveitamento de água da chuva na lavanderia, piscina ou irrigação de jardins. 

11 Sistema de reciclagem de lixo próprio ou terceirizado. 

12 Uso de sistema ou sensor para controle de luz e temperatura nos quartos. 

13 Projeto arquitetônico que aproveita a iluminação e a ventilação natural. 

14 Funcionários treinados para praticar as medidas sustentáveis e comunicá-las aos 
hóspedes. 

15 Investimento na comunidade por meio da contratação, treinamento e capacitação de 
trabalhadores locais, além do patrocínio de projetos sociais e estímulo para que os 
hóspedes colaborem com tais iniciativas. 

16 Troca de toalhas e lençóis nos quartos a partir de solicitação dos hóspedes e não 
diariamente. 

17 Utilização de produtos locais e orgânicos no cardápio das refeições. 

Fonte: Adaptado de Guia Quatro Rodas Brasil 2012 (2012, p.17). 

 

Como última iniciativa citada, o selo de ―Hotel Visitado‖ do Portal 

EcoHospedagem foi criado em 2011 e consiste em uma ferramenta para divulgar e 

ajudar o turista a encontrar resorts, hotéis e pousadas que de fato desenvolvem 

práticas socioambientais e assim evitar propagandas enganosas sobre turismo 

sustentável (Greenwashing). A iniciativa consiste no cadastramento em um portal 

dos empreendimentos que possuem práticas socioambientais e queiram que estas 

ações sejam verificadas por uma equipe (PORTAL ECOHOSPEDAGEM, 2012). 

O selo ‗Hotel Visitado‘ é concedido aos estabelecimentos que nas visitas de 

avaliação atingem o mínimo de 35% dos 130 pontos possíveis de um check list 

http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
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sobre as ações socioambientais existentes e, assim, recebem um reconhecimento 

válido por 02 anos. Além disto, os MH recebem folders para divulgação das ações 

de sustentabilidade observadas pela equipe, além de informações e dicas para 

tornar uma viagem turística mais sustentável. Até setembro de 2012, as equipes da 

verificação concederam o selo de ―Hotel Visitado‖ a 14 MH, sendo 7 no estado do 

Rio de Janeiro e outros 7 em São Paulo (PORTAL ECOHOSPEDAGEM, 2012). 

O processo de verificação considera 54 ações de sustentabilidade 

implantadas no segmento hoteleiro e que totalizam 130 pontos. A distribuição das 

ações é feita para atender: aspectos ambientais que visam à economia de recursos 

naturais e à proteção da fauna e flora, entre outros, com 58%; a área social 

mediante benefícios aos colaboradores, relacionamento e doações às ONGs, 

relacionamentos com a comunidade, entre outros, com 25%; e, a área gerencial por 

meio do controle de consumo, treinamento, política de sustentabilidade, entre outros, 

com 17% das ações (PORTAL ECOHOSPEDAGEM, 2012). 

Enfim, os programas de rotulagem ou certificação aqui citados, públicos e 

privados, possuem diferentes tipos, metodologias e focos de abordagem, o que gera 

concorrência, confusão e pouco interesse nos gestores hoteleiros, assim como na 

demanda turística, portanto não conseguem gerar atratividade no setor. Consistem 

em iniciativas isoladas para as quais não existe um órgão integrador ou que assuma 

a responsabilidade pela coordenação e controle para a sustentabilidade nas 

empresas que atuam no turismo nacional. Isto seria interessante para torná-las 

compatíveis e complementares em prol do turismo sustentável. 

Este terceiro tópico da fundamentação teórica mostrou a evolução dos 

programas de certificação e rotulagem ambiental e em sustentabilidade no mundo, 

com ênfase nas iniciativas voltadas para a gestão de um turismo sustentável e do 

segmento hoteleiro. Foi observado que existe maior dificuldade de adesão das 

empresas ao turismo sustentável entre os países em desenvolvimento. 

No Brasil a incorporação de práticas sustentáveis e a criação de programas 

de rotulagem e certificação em sustentabilidade para o turismo têm aumentado nos 

últimos anos, por meio de políticas públicas e de iniciativas privadas, mas que 

acabam por competir entre si. Desde a década passada o Governo Federal tem 

criado políticas e instrumentos para auxiliar na melhoria do turismo nacional, com 

destaque para o PCTS, o Programa Bem Receber e a elaboração de normas como 

a NBR15401. Todavia, as iniciativas ainda são focadas no crescimento quantitativo 

http://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/
http://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/
http://ecohospedagem.com/categoria/o-que-posso-fazer/
http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
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do setor, desprovidas de uma condução que permita sua perenidade e que 

contemple o desenvolvimento das destinações turísticas com atenção aos aspectos 

socioambientais e à qualidade de vida das populações residentes. 

O Quadro 18 apresenta um resumo das características das iniciativas 

privadas de sustentabilidade no turismo nacional, com: vigência, foco, objetivos e 

critérios de concessão ou desenvolvimento. 

 

Quadro 18 – Comparação das iniciativas privadas de sustentabilidade no 

turismo nacional 

INICIATIVA 
VIGÊN-

CIA 
FOCO OBJETIVOS 

CRITÉRIOS DE CONCESSÃO OU 
DESENVOLVIMENTO 

Associação de 
Hotéis Roteiros 

de Charme 

1992-
atual 

Hotéis, 
pousadas e 

refúgios 
ecológicos 

Reunir associados 
dotados de charme 
e requinte (conforto, 

qualidade de 
serviços e 

responsabilidade 
socioambiental). 

Classificação mediante os critérios de: 
funcionar há mais de 2 anos sob a 
mesma direção; localização em destino 
turístico, histórico ou ecológico; 
proprietários atuarem na gestão e no 
controle de qualidade; possuir de 10 a 
60 UH; adotar um Código de ética e de 
conduta ambiental. 

Green Globe 
21 

1994-
atual 

Organizações 
do setor do 
turismo que 

tenham ações 
sustentáveis. 

Estabelecer um 
rótulo com padrões 

de certificação 
sustentável aos 

empreendimentos 
turísticos, auxiliar na 

implantação dos 
requisitos e realizar 

auditorias de 
verificação. 

Critérios de sustentabilidade baseados 
nas dimensões de: gestão da 
sustentabilidade; sócio/econômico; 
ambiental; cadeia de fornecimento; e, 
patrimônio cultural. Para o segmento 
hoteleiro atendimento a 7 indicadores: 
existência de política de 
sustentabilidade; consumo de energia; 
consumo de água; produção de 
resíduos sólidos; compromisso social 
(trabalhadores locais); conservação de 
recursos; e, uso de substâncias 
químicas. 

Hóspedes da 
Natureza 
(ABIH) 

1999-
2003 

1.500 hotéis de 
50 destinos 
turísticos. 

Oferecer um selo de 
qualidade voltado à 

responsabilidade 
ambiental e a 
economia de 

recursos naturais. 

Concebido em 3 fases: 
conscientização, sensibilização, 
adesão e capacitação do empresário e 
seus funcionários; diagnósticos do 
empreendimento; e, desenvolvimento 
de programas ambientais. 

Selo Folha 
Verde (Editora 

Abril) 

2008-
atual 

Meios de 
hospedagem 
sustentáveis 

Destacar aqueles 
que possuem 

medidas 
socioambientais.  

Avaliação de 17 critérios referentes às 
práticas sustentáveis adotadas. 
Escolha do Hotel Sustentável do Ano. 

Travelife 
Sustainability 

System 

2007-
atual 

Operadoras de 
turismo e 
hotelaria. 

Gerenciar e 
promover a 

sustentabilidade nas 
empresas de 

turismo. 

Adesão voluntária a um processo de 
auditoria para concessão de selo de 
sustentabilidade em turismo (ouro, 
prata ou bronze), pelo atendimento aos 
requisitos ambientais e sociais. 

Selo Hotel 
Sustentável 

Visitado (Portal 
Eco-

hospedagem) 

2011-
atual 

Resorts, hotéis 
e pousadas 

Divulgar os 
empreendimentos 
que desenvolvem 

práticas 
socioambientais. 

Cadastramento para visita de avaliação 
de 54 ações socioambientais. O selo é 
concedido ao se atingir 35% dos 
pontos de um check list. 

http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
http://ecohospedagem.com/#ixzz1zx1yhcU1
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Dentre as iniciativas em sustentabilidade surgidas sob caráter privado foram 

destacadas as principais existentes no país para o turismo, as quais possuem 

diferentes construções metodológicas, objetivos, focos de atuação e critérios de 

concessão de selo ou rótulo, como demonstrado no Quadro 18. Todas são de 

adesão voluntária. O Green Globe e o Travelife são de origem externa e sofrem com 

a dificuldade de adaptação dos critérios de avaliação à cultura e à legislação 

brasileira, principalmente no que tange ao aspecto social. Coube destacar que o 

Selo Folha Verde consiste na iniciativa mais simples e com menor rigor avaliativo, 

porém é a mais conhecida pela demanda turística por estar atrelada ao Guia Quatro 

Rodas, uma publicação tradicional e bem valorizada pelos viajantes nacionais. 

Para continuidade deste estudo será apresentado a seguir um tópico sobre a 

ligação entre as estratégias organizacionais e o emprego das iniciativas e programas 

de certificação em sustentabilidade para obtenção de vantagem competitiva. 
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2.4 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS E SUSTENTABILIDADE 

 

Este tópico aborda aspectos quanto ao surgimento do pensamento 

estratégico, sua evolução e também a incorporação da estratégia no âmbito 

empresarial, e como objeto de estudos acadêmicos, mediante algumas das visões e 

abordagens sobre a formulação estratégica. Especial atenção foi dada as correntes 

teóricas que tentam explicar o uso da estratégica como forma de obtenção de 

vantagens competitivas. Para tal são apresentadas teorias relativas ao 

posicionamento estratégico em uma indústria ou setor, com foco no ambiente 

externo como o Modelo de Porter (PORTER, 1986) e quanto aos recursos internos 

da firma (ambiente interno) como a Teoria da Abordagem Baseada em Recursos 

(RBV) (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; GRANT, 1991). Procurou-se efetuar 

abordagens inerentes a como essas teorias podem ser utilizadas no segmento 

hoteleiro, inclusive com a citação de vários trabalhos que assim o fizeram. 

Também são apresentados modelos e estudos teóricos sobre a 

sustentabilidade na tomada de decisões estratégicas e na avaliação da 

competitividade proporcionada pelos aspectos da sustentabilidade, como os de Le et 

al. (2006) e Vithessonthi (2009). De modo específico aos fins deste trabalho, focou-

se ainda na competitividade e sustentabilidade aplicadas no âmbito do turismo e na 

Gestão Hoteleira, mediante apresentação dos modelos de Cunha e Cunha (2005) 

sobre os impactos do turismo no desenvolvimento local, e de Crouch e Ritchie 

(1999) e Ritchie e Crouch (2010) quanto à competitividade em destinos turísticos. 

Por fim, efetuou-se a descrição de alguns dos resultados consolidados de um 

estudo de MTur, SEBRAE e FGV (2010) referente a competitividade de 65 destinos-

chave do turismo nacional com a construção de um Índice de Competitividade. Uma 

das dimensões principais do índice é a sustentabilidade do turismo (aspectos 

ambientais, culturais e sociais). 

 

2.4.1 Evolução e Classificações do Pensar Estratégico 

 

A origem do pensamento estratégico remonta aos conflitos militares desde a 

Grécia Antiga. No entanto, somente após a 2ª Guerra Mundial no século XX o 

conceito e as técnicas da administração estratégica foram incorporados às 

organizações empresariais. A estratégia passou a ser vista como um esforço 
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gerencial relacionado ao modo de selecionar e otimizar os recursos necessários 

para o alcance dos objetivos traçados. Buscava-se com sua utilização reduzir os 

problemas e as ameaças, bem como maximizar a exploração das oportunidades 

proporcionadas pelo ambiente à organização, com vistas a superar a concorrência 

(OLIVEIRA, 1991). 

Ao longo das últimas décadas, face aos rumos de competição global e 

mudanças tecnológicas, os gestores organizacionais têm se debatido com o 

problema de como obter e manter vantagens competitivas em relação aos demais 

competidores que duelam por um determinado mercado. Preocupação que tem 

gerado movimentos e mudanças nas empresas e geraram crescente interesse 

acadêmico sobre o uso do pensamento estratégico formal como guia para as 

decisões gerenciais (GHEMAWAT, 2000). Também estimularam o desenvolvimento 

de teorias relativas ao emprego de distintos modos ou formulações estratégicas de 

tentativa de harmonização ou adaptação (fit) a um ambiente muito mais competitivo 

e dinâmico (COLLIS; MONTGOMERY, 1995). 

Por volta da década de 1970 surgiram diversos modos classificatórios 

desenvolvidos para entender o processo de formulação estratégica organizacional e 

que denotam que o pensamento estratégico mudou bastante desde então, mediante 

estudos que procuraram delinear e analisar aspectos comuns e divergentes em sua 

condução. Isso aponta para a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o 

ambiente em que a organização encontra-se inserida, com a finalidade de otimizar 

as chances de sucesso esperado. Ou melhor, de estabelecer a ação ou o caminho 

mais adequado para alcançar os objetivos ou metas traçadas, de forma a posicionar 

a organização em seu ambiente. 

Diferentes correntes de pensamento surgiram inerentes à formulação, 

construção, escolha e evolução estratégica para adequação das organizações 

empresariais às facetas do ambiente ou para determinação dos fatores e aspectos 

para obtenção de competitividade em relação aos concorrentes ou a um setor de 

atuação. Dentre as abordagens principais sobre a formulação estratégica estão os 

trabalhos de Mintzberg (1973), Quinn (1978), Idenburg (1993), Mintzberg, Ahlstrand 

e Lampel (2000), Whittington (2002) e Furrer et al. (2008). 

Uma síntese dessas visões e abordagens sobre a formulação estratégica é 

apresentada no Quadro 19, que traz os autores e as correntes de pensamento. 
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Quadro 19 - Visões e abordagens sobre formulação estratégica 

AUTOR ABORDAGEM CORRENTE 

Mintzberg, 
1973 

Empreendedor 
Estratégias centralizadas em um líder ousado e inovador, que 
lida com um ambiente em ‗saltos‘ para as incertezas, na busca 
de oportunidades e resolução de problemas futuros. 

Adaptativo 
Estratégias reativas e confusas (modo ‗incremental‘), para 
enfrentar um ambiente difícil e evitar os conflitos e incertezas. 

Planejamento Análises racionais e planejadas para antecipação do futuro. 

Quinn, 
1978 

Planejamento formal 
e sistemático  

Foco em fatores quantitativos. 

Poder 
comportamental 

Múltiplos objetivos e interesses com base nos fatores 
comportamentais e na dinâmica das relações humanas. 

Incrementalismo 
lógico 

Procura integrar as duas abordagens anteriores na formulação 
estratégica. 

Idenburg, 
1993 

Planejamento 
racional 

Estudo e seleção das alternativas disponíveis para atingir um 
objetivo mediante análise ambiental estruturada e racional. 

Planejamento - guia 
do processo de 
aprendizagem 

Planos estratégicos construídos mediante processo de 
aprendizagem contínuo e revisional dos objetivos em um 
mundo complexo. 

Incrementalismo 
lógico 

A elaboração estratégica considera a intuição, os 
comportamentos, as pessoas, o poder, as dúvidas e as 
emoções em seu processo. 

Estratégias 
emergentes 

Estratégias resultam de reações às mudanças ambientais, 
assim não existem regras fixas e planos prévios. 

Mintzberg, 
Ahlstrand e 

Lampel, 
2000 

Prescritiva 
Como as estratégias são formuladas visando prescrever seus 
contextos de aplicação. 

Descritiva 
Descrição de como se formulam as estratégias, mas com focos 
diferenciados. 

Configuradora 
A estratégia entendida como um processo de transformação e 
aglutinação do processo de formulação estratégica. 

Whittington, 
2002 

Clássica 
Processo racional de análise deliberada, mediante planos para 
maximizar a vantagem da empresa no longo prazo. 

Evolucionária 
Estratégias derivam de mudanças ambientais impossíveis de se 
prever e o mercado seleciona as empresas que sobreviverão. 

Processualista 
Imperfeições do mercado permitem estratégias que emergem 
de decisões tomadas, não considera a racionalidade perfeita. 

Sistêmica 
Análise racional e formulação de estratégias globais, mediante 
processo que considere os contextos sociais. 

Furrer et 
al., 2008 

Até 1960 
‗Pré-história‘ da estratégia gerencial - propiciou o descortinar 
dos estudos sobre as organizações e a burocracia com as 
ideias econômicas, numa perspectiva determinística. 

Década de 1960 
Nasce o gerenciamento estratégico - foco na adequação das 
organizações ao ambiente externo (contingencial). Estudos de 
casos com ênfase em prescrições normativas. 

Década de 1970 

Abordagem de processos - estudos descritivos da formulação 
estratégica relacionada à tomada de decisão, entendidas como 
não intencional; performance organizacional - análise das 
forças num setor e procura por vantagens competitivas. 

Após década de 
1970 

Teorias: Econômica dos Custos de Transação; da Agência; 
Baseada em Recursos; vantagem invisível, dentre outras. 

 

Mintzberg (1973) apontou que as empresas tomam decisões para moldar 

suas estratégias de três modos relacionados ao ambiente: empreendedor; 

adaptativo; e de planejamento. Para Quinn (1978), as decisões estratégicas devem 

ser incrementais (passo-a-passo) por meio de tentativas para aproveitamento 



110 

cuidadoso das oportunidades em face das contingências ambientais, com base no: 

planejamento formal e sistemático; poder comportamental; e, incrementalismo 

lógico. Já Idenburg (1993) adotou classificação quanto aos processos de 

desenvolvimento estratégico: planejamento racional; planejamento como guia do 

processo de aprendizagem; incrementalismo lógico; e, estratégias emergentes. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definiram que as diferentes correntes 

de evolução da estratégia empresarial constituem 3 grupos de formulações: 

prescritiva; descritiva; e, configuradora. Para Whittington (2002) a formulação 

estratégica ocorre em 4 abordagens (clássica, evolucionária, processualista e 

sistêmica), caracterizadas em um eixo de duas dimensões: os resultados que se 

buscam com as estratégias; e a natureza do processo de formação. Furrer et al. 

(2008) classificaram as estratégias empresariais pelo aspecto temporal: até 1960 - 

‗pré-história‘ da estratégia gerencial; década de 1960 - nascer do gerenciamento 

estratégico; década de 1970 - duas correntes de pensamento (abordagem de 

processos e performance organizacional); pós década de 1970 – teorias com foco 

variado (estruturas internas, relação de dependência quanto aos recursos e 

performance, capacidade das organizações, dentre outras). 

Para Vasconcelos e Cyrino (2000) dois temas são fundamentais na evolução 

do pensamento estratégico face às recentes mudanças socioeconômicas mundiais, 

a vantagem competitiva e a mudança organizacional e estratégica. Temas que 

tendem a convergir devido às dimensões: do aumento da complexidade ambiental 

(incertezas e ambiguidades) e seus impactos no comportamento das empresas; e, 

do foco nos processos e recursos internos. A partir destas dimensões serão 

discutidas aqui, com mais detalhes, algumas das formas de olhar a construção 

estratégica para fins de obtenção de vantagens competitivas para uma empresa.  

 

2.4.2 Estratégias Voltadas para Obtenção de Vantagem Competitiva 

 

A competitividade é vista como a capacidade de um sistema – país, setor 

industrial, grupo de empresas, etc. – em atuar com sucesso num dado contexto de 

negócios (CALDAS; WOOD, 2007). A obtenção de vantagem competitiva consiste 

em um processo dinâmico, contínuo e em constante adaptação ao ambiente 

negocial (local, regional ou nacional), em níveis mais adequados do que os 
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competidores diretos. Vantagem cada vez mais requerida em face das mudanças 

contemporâneas derivadas da globalização e das inovações tecnológicas. 

Para Barney (1991) uma vantagem competitiva consiste em uma estratégia 

que quando implantada cria um valor que não pode ser simultaneamente copiado 

por qualquer concorrente atual ou potencial, dentro de um mercado imperfeito. Para 

Collis e Montgomery (1995, p. 120) ―Competitive advantage, whatever its source, 

ultimately can be attributed to the ownership of a valuable resource that enables the 

company to perform activities better or more cheaply than competitors‖. No entanto, 

esses recursos devem ser considerados não de modo isolado, mas em suas inter-

relações com as forças do mercado. 

Para Vasconcelos e Cyrino (2000), uma vantagem competitiva derivada da 

estratégia empresarial pode ter duas origens principais: como um atributo de 

posicionamento da organização em face do ambiente exterior (estrutura da indústria, 

dinâmica concorrencial e do mercado); e, como um fenômeno decorrente das 

características organizacionais internas que propiciam uma performance superior.  

O desempenho competitivo organizacional pode ser determinado por 

diferentes fatores internos e externos. Sob os externos a organização não tem 

qualquer controle, mas estes afetam diretamente seus negócios (fatores 

macroeconômicos, políticos, institucionais, regulatórios, sociais, internacionais, 

dentre outros). Já os fatores internos são inerentes à estrutura organizacional, estão 

sob seu controle e afetam a capacidade de competição (configuração do setor 

industrial, mercado consumidor, modelo concorrencial etc.). Porém, estes fatores 

condicionam suas ações e definem o potencial para permanecer e concorrer no 

mercado. Dentre eles se incluem as competências e recursos acumulados ao longo 

do tempo pela organização (inovação, processos, informação, pessoas e 

relacionamentos com clientes) e que podem constituir-se em uma vantagem 

competitiva, desde que os gestores saibam utilizá-los (CALDAS; WOOD 2007). 

Uma vantagem competitiva se torna sustentável enquanto os concorrentes 

atuais e potenciais forem incapazes ou inaptos para obter os benefícios advindos 

dessa estratégia. No momento em que qualquer concorrente consegue acessar ou 

obter os benefícios gerados pela estratégia ocorre a perda de sua sustentabilidade 

como vantagem competitiva. Fato este que tende a ocorrer com o tempo. 

Os fatores, processos e habilidades quando combinados e alinhados de modo 

estratégico e em harmonia e ajuste com o ambiente (fit), formam ‗core competences‟ 
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que podem trazer vantagens sustentáveis a uma organização em relação aos 

concorrentes, perante o olhar e percepção de seus clientes (PRAHALAD; HAMEL, 

1990). Contudo, esta condição somente será alcançada se tal combinação 

possibilitar uma distinção ou diferenciação de difícil reprodução ou imitação pelos 

demais competidores de um mercado. 

A partir da abordagem sobre a origem da vantagem competitiva (interna ou 

externa) somadas às premissas sobre a concorrência (estática ou dinâmica), 

Vasconcelos e Cyrino (2000) definem duas dimensões de análise que resultam em 

quatro correntes teóricas principais de estratégias referentes ao alcance de níveis de 

performance econômica superior de uma empresa. Estratégias que são: de 

posicionamento; dos recursos; dos processos de mercado; e, das competências ou 

capacidades dinâmicas. Essas correntes teóricas representadas na Figura 3 

possuem distintas considerações em relação à unidade de análise, à concepção da 

firma e à natureza e fonte da vantagem competitiva: 

 

Figura 3 – Correntes teóricas estratégicas explicativas da vantagem 

competitiva. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Vasconcelos e Cyrino (2000). 

 

A corrente da análise estrutural da indústria ou de posicionamento possui 

uma abordagem externa que analisa o ambiente ou a estrutura em que as empresas 

estão inseridas para tentar compreender e adequar suas estratégias empresariais às 

forças competitivas da indústria (setor econômico). O comportamento empresarial é 
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definido pelas forças da indústria: número e tamanho dos concorrentes, 

compradores e fornecedores; diferenciação dos produtos; existência ou não de 

barreiras a novos entrantes no setor; e, grau de integração vertical. 

Os principais expoentes teóricos da análise estrutural da indústria ou de 

posicionamento foram E. Maison, J. Bain e M. Porter, ao conceberem a firma como 

um conjunto de atividades complementares com uma função técnica dentro de uma 

dada indústria ou setor econômico. O ambiente competitivo é tido como estático e a 

vantagem competitiva seria sustentada em situações de quase monopólio e cuja 

fonte encontra-se na atratividade e posicionamento da firma na indústria/setor 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

A outra corrente foca nos recursos internos da firma, aqueles que podem 

gerar retornos superiores, ou seja, vantagens competitivas sustentáveis dentro de 

um ambiente tratado como estático. Esta abordagem apregoa que a natureza e a 

fonte da vantagem competitiva concentram-se em um conjunto de recursos e 

competências da firma, estáveis e específicos, que propiciam uma vantagem 

sustentada e que são de difícil imitação por serem de acesso privilegiado. As 

condições de obtenção de vantagem competitiva face aos recursos internos formam 

duas dimensões: Posicional – condições que distinguem o tipo, a magnitude e a 

natureza dos recursos da firma (adquiridos ou construídos), com enfoque naqueles 

que dificultam ou limitam a imitação (reprodução) por outros, como restrições 

deliberadas (poder de mercado ou eficiência) e legais (direitos de propriedade bem 

definidos); e, Sustentável – condições que garantem e sustentam a retenção dos 

recursos que lhe são específicos ou difíceis de serem transferidos, como as 

restrições complexas (dificuldades de auto reprodução e imitação dos recursos) e 

tácitas (dificuldade de transferir o conhecimento) (KRETZER; MENEZES, 2006). 

A terceira corrente, dos Processos de Mercado, possui uma abordagem 

externa que enfoca a busca de equilíbrio econômico da empresa, dos mercados e 

da concorrência por meio de processos de mudança e de inovação empreendedora 

dinâmicos. A unidade de análise está na dinâmica do mercado (ciclos de criação e 

destruição, inovação, imitação e seleção). Esta abordagem surgiu da Escola 

Austríaca da Economia (Hayek e Schumpeter) que entendia a firma como produto 

de inovações e da criação de conhecimento, e a vantagem competitiva como algo de 

natureza transitória e cíclica, cuja fonte está na inovação e na ‗destruição criadora‘. 
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Por último, a Teoria das Capacidades Dinâmicas desloca o olhar estratégico 

para dentro das organizações. Ela faz denotar que processos, rotinas, fluxos de 

recursos e competências devem evoluir em face de adaptação às mudanças e ao 

dinamismo do ambiente. Alguns dos contribuintes deste pensar foram: Teece, 

Nelson, Prahalad e Hamel. A natureza da vantagem competitiva é sustentável, a 

partir da regeneração e reconfiguração da base de seus recursos, competências e 

capacidades (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Dentre as correntes teóricas estratégicas que visam explicar a obtenção de 

vantagens competitivas por uma organização, são focalizadas nestas duas 

abordagens principais: a Análise Estrutural de Posicionamento em uma Indústria, 

voltada para o ambiente externo; e, a Teoria Baseada em Recursos (RBV), 

direcionada para o ambiente interno (recursos e capacidades da firma). A 

apresentação destas abordagens é importante face aos objetivos deste estudo sobre 

competitividade e sustentabilidade no meio hoteleiro nacional. 

 

2.4.2.1 Foco no posicionamento em uma indústria ou setor 

 

Os estudos sobre a estrutura de uma indústria e o posicionamento das 

empresas iniciaram-se com o pioneirismo dos estudos de Maison e Bain que 

elaboraram o modelo Structure–Conduct-Performance (SCP) referente à análise das 

relações de poder exercidas por monopólios e oligopólios para fins de 

regulamentação governamental. O modelo supunha que a performance econômica 

das firmas é resultado do comportamento dos concorrentes em relação aos preços e 

custos, que por sua vez deriva da estrutura industrial em que estão inseridas, assim, 

os monopólios e oligopólios representavam ameaça ao equilíbrio econômico e à 

sociedade (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Com base no modelo SCP, Porter (1980) formulou que se uma empresa 

objetiva alcançar uma posição competitiva privilegiada deve identificar as forças que 

podem ameaçar ou gerar oportunidades e restrições em um dado setor. O 

posicionamento da firma na estrutura industrial é fundamental para o sucesso ou 

fracasso no cenário competitivo (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

De acordo com Porter (1980) uma vantagem competitiva resulta do modo ou 

capacidade de uma firma realizar com eficiência as atividades necessárias para 
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obter um custo menor do que seus concorrentes ou de gerar um valor diferenciado 

(único) para seus clientes. Cabe à estratégia proteger a firma da ação das forças 

competitivas que podem erodir essa vantagem competitiva em uma indústria. Assim, 

seu papel é criar barreiras que protejam a firma contra as forças competitivas ou que 

possam influenciá-las ao seu favor (PORTER, 1980). 

Porter (1980) elaborou um modelo de 5 forças determinantes da atratividade 

(rentabilidade de longo prazo) e da posição competitiva (nível de lucratividade) de 

uma organização em um setor dotado de homogeneidade, conforme a Figura 4: 

 

Figura 4 - Modelo de 5 forças determinantes em uma indústria. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Porter (1980) 

 

As forças do modelo de Porter são: a) ameaça de novos entrantes – barreiras 

que determinam o grau de acesso ao mercado ou setor econômico (economias de 

escala, diferenciação de produto, lealdade à marca, alta necessidade de capital, 

curva de experiência, vantagens de custo e domínio dos canais de distribuição); b) 

grau de rivalidade e competição (concorrentes, experiência acumulada, crescimento 

do setor, variação da demanda, custos fixos, diferenciação dos produtos, 

diversidade de estratégias e objetivos); c) poder dos compradores (barganha por 

qualidade, estoques, interesses de compra e sensibilidade aos atributos do 

produto/serviço); d) poder dos fornecedores (formação de preços, qualidade e 

disponibilidade de insumos, grau de concentração, parcerias e capacidade de 

integração); e, e) ameaça de produtos substitutos (limites para os preços, 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento) (PORTER, 1980; PORTER, 1985). 
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As cinco forças competitivas devem preponderar na escolha e moldagem das 

estratégias organizacionais voltadas à construção de defesas contra os concorrentes 

e na busca de vantagens competitivas. Todavia, se alteram no tempo e/ou pelos 

movimentos intencionais e racionais dos participantes da indústria (concorrentes 

atuais e potenciais, produtos substitutivos, fornecedores e compradores) em 

resposta ao ambiente (PORTER, 1980; 1985; 1998; DAY, 1999). 

O modelo de Porter (1980 e 1985) procurou reconhecer as forças que 

estimulam ou restringem a competitividade, que geram impactos na atratividade e 

lucratividade média dos participantes, que influenciam os preços, custos, 

investimentos necessários, retornos esperados e regras de concorrência e ainda, 

envolvem o processo de tomada de decisões no setor. As inter-relações entre as 

cinco forças constituem a estrutura do setor (indústria), fundamental para o ajuste da 

relação entre oferta e demanda e determinam como será compartilhado ou quem irá 

captar o valor criado pela satisfação das necessidades dos clientes (DAY, 1999). 

A proposta de Porter se tornou um paradigma dominante durante muitos anos 

no campo das estratégias organizacionais Seu uso permite perceber a 

complexidade, a origem, os fatores críticos e a evolução da concorrência em uma 

indústria, e identificar inovações estratégicas que melhorariam a rentabilidade de 

uma empresa e/ou da indústria como um todo. Uma empresa pode identificar modos 

de influenciar ao seu favor o equilíbrio do setor ou responder às mudanças nos 

fatores básicos destas forças antes dos demais (CARNEIRO; CAVALCANTI; SILVA, 

1997), para formular estratégias que explorem oportunidades existentes e gerem 

vantagens competitivas (PORTER, 1998). 

Uma organização deve escolher o tipo de vantagem que procura e o escopo 

do qual irá alcançá-la (amplo ou estreito), além de atentar para os desdobramentos 

e consequências das estratégias adotadas. Portanto, as escolhas sofrem impactos 

das decisões dos concorrentes (passadas e presentes) e determinam as estratégias 

à disposição de uma empresa. Assim, uma organização cria valor para os clientes 

mediante a satisfação das necessidades deles, de modo a ultrapassar os custos de 

fabricação e a gerar lucratividade. Ao atingir uma vantagem competitiva devem ser 

erguidas barreiras para preservar a estratégia frente aos ataques da concorrência e 

dificultar sua imitação (PORTER, 1980). 

A análise das forças competitivas auxilia no alcance de uma posição favorável 

(lucrativa e sustentável) em relação à concorrência em uma dada indústria e serve 
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de base para elaboração das estratégicas organizacionais mais adequadas para a 

obtenção de uma vantagem competitiva sustentável (desempenho superior). A 

vantagem competitiva está no âmago de qualquer estratégia, ―The strategic value of 

an activity determines its capability as a source of competitive advantage‖ (ESPINO-

RODRÍGUEZ; PADRÓN-ROBAINA, 2005, p. 708). 

Quanto mais competidores existirem em um dado espaço territorial, maiores 

serão os conflitos por participação de mercado e maiores serão as pressões que 

influenciam as forças competitivas exercidas: por intervenções governamentais que 

regulam o mercado e facilitam ou restringem o acesso e a competitividade de um 

setor; por mudanças tecnológicas que influenciam na relação preço-desempenho e 

propiciam condições de acesso ao mercado; e pelo crescimento e volatilidade do 

mercado, pois quanto mais rentável se torna, mais aumenta o grau de competição 

em seu interior (DAY, 1999). 

O trabalho de Porter recebeu diversas críticas ao longo dos anos, mas 

continua sendo alvo de pesquisas sobre a vida organizacional, pois sua validade 

empírica é reconhecida. Contudo existem algumas limitações e pontos fracos no 

modelo, tais quais: dificuldade na definição dos limites quanto aos produtos 

substitutos; não consideração dos efeitos de produtos complementares no mercado, 

sobretudo face às mudanças tecnológicas; não captura da complexidade crescente 

e dos relacionamentos entre fornecedores, clientes e competidores em mercados 

emergentes; e, consideração dos relacionamentos entre fornecedores e clientes 

como um jogo de soma zero e não relações do tipo ‗ganha-ganha‘ (DAY, 1999). 

O Modelo de Porter ainda tem grande valia e pode ser utilizado pelos 

gestores do turismo para identificar as principais forças existentes no âmbito da 

indústria do turismo e em seus diversos componentes. Assim, permite melhor 

definição das estratégias de competição e posicionamento dentro do destino turístico 

em que se encontram. Porém, estes não podem deixar de efetuar considerações 

sobre outros aspectos e quanto aos recursos que dispõem, ou seja, os recursos e as 

capacidades da firma. 
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2.4.2.2 Foco nos recursos da firma – abordagem Baseada em Recursos (RBV) 

 

A abordagem Baseada em Recursos teve como ponto inicial as ideias de 

Edith Penrose (1959), cujas principais contribuições foram prover uma teoria de 

gerenciamento dos recursos, oportunidades produtivas, diversificação estratégica e 

oportunidades de crescimento da lucratividade (performance da firma), mediante 

uma lógica causal capaz de desembaraçar a ligação entre recursos, capacidades e 

vantagem competitiva. Ideias que foram de fundamental importância para a teoria 

baseada em recursos e sua assunção sobre as fontes de vantagem competitiva 

sustentada, a partir de três argumentos básicos: a heterogeneidade intraindustrial no 

emprego dos recursos incita a criação de diferentes oportunidades produtivas e 

performances financeiras; a função dos gestores é catalisar a conversão dos 

recursos da firma em novas capacidades e produtos, a partir de novas combinações 

de recursos para inovação e criação de valor econômico; e, o conhecimento 

adequado dos recursos e sua utilização determinam a direção e as taxas de 

crescimento da firma (KOR; MAHONEY, 2004). 

A base da RBV derivou das influências das ideias de Penrose, ao postular 

que as firmas se ajustavam às condições ambientais necessárias para o sucesso de 

suas ações e crescimento, como entidades administrativas e não como uma função 

abstrata de transformação de insumos em produtos (VASCONCELOS; CYRINO, 

2000). Penrose proveu uma teoria de gerenciamento efetivo dos recursos da firma 

(feixe de recursos), oportunidades produtivas e diversificação estratégica. Sua 

abordagem é concernente com os aspectos de eficiência, retorno econômico, 

vantagem competitiva e crescimento do lucro, verdadeiras pedras angulares da RBV 

no gerenciamento estratégico moderno (KOR; MAHONEY, 2004). 

Para Vasconcelos e Cyrino (2000), Penrose antecipou muitos temas 

fundamentais da abordagem Baseada em Recursos, tais como: a especificidade das 

firmas e a importância do conhecimento sobre a heterogeneidade dos recursos e 

sobre seus usos. Ou seja, Penrose contribuiu para o entendimento da criação de 

vantagem competitiva a partir dos aspectos endógenos (KOR; MAHONEY, 2004), e 

que as decisões estratégicas são determinadas pela organização e planejamento 

dos recursos e serviços (conhecimentos) existentes (KRETZER; MENEZES, 2006). 
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A partir dos anos de 1980 surgiram teorias e argumentos sobre estratégia e 

competitividade com foco no âmbito organizacional interno que melhor 

desenvolveram as ideias de Penrose, como o trabalho de Wernerfelt (1984) sobre o 

relacionamento entre recursos e lucratividade. Esta abordagem passou a conceber 

que a origem da vantagem competitiva está dentro das organizações, numa 

combinação das perspectivas externa e interna, e sugere a elaboração de 

estratégias com base nos recursos endógenos (KRETZER; MENEZES, 2006). 

Na década de 1990 esses estudos ganharam corpo e consolidação teórica 

com as contribuições de autores como Barney, Conner, Grant e Peteraf, dentre 

outros. Havia uma busca por respostas para questionamentos sobre o meio 

empresarial, tais como: por que alguns competidores são mais rentáveis que 

outros?; como desenvolver estratégias diversificadas que fazem sentido?; e, como 

colocar em prática a ideia de core competence? (COLLIS; MONTGOMERY, 1995). 

Para Grant (1991), a base para responder tais questões encontrava-se no 

interior das organizações, em seus recursos e capacidades que são vetores 

preponderantes na formulação das estratégias para obtenção de vantagem 

competitiva. Torna-se necessário compreender os relacionamentos entre os 

recursos, as capacidades, a competitividade, a lucratividade e a compreensão dos 

mecanismos através dos quais uma vantagem competitiva pode ser sustentada por 

longo tempo. De modo, a serem desenhadas estratégias para explorar ao máximo 

os efeitos das características únicas da firma. 

Pela teoria baseada em recursos as estratégias organizacionais e sua 

performance dependem de recursos ou fatores intrínsecos (competências, 

capacidades e habilidades) que são fundamentais para a definição de vantagens 

competitivas (BARNEY, 1991). Recursos dotados das características de imobilidade, 

heterogeneidade e dificuldade de imitação pelos concorrentes e que formam a base 

do conhecimento produtivo e organizacional diferenciado que geram retornos 

superiores a uma organização. Em suma, vantagens competitivas de longo prazo, 

fundamentadas na capacidade de seleção e combinação de recursos adequados e 

mutuamente complementares, raros ou difíceis de serem transferidos ou copiados 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Recursos entendidos por Grant (1991) como as entradas de um processo 

produtivo (capital, equipamentos, habilidades dos empregados, patentes, marcas, 

dentre outros), que devem ser coordenados para obtenção de um resultado. Já as 
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capacidades correspondem a como os recursos são arranjados para realização das 

tarefas, ou seja, o que se pode fazer com o grupo de recursos disponíveis e 

organizados. Assim, ―they are the primary constants upon which a firm can establish 

its identity and frame its strategy, and they are the primary sources of the firm's 

profitability‖ (GRANT, 1991, p. 133). 

Para Barney (1991) os recursos consistem em todos os bens ou ativos, as 

capacidades, os processos organizacionais, os atributos, as informações e os 

conhecimentos controlados por uma empresa e que são capazes de prover, 

implantar e fortalecer as estratégias que irão gerar eficiência e eficácia. Podem ser 

categorizados em recursos de capital físicos (tecnologias, unidades industriais e 

equipamentos, localização e acesso a matérias-primas), humanos (treinamento, 

experiências, julgamentos, inteligência, relacionamentos e insights) ou 

organizacionais (estrutura formal, planejamento, sistemas de controle e 

coordenação, e relacionamentos entre a firma com o ambiente interno e externo). 

Os recursos intrínsecos serão capazes de gerar uma vantagem competitiva 

sustentada em um ambiente heterogêneo e de imobilidade, desde que possuam os 

seguintes atributos: a) sejam valiosos, quando capazes de conceber a firma 

estratégias que consigam explorar as oportunidades e/ou reduzir as ameaças 

ambientais e prover eficiência e eficácia; b) raridade, em relação aos atuais e 

potenciais competidores; c) imitabilidade imperfeita - não possam ser perfeitamente 

imitáveis ou obtidos pelos concorrentes; e, d) substitubilidade - não tenham como 

ser substituídos na geração de estratégias competitivas (BARNEY, 1991). 

BARNEY (1991) criou um framework capaz de facilitar a análise do 

relacionamento de um dado recurso interno da firma e seus atributos como fontes de 

vantagem competitiva sustentada. O framework é apresentado na Figura 5: 

 

Figura 5 - Framework do relacionamento entre recursos internos e vantagem 

competitiva 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Barney (1991, p. 112)  
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Para Grant (1991) os recursos e capacidades são determinantes para a 

sustentabilidade de uma vantagem competitiva, desde que a firma possua a 

habilidade para apropriar-se dos retornos gerados e que estes sejam também: 

duráveis por longo tempo; de difícil identificação e compreensão para os 

competidores; de transferência imperfeita; de difícil replicação; e, cuja propriedade e 

controle pela firma sejam claros. Portanto, estes necessitam ser protegidos e 

exercem um papel central na elaboração das estratégias competitivas, ―Designing 

strategy around the most critically important resources and capabilities may imply 

that the firm limits its strategic scope to those activities where it possesses a clear 

competitive advantage‖ (GRANT, 1991, p. 130). 

As implicações da teoria baseada em recursos para o gerenciamento 

estratégico são confusas por duas razões: ―First, the various contributions lack a 

single integrating framework. Second, little effort has been made to develop the 

practical implications‖ (GRANT, 1991, p. 115). Para clarear esses aspectos, Grant 

(1991) criou um framework da utilização da abordagem baseada em recursos para 

análise estratégica organizacional, composto por 5 etapas, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 - Abordagem Baseada em Recursos para Análise Estratégica: um 

framework prático 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Grant (1991, p. 115) 
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O framework proposto por Grant (1991) permite compreender a existência de 

uma relação cíclica entre os recursos da firma e a capacidade para organizá-los em 

busca de vantagem competitiva. Para tal a organização deve seguir alguns passos 

iniciados com a identificação e classificação dos recursos que possui e avaliação em 

relação às dotações dos concorrentes, para assim identificar as melhores 

oportunidades para utilizá-los. A seguir, deve identificar suas capacidades, bem 

como os recursos internos e as complexidades, que permitem obter mais eficiência 

que os concorrentes. Depois, avaliar o potencial dos recursos e capacidades destes 

gerarem vantagem competitiva e apropriação dos retornos. Somente então, deve 

efetuar a seleção da estratégia que melhor explore os recursos internos e as 

capacidades relativas às oportunidades detectadas no ambiente. Por último, 

necessita identificar as lacunas que precisam ser preenchidas e investir no 

reabastecimento, ampliando e atualizando a base de recursos da empresa. Esta 

relação deve consistir na base do processo de elaboração e formulação estratégica 

e possibilitará reinvestimentos, correções e incrementos nos recursos da firma. 

Para Acedo, Barroso e Galan (2006) a abordagem baseada em recursos 

possui três tendências principais que coexistem de forma interligada, inclusive desde 

suas origens: visão baseada em recursos; visão baseada em conhecimento; e visão 

relacional. Estas tendências têm tido seu uso disseminado em diferentes campos 

gerenciais e de outros ramos do conhecimento. Porém, no prosseguimento deste 

estudo será enfatizada apenas a Visão Baseada em Recursos (RBV). 

A RBV é uma das teorias mais aplicadas no exame quanto ao relacionamento 

entre as características internas e a performance da empresa. Ela liga as 

capacidades internas da firma (o que ela faz bem ou melhor), com o ambiente 

externo (as necessidades e demandas do mercado e o que os competidores 

oferecem). O foco migra de um olhar para a estrutura da indústria como um todo, 

para outro nos recursos e competências organizacionais internos, melhores e mais 

adequados para os negócios e desenvolvimento de estratégias da firma em relação 

aos concorrentes (COLLIS; MONTGOMERY, 1995). Em suma, relaciona a dinâmica 

da vantagem competitiva com as características dos recursos e como estes se 

alteram com o passar do tempo (KRETZER; MENEZES, 2006). 

O objetivo principal da RBV seria explicar a criação, manutenção e renovação 

da vantagem competitiva no que se refere às características dos recursos da firma 

(recursos internos) e como estas mudam com o tempo. Assim, obter uma 
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perspectiva que busca explicar como os recursos internos e seu controle eficiente se 

conectam com as estratégias organizacionais criativas e empreendedoras. 

Compreender o que uma firma faz ou pode fazer tão bem (processo organizacional e 

gerencial) com os recursos que dispõe (tangíveis e intangíveis), que proporcionam 

altos retornos (atratividade) ao longo de um período de tempo (NELSON, 1991). 

Os recursos e serviços de uma firma são únicos (heterogêneos) e somente 

eles são capazes de gerar retornos (KRETZER; MENEZES, 2006). De modo que as 

diferenças entre as organizações (heterogeneidade) não existem somente no 

desempenho (eficiência e eficácia) dos recursos empregados no processo de 

produção e comercialização e no posicionamento no mercado (participação, 

faturamento e lucratividade), mas também em seu comportamento (organização das 

atividades específicas ou capacidades essenciais). Isto gera dificuldades de 

mudança (tempo, custo e estrutura), ou seja, como a firma é capaz de fazer tão bem 

um conjunto de coisas (NELSON, 1991). 

Para Barney (1986; 1991) o papel de não alteração de recursos controlados 

pela organização está na criação de uma vantagem competitiva sustentada, 

causada pelas características distintivas e que geram altos custos para serem 

copiados. É preciso determinar como os recursos organizacionais podem afetar a 

performance da firma e contribuir para ganhos de competitividade. Para Grant 

(1991) a vantagem competitiva sobre os rivais gerada por fatores internos é a fonte 

fundamental de diferenciais de lucratividade concorrencial, mais do que o ambiente 

externo. 

Para a RBV a vantagem competitiva pode ser entendida sob duas versões: 

desempenho e comportamento. O desempenho examina condições de incerteza e 

custos de informações positivos, em que a superioridade (eficiência) das firmas não 

depende tanto das práticas monopolísticas (poder de mercado), mas da resposta 

eficiente (dotação de recursos) à escassez. Já o comportamento - destaca o 

processo dinâmico que envolve as firmas e o ambiente, ao enfocar que as mesmas 

podem não só mudar e adaptar-se às condições externas (mudanças nas 

oportunidades de mercado), mas também influenciá-las, pois o ambiente é dinâmico, 

incerto, conflituoso e desequilibrado. 

Na RBV, as condições de obtenção de vantagem competitiva face aos 

recursos internos formam duas dimensões: Posicional – condições que distinguem o 

tipo, a magnitude e a natureza dos recursos da firma (adquiridos ou construídos), 
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com enfoque naqueles que dificultam ou limitam a imitação (reprodução) por outros; 

e, Sustentável – condições que garantem e sustentam a retenção dos recursos que 

lhe são específicos ou difíceis de serem transferidos, atributos únicos e difíceis de 

reprodução ou imitação (KRETZER; MENEZES, 2006). 

Collis e Montgomery (1995) apontam que uma das maiores dificuldades 

práticas dos gestores relativos à RBV está na identificação e avaliação de quais são 

os recursos que propiciam vantagem competitiva e que devem estar na base da 

elaboração estratégica. Para contribuir com a redução desse problema os autores 

propuseram a realização de uma testagem com cinco questões a serem efetuadas 

referentes a um dado recurso interno, como mostrado no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Teste dos recursos da firma quanto à vantagem competitiva 

TESTE QUESTÃO DESCRIÇÃO 

Inimitabilidade 
O recurso é difícil de ser 
copiado por outra organização? 

Trata-se do coração da criação de valor e da 
limitação competitiva. 

Durabilidade 
Quão rapidamente o recurso é 
depreciado? 

Quanto mais demorar a depreciação do 
recurso, maior será o seu valor. 

Apropriabilidade 
Quem captura o valor criado 
pelo recurso? 

Como o valor é repartido entre os 
integrantes da rede de negócios 
(fornecedores, distribuidores, clientes e 
funcionários) da firma. 

Substitutabilidade 
Pode um recurso único ser 
substituído por outro diferente? 

Se houver um recurso substitutivo este 
perderá seu valor. 

Superioridade 
competitiva 

Qual recurso é realmente 
melhor? 

Deve-se efetuar uma busca por uma 
avaliação crítica dos stakeholders (visão da 
competitividade de fora para dentro). 

Fonte: Elaborado a partir de Collis e Montgomery (1995). 

 

A procura de respostas adequadas para as questões elencadas por Collis e 

Montgomery (1995) é de grande valia para que um gestor consiga identificar os 

recursos organizacionais que irão de fato propiciar diferenciais competitivos 

positivos. Espino-Rodríguez e Padrón-Robaina (2005, p. 708) afirmam que isto não 

é diferente no setor hoteleiro, no qual ―it must distinguish resources that are only of a 

certain value from those that are really sources of competitive advantage‖. 

Nesse sentido, foram identificados trabalhos referentes ao campo do turismo 

e ao segmento da hotelaria que utilizaram a RBV como base de sua elaboração, e 

que serão apresentados a seguir. Rivera (2000; 2002) ao analisar as condições 

sobre as quais o programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) da 

Costa Rica pode levar os hotéis a terem vantagens de diferenciação e de maiores 

preços e de vendas (taxa de ocupação), identificou que os hotéis com certificação e 
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performance ambiental superiores mostram relacionamento positivo com vantagens 

de diferenciação (preços prêmio). 

Melián-González e García-Falcón (2003) avaliaram o potencial competitivo do 

arquipélago da Gran Canária (Espanha) como destino de turismo esportivo na 

modalidade de pesca oceânica e os resultados indicaram grandes possibilidades de 

obtenção de vantagem competitiva em relação aos destinos similares na região. 

Também, identificaram os recursos dotados das características de heterogeneidade 

e inimitabilidade e que favorecem tal condição. 

Hocayen-da-Silva e Teixeira (2007) ao analisarem o ambiente competitivo e a 

obtenção de vantagens competitivas para um hotel de Curitiba/PR concluíram que 

os gestores hoteleiros devem identificar alternativas estratégicas viáveis para 

criação de vantagens competitivas como forma de sobrevivência organizacional. 

Devem identificar aqueles recursos que os diferenciem, que proporcionem 

capacidades distintivas quando administrados eficaz e eficientemente, e possibilitem 

superar os concorrentes. Os autores reforçam que os recursos físicos (tecnologia, 

maquinário, móveis, equipamentos, instalações e localização geográfica) e humanos 

(treinamento, experiência, relacionamentos e trabalho da equipe técnica e gerencial) 

receberam maior atenção dos gestores e contribuíram para a obtenção de 

vantagens competitivas sustentáveis. 

Lin e Wu (2008) ao procurarem identificar os recursos e capacidades mais 

importantes para desenvolver um quadro avaliativo das estratégias de marketing em 

serviços para pequenos hotéis de Taiwan, concluíram ser necessário incluir estes 

recursos e capacidades específicos e limitados na avaliação e seleção estratégica 

para obtenção de uma vantagem competitiva sustentável. 

Massukado-Nakatani e Teixeira (2009) em estudo sobre destinos turísticos no 

Paraná efetuaram um sumário com as categorias de recursos internos, com base 

em Penrose, Barney e Grant. Citam a existência de 5 tipos de recursos: capital 

humano (capacitação e gerenciamento de profissionais e equipes); financeiros 

(capital monetário necessário para conceber e implantar as estratégias); físicos 

(bens tangíveis); organizacionais (cultura e sistemas de controle, coordenação e 

planejamento) e arquitetura organizacional (relacionamentos com organizações 

públicas e privadas). ―Although the tourist resources are not explicitly illustrated as a 

resource category in RBV, they can be considered a physical (e.g. geographical 
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location) or an organizational resource (e.g. local traditions and culture)‖ 

(MASSUKADO-NAKATANI; TEIXEIRA, 2009, p. 67). 

Os trabalhos citados foram de grande valia para o entendimento de aplicação 

da RBV no setor do turismo e dos fatores internos que podem gerar maior 

competitividade, em face da incorporação da sustentabilidade no gerenciamento do 

segmento de hotelaria. 

 

2.4.3 A Sustentabilidade na Tomada de Decisões Estratégicas 

 

A incorporação das temáticas da sustentabilidade e do gerenciamento 

ambiental como estratégias corporativas crescem devido às várias forças 

institucionais, competitivas e pressões e interesses dos diferentes grupos de 

stakeholders que têm influenciado nas últimas décadas o delineamento estratégico 

das organizações (MIRANDA; SAMUDIO; DOURADO, 1997). Em resposta às 

exigências e pressões para adoção de práticas e sistemas de gestão ambiental, as 

empresas se mobilizam e aceitam incluir a variável ambiental na elaboração das 

estratégias e certificar, monitorar e controlar os impactos de seus processos 

produtivos. Leis, multas, e queixas dos consumidores obrigam-nas a avançarem 

rumo à era ambiental ou até a saírem do mercado (GONÇALVES, 2004). 

As empresas precisam entender que os benefícios de redução de custos e 

melhorias operacionais quanto à incorporação da variável ambiental podem propiciar 

maior competitividade e retorno mercadológico. De início, dentro de uma abordagem 

tradicional e reativa, as organizações aceitam suas responsabilidades, porém mais 

como uma possível alternativa para a solução dos problemas ambientais face ao 

surgimento de padrões obrigatórios e de leis restritivas às operações produtivas. Isto 

pode ser considerado ineficiente por causa da crescente velocidade das mudanças e 

do estabelecimento de novo padrão ambiental. Torna-se importante o emprego da 

abordagem proativa e criativa das condições e fatores internos para aproveitar e 

transformar restrições e ameaças ambientais em oportunidades de negócios 

(MIRANDA; SAMUDIO; DOURADO, 1997). 

A ênfase na antecipação e proatividade quanto à temática ambiental envolve 

uma série de decisões estratégicas, como investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e processos com tecnologias limpas que 

influenciam as políticas, metas e planos de ação de direcionamento da empresa. 
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Decisões voltadas a atender a um novo tipo de consumidor ‗verde‘ que prioriza em 

suas compras e hábitos de consumo produtos de empresas que adotam uma 

abordagem concernente e preocupada com os aspectos ambientais. Além dos 

consumidores, as organizações precisam atender aos interesses de grupos de 

pressão, das empresas de seguros e dos investidores ‗verdes‘, dentre outros 

(MIRANDA; SAMUDIO; DOURADO, 1997). 

Para a gestão hoteleira esse entendimento é fundamental, pois é um 

segmento mais sensível às pressões dos valores e comportamentos dos clientes e 

sente os impactos diretos de suas atitudes em relação aos serviços prestados que 

outros setores. É um tipo de serviço ―where the customer is physically present in the 

organization in which its services are delivered and consumed, customer satisfaction 

is more immediately an organizational priority and more observable than in almost 

any other industry‖ (CHUNG; PARKER, 2008, p. 284). 

Le et al. (2006) mostram que existe uma variedade de motivações para que 

os hotéis adotem práticas ambientalmente sustentáveis em suas operações. 

Mediante uso do modelo de Difusão da Inovação criado por Rogers em 1995, os 

autores apontam 3 grupos de fatores que influenciam a probabilidade de adoção de 

práticas sustentáveis: características de inovação; características organizacionais; e, 

características ambientais. Le et al. (2006) apresentam que as características de 

inovação consistem nas ideias, conceitos, práticas, produtos ou serviços percebidos 

como novos para os potenciais adotantes e inclui aspectos inerentes a 

complexidade (percepção do grau de dificuldade de compreensão e de uso da 

inovação), compatibilidade (consistência com a estrutura da organização, como os 

seus valores, as experiências e as necessidades que surgem), observabilidade 

(visibilidade dos possíveis resultados da inovação) e vantagem relativa (efeitos na 

performance da organização, como redução de custos, melhoria na reputação, no 

volume de vendas ou de participação no mercado). 

Já as características organizacionais referem-se aos fatores internos como o 

tamanho da empresa, sua localização, as atitudes de proteção ambiental e 

propensão a assumir riscos. Por fim, as características ambientais consistem em 

fatores presentes no ambiente em que opera (externas), como as pressões impostas 

à empresa em face das demandas dos clientes, da rivalidade entre os concorrentes, 

das regulamentações e ações governamentais. Todos estes fatores ou 
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características afetam a decisão gerencial de implantar as práticas sustentáveis, 

como mostrado na Figura 7 (LE et al., 2006). 

 

Figura 7 – Framework conceitual com aplicação do Modelo de Rogers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Le et al. (2006, p. 549) 

 

A decisão de adoção de estratégias ambientais no segmento hoteleiro deve 

ser parte sinergística de toda a estratégia corporativa. Isto requer a existência de 

uma base com uma direção estratégica composta por considerações sobre: forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades da organização; legislação e regulações 

ambientais mandatárias nos países em que opera; diretrizes e normas internacionais 

de qualidade; políticas e estratégias ambientais empregadas pelos líderes do setor; 

e, conceitos e preferências dos clientes e comunidade (CHUNG; PARKER, 2008). 

No segmento hoteleiro, a estratégia ambiental ―refers to the strategic 

orientation a firm gives to environmental questions and to how it uses them as a 

competitive tool‖ (CARMONA-MORENO; CÉSPEDES-LORENTE; BURGOS-

JIMÉNEZ, 2004, p. 104). Os autores citam 3 dimensões inerentes a estratégia 

ambiental que devem ser consideradas pelos gestores de MH: i) as características 

da indústria ou setor hoteleiro com respeito às questões ambientais, constituídas 

pelos aspectos da difusão dos impactos ambientais, da escassez de legislação 

ambiental e do papel ativo dos consumidores; ii) as características das práticas 

ambientais nos hotéis, ligadas à natureza voluntária do gerenciamento ambiental, a 

necessidade de envolver os clientes e a ênfase na prevenção da poluição; iii) as 

dimensões da estratégia ambiental nos hotéis, referentes as questões ambientais 

Probabilidade de 

Adoção 

Características Percebidas da Inovação  

 Complexidade. 

 Compatibilidade com a estrutura corrente da 
organização, refletida pelo grau de suporte dos 
trabalhadores. 

 Observabilidade: habilidade para prever os 
efeitos globais e/ou problemas potenciais. 

 Vantagens Relativas: performance financeira, 

market share, imagem/reputação da empresa. 

Características Organizacionais 

1. Tamanho da firma. 
2. Localização. 
3. Nível de ―Greenness‖ da firma. 
4. Atitude rumo à mudança (nível de risco aceito). 

Características 
Ambientais Percebidas 

1. Nível de competição 
2. Demanda dos Clientes 

3. Governo/Regulação 
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entendidas como recursos estratégico, a experiência em gerenciamento ambiental e 

a própria gestão ambiental. 

Para Carmona-Moreno, Céspedes-Lorente e Burgos-Jiménez (2004) a 

estratégia ambiental pode ser definida a partir da percepção que a atividades de 

proteção ambiental e as práticas de gerenciamento ambiental podem prover uma 

vantagem competitiva sustentável a um hotel. Em suma, tais dimensões servem 

para definir uma estratégia ambiental para o hotel: ―the extent to which different 

environmental management practices are implemented, the hotel‟s experience in 

applying such measures and the management‟s perception of environmental 

management as a strategic capability” (CARMONA-MORENO; CÉSPEDES-

LORENTE; BURGOS-JIMÉNEZ, 2004, p. 106). 

Vithessonthi (2009) efetua interessante contribuição ao assunto ao criticar a 

falta de estudos sobre como os executivos de multinacionais veem a 

sustentabilidade corporativa e como suas atitudes e percepções afetam as decisões 

estratégicas das corporações. Ele afirma que ―green companies are typically 

expected try to satisfy both the business world and the ecological world, by a 

compromise between the conflicting pressures from these two sphers‖ 

(VITHESSONTHI, 2009, p. 53). Para tal, lança alguns questionamentos sobre o 

papel dos top managers e os aspectos perceptivos que influenciam a tomada de 

decisão quanto à incorporação da sustentabilidade ecológica. Podem ser 

destacadas as seguintes indagações: como consideram que as estratégias 

corporativas podem promover a sustentabilidade ecológica?; quais fatores os 

influenciam a aceitarem ou a rejeitarem a incorporação da sustentabilidade 

ecológica no processo de tomada de decisões estratégicas e na aceitação da 

sustentabilidade corporativa como um dos principais determinantes que afetam a 

performance organizacional? (VITHESSONTHI, 2009). 

Estratégias corporativas de sustentabilidade ecológica são entendidas como o 

uso dos recursos naturais em taxas que permitam a estes sua reprodução natural ou 

que permitam o desenvolvimento de possíveis substitutos para eles. Isto pode 

induzir percepções com foco e recursos na modificação dos negócios do presente 

para negócios do futuro, ―may require the significant modification of production 

process, which can be costly and time-consuming‖ (VITHESSONTHI, 2009, p. 54). 

Vithessonthi (2009) também introduz um modelo conceitual, apresentado na 

Figura 8, sobre as atitudes dos gestores organizacionais em relação ao 
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desenvolvimento sustentável e aos processos de tomada de decisões quanto à 

adoção de estratégias corporativas de sustentabilidade ecológica. 

 

Figura 8 - Percepções e decisão estratégica corporativa de sustentabilidade 

ecológica (CES). 

 

Fonte: Vithessonthi (2009, p. 55) 

 

O modelo explica porque as mudanças percebidas na vantagem competitiva, 

o medo de performance fraca no curto-prazo e as atitudes rumo ao desenvolvimento 

sustentável afetam as decisões dos executivos quanto às estratégias corporativas 

de sustentabilidade ecológica. Assim, as potenciais respostas aos questionamentos 

efetuados podem estar nos fatores de percepção (experiências, sucessos e 

fracassos ocorridos) que influenciam o processo de tomada de decisão para 

incorporação das estratégias corporativas de sustentabilidade ecológica, derivadas 

do medo de ocorrência de performances fracas no curto-prazo e da mudança da 

vantagem competitiva (VITHESSONTHI, 2009). 

Performances pobres podem ser percebidas como um feedback sobre a 

efetividade de ações passadas, alguns podem manter suas estratégias comuns, 

enquanto outros podem preferir fazer ajustes como uma decisão particular. A 

formulação estratégica relaciona-se à personalidade e a filosofia dos executivos, isto 

implica que as estratégias corporativas são elaboradas conforme suas preferências 

de administração. Compreender os relacionamentos entre as percepções e decisões 

dos executivos na formulação ou na mudança de estratégias relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável por certo ajudará na criação de abordagens para 

responder às questões de sustentabilidade ecológica (VITHESSONTHI, 2009). 
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As ideias e o modelo desenvolvido por Vithessonthi (2009), apresentado na 

Figura 8, são aplicáveis ao setor do turismo, cujos gestores estão sendo compelidos 

a atuar em um ambiente de competição e no qual os aspectos e fatores relacionados 

à sustentabilidade têm ocupado cada vez maior espaço, bem como preocupação, 

nas decisões de gestão. 

 

2.4.4 Competitividade e Sustentabilidade no Turismo e na Gestão Hoteleira 

 

O crescimento da importância econômica mundial do turismo e a globalização 

dos mercados têm gerado alta competição entre os diferentes destinos, que buscam 

atrair mais receitas, taxas e empregos derivados das atividades turísticas. Os 

destinos competem por despertar o interesse dos turistas potenciais e se posicionam 

como locais a serem selecionados para suas viagens (ACERENZA, 2003), de forma 

a superar a atratividade de outros destinos concorrentes (DWYER; KIM, 2003). 

A seleção ou escolha que um turista faz entre os destinos turísticos que lhe 

são possíveis é condicionada por uma série de fatores e tem por característica ser 

subjetiva. Irá se basear em como o turista percebe um destino e a capacidade de 

atender às suas necessidades ou motivações. Os principais fatores que influenciam 

essa decisão estão relacionados ao modo como percebe os atrativos turísticos do 

destino e a distância que terá de percorrer para chegar até o mesmo, incluindo-se aí 

o tempo e as condições para deslocar-se (ACERENZA, 2003). Para Cypriano e 

Gândara (2011, p. 5) ―A atratividade de um destino está relacionada a diversos 

fatores, endógenos e exógenos‖, dentre eles, acessibilidade, valor percebido dos 

atrativos e diferenciação. 

Para Claver-Cortés et al. (2007) a demanda tem suscitado que os produtos 

turísticos incorporem aspectos sustentáveis e forçam o setor do turismo a se adaptar 

aos novos gostos e preferências. Assim, a conservação ambiental de uma 

destinação turística pode se tornar fator essencial em termos de competitividade, 

desde que mantenha sua atratividade e apelo perante os turistas. Competitividade 

entendida como a ―ability of a destination to provide a high standard of living for 

residents of the destination‖ (CROUCH; RITCHIE, 1999, p. 137), ou seja, que 

contribua para a prosperidade e qualidade de vida do destino. 

É relevante que os gestores do turismo avaliem a competitividade do destino 

turístico para assim melhor contribuírem para a priorização da tomada de ações e da 
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alocação de recursos que irão beneficiar o setor. A base desta avaliação de 

competitividade deve estar amparada nos princípios de sustentabilidade social, 

econômica e ambiental (BARBOSA; OLIVEIRA; REZENDE, 2010).  

A avaliação de competitividade de um destino deve ser efetuada tanto por 

medidas objetivas ou quantitativas - chegadas e renda derivada (hard data), quanto 

qualitativas - atributos ou itens que os viajantes melhor percebem e sentem durante 

sua estadia (soft data), como beleza, satisfação, conforto e estética, dentre outros, e 

que são objeto de comparação em termos de suas escolhas e experiências com 

outros destinos. Desse modo, requer-se a compreensão que a competitividade está 

relacionada de modo direto com a satisfação da demanda com toda a estrutura 

turística proporcionada e também pela estrutura oferecida nos destinos concorrentes 

(KOZAK; RIMMINGTON, 1999). Deste modo, irá depender dos atributos e da 

imagem construída em comparação com outros destinos competidores. 

A competitividade entre destinações no turismo relaciona-se à habilidade de 

entregar produtos ou prestar serviços de modo a superar os outros destinos, 

naqueles aspectos que são considerados como mais relevantes de acordo com as 

experiências e desejos dos visitantes. Será mais competitiva a destinação que for 

efetiva em criar bem-estar sustentável para seus residentes (DWYER; KIM, 2003). 

O desempenho e a posição de mercado de um destino irão depender dos 

recursos básicos e da sua gestão e organização, sob uma lógica econômica e das 

estratégias de competitividade. Assim como, é consenso que a competitividade será 

um antecedente da economia do bem-estar e da prosperidade da população local. 

Portanto, o desenvolvimento de ferramentas para mensurar a competitividade seria 

de importância para as políticas públicas e a administração das empresas turísticas 

(MIKI; GÂNDARA; MEDINA-MUÑOZ, 2011). Estes autores apontam que no cenário 

internacional os principais estudos recentes sobre a competitividade turística, 

inclusive com a proposição de modelos conceituais, são de: Crouch e Ritchie (1999); 

e, Dwyer e Kim (2003). 

O trabalho desenvolvido por Dwyer e Kim (2003) consistiu da elaboração de 

um modelo de competitividade de destinos turísticos que identifica os fatores-chave 

de sucesso na determinação da competitividade de um destino e permite efetuar 

comparações entre países e entre setores da indústria do turismo, a partir de 

discussões e workshops realizados na Coreia do Sul e na Austrália. Os autores 

buscaram utilizar os principais elementos inerentes as questões envolvidas na noção 
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de exploração da competitividade, de acordo com a literatura de referência, e com 

uso de um conjunto de indicadores objetivos e subjetivos desenvolvidos para a 

mensuração da competitividade de um determinado destino.  Com isto, o modelo 

permite sua aplicação para a identificação dos pontos fortes e fracos de distintos 

destinos turísticos e pode ser utilizado para tornar o turismo um contribuinte mais 

eficiente e eficaz para o aumento da prosperidade socioeconômica do local. 

Crouch e Ritchie (1999) e Ritchie e Crouch (2010) desenvolveram uma 

estrutura conceitual de competitividade/sustentabilidade para avaliar a habilidade de 

um destino competir no mercado internacional do turismo, a partir da obtenção de 

vantagens comparativas ou competitivas que consigam prover qualidade de vida aos 

residentes. As vantagens comparativas são baseadas em resources endowments, 

ou seja, na dotação dos recursos macro ambientais desenvolvidos e acumulados 

pela sociedade ao longo do tempo (humanos, físicos, capital, de conhecimento, 

históricos e culturais, infraestrutura do turismo e tamanho da economia). Já as 

vantagens competitivas referem-se aos níveis de eficiência e eficácia com que o 

destino emprega os recursos disponíveis (resources deployment) em suas 

atividades para manutenção, crescimento e desenvolvimento (RITCHIE; CROUCH, 

2010). 

O Modelo de Ritchie e Crouch (2010) é formado por sete componentes, que 

são mostrados na Figura 9, cujo principal item está nas atrações e recursos de apelo 

ao turista que consistem nos aspectos fundamentais na escolha dos visitantes em 

relação a outros destinos, tais como: clima e fisiografia, cultura e história, atividades 

desenvolvidas, eventos especiais e entretenimento, estrutura e laços de mercado 

(ligações com outros países/regiões pelos aspectos de proximidade afetiva, 

imigrações, similaridade religiosa ou cultural e outros). Todos estes fatores são 

influenciados e influenciam os componentes do macro e do micro ambiente, pois 

―the level of competitiveness and productivity of a given economy is determined by a 

combination of micro e macroeconomic environments‖ (BARBOSA; OLIVEIRA; 

REZENDE, 2010). 
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Fonte: Ritchie e Crouch (2010, p. 1051). 
 

Existem fatores base de sustentação para as atrações e recursos do destino 

que irão prover suporte ao sucesso e que necessitam de grande atenção dos 

gestores quanto à viabilidade do crescimento das atividades de turismo. São fatores 

como: infraestrutura (rodovias, serviços de transporte e informação, fornecimento de 

energia e água, saneamento); acessibilidade (facilidade de vistos de entrada, linhas 

aéreas, capacidade de aeroportos e portos); recursos de facilitação e hospitalidade 

(nível e qualidade dos serviços prestados, dos recursos humanos locais, educação); 

empreendedorismo (apoio às pequenas empresas do turismo); e, vontade política 

(esforços para desenvolver a competitividade). 

 

Figura 9 - Modelo conceitual de competitividade/sustentabilidade de 

destinos turísticos. 
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O gerenciamento do destino é o sexto componente e refere-se à implantação 

prática e aos desdobramentos das políticas, do planejamento e do desenvolvimento 

estabelecidos para o destino, no curto prazo. Fatores como: qualidade dos serviços, 

organização, divulgação, pesquisas e informações, desenvolvimento de pessoal, 

capital disponível, gerenciamento de crises etc. Tais fatores de suporte serão objeto 

do componente política, planejamento e desenvolvimento do destino, que constituem 

as estratégias de médio e longo prazo para direcionamento do turismo em sintonia 

com os aspectos sociais, econômicos e ambientais do desenvolvimento local, como: 

definição de sistema, filosofia, valores, visão, análises, posicionamento, auditoria e 

monitoramento e desenvolvimento do turismo no destino. 

Por fim, como último componente, estão os determinantes de qualificação e 

ampliação que irão definir a escala, os limites e o potencial turístico do destino. São 

fatores ligados as oportunidades e às restrições para desenvolvimento do turismo, 

como localização, interdependências (com outros destinos), segurança, imagem, 

custos e valores e capacidade de carga do destino. 

Os componentes do modelo de Ritchie e Crouch (2010) devem ser objeto de 

análise dos gestores do turismo, pois sua adequada compreensão permite enxergar 

que um empreendimento está diretamente ligado aos rumos e desafios do destino 

em que está localizado. É preciso que os empreendedores hoteleiros compreendam 

que uma maior competitividade e a garantia de viabilidade futura na atração de 

demanda dependem da manutenção de boas condições do local ou destino turístico. 

Acerenza (2003) aponta alguns fatores que podem afetar a condição de 

competitividade de uma destinação turística e que para tais devem ser voltados 

programas de desenvolvimento: manutenção de altos níveis de qualidade dos 

serviços; aumento da capacidade gerencial mercadológica (conhecimentos 

atualizados, experiência, habilidades e visão internacional do setor de turismo); e, a 

melhoria contínua do produto turístico ofertado. Sobre esta última, convém destacar 

ações inerentes a infraestrutura e oferta de serviços públicos, a conservação das 

facilidades e equipamentos turísticos, ao desenvolvimento de novos atrativos e, por 

fim, para evitar a deterioração e superexploração dos atrativos e do meio ambiente. 

Todos os fatores são cruciais, porém nem todos os destinos possuem 

condições para o desenvolvimento das atividades do turismo, para isto requer serem 

dotados de características (culturais, físicos, naturais e sociais) que definam uma 

identidade regional, Assim como possuam uma infraestrutura adequada que garanta 
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um produto turístico de qualidade, localização acessível, atrações turísticas e 

estratégias de marketing que atraiam os turistas (CUNHA; CUNHA, 2005). 

Em referência ao Brasil, Ritchie e Crouch (2010, p. 1051) afirmam que o país 

possui vantagens comparativas, pois ―has been blessed by God and/or nature – as 

well as those with which the country and its society have developed and accumulated 

over time‖. Isto somado as vantagens competitivas que estão sendo desenvolvidas 

criam uma habilidade global para competir no mercado do turismo. Principalmente, 

em face das atrações e recursos únicos e poderosos como o Carnaval e os 

megaeventos que serão realizados nos próximos anos. 

Cunha e Cunha (2005) desenvolveram um Modelo de Impacto do Turismo no 

Desenvolvimento Local (apresentado na Figura 10) com o objetivo de avaliar, de 

forma sistêmica, a interação, competitividade e sustentabilidade de clusters turísticos 

no país e seus impactos econômicos, sociais e ambientais. 

 

Figura 10 - Modelo de Impacto do Turismo no Desenvolvimento Local - 

Competitividade e Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado de Cunha e Cunha (2005, p. 12). 
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O modelo analisa os clusters turísticos a partir dos quatro níveis indutores de 

competitividade em redes de Altenburg et al. (1998), que são: meta (fatores 

socioculturais que definem a capacidade de articulação e habilidade de formulação 

de estratégias e políticas de interesses da sociedade local); macro (estratégias e 

estabilidade da estrutura macroeconômica, contidas nas políticas fiscal, monetária, 

cambial, comercial e de competição); meso (estruturas que facilitam a interação e 

cooperação entre firmas do cluster e de instituições de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), financiamento, apoio e disseminação, formação e treinamento, além de 

infraestrutura adequada); e, micro (capacidade para se manterem competitivas, com 

bens e serviços que otimizem a relação custo-eficiência, a qualidade, a variedade e 

a habilidade de reação às novas oportunidades e mudanças de mercado) (CUNHA; 

CUNHA, 2005). 

Os níveis de competitividade impactam na sustentabilidade ambiental, social, 

institucional e cultural do cluster turístico. Ou seja, impactam em todas as 

organizações e atores interrelacionados com as atividades de turismo em uma 

localidade, tais como: lojas, agências de viagens, restaurantes, bares, meios de 

hospedagem, dentre outros. Desse modo, o modelo permite identificar e hierarquizar 

quais são as variáveis que geram maior relação entre competitividade e 

sustentabilidade, e para o desenvolvimento local. ―A identificação das fragilidades e 

potenciais competitivos nos diversos níveis e com os diferentes atores são 

instrumentos essenciais para o planejamento e definição de políticas públicas e a 

posição estratégica das organizações‖ (CUNHA; CUNHA, 2005, p. 14). 

Na busca de identificar o grau de competitividade turística de destinos 

brasileiros, MTur, SEBRAE e FGV efetuam pesquisas anuais desde 2008 sobre a 

realidade competitiva (Índice de Competitividade) de 65 destinos apontados como 

indutores do desenvolvimento turístico regional, entre capitais de estado e não-

capitais. Os destinos compreendem 62 regiões turísticas, mais de 550 municípios e 

obedecem a distribuição geográfica demonstrada no Quadro 21. 

O estudo atende a uma das metas definidas no PNT 2007-2010 e serve como 

um instrumento para monitoramento estratégico e análise dos indicadores como 

base de informações para o planejamento e desenvolvimento de vantagens 

competitivas nos destinos estudados. 
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Quadro 21 – Destinos indutores do desenvolvimento turístico regional 

REGIÃO 
ESTADO 

(QUANTIDADE) 
DESTINO/MUNICÍPIO PRINCIPAL 

C
e
n

tr
o

-O
e

s
te

 Distrito Federal 
(1) 

Patrimônio Cultural da Humanidade/Brasília. 

Goiás (4) 
Regiões: da Reserva da Biosfera Goyaz/Alto Paraíso de Goiás; das 
Águas/Caldas Novas; do Ouro/Pirenópolis; dos Negócios/Goiânia. 

Mato Grosso (2) Pantanal Mato Grossense/Cáceres; Região Metropolitana/Cuiabá. 

Mato Grosso do 
Sul (3) 

Bonito - Serra da Bodoquena/Bonito; Caminho dos Ipês/Campo 
Grande; Pantanal/Corumbá. 

N
o
rd

e
s
te

 

Alagoas (2) Regiões: Costa dos Corais/Maragogi; Metropolitana/Maceió. 

Bahia (5) 
Baía de Todos os Santos/Salvador; Chapada Diamantina/Lençóis; 
Costa do Dendê/Maraú; Costa do Descobrimento/Porto Seguro; Costa 
dos Coqueiros/Mata de São João. 

Ceará (4) 
Cariri/Nova Olinda; Fortaleza/Fortaleza; Litoral Extremo Oeste/Jijoca 
de Jericoacoara; Litoral Leste/Aracati. 

Maranhão (2) Lençóis Maranhenses/Barreirinhas; Pólo São Luís/São Luís. 

Paraíba (1) Região Turística do Litoral/João Pessoa. 

Pernambuco (3) 
Fernando de Noronha/Fernando de Noronha; Rota Costa História e 
Mar/Ipojuca e Recife. 

Piauí (3) 
Pólo Costa do Delta/Parnaíba; Pólo das Origens/São Raimundo 
Nonato; Pólo Teresina/Teresina. 

Rio Grande do 
Norte (2) 

Pólo Costa das Dunas/Natal e Tibau do Sul. 

Sergipe (1) Pólo Costa dos Coqueirais/Aracaju. 

N
o
rt

e
 

Acre (1) Vale do Acre/Rio Branco. 

Amazonas (3) 
Pólos: Amazônico/Manaus; Médio Rio Negro/Barcelos; 
Sateré/Parintins. 

Amapá (1) Pólo Meio do Mundo/Macapá. 

Pará (2) Pólo Belém/Belém; Pólo Tapajós/Santarém. 

Rondônia (1) Pólo Madeira-Mamoré/Porto Velho. 

Roraima (1) Roraima, a Savana Amazônica/Boa Vista. 

Tocantins (2) Encantos do Jalapão/Mateiros; Serras e Lago/Palmas. 

S
u

d
e

s
te

 

Espírito Santo (1) Região Turística Metropolitana/Vitória. 

Minas Gerais (4) 
Circuitos Turísticos: Belo Horizonte/Belo Horizonte; do Ouro/ Ouro 
Preto; dos Diamantes/Diamantina; Trilha dos Inconfidentes/Tiradentes. 

Rio de Janeiro 
(5) 

Costa do Sol/Armação dos Búzios; Costa Verde/Angra dos Reis e 
Paraty; Metropolitana/Rio de Janeiro; Serra Verde Imperial/Petrópolis. 

São Paulo (2) Costa Tropical/Ilhabela; São Paulo/São Paulo. 

S
u

l 

Paraná (3) 
Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu/Foz do Iguaçu; 
Litoral do Paraná/Paranaguá; Rotas do Pinhão/Curitiba. 

Rio Grande do 
Sul (3) 

Microrregiões: Hortênsias/Gramado; Porto Alegre e Delta do 
Jacuí/Porto Alegre; Uva e Vinho/Bento Gonçalves. 

Santa Catarina 
(3) 

Costa Verde Mar/Balneário Camboriú; Grande 
Florianópolis/Florianópolis; Serra Catarinense/São Joaquim. 

Fonte: Elaborado a partir de MTur, SEBRAE e FGV(2010) 

 

Para tal, foi constituído um Índice de Competitividade de destino, definido por 

5 macro dimensões desmembradas em 13 sub-dimensões (fatores de 
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competitividade), analisadas em um total de 60 variáveis (BARBOSA; OLIVEIRA; 

REZENDE, 2010), conforme mostrado na Tabela 7. 

 

MACRO-DIMENSÃO SUBDIMENSÃO 2008 2009 2010 VARIAÇÃO (%) 

Infraestrutura 
Infraestrutura geral 63,8 64,6 65,8 3,1 

Acesso 55,6 58,1 60,5 8,8 

Turismo 

Serviços turísticos e 
equipamentos 

44,8 46,8 50,8 13,4 

Atrações turísticas 58,2 59,5 60,5 4,0 

Marketing 38,2 41,1 42,7 11,8 

Políticas Públicas 

Política pública 50,8 53,7 55,2 8,7 

Cooperação regional 44,1 48,1 51,1 15,9 

Monitoramento 35,4 34,5 35,3 -0,3 

Economia 
Economia local 56,6 57,1 59,5 5,1 

Capacidade empresarial 51,3 55,7 57,0 11,1 

Sustentabilidade 

Aspectos sociais 57,2 57,4 58,4 2,1 

Aspectos ambientais 58,9 61,8 65,6 11,4 

Aspectos culturais 54,6 54,6 55,9 2,4 

ÍNDICE GERAL 52,1 54,0 56,0 7,5 

Tabela 7: Resultados consolidados de competitividade dos destinos turísticos. 
Fonte: Elaborado a partir de MTur, SEBRAE e FGV(2010). 

 

O estudo utilizou indicadores quantitativos de modo a permitir a verificação 

das capacidades, direta e indiretas, relacionadas com o turismo e a qualificação de 

um destino como competitivo. Os resultados gerais comparativos de 2008 a 2010 

indicam que o nível de competitividade média dos destinos evoluiu 7,5%, passou de 

52,1 para 56,0 pontos (escala de 0 a 100) no período. 

Na concepção do Índice de Competitividade de destino utilizou-se a Teoria 

dos Recursos como principal abordagem, ao considerar como recursos tudo o que 

permite a um destino conceber e implantar estratégias para geri-los e potencializá-

los. A utilização de um pensar teórico focado em destinos turísticos facilita a 

observação por parte dos gestores e integrantes do setor turístico de como agir, 

intervir e melhorar suas próprias capacidades em face dos recursos disponíveis. Os 

recursos devem gerar produtos turísticos que proporcionem melhores performances 

e o alcance de vantagens competitivas nos destinos. Também foi considerada a 

importância da inovação, pois para manter um destino competitivo é necessário que 

este esteja em permanente processo de inovação e renovação de seus produtos 

para atender às demandas e mudanças de mercado (MTUR; SEBRAE; FGV, 2010). 
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Cabe destacar que na subdimensão Serviços turísticos e equipamentos uma 

das variáveis refere-se à capacidade dos MH, avaliada quantitativamente em razão 

do número e taxa de ocupação média anual. Os destinos foram avaliados em termos 

da capacidade do parque hoteleiro de atendimento à demanda na alta temporada e 

em períodos de realização de grandes eventos. Os aspectos verificados foram: 

estado de conservação e modernização das UHs; oferta de categorias hoteleiras aos 

turistas; existência de estabelecimentos alternativos (albergues e hospedagens 

domiciliares); existência de sistema local padronizado de qualidade hoteleira; 

disponibilidade de serviços como reservas on-line, aceitação de cartões de crédito, 

acesso à internet para os hóspedes nas UHs e cumprimento das exigências legais 

de acessibilidade; e, incentivos locais para adoção de tecnologias limpas e que 

priorizem a questão ambiental (MTUR; SEBRAE; FGV, 2010). 

Na análise das 13 dimensões constituintes da Tabela 7, quatro delas 

alcançaram média para inclusão no nível 4 (60,0 a 79,9 pontos) e foram: 

infraestrutura geral (65,8 pontos); aspectos ambientais (65,6); atrativos turísticos 

(60,5); e acesso (60,5). Por outro lado, monitoramento (35,3 pontos) continua 

posicionada no nível 2 e apresenta evolução negativa no período de 0,3%. Cabe 

destacar a variação positiva no crescimento das subdimensões Cooperação regional 

(15,9%) e Serviços turísticos e equipamentos (13,4%). Quanto ao posicionamento, 

39 destinos estavam no nível 3, enquanto 22 no nível 4 e somente 4 destinos 

ficaram no nível 2 (MTUR; SEBRAE; FGV, 2010). 

A dimensão de sustentabilidade do turismo apresentou dados acima da média 

geral nos anos em toda a série de dados para suas três subdimensões. Contudo, os 

aspectos sociais (2,1%) e culturais (2,4%) evoluíram pouco. Já os aspectos 

ambientais tiveram evolução positiva de 11,4%, com dois destinos no nível 5 da 

escala e 41 destinos no nível 4. Outros 21 destinos estão no nível 3, e apenas um 

destino está no nível 2 (MTUR; SEBRAE; FGV, 2010). 

A evolução no aspecto ambiental é derivada da existência de unidades de 

conservação, de serviços públicos de distribuição de água, de coleta e tratamento de 

esgotos e de coleta e distribuição de resíduos na maioria das destinações. No 

entanto, identificou-se ausência de sistemas de tratamento de água de reuso, de 

usinas de processamento de lixo nas destinações e de códigos municipais 

ambientais. Isto denota que os destinos possuem ―a moderate ability to generate 

business in economic activities related to the tourist sector, in a sustainable manner, 
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while at the same time providing the tourist with a positive experience‖ (BARBOSA; 

OLIVEIRA; REZENDE, 2010, p. 1092). 

Já em relação ao segmento hoteleiro, que é vital para a indústria do turismo e 

permite uma nítida compreensão de seu estágio atual e das tendências evolutivas 

de um destino em seu ciclo de vida turístico (CYPRIANO; GÂNDARA, 2011), os 

resultados do estudo de MTUR, SEBRAE e FGV (2010) revelam a necessidade de 

criação de incentivos para priorização de questões ambientais e do compromisso 

com aspectos inerentes a acessibilidade na maioria das destinações (BARBOSA; 

OLIVEIRA; REZENDE, 2010). Deste modo, um empreendimento com boa gestão 

socioambiental obterá alta lucratividade e melhor condição para alocar recursos e 

assim desenvolver atividades e práticas proativas. Isto gera um ciclo virtuoso com a 

performance econômica da firma e que se reforça com o tempo. 

Destarte, os hotéis podem tornar sua atuação ou compromisso em relação ao 

meio ambiente em uma fonte de vantagem competitiva em dois caminhos. Além dos 

vários elementos que incidem na competitividade hoteleira, tais como: ―localização, 

acessibilidade, visibilidade, preço, atributos da oferta, facilidades de reserva e valor 

percebido pelos clientes‖ (CYPRIANO; GÂNDARA, 2011, p. 6), outros são frutos de 

novas cobranças efetuadas pelos stakeholders. Cabem aos gestores desses 

empreendimentos incluírem em suas estratégias aspectos inovadores quanto à 

sustentabilidade ambiental, pois ―inovar e renovar são condições básicas, apesar de 

não suficientes, para ser atrativo, criar vantagens competitivas e manter a 

sustentabilidade econômica do negócio hoteleiro‖ (CYPRIANO; GÂNDARA, 2011, p. 

7). 

Ao auxiliar a conservação ambiental do local em que se encontram (destino 

turístico) como uma estratégia de longa duração para manutenção das 

características e recursos naturais do local, os MH estarão obtendo uma 

diferenciação positiva em relação aos outros destinos de escolha dos turistas. 

Também ao adotarem práticas ambientalmente sustentáveis reduzirão seus custos e 

aumentarão seus retornos, melhorando suas performances. De tal ordem, que “If 

environmental management improved hotel performance levels, it could become a 

key success factor and a source of competitive advantage” (CLAVER-CORTÉS et 

al., 2007, p. 664). 

Conforme afirmam Cypriano e Gândara (2011) ao analisarem a cidade de 

Salvador, mas que pode ser generalizado para outras destinações turísticas, ter uma 
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hotelaria competitiva é fator básico para um destino competitivo no longo prazo. Este 

fator deve ser considerado para definição de medidas públicas e privadas voltadas 

para a evolução saudável do setor hoteleiro e garantir produtos de qualidade aos 

visitantes de um destino. 

Desta forma, com este último item da fundamentação deste estudo foi vista a 

evolução do pensamento estratégico empresarial mundial e da incorporação da 

sustentabilidade como fator de diferenciação competitiva no turismo e na hotelaria. 

Foram apresentadas algumas das principais abordagens teóricas referentes às 

estratégias de obtenção de vantagens competitivas (externa e interna) e também 

como a sustentabilidade nas operações tem crescido de importância no processo de 

tomada de decisões estratégicas. Isto é válido tanto para o segmento hoteleiro 

quanto para a competitividade das destinações turísticas, como apontam os Modelos 

de Crouch e Ritchie (1999) e de Cunha e Cunha (2005).  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo explicita a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

presente estudo para fins de alcance dos objetivos propostos. Abrange os passos 

lógicos inerentes ao processo investigativo quanto à caracterização da estrutura, 

classificação, população e amostra de pesquisa, bem como os procedimentos 

metodológicos empregados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em relação à forma de abordagem e estudo, a pesquisa é exploratória em 

sua fase inicial (definição, conceitos e variáveis de estudo). Seu caráter é dedutivo, 

pois essas fases refletem a busca de síntese do conhecimento mais simples ao mais 

complexo, para tornar ―explícitas verdades particulares contidas em verdades 

universais‖ (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 35), numa conexão descendente 

(LAKATOS; MARCONI, 2000). É um recurso metodológico no qual a combinação de 

ideias em sentido interpretativo é superior a experimentação de caso a caso 

(BARROS; LEHFELD, 2007). 

Nas fases posteriores de definição do processo investigativo, de coleta e de 

tratamento dos dados para formação de conceitos passíveis de generalizações trata-

se de uma pesquisa descritiva, pois visa descrever um objeto de pesquisa 

(BARROS; LEHFELD, 2007) em um processo de reflexão indutivo. A indução 

baseia-se na observação dos fenômenos, na descoberta de relações entre eles e na 

generalização desta relação, numa conexão ascendente (LAKATOS; MARCONI, 

2000). Busca-se a elaboração de análises sobre as propriedades comuns a certo 

número de casos observados e ocorrências de fatos similares no futuro, parte-se do 

conhecimento individualizado e complexo, para o geral e simples (CERVO; 

BERVIAN, 1996). 

O uso de argumentos tanto da análise indutiva quanto da síntese dedutiva é 

justificável pelo fato de serem processos complementares, fundamentados em 

premissas e que se reforçam no método científico (CERVO; BERVIAN, 1996). Isto é 

explicado pelo fato de que o argumento ―dedutivo tem o propósito de explicitar o 

conteúdo das premissas; o indutivo tem o desígnio de ampliar o alcance dos 

conhecimentos‖ (LAKATOS; MARCONI, 2000, p. 64). 
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Este trabalho pode ser considerado como de cunho predominante qualitativo, 

pois busca identificar variáveis subjetivas referentes aos recursos internos mais 

relevantes para a implantação de práticas sustentáveis e de adesão aos programas 

de certificação em sustentabilidade nas organizações hoteleiras do país, por meio de 

dados descritivos obtidos a partir de observações in loco e das opiniões 

manifestadas pelos gestores em entrevistas. 

Quanto aos tipos de pesquisa, pode ser classificado em bibliográfico, de 

campo e descritivo. Pesquisa bibliográfica por tentar explicar, resolver, adquirir 

conhecimentos e construir marco teórico referente a um problema, a partir de 

informações de material gráfico e referências publicadas em documentos (CERVO; 

BERVIAN, 1996; BARROS; LEHFELD, 2007). Pesquisa de campo pelo uso de 

técnicas de coleta de dados e informações (explicitadas mais adiante), sobre o 

objeto de estudo, que se refere à obtenção de diferenciação competitiva relacionada 

à certificação em sustentabilidade pelas empresas hoteleiras no país. Pesquisa 

descritiva por observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos sem manipulá-

los, mediante: estudo exploratório (familiarização ou obtenção de percepção sobre o 

fenômeno e novas ideias); estudo descritivo (das propriedades, características ou 

relações existentes na realidade estudada); pesquisa de opinião (saber atitudes e 

pontos de vistas com o objetivo de tomar decisões); e, pesquisa documental 

(descrever e comparar usos, tendências, diferenças e características) que segue os 

preceitos de Cervo e Bervian (1996). 

Este estudo classifica-se quanto à sua natureza em uma pesquisa aplicada, 

por ser voltada para a resolução de um problema prático imediato na realidade do 

campo empresarial, e multidisciplinar, por ser ligada a diferentes áreas do 

conhecimento (administração, turismo e ambiental). Desse modo, buscou identificar 

aspectos e recursos organizacionais que tragam condições de ampliação de adesão 

aos programas de certificação em sustentabilidade no setor hoteleiro, sob as óticas 

da competitividade e do turismo sustentável no país. 

Quanto aos objetivos de pesquisa, classifica-se como exploratório por ter 

como finalidade obter conhecimentos sobre um objeto ainda pouco estudado no 

país, por sua recenticidade e fraca divulgação, que é a certificação em 

sustentabilidade no turismo, bem como as modificações ou fatores que podem 

impulsionar seu incremento nas organizações de hotelaria. 
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Há que se destacar que o estudo também pode ser caracterizado como uma 

pesquisa analítica quanto aos objetivos de pesquisa. Isso, por voltar-se a uma 

análise, observação e estabelecimento de conexões e relações entre os temas de 

estudo e descrição da realidade do setor hoteleiro nacional em relação às questões 

estratégias de competitividade e sustentabilidade do turismo. 

 

3.2 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve por escopo estudar a relação existente entre os recursos 

organizacionais e a adesão das empresas hoteleiras aos programas de certificação 

em sustentabilidade, bem como a geração de diferenciação competitiva e reflexos 

no desempenho. Definiu-se uma estrutura geral de pesquisa, conforme a Figura 11: 

 

Figura 11 - Estruturação da Tese 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do Projeto (tema, contexto, problema e objetivos) 

Levantamento Bibliográfico 

Definição da Metodologia de Pesquisa (técnicas, 

instrumentos, população e amostra) 

Elaboração dos Instrumentos para Coleta de Dados 

Tabulação, Análise e Interpretação dos Dados 

Coleta de Dados - Fase 2 

Coleta de Dados - Fase 1 

Elaboraçao de um Modelo Conceitual 

Conclusões e Revisão Geral 

Análise dos Resultados Finais 
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O detalhamento das etapas do trabalho é apresentado no Quadro 22: 

 

Quadro 22 – Detalhamento da metodologia utilizada nas fases de pesquisa 

ETAPA TIPO TÉCNICA FINALIDADE 

Definição do 
projeto inicial de 

pesquisa 
Exploratória 

Bibliográfica e 
documental 

Delinear o tema, o contexto, o problema e os 
objetivos de pesquisa. 

Levantamento 
bibliográfico 

Exploratória 
e 

Bibliográfica 

Bibliográfica e 
documental 

Identificar os marcos teóricos sobre 
sustentabilidade, turismo, certificação, 
estratégias e competitividade turística. 

Definição da 
metodologia da 

pesquisa 
Descritiva 

Estudo 
exploratório, 
descritivo, de 

opinião e 
documental 

Definir a metodologia mais adequada para 
emprego no estudo, bem como a população 
e a amostra de pesquisa. 

Elaboração dos 
instrumentos de 
coleta de dados 

Exploratória 
Bibliográfica e 

documental 
Elaborar os instrumentos de aplicação da 
pesquisa. 

Coleta de dados 
(Fase 1) 

De campo e 
Descritiva 

Observação 
direta e entrevista 
semiestruturada 

Identificar aspectos sobre as condições, 
percepções, conhecimentos, motivações e 
interesses quanto à adesão aos programas 
de certificação em sustentabilidade e seus 
reflexos na gestão organizacional dos 
empreendimentos hoteleiros certificados. 

Coleta de dados 
(Fase 2) 

De campo 
Observação 

direta e entrevista 
semiestruturada 

Identificar aspectos sobre as condições, 
percepções, conhecimentos, motivações e 
interesses quanto à implantação de práticas 
socioambientais sustentáveis e seus 
reflexos na gestão organizacional de 
empreendimentos hoteleiros. 

Tabulação, 
análise e 

interpretação 
dos dados 

Descritiva e 
Aplicada 

Estatística 
descritiva e 

análise descritiva 

Classificar, codificar e tabular os dados para 
fins de cruzamentos, comparações, análises 
e interpretações sobre o entendimento e 
importância da implantação de práticas 
socioambientais e/ou da certificação em 
sustentabilidade nas empresas hoteleiras. 

Elaboração de 
um Modelo 
conceitual 

Descritiva e 
aplicada 

Gráficos e 
análises 

qualitativas 

Elaborar um modelo de avaliação da 
competitividade/sustentabilidade para o 
setor hoteleiro em uma destinação. 

Conclusão e 
revisão do texto 

Descritiva e 
Aplicada 

Quadros, tabelas 
e análises 
qualitativas 

Analisar e interpretar os dados obtidos com 
base no arcabouço teórico e tecer as 
relações entre as variáveis de estudo e as 
considerações do estudo. 

 

As temáticas básicas deste estudo sobre Administração e Turismo, foram: 

desenvolvimento sustentável, iniciativas de certificação em sustentabilidade, escolha 

estratégica e competitividade na hotelaria. A revisão de literatura dos temas permitiu 

construir uma fundamentação teórica baseada na identificação de conceitos, ideias, 

abordagens correntes e argumentos contemporâneos, bem como suas interligações 

com o segmento hoteleiro do país. Isso para propiciar uma base de sustentação de 

possíveis respostas para as questões de pesquisa enunciadas no Capítulo 1.  
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3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa para a coleta 

de dados foram: bibliográfico, documental e de campo. Os procedimentos 

bibliográfico e documental foram efetuados por meio de pesquisas em bases de 

periódicos científicos, anais de congressos, sites institucionais e livros para 

levantamento de dados (primários e secundários) e interpretação de estudos 

críticos, autores e variáveis principais relativos aos temas e interligações entre 

certificação, sustentabilidade, turismo, estratégias competitivas e performance 

organizacional. Já a pesquisa de campo visou coletar dados primários quanto às 

organizações hoteleiras e percepções dos gestores sobre a implantação de práticas 

socioambientais e dos processos de certificação em sustentabilidade no segmento. 

Pretendeu-se que os instrumentos de coleta de dados atendessem aos requisitos da 

validade, confiabilidade e precisão (SCHLÜTER, 2003) e propiciassem as condições 

de complementariedade, abrangência e relevância na obtenção das informações 

necessárias a esta tese. 

As técnicas de pesquisa utilizadas foram de observação direta e entrevista 

semiestruturada com os gestores organizacionais, divididas em dois momentos: 

Fase 1 - estudo em hotéis e pousadas certificados em sustentabilidade pela ABNT 

NBR 15401:2006; e, Fase 2 - estudo nos empreendimentos hoteleiros com práticas 

sustentáveis, mas não certificados em sustentabilidade pela referida norma, 

localizados nas mesmas regiões geográficas da Fase 1. 

A observação direta foi efetuada in loco, de modo individual, não estruturada 

e não participante (SCHLÜTER, 2003; BARROS; LEHFELD, 2007). Pretendeu-se 

obter uma visualização das práticas de sustentabilidade ambiental e social adotadas, 

motivações e atitudes comportamentais e decisoriais, bem como seus reflexos na 

gestão organizacional das empresas incluídas nas Fases 1 e 2 de pesquisa. 

A entrevista é uma técnica que permite o relacionamento estreito entre 

entrevistado e entrevistador (BARROS; LEHFELD, 2007) e consiste de um 

interrogatório focado na obtenção de dados que não são encontrados em registros e 

fontes documentais, tais como fatos, atitudes e opiniões (CERVO; BERVIAN, 1996), 

percepções e interpretações. Os roteiros das entrevistas (Apêndices I e J) foram 

elaborados com base em pressupostos teóricos sobre turismo sustentável, 
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estratégias de competitividade turística e certificação em sustentabilidade, com o 

objetivo de levantar informações e percepções dos gestores hoteleiros. 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA DE PESQUISA 

 

O universo de pesquisa foi composto por todas as empresas que prestam 

serviços de hospedagem no país, porém em face do tamanho, cerca de 30 mil 

empreendimentos, optou-se pela definição de uma população de estudo formada 

pelos hotéis e pousadas certificados em sustentabilidade pela NBR15401. A escolha 

por este tipo de certificação foi intencional por ser a única iniciativa em 

sustentabilidade para MH apoiada de modo oficial pelo MTur, o que lhe confere uma 

relevância de inserção no contexto das políticas públicas para desenvolvimento do 

setor do turismo nacional. 

Levantamentos efetuados junto aos organismos certificadores, contatos com 

profissionais que atuam no segmento de auditoria e certificação e pesquisas na 

internet demonstraram a existência de um reduzido número de estabelecimentos 

que atendem tal condição, apenas 6 até setembro/2012, e que estão concentrados 

nos destinos turísticos de Armação dos Búzios/RJ, Microrregião das Hortênsias/RS 

e Chapada Diamantina/BA. Estes 6 MH constituíram a amostra de pesquisa para 

realização da Fase 1 do estudo e seus gestores foram contatados por meio de 

comunicações eletrônicas e telefônicas para a realização de visitas aos MH e 

concessão de entrevistas. Todos concordaram em participar da pesquisa. 

Para efetivação da Fase 2 de pesquisa foi definida uma segunda população 

composta por hotéis e pousadas de pequeno porte que implantaram práticas 

socioambientais, localizados nos mesmos destinos das empresas da Fase 1, mas 

que não foram certificados pela NBR15401. Tal definição ocorreu com a finalidade 

de obter uma condição de comparabilidade entre os dados resultantes das 

entrevistas. Ao todo foram identificados 20 empreendimentos que foram contatados 

por meio telefônico e mensagens eletrônicas para a realização das entrevistas, 

contudo alguns não retornaram os contatos e em outros não houve condições de 

agendamento das visitas. Assim, nesta fase obteve-se um total de 9 empresas nas 

quais foram efetuadas entrevistas com os gestores sobre as práticas implantadas e 

a certificação em sustentabilidade. 
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3.5 VARIÁVEIS DE PESQUISA PROPOSTAS 

 

Uma variável corresponde a todo elemento ou característica observada, 

registrada e mensurada que varia em um determinado fenômeno (BARROS; 

LEHFELD, 2007). É uma unidade racional de análise que pode assumir um ou mais 

valores e também pode ser definida como característica ou propriedade que varia 

entre indivíduos ou conjuntos de indivíduos. As variáveis representam as 

características que podem ser modificadas, assumir qualquer valor de um conjunto 

determinado e ser organizadas para permitir a definição de relações causais 

(SCHLÜTER, 2003). Podem ser classificadas conforme o nível de especificação 

(gerais, intermediárias e empíricas), o caráter escalar ou de mensuração (nominais, 

ordinais, intervalares e de razão) e a posição ou relação estabelecida (independente, 

dependente, interveniente e controlada) (BARROS; LEHFELD, 2007). 

Na elaboração dos roteiros das entrevistas semiestruturadas das Fases 1 e 2 

foram utilizadas diversas variáveis quanti e qualitativas, delineadas a partir dos 

levantamentos efetuados no referencial teórico, que pudessem relacionar as 

dimensões e categorias temáticas com os objetivos definidos de estudo junto aos 

MH nacionais sobre as práticas sustentáveis implantadas e a certificação em 

sustentabilidade NBR15401. 

As variáveis e indicadores propostos para este estudo referentes à decisão 

estratégica em sustentabilidade constam no Quadro 23, que foi construído de acordo 

com as dimensões e categorias temáticas de estudo, e traz os principais autores de 

referência a elas relacionados: 

 

Quadro 23 – Variáveis e indicadores propostos na pesquisa 

DIMEN-
SÃO 

CATEGORIA VARIÁVEL INDICADOR 
REFERÊN-

CIA 

C
a
ra

c
te

ri
z
a

ç
ã

o
 d

a
 

e
m

p
re

s
a

 

Perfil do MH 

Porte da empresa 
Número de UH. Número de 

colaboradores. Faturamento bruto. 

Skinner, 
Font e 

Sanabria, 
2004; Dwyer 
e Kim, 2003. 

Segmento de 
atuação 

Tipo de atuação. Público-alvo. 

Categoria de MH 
Classificação no SBClass e do 

nível de serviços prestados. Faixa 
de preços praticados. 

Propriedade Independente ou de rede. 

Continua 
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Em continuação 

DIMEN-
SÃO 

CATEGORIA VARIÁVEL INDICADOR 
REFERÊN-

CIA 

R
e
c

u
rs

o
s

 I
n

te
rn

o
s
 

Físicos 

Localização Cidade. Região. 

Barney, 
1991; Grant, 

1991; 
Rivera, 2000 

e 2002; 
Melián-

González; 
García-
Falcón, 

2003; Kor e 
Mahoney, 

2004; 
Hocayen-da-

Silva e 
Teixeira, 

2007; 
Massukado-
Nakatani e 
Teixeira, 

2009. 

Instalações 
Ano de construção do imóvel e da 

última reforma ou ampliação. 

Maquinário e 
equipamentos 

Compras e uso de equipamentos 
ecoeficentes. 

Capital 
Humano 

Treinamentos 
Horas de treinamento por ano. 

Número de funcionários 
capacitados por ano. 

Experiência 
Tempo de serviço médio dos 

funcionários. Taxa de turnover. 

Trabalho da equipe 
técnica e gerencial 

Qualificação da equipe gerencial. 

Financeiros Capital monetário 
Valor de investimentos com capital 
próprio. Financiamentos obtidos. 

Organiza-
cionais 

Cultura 
organizacional 

Existência de políticas 
organizacionais. Mensuração do 

clima organizacional. 

Sistemas de 
controle, 

coordenação e 
planejamento 

Existência de sistemas de controle, 
coordenação e planejamento e 

como são efetuados 

Arquitetura 
Organizacional 

Relacionamentos 
com organizações 
públicas e privadas 

Participação em associações 
setoriais e programas públicos. 

Parcerias estabelecidas. 

D
e
c

is
ã

o
 e

s
tr

a
té

g
ic

a
 e

m
 s

u
s

te
n

ta
b

il
id

a
d

e
 

Vantagem 

competitiva 

Inimitabilidade 
Dotação de recurso(s) único(s) de 
difícil imitação pela concorrência. 

Porter, 1980, 
1985, 1998; 

Collis e 
Montgomery, 

1995; 
Crouch e 
Ritchie, 
1999; 

Vasconcelos 
e Cyrino, 

2000; Dwyer 
e Kim, 2003; 

Ritchie e 
Crouch, 
2003. 

Durabilidade 
Grau de depreciação do(s) 

recurso(s) único(s). 

Apropriabilidade 
Valor capturado com o(s) 

recurso(s) único(s). 

Substitutabilidade 
Grau de substituição do(s) 

recurso(s) único(s). 

Superioridade 
competitiva 

Grau de superioridade 
proporcionado pelo(s) recurso(s) 

único(s). 

Certificação 
em sustentabi-

lidade 

Iniciativas e 
normas de 

certificação em 
sustentabilidade. 

Existência de política ambiental. 
Conhecimento de iniciativas e 

normas de certificação em 
sustentabilidade. Participação em 

processo de certificação ou 
rotulagem em sustentabilidade. 

Mihalic, 
2000; Font e 
Tribe, 2001; 

Buckley 
2002; Boer, 

2003; 
Bohdano-

wicz, 2005; 
Darnall, 
2008. 

Continua 
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Em continuação 

DIMEN-
SÃO 

CATEGORIA VARIÁVEL INDICADOR REFERÊNCIA 

F
a

to
re

s
 I
n

fl
u

e
n

c
ia

d
o

re
s
 

Macro-
ambiente 

Políticas e ações 
governamentais 

Benefícios públicos recebidos. 
Legislação aplicada. 

Mintzberg, 
1973; Porter, 
1980, 1985 e 

1998. 

Economia 
Taxa de câmbio. Taxa de juros. 

Incidência tributária. 

Tecnologia 
Impactos das novas tecnologias. 

Custos de aquisição e manutenção 
de novas tecnologias. 

Sociedade 
Pressões socioambientais. 
Cumprimento da legislação. 

Conduta ética. 

Demanda 
Qualidade dos serviços. Preço. 

Localização. Segurança. 
Infraestrutura. Diferenciação. 

Micro-
ambiente 

Grau de rivalidade 
Número de concorrentes. Existência 
de parcerias e associações locais. 

Mintzberg, 
1973; Porter, 
1980, 1985 e 

1998. 

Fornecedores 
Número de fornecedores locais. 

Grau de dependência dos 
fornecedores. 

Produtos ou 
serviços substitutos 

Existência de produtos e serviços 
substitutos. Impactos de produtos e 

serviços substitutos. 

Consumidores 

Poder de escolha do consumidor. 
Nível de exigências. Relação custo x 
benefícios. Cobranças por práticas 

sustentáveis. 

Novos entrantes 
Barreiras existentes. Grau de 
diferenciação dos serviços. 

D
e
c

is
ã

o
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 e

m
 S

u
s

te
n

ta
b

il
id

a
d

e
 

Decisão em 
sustentabi-

lidade 
Tomada de decisão 

Processo de tomada de decisão. 
Decisores principais. 

Mintzberg, 
1973; 

Vithessonthi, 
2009. 

Práticas e 
atitudes 

sustentáveis 

Práticas 
socioambientais 

Práticas adotadas. Meios de 
mensuração dos resultados. 

Knowles et al., 
1999; Hobson 

e Essex, 
2001; Ayuso, 

2007; 
Vithessonthi, 

2009. 

Decisão 
sustentável 

Motivos da decisão sustentável. 
Objetivos almejados. Tempo de 
adoção de práticas sustentáveis. 

Capital investido. 

Incentivos ao 
turismo 

sustentável 

Políticas e 
programas públicos 

de turismo 
sustentável 

Existência de programas públicos de 
turismo sustentável. Incentivos de 
adesão aos programas públicos de 

turismo sustentável. 

Hobson e 
Essex, 2001; 

Buckley, 
2002; Rivera, 
2000 e 2002; 
Boer, 2003; 

Rivera e Leon, 
2005; Le et 
al., 2006; 

Ayuso, 2006 e 
2007; 

Tomazzoni, 
Zanett e 
Laidens, 

2009. 

Parcerias e 
programas 

privados de turismo 
sustentável 

Existência de parcerias e programas 
privados de turismo sustentável. 

Incentivos de adesão aos programas 
privados de turismo sustentável. 

Reconhecimento 
em turismo 
sustentável 

Obtenção de prêmio e/ou selo em 
turismo sustentável. 

Continua 
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Em continuação 

DIMEN-
SÃO 

CATEGORIA VARIÁVEL INDICADOR REFERÊNCIA 

D
e
s

e
m

p
e

n
h

o
 d

o
 M

H
 

Desempenho 
Econômico 

Ocupação e 
vendas 

Taxa de ocupação das UH. Taxa 
de satisfação dos clientes. Valor 

das vendas totais. 

Mihalic, 2000; 
Rivera, 2000 e 
2002; Bader, 

2005; Rivera e 
Leon, 2005; 

Koens, 
Dieperink e 

Miranda, 
2009; Robinot 
e Gianneloni, 
2010; Tarí et 

al., 2010; 
Kozak e 

Martin, 2012. 

Preços praticados 
Preços das diárias. Margem de 

lucro. 

Custos Custo médio por diária. 

Faturamento Faturamento bruto anual. 

Desempenho 
Social 

Apoio à 
comunidade 

Apoio às iniciativas socioculturais 
locais. Número de fornecedores 

locais. IH, 2004b; 
Medina, 2005; 

Robinot e 
Gianneloni, 

2009 e 2010. Força de trabalho 

Número de trabalhadores locais. 
Porcentagem de pessoas 
portadoras de deficiência. 

Porcentagem de mulheres em 
cargos gerenciais. Taxa de 

turnover. 

Desempenho 
Ambiental 

Recursos naturais 
Recursos naturais poupados. 
Consumo de água e energia. 

Compra de insumos sustentáveis. 
Rivera, 2000 e 

2002; IH, 
2004b; Cunha 

e Cunha, 
2005. 

Tecnologias 
ambientais 

empregadas 

Existência de sistema de gestão 
ambiental. Uso de tecnologias 

limpas. Uso de fontes renováveis 
de energia. 

Resíduos 
gerados 

Geração de resíduos (hóspede por 
noite). Porcentagem de resíduos 

destinados a reciclagem. 

 

Desse modo, na Fase 1 de pesquisa as entrevistas foram efetuadas com 

base em 28 questões, conforme constantes no Apêndice I, que versaram sobre a 

caracterização do MH (primeiro bloco) e sobre as influências e impactos da decisão 

estratégica em sustentabilidade (quatro blocos), quanto: aos fatores (ambientais ou 

externos); aos recursos internos; à vantagem competitiva; e, ao Desempenho 

(econômico, social e ambiental). 

A Fase 2 de pesquisa seguiu base similar, conforme constante no roteiro da 

Fase 1, com um total de 29 questões divididas em 5 blocos, conforme o Apêndice J. 

Houve a necessidade de realização de perguntas diferenciadas para captar fatores e 

condições ligadas ao fato dos MH não serem certificados pela NBR15401. 
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Houve ainda a perspectiva de obter dados relativos às variáveis e indicadores 

para a tomada de decisão em sustentabilidade durante as visitas e entrevistas com 

os gestores de modo a validar os itens propostos no Quadro 22. Todavia na etapa 

de contato inicial com os gestores para marcação das visitas e das entrevistas nos 

dois grupos de pesquisa foi efetuado questionamento sobre a existência de 

metodologias internas de mensuração que fornecessem dados sobre a gestão e os 

impactos de adesão à sustentabilidade. Apenas dentre os MH da Fase 1 foram 

citados alguns indicadores existentes. Nos MH da Fase 2 inexistem tais indicadores, 

o que tornou inviável realizar comparações quantitativas entre os MH dos grupos de 

pesquisa. Desta feita, a validação dos instrumentos de coleta de dados (roteiros de 

entrevistas) ocorreu com base na fundamentação teórica do estudo. 

 

3.6 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As etapas de classificação (ordenamento), codificação (atribuição de 

categorias e símbolos) e tabulação (categorização em tabelas) referentes às 

análises e interpretações necessárias (BARROS; LEHFELD, 2007) foram efetuadas 

após a coleta dos dados. Houve a utilização da análise descritiva, de caráter quali-

quantitativa, a fim de reunir os dados e propiciar visualização e conhecimento da 

adesão aos programas de certificação em sustentabilidade para MH, a partir das 

entrevistas realizadas e tratadas por meio de procedimento qualitativo, como a 

análise de conteúdo. 

Em seguida, foi efetuada análise de dados cruzados para percepção das 

relações estabelecidas entre as variáveis do estudo e análise interpretativa dos 

dados à luz dos conceitos teóricos levantados. Objetivou-se captar os níveis de 

competitividade dos MH nos destinos selecionados, em função da incorporação de 

aspectos e práticas sustentáveis inerentes aos processos de certificação em 

sustentabilidade do turismo. Por fim, o trabalho apresenta quadros e análises 

qualitativas que permitem propor um modelo de estudo sobre a integração entre os 

constructos da sustentabilidade, do turismo sustentável, das estratégias de 

competitividade e dos programas de certificação em sustentabilidade no turismo 

nacional. 
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3.7 CRONOGRAMA DA PESQUISA 

  

Para realização da pesquisa foi elaborado um cronograma com as principais 

atividades e períodos de realização de cada uma, como mostrado no Quadro 24: 

 

Quadro 24 – Cronograma de atividades da pesquisa 

ATIVIDADES PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Elaboração do projeto inicial Fevereiro a março/2011 

Levantamento bibliográfico Fevereiro a Setembro/2011 

Definição da metodologia da pesquisa Outubro a Novembro/2011 

Elaboração dos instrumentos de Coleta de dados Dezembro/2011 a Abril/2012 

Aplicação dos instrumentos de coleta de dados Fevereiro/2012 a Setembro/2012 

Tabulação, análise e interpretação dos dados Março a Novembro/2012 

Qualificação do projeto Abril/2012 

Elaboração de um modelo conceitual Novembro e Dezembro/2012 

Elaboração da conclusão e ajustes na Tese Outubro/2012 a Janeiro/2013 

Defesa da Tese Fevereiro/2013 

 

Feita a apresentação da metodologia da presente pesquisa, os próximos 

capítulos apresentam os resultados encontrados nesta empreitada, bem como as 

considerações e sugestões derivadas. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados derivados da etapa 

de coleta de dados, conforme os objetivos propostos no estudo. Em uma primeira 

etapa efetuou-se levantamento na internet e junto aos organismos acreditados para 

realização de auditorias e certificação no país, do quantitativo de MH (hotéis, resorts 

e pousadas) certificados em sustentabilidade (NBR15401, Green Globe ou Travelife) 

e/ou reconhecidos pelas práticas sustentáveis adotadas mediante selos ou rótulos 

(Folha Verde ou Hotel Sustentável Visitado do Portal EcoHospedagem). O Quadro 

25 traz a relação dos MH identificados, ordenados por estado e com os municípios, 

nomes e tipos de certificação ou selo obtido, até setembro de 2012. 

 

Quadro 25 - MH nacionais certificados ou rotulados em sustentabilidade 

ESTADO MUNICÍPIO NOME DO MH 
CERTIFICA-
ÇÃO/SELO 

Alagoas São Miguel dos Milagres Pousada do Toque FV 

Amazonas 
Manaus Pousada Aldeia dos Lagos FV 

Pousada Uacari FV 

Bahia 

Sítio do Conde Apoena Ecopousada FV 

Barra Grande Pousada Lagoa do Cassange TL e FV 

Ilha de Comandatuba 
Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba 

FV 

Itacaré Pousada Txai FV 

Lençóis 

Hotel Canto das Águas NB e FV 

Hotel de Lençóis NB e FV 

Pousada Vila Serrano FV 

Praia do Forte 
Tivoli Ecoresort Praia do Forte Hotel e 
Spa 

FV 

Espírito Santo Domingos Martins Pousada Chez Domaine FV 

Goiás 

Cavalcante Pousada Vale das Araras FV 

Pirenópolis Fazenda Hotel Tabapuã dos Pireneus FV 

Pousada Arvoredo FV 

Mato Grosso Poconé Pousada Araras Eco Lodge FV 

Hotel Sesc Porto Cercado FV 

Mato Grosso 
do Sul 

Miranda Refúgio Ecológico Caiman (pousada) FV 

Minas Gerais Ouro Preto Grande Hotel de Ouro Preto FV 

Paraíba João Pessoa Hotel Verdegreen FV 

Pernambuco 
Cabo de Santo Agostinho Vila Galé Eco Resort do Cabo FV 

Fernando de Noronha Eco-Pousada Teju-Açu FV 

Rio de Janeiro 
Armação dos Búzios 

Ville la Plage Pousada e Resort NB e EH 

Pousada Janellas do Mar EH 

Pousada Telhado Verde EH 

Continua 

http://ecohospedagem.com/hoteis-pousadas-e-resorts-realmente-sustentaveis/#12


156 

Em continuação 

ESTADO MUNICÍPIO NOME DO MH 
CERTIFICA-

ÇÃO OU SELO 

Rio de Janeiro 

Magé Pousada El Nagual EH 

Nova Friburgo Refúgio dos Falcões (pousada spa) FV 

Paraty Pousada Águas de Parati FV 

Petrópolis Pousada Fazenda das Videiras FV 

Teresópolis Hotel Rosa dos Ventos FV 

Visconde de Mauá 
Estalagem TajMaua EH 

Hotel Bühler EH 

Pousada Rancho das Framboesas EH 

Rio Grande do 
Norte 

Praia da Pipa Toca da Coruja Pousada FV 

Rio Grande do 

Sul 

Canela 

Hotel Blumenberg NBR e FV 

Pousada Don Ramón NBR e FV 

Pousada Encantos da Terra NBR e FV 

Gramado 

Hotel Bangalôs da Serra FV 

Hotel Canto Verde FV 

Pousada Jardim Secreto FV 

Pousada Vovó Carolina FV 

Santa Catarina 

Bombinhas 

Hotel Marin Château FV 

Pousada Dom Capudi FV 

Pousada Vila do Bosque FV 

Florianópolis 
Costão do Santinho Resort FV 

Pousada da Vigia FV 

Ilha do Papagaio Pousada Ilha do Papagaio FV 

Praia do Rosa Pousada Solar Mirador FV 

São Paulo 

Amparo Canto da Floresta Ecoresort EH 

Avaré Ibiquá Eco Resort FV 

Campos do Jordão 
Pousada Alto da Boa Vista FV 

Hotel Vila Inglesa FV 

Monte Alegre do Sul 
Ibiti Hotel Rural FV 

Pousada Cafezal em Flor FV 

Piedade Pousada Ronco do Bugio EH 

Ribeirão Grande Paraiso Eco Lodge FV 

São José do Barreiro Pousada Encanto da Bocaina EH 

São Paulo Novotel Morumbi EH 

Socorro 

Hotel Fazenda Campo dos Sonhos EH e FV 

Hotel Fazenda Portal do Sol EH 

Pousada Recanto dos Manacás EH 

Legenda: EH = Hotel Visitado, FV = Folha Verde, NB = NBR15401 e TL = Travelife. 

 

O Quadro 25 permite visualizar que apenas 61 empreendimentos hoteleiros 

no país obtiveram a certificação ou selo (pelas 4 iniciativas analisadas) por suas 

atuações socioambientais. Estas empresas estão localizadas em 40 cidades de 15 

estados. Cabe destacar que apenas 5 estados somam 72,13% do total de MH 

http://ecohospedagem.com/hoteis-pousadas-e-resorts-realmente-sustentaveis/#12
http://ecohospedagem.com/hoteis-pousadas-e-resorts-realmente-sustentaveis/#12
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reconhecidos por suas práticas sustentáveis: São Paulo (13); Rio de Janeiro (11); 

Bahia (8); e, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (7 em cada). Em relação aos 

municípios, apenas 7 concentram 36,07% do total de MH identificados: Gramado/RS 

(4); Armação dos Búzios/RJ, Bombinhas/SC, Canela/RS, Lençóis/BA, Socorro/SP e 

Visconde de Mauá/RJ (3 em cada). 

Dentre as iniciativas de certificação verificou-se que até setembro/2012 a 

NBR15401 foi concedida a apenas 6 MH, localizados em: Canela/RS (2), 

Lençóis/BA (2), Gramado/RS (1) e Armação dos Búzios/RJ (1). A certificação 

Travelife foi concedida a uma pousada que está situada em Barra Grande/BA. 

Enquanto o Green Globe ainda não foi concedido a nenhum MH no país. No 

contexto de rotulagem ou selo, destaca-se que em 2012, 48 MH foram reconhecidos 

com a Folha Verde, enquanto 14 receberam o selo de Hotel Visitado do Portal 

Ecohospedagem. Cabe realçar que os 7 MH certificados (NBR15401 ou Travelife) 

também foram contemplados com um dos selos (Folha Verde ou Hotel Visitado). 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LOCALIZAÇÃO DOS 

MH PESQUISADOS 

 

Em função da escolha intencional dos participantes da pesquisa, com base na 

cerificação pela NBR15401 como critério de diferenciação entre os MH com práticas 

sustentáveis, foram identificados apenas três destinos turísticos para fins de 

aplicação das entrevistas. Desse modo, cabe uma breve exposição das principais 

características (geográficas, demográficas, turísticas etc.) de cada destino: Armação 

dos Búzios/RJ, Chapada Diamantina/BA e Microrregião das Hortênsias/RS. 

 

4.1.1 Armação dos Búzios/RJ 

 

Armação dos Búzios é um pequeno município do Estado do Rio de Janeiro, 

distante 165 km da capital, e localizado na região turística da Costa do Sol que é 

composta também pelos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das 

Ostras, Saquarema e São Pedro da Aldeia. Todos caracterizados por belas praias e 

lagoas que constituem paisagens naturais muito atraentes para turistas que buscam 

sol, mar, vento, passeios de barco, mergulho, pescarias, caminhadas ecológicas e 

http://ecohospedagem.com/hoteis-pousadas-e-resorts-realmente-sustentaveis/#12
http://ecohospedagem.com/hoteis-pousadas-e-resorts-realmente-sustentaveis/#12
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surfe (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO 

[SETUR/RJ], 2013). 

Armação dos Búzios era um distrito composto por uma pacata vila de 

pescadores que pertencia ao município de Cabo Frio, até que na década de 1960 

hospedou a atriz Brigitte Bardot, fato que gerou sua divulgação de seu bucolismo e 

encantos naturais no mundo inteiro. Desde então passou a ser um destino turístico 

de renome internacional com clima tropical marítimo, temperatura média anual 

agradável (entre 23º e 26ºC) e baixo índice pluviométrico (pouco acima de 100mm3). 

Em 1995 foi elevado à categoria de município com a denominação de atual e possui 

uma população de 27.538 habitantes, distribuídas em uma área de 70 km2 (IBGE, 

2013; SETUR/RJ, 2013). 

O município de Armação dos Búzios está localizado no bioma Mata Atlântica 

e possui uma vegetação muito peculiar classificada como estepe arbórea aberta ou 

caatinga fluminense, com uma vegetação com grande quantidade de espécies 

endêmicas adaptadas a um clima seco e com pouca chuva. Os principais atrativos 

turísticos são: igrejas do século XVIII, mirantes, enseadas, 23 praias bem distintas, 

restaurantes com padrão internacional e intensa vida noturna (SECRETARIA DE 

TURISMO DE BÚZIOS, 2013). 

 

4.1.2 Chapada Diamantina/BA 

 

A Chapada Diamantina é uma região localizada no centro da Bahia e que 

reúne diversos atrativos culturais (festividades e construções históricas) e naturais 

(cachoeiras, rios, lagos, morros, paredões, desfiladeiros, cânions, grutas e 

cavernas), sobretudo para a prática do turismo de aventura e ecológico. A região 

possui um ecossistema muito particular face à interseção dos biomas de Mata 

Atlântica, Caatinga e Cerrado, que resulta em uma enorme biodiversidade. O clima 

varia de subúmido a seco e a temperatura média oscila entre 21 e 23°C na região 

(GOVERNO DA BAHIA, 2013). 

A colonização local ocorreu com os ciclos de exploração do ouro (século 

XVIII) e diamantes (século XIX). Na década de 1980 houve novo surto 

desenvolvimentista com base na extração mecanizada de diamantes. A criação do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina em 1985 trouxe a proibição deste tipo de 

mineração e deu início ao turismo como atividade econômica principal na região. O 
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Parque tem uma área de 152 mil hectares distribuídos pelos municípios de: Andaraí, 

Ibicoara, Itaeté, Lençóis, Mucugê e Palmeiras (GOVERNO DA BAHIA, 2013). 

O principal município da Chapada Diamantina é Lençóis que fica a cerca de 

410 km de Salvador, possui área de 1.367 km² e população de pouco mais de 10 mil 

pessoas (IBGE, 2013). A cidade foi tombada como patrimônio nacional pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (IPHAN) em 1973 e se destaca pelo rico 

acervo arquitetônico de suas construções do final do século XIX, que fazem parte da 

História do Brasil, tais como: as ruas de pedra; o casario; a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Rosário, o Museu Afrânio Peixoto; e, o mercado público. A partir da 

década de 1980 o turismo passou a ser a mais importante atividade econômica do 

município, com base no patrimônio histórico urbano e nas áreas de proteção natural 

ao redor (PROJETO LENÇÓIS, 2013). A região de Lençóis dispõe de uma 

infraestrutura completa para receber o visitante com restaurantes, operadoras de 

turismo e mais de 40 hotéis e pousadas. 

Outro município importante é Palmeiras, que está localizado a cerca de 440 

km de Salvador e possui uma população de 8 mil habitantes (IBGE, 2013) distribuída 

em uma área de 758 km². Além das atividades de exploração de diamantes, 

carbonatos, cristal de rocha e calcário, Palmeiras conserva um importante casario 

histórico (casarões, Igreja Matriz do Bom Jesus e capelas) e é um importante centro 

comercial com a realização de uma feira de produtos agropecuários e de artesanato 

que atrai produtores de toda a região e procura manter a verdadeira cultura local 

preservada. Palmeiras possui muitas pousadas, concentradas no distrito do Vale do 

Capão, que é um destino de turismo ecológico e esotérico (GOVERNO DA BAHIA, 

2013). 

 

4.1.3 Microrregião das Hortênsias/RS 

 

A Microrregião das Hortênsias faz parte da região da Serra Gaúcha/RS e é 

composta por cinco cidades (Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São 

Francisco de Paula), todas colonizadas por imigrantes alemães e italianos. Isto 

gerou forte influência na culinária e nos hábitos locais, muito ainda ligados à lida 

com a terra (agricultura e pecuária) (SETUR/RS, 2013). O turismo é a atividade 

principal na região que é um dos destinos mais visitados por turistas nacionais. A 

região possui um clima temperado ou subtropical e é dotada de parques, reservas 
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naturais e a maior quantidade de meios de hospedagem do estado, com mais de 

260 estabelecimentos e 18 mil leitos com boa diversificação (TOMAZZONI, 2008). 

Gramado é a cidade mais conhecida da região por sua paisagem europeia e 

sua natureza formada por montanhas, cânions e bosques que favorecem a 

realização de atividades do turismo de aventura. A colonização de Gramado ocorreu 

em fins do século XIX e em 1954 tornou-se município. Sua localização dista 115 km 

de Porto Alegre (capital do estado), possui área de 237 km2 e cerca de 32.300 

habitantes (IBGE, 2013). O comércio é bem desenvolvido, com predominância de 

produtos é de origem local em lojas de artesanato, roupas de lã e couro, objetos de 

decoração, vinhos, queijos e chocolates, além de restaurantes e cafeterias 

(SETUR/RS, 2013). A cidade possui uma estrutura de turismo bem formatada, cujos 

principais atrativos são os parques temáticos e naturais, as fábricas de chocolate e 

os eventos organizados, como o (s): Festival Internacional de Cinema de Gramado 

(principal do país), Natal Luz, festivais musicais e gastronômicos, shows, desfiles, 

apresentações teatrais, dentre outros. 

Canela é um município constituído em 1945, contíguo a Gramado (7 km de 

distância), com área de 253 km2, população pouco acima de 39 mil habitantes 

(IBGE, 2013), e boa estrutura de comércio e serviços turísticos, mas que ainda 

conserva certa tranquilidade. O município possui algumas dezenas de meios de 

hospedagem e as atrações de maior destaque são: o parque do Caracol e a 

Catedral de Pedra (SETUR/RS, 2013). 

 

4.2 ENTREVISTAS NOS MH SOBRE CERTIFICAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE 

 

As entrevistas foram definidas de modo que a amostra de pesquisa para a 

Fase 1 de coleta de dados fosse constituída pelos MH certificados pela NBR15401. 

Para a Fase 2 definiu-se que a amostra seria formada por MH com práticas 

socioambientais não certificadas e localizados nos mesmos destinos da fase 

anterior. Estas amostras serviram para obter um entendimento das atitudes 

comportamentais e decisoriais que geraram a implantação das práticas sustentáveis 

e da busca pela certificação em sustentabilidade nas empresas do segmento 

hoteleiro nacional, bem como seus reflexos na gestão organizacional. 

Após a realização de contatos por meio eletrônico (e-mail) e telefônico com os 

gestores dos MH constituintes das amostras das fases de pesquisa, os 
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empreendimentos foram visitados entre fevereiro e setembro de 2012, conforme 

relacionados no Apêndice K. As visitas objetivaram conhecer as práticas 

sustentáveis existentes e realizar entrevistas semiestruturadas com os gestores 

(proprietários e/ou seus representantes) para identificar as motivações, perspectivas 

e pensamentos relativos à incorporação da sustentabilidade nas operações 

produtivas e de busca da certificação pela NBR15401. Tais visitas também 

propiciaram identificar os fatores, motivações e recursos principais de influência 

inerentes a estes processos, tanto como facilitadores quanto dificultadores. 

Cabe destacar a excelente receptividade demonstrada pela maioria dos 

gestores das empresas contatadas nesta pesquisa, os quais manifestaram forte 

interesse em participar do estudo, disponibilizaram tempo para realização das 

entrevistas e permitiram o franco acesso às instalações. Também concordaram com 

as gravações das conversas e com a citação de seus nomes e dos MH. 

Para fins de maior dinamismo e abrangência na exposição dos dados e 

informações obtidos efetuou-se uma divisão em 2 grupos: empresas certificadas 

pela NBR15401 (Fase 1) e empresas com práticas socioambientais implantadas 

mas não certificadas pela NBR15401 (Fase 2). As entrevistas seguiram roteiros 

semelhantes, constantes nos Apêndices I (Fase 1) e J (Fase 2), com questões 

distribuídas em 5 blocos. O primeiro bloco foi voltado à caracterização dos MH e os 

outros quatro para compreender as dimensões relacionadas à decisão estratégica 

em sustentabilidade (implantação de práticas socioambientais sustentáveis e/ou 

certificação pela NBR15401): fatores influenciadores (micro e macro ambientais); 

influência dos recursos internos; vantagem competitiva proporcionada; e, 

desempenho obtido (econômico, ambiental e social). 

Esta divisão em fases e blocos visou facilitar a identificação de fatores 

similares e diferenciadores relativos à implantação das práticas socioambientais e 

certificação em sustentabilidade pelos MH, conforme exposição nos tópicos a seguir. 

 

4.2.1 Fase 1 – Entrevistas nos MH Certificados pela NBR15401 

 

As características principais dos MH certificados em sustentabilidade pela 

NBR15401 são apresentadas no Quadro 26, elaborado a partir das respostas dos 

gestores às perguntas do primeiro bloco do questionário de entrevistas (Apêndice I). 

O Quadro foi ordenado pelo ano da obtenção da certificação em sustentabilidade e 
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nele constam as seguintes informações: nome de fantasia da empresa; município e 

estado de localização; início de sua atuação; nome e cargo dos entrevistados; 

número de UHs; e, quantidade de colaboradores (média anual). 

 

Quadro 26 – MH certificados pela Norma ABNT NBR 15401:2006 

CERTIFI- 
CAÇÃO 

NOME DE 
FANTASIA 

CIDADE/ 
ESTADO 

INICIO DE 
ATUAÇÃO 

ENTREVISTADO 
(CARGO) 

UH 
COLABO-
RADORES 

2008 
Ville La Plage 

Pousada e Resort 

Armação 
dos 

Búzios/RJ 
2001 

Beatriz da Paixão 
Monteiro Martins 

(Sócio) 
42 30 

2009 
Hotel Canto das 

Águas 
Lençóis/BA 1986 

Ramiro Barbosa 
(Host) 

44 52 

2009 Hotel de Lençóis Lençóis/BA 1982 
Dário Campos 
Silva (Gerente 

Geral) 
50 37 

2012 Hotel Blumenberg Canela/RS 1995 
Ditmar Bellmann 

(Sócio) 
15 9 

2012 Hotel Don Ramon 
Canela/RS 

2000 
Vicente Atz 

(Gerente Geral) 
12 9 

2012 
Pousada Encantos 

da Terra 
Canela/RS 

2003 
Mauro Viana 
Salles (Sócio) 

23 9 

 

As respostas propiciaram entender que todos os empreendimentos são de 

pequeno e médio portes, tanto pelo número de UH (de 12 a 50), quanto de 

funcionários (de 9 a 52). Todos foram certificados há pouco tempo, sendo que 

metade em 2012, e que são independentes, pois não integram nenhuma rede 

hoteleira e possuem entre 9 e 30 anos de atuação no mercado. Quanto à 

localização, estão concentrados em três destinos turísticos: Costa do Sol (Armação 

dos Búzios/RJ) - turismo focado em ‗sol e praia‘; Microrregião das Hortênsias 

(Gramado e Canela/RS) - turismo de montanha e atributos de uma estética 

europeia; e, Chapada Diamantina (Lençóis/BA) - turismo de natureza e aventura. 

Estas 3 regiões turísticas possuem bastante dependência da manutenção de suas 

características ambientais e integram a relação dos 65 destinos considerados como 

indutores do desenvolvimento turístico regional (conforme constante no Quadro 21). 

As visitas permitiram visualizar as principais práticas relacionadas à gestão 

socioambiental nos estabelecimentos, sendo muitas delas implantadas desde o 

início de suas operações, tais como: instalação de sensores de presença para 

acionamento da iluminação nas áreas comuns e nas UHs; aquisição de 

equipamentos com maior eficiência energética (aparelhos de refrigeração, 

geladeiras, televisores etc.); instalação de calhas de captação de águas de chuva 
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utilizada na rega de jardins e na limpeza de equipamentos e áreas externas; 

utilização de energia oriunda de fontes renováveis, como lenha de reflorestamento e 

placas de captação de energia solar; compra de insumos que privilegiem 

fornecedores locais e com menor potencial poluente, como produtos biodegradáveis 

e orgânicos; separação e destinação adequada dos resíduos gerados; contratação 

de trabalhadores locais; divulgação e apoio à cultura e ao artesanato local; e, o 

envolvimento nas questões e problemas locais mediante participação em 

associações, campanhas e iniciativas sociais e educacionais, dentre outras. 

A apresentação das demais questões levantadas nas entrevistas segue nos 

próximos itens, com as respostas dos gestores consolidadas por blocos temáticos. 

 

4.2.1.1 Fatores da decisão estratégica em sustentabilidade nos MH certificados 

 

No primeiro bloco de questões temáticas foram efetuadas cinco perguntas 

para identificar os fatores que levaram à decisão de implantar práticas sustentáveis 

e de buscar uma certificação em sustentabilidade. Também, procurou-se 

compreender quais os principais facilitadores e dificultadores desses processos. 

A razão principal para adoção de práticas sustentáveis nos MH pesquisados 

foi o interesse e a identificação dos gestores com a causa da sustentabilidade e 

incorporação de práticas ambientais e sociais. Nos Hotéis Blumenberg e Canto 

das Águas a implantação da sustentabilidade teve origem quando da construção 

dos empreendimentos, pois os projetos de negócio já continham os elementos 

básicos para práticas sustentáveis, como estrutura para captação de água de chuva 

e orientação solar na construção para aproveitamento da iluminação natural, dentre 

outros. No Hotel de Lençóis, na Ville La Plage Pousada e Resort e na Pousada 

Encantos da Terra a sustentabilidade foi incorporada quando das aquisições dos 

negócios pelos atuais proprietários, também estes motivados por ideais e 

convicções inerentes a uma contribuição para o planeta. 

Para o Hotel Don Ramón o motivo foi obter uma oportunidade de 

crescimento global aliada à obtenção de um selo de competitividade que reforça a 

marca, mediante uma garantia de qualidade, satisfação do cliente e redução de 

passivos e custos. Também, capaz de gerar parcerias/relacionamentos com outros 

entes do turismo (públicos e privados) para obter uma cultura de sustentabilidade no 

país, não só atrelada à questão econômica. Uma consciência de sustentabilidade 
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que já se observa na demanda do hotel, que possui um nível de renda capaz de 

propiciar a busca por experiências e qualidade de vida em suas viagens e assim 

cobra por ações ligadas aos aspectos da natureza. 

Questionados sobre os objetivos almejados com o processo de certificação 

em sustentabilidade, os gestores dos 3 estabelecimentos de Canela (Hotéis 

Blumenberg e Don Ramón e Pousada Encantos da Terra) apontaram que foi uma 

oportunidade mercadológica de obter melhores condições de sobrevivência. Devido 

à recente conquista da certificação estão em busca de formas de obter uma 

comercialização e torná-la um diferencial competitivo em relação ao destino turístico 

capaz de gerar credibilidade, reconhecimento do mercado e melhor convivência com 

a comunidade e o meio ambiente. Para os entrevistados do Hotel Canto das Águas 

e da Pousada Ville La Plage os objetivos foram pautados numa perspectiva de 

alcançar uma gestão mais profissional e de melhorias no planejamento, na definição 

de metas institucionais e na mensuração das práticas de sustentabilidade 

implantadas. Por fim, no Hotel de Lençóis e na Pousada Encantos da Terra os 

propósitos da sustentabilidade (ambiental, social e cultural) foram importantes na 

conciliação das práticas adotadas com os requisitos e benefícios da NBR15401. 

Todos os entrevistados relataram que no passado os MH eram administrados 

de modo intuitivo e empírico e as práticas de gestão não eram tão racionalizadas e 

estruturadas. Com a normatização derivada do PCTS e do Programa Bem Receber 

adveio a ideia de buscar uma certificação ao encontro da necessidade de 

sistematização e gestão mais profissional nas empresas, somada a conscientização 

socioambiental já existente. Com isto, vislumbraram que a certificação em 

sustentabilidade poderia gerar uma oportunidade de integrar os aspectos 

econômicos com os ambientais e os sociais na gestão e que poderia ser importante 

no tocante a decisão do cliente de se hospedar no empreendimento. 

Questionados se as políticas ou programas governamentais de turismo 

sustentável influenciaram a decisão de obter uma certificação em sustentabilidade, 

todos os entrevistados afirmaram que o PCTS, o Programa Bem Receber e a 

NBR15401 exerceram fundamental influência nesta tomada de decisão. Não só pela 

criação da norma, mas por todo o encaminhamento inicial do processo de 

certificação mediante um planejamento constituído por oficinas e capacitações de 

auditores, gestores e funcionários hoteleiros. Além disto, a concessão de linhas de 

crédito específicas para implantação de práticas sustentáveis e de isenções de taxas 
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e custos inerentes às consultorias e auditorias necessárias aos MH contribuíram 

para que aderissem ao processo de certificação. 

Quanto aos principais facilitadores do processo de certificação em 

sustentabilidade nos MH, os gestores apontaram os subsídios concedidos na fase 

inicial do processo, as capacitações e o apoio dos consultores do IH e da ABNT (na 

Chapada Diamantina/BA), e do SEBRAE (em Armação dos Búzios/RJ e na 

Microrregião das Hortênsias/RS). As consultorias foram importantes, pois não havia 

uma ideia sobre o sistema de gestão e como adequar as práticas operacionais dos 

MH às determinações contidas na NBR15401. Outros fatores importantes foram às 

planilhas de acompanhamento e os indicadores oriundos das oficinas do PCTS, 

adaptados ao meio real dos MH, e que geraram melhor acompanhamento e 

definição dos objetivos e metas. Por fim, foram citados o envolvimento dos gerentes 

e equipes internas que passaram a falar a mesma linguagem, atuar com estímulos 

no processo de sustentabilidade e absorver esta nova cultura em suas vidas. 

No entanto, os processos de certificações dos MH pesquisados foram de 

difícil conclusão por causa da descontinuidade do Programa Bem Receber por parte 

do MTUR e da extinção do IH em 2007. Isto ocasionou incertezas, falta de apoio e o 

não cumprimento das promessas de auxílio e de incentivos governamentais para a 

continuidade do processo, que levou a desistência da grande maioria das centenas 

de MH envolvidos no programa pelo país. Os empreendimentos certificados 

apontaram como fundamental para esta conquista o apoio da ABNT (Ville La Plage 

Pousada e Resort, Hotel Canto das Águas e Hotel de Lençóis) e do SEBRAE/RS 

(Hotel Blumenberg, Hotel Don Ramón e Pousada Encantos da Terra), que 

assumiram os processos e propiciaram suporte operacional (consultorias) e 

financeiro (subsídios) para a conclusão das auditorias. 

Outros problemas quanto ao processo de certificação foram apontados: a falta 

de apoio, convicção na norma e consciência, assimilação e comprometimento dos 

empresários do segmento quanto à sustentabilidade, pois a maioria possui foco nos 

resultados financeiros e desconhece ou subestima os retornos da sustentabilidade 

(ambientais, econômicos e sociais); a inexistência de parâmetros/referências de 

sustentabilidade na hotelaria, assim como ferramentas de aplicação e instrumentos 

de avaliação para o processo; a falta de recursos para custear os equipamentos, 

tecnologias e obras necessárias de adequação da estrutura física e para as ações 

sustentáveis iniciais; o pouco conhecimento específico dos processos operacionais 
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da área do turismo/hotelaria por parte dos consultores e auditores, oriundos do meio 

industrial; a ausência de recursos humanos capacitados e conscientes quanto à 

gestão e implantação dos processos de sustentabilidade (indicadores e 

planejamento); o elevado grau de exigências contidos na NBR15401, o que a torna 

de difícil compreensão, adequação e cumprimento pelas empresas de menor porte; 

e, a falta de sensibilização, conhecimento e preparo dos governos locais sobre a 

sustentabilidade e a NBR15401, pois faltam incentivos para as ações sustentáveis. 

O Quadro 27 apresenta uma síntese das respostas referentes às influências 

na tomada de decisão em sustentabilidade. 

 

Quadro 27 – Síntese dos Fatores na Decisão Estratégica em Sustentabilidade 

FATORES RESPOSTAS 

Motivos para adoção 
- pensamento, ideais e convicções inerentes à sustentabilidade.  

- oportunidade de crescimento e obtenção de um selo de competitividade. 

Objetivos da 
implantação. 

- oportunidade mercadológica de credibilidade e reconhecimento do 
mercado, além de diferencial competitivo em relação aos competidores. 
- gestão profissional e alcançar melhorias no planejamento, na definição de 
metas institucionais e na mensuração das práticas implantadas. 
- conciliar as práticas de sustentabilidade implantadas com a NBR15401. 

Influência das 
políticas e programas 
de governo. 

- influenciaram na tomada de decisão quanto à certificação. 
- foram ao encontro da necessidade de melhor sistematização, de gestão 
profissional e da conscientização socioambiental. 

Facilitadores da 
implantação. 

- subsídios e apoio dos consultores (ABNT, IH e SEBRAE/RS). 
- planilhas de acompanhamento e indicadores criados no PCTS. 
- envolvimento dos gerentes e das equipes. 

Problemas na 
implantação. 

- descontinuidade do Programa Bem Receber que gerou a falta de apoio e 
não cumprimento das promessas governamentais. 
- pouca consciência em sustentabilidade dos empresários do setor. 
- pouco conhecimento do setor do turismo pelos auditores/consultores. 
- inexistência de parâmetros, ferramentas de aplicação e instrumentos de 
avaliação para o segmento hoteleiro. 
- ausência de recursos humanos capacitados em sustentabilidade. 
- elevado grau de exigências da NBR15401. 
 - falta de recursos financeiros para adequação da estrutura física. 
- desconhecimento dos governos municipais quanto à NBR15401. 
- falta de incentivos para adoção de ações sustentáveis. 

 

4.2.1.2 Vantagem competitiva proporcionada pela decisão estratégica em 

sustentabilidade nos MH certificados 

 

Este tópico aborda como às questões relativas ao modo e como a decisão 

estratégica de adotar práticas sustentáveis e de obtenção de uma certificação pelos 

MH são percebidas pelos seus diversos stakeholders, como a comunidade, os 

hóspedes, os funcionários e os concorrentes, a partir da visão dos entrevistados. 
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No que tange a divulgação das práticas sustentáveis ou da obtenção da 

certificação pelos MH, as respostas foram similares. As informações e políticas de 

sustentabilidade constam em websites e portais de divulgação comercial, nas pastas 

e folhetos nas UH e nos murais das áreas comuns. As mídias sociais também 

auxiliam na divulgação das práticas adotadas. Tais aspectos, bem como a geração 

de mídia espontânea (reportagens e entrevistas) face à conquista da certificação, de 

prêmios e reconhecimentos pelas práticas sustentáveis implantadas, também são 

partes integrantes dos materiais de divulgação e campanhas de marketing. Cita-se 

como iniciativa comum a preparação dos funcionários para divulgarem o porquê da 

sustentabilidade praticada pelo hotel junto aos hóspedes no ato do check-in e em 

conversas durante suas estadias. Outra ação interessante de divulgação é o apoio 

às pesquisas acadêmicas (teses, dissertações, monografias e trabalhos de 

conclusão de cursos) que buscam estudar as práticas sustentáveis adotadas. 

Em relação a como as práticas sustentáveis e a obtenção da certificação são 

percebidas pelos funcionários, todos os entrevistados afirmaram que no início havia 

o pensamento de que se tratava de um processo que iria resultar em mais trabalho. 

Porém, depois de um trabalho pesado de conscientização ocorrido com 

treinamentos, cursos e oficinas de capacitações para a tomada de conhecimento, os 

trabalhadores passaram a incorporar e a entender que a sustentabilidade faz parte 

de suas ações diárias, na empresa e em suas casas. No entanto, a maior dificuldade 

foi os colaboradores entenderem os motivos e benefícios de cada prática e 

absorvessem esta nova cultura de redução de desperdícios e de melhoria dos 

serviços. Existe a necessidade de reforços constantes e palestras pela rotatividade 

(turnover) e falta de mão-de-obra qualificada para o turismo no país. 

Questionados sobre como as práticas sustentáveis e a obtenção da 

certificação são percebidas pelos hóspedes, os entrevistados responderam que 

apenas uma pequena parcela, principalmente da terceira idade, simpatiza, valoriza e 

busca interessar-se ou conhecer um pouco mais sobre tais questões. Alguns 

hóspedes efetuam comentário ou elogio no opinário quanto às práticas adotadas 

(redução de desperdícios, a utilização de água da chuva, a separação de resíduos 

etc.), porém ainda é baixo o percentual de decisão em face da sustentabilidade, que 

ainda não ganhou o adequado peso em relação a outras variáveis como preço, 

conforto, localização, serviços e outros. Contudo, as práticas sustentáveis e as 

certificações podem gerar impactos e percepções positivas como diferencial em um 
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segundo momento, ou seja, em um retorno futuro do hóspede. De tal ordem que 

este aceite que a participação da empresa em um programa de sustentabilidade 

gera mudanças inclusive em sua zona de conforto, como a troca de toalhas somente 

quando solicitadas e a menor utilização de equipamentos eletrônicos como 

aquecedores ou refrigeradores de ar. Isto mostra um grau de comprometimento do 

cliente com a questão e até como diferencial de escolha. 

Outra questão abordou como as práticas sustentáveis e a certificação em 

sustentabilidade são percebidas pelas comunidades. Os gestores responderam que 

os MH se localizam em destinos turísticos muito dependentes da natureza e de sua 

percepção, assim é preciso fazer com que as comunidades locais entendam isto. 

Dessa forma, vinculam mensagens em seus websites e participam de entidades e 

eventos locais, além de promoverem palestras em escolas, visitas de estudantes e 

de empresários de outros municípios para conhecerem as práticas adotadas. O 

apoio às entidades ambientais locais, aos programas e iniciativas socioculturais e a 

realização de ações que demonstrem a preocupação com o meio ambiente, como a 

retirada de lixo em cursos d‘água, por exemplo, auxiliam no processo de 

conscientização e reconhecimento pela comunidade. A população dos destinos 

passa a conhecer as práticas e os resultados alcançados e assim começa a se 

interessar pelo assunto da sustentabilidade e até a indicar o MH para outras 

pessoas interessadas na questão. O trabalho de conscientização, disseminação e 

conhecimento das práticas e diretrizes da norma por parte dos fornecedores de 

insumos também é necessário. O Hotel de Lençóis efetua pesquisa de opinião 

anual junto à comunidade (agências de turismo, ONGs, mercado, fornecedores e 

vizinhos) e aos colaboradores sobre como estes percebem o hotel e suas práticas. 

Como resposta à pergunta sobre como as práticas sustentáveis e a obtenção 

da certificação são percebidas pelos concorrentes, os entrevistados afirmaram existir 

um movimento de adotar medidas ligadas a algum aspecto da sustentabilidade, 

como sendo este um caminho a ser seguido, tais como: obter a Folha Verde ou 

praticar ações de responsabilidade social ou de acessibilidade como forma de 

diferenciação ou de segmentação de mercado. Para os Hotéis Canto das Águas e 

de Lençóis, outros empreendimentos da cidade de Lençóis/BA já buscam aplicar 

práticas sustentáveis, alguns inclusive no nível de obter a certificação. Contudo, a 

falta de continuidade de políticas, como o Programa Bem Receber, prejudicou a 

condução do processo de certificação na região. Já em Canela, os três 
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empreendimentos certificados (Pousada Encantos da Terra e Hotéis Blumenberg 

e Don Ramón) formaram uma rede de hotéis sustentáveis para o desenvolvimento 

da região, de modo que outras empresas percebam que não devem agir mais como 

concorrentes, mas sim, em prol do turismo sustentável. Quanto maior o número de 

envolvidos maior será a cultura desenvolvida e isto se propagará junto aos 

fornecedores. 

Em referência à como às práticas sustentáveis e à obtenção da certificação 

influenciam a decisão dos hóspedes quanto à escolha do MH, os respondentes 

afirmaram que estas exercem alguma influência, mas ainda não consistem em um 

decisor quanto a realização de uma viagem e da hospedagem, pois a ênfase está 

baseada na relação custo x benefícios (serviços oferecidos) proporcionados pela 

estadia. Os clientes gostam, valorizam, registram nos opinários e até citam a 

sustentabilidade como fator importante na avaliação da estadia. No entanto, a 

consciência do consumidor turístico quanto à aquisição de produtos sustentáveis é 

pequena. Existe uma tendência de crescimento, pois algumas operadoras 

internacionais começam a emitir sinais tímidos de que este possa ser um diferencial. 

A certificação vai gerar um fator de força na decisão, pois os clientes tendem a ser 

mais exigentes quanto às boas práticas de sustentabilidade que geram situações e 

serviços de excelência. Uma gestão mais sustentável acaba por gerar melhorias que 

contribuem para o retorno do turista e mudanças na escolha inicial da demanda. 

A última questão deste bloco trata de como as práticas sustentáveis e/ou a 

obtenção da certificação em sustentabilidade impactam no nível de competição 

turística. Para os respondentes as práticas sustentáveis e a certificação exercem 

impactos locais pelas melhorias implantadas no processo e pela geração de 

benefícios para todos (MH, turista, comunidade e funcionários). Isto propicia meios 

para adoção de um marketing ‗verde‘ e formação de uma rede nacional organizada e 

sincronizada de hotéis/pousadas sustentáveis para divulgar e formatar um trade de 

turismo sustentável, e assim, estimular a adesão de outros ao processo. Porém, a 

questão da sustentabilidade no turismo precisa ser melhor definida, principalmente 

nas políticas públicas, de acordo com Hotel Canto das Águas. 

Para a Pousada Encantos da Terra os retardatários no processo de 

incorporação da sustentabilidade tenderão a ficar com menor fatia do ‗bolo‘ 

(mercado e resultados) no futuro, pois as melhores taxas de ocupação na região são 

daqueles que adotaram boas ações e práticas de sustentabilidade. Para o Hotel 
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Don Ramón as empresas pioneiras devido ao acúmulo de experiências acumuladas 

no processo tendem a ter uma vantagem no aproveitamento das oportunidades de 

negócios que surgirão e no aproveitamento de nichos de mercado, enquanto os 

concorrentes estarão preocupados em copiar. Já no Ville La Plage Pousada e 

Resort o impacto percebido no nível de competição é pequeno, pois os clientes 

mais conscientes constituem uma reduzida parcela da demanda total. 

O Quadro 28 traz um resumo das questões da tomada de decisão estratégica 

quanto à certificação em sustentabilidade e os reflexos na vantagem competitiva. 

 

Quadro 28 – Decisão Estratégica em Sustentabilidade e Vantagem Competitiva 

ASPECTOS RESPOSTAS 

Divulgação das 
práticas ou 
certificação em 
sustentabilidade. 

- externa: websites, portais de divulgação e mídias sociais. 
- interna: murais, UHs, no check-in e em conversas durante as estadias. 
- geração de mídia espontânea pela certificação, prêmios e reconhecimentos. 

Percepção dos 
funcionários. 

- alto nível de adesão. 
- incorporaram e entendem os benefícios da sustentabilidade em suas ações. 
- conscientização (treinamentos e capacitações) e reforços constantes devido à 
rotatividade (turnover) e falta de mão-de-obra qualificada para o turismo. 

Percepção dos 
hóspedes. 

- maioria não conhece ou se interessa pela questão. 
- pequena parcela valoriza (comenta ou elogia) às práticas adotadas. 
- podem gerar impactos e percepções positivas diferenciais no retorno do 
hóspede e aceitação de mudanças em sua zona de conforto. 

Percepção da 
comunidade 

- pequena, porém o apoio às entidades e iniciativas locais auxilia no processo 
de conscientização e reconhecimento que os destinos turísticos são 
dependentes da natureza e das práticas adotadas pelos empreendimentos. 
- trabalho de conscientização, disseminação e conhecimento das práticas e 
diretrizes da norma junto aos fornecedores de insumos. 

Percepção dos 
concorrentes. 

- caminho a ser seguido de diferenciação ou de segmentação de mercado. 
- passam a agir com responsabilidade socioambiental e/ou obter a Folha Verde. 
- alguns já possuem práticas no nível de obter a certificação. 
- descontinuidade das políticas públicas prejudicou a certificação de alguns. 
- em Canela/RS - formação de rede de hotéis sustentáveis para atrair outros 
hoteleiros e fornecedores para um turismo sustentável. 

Influência da 
sustentabilidade 
na escolha dos 
hóspedes. 

- a consciência do consumidor é pequena e sobreposta por outras variáveis. 
- existe tendência de valoração e crescimento como um diferencial no futuro. 
- não é um decisor quanto à realização de uma viagem e da hospedagem. 
- ênfase na relação custo x benefícios (serviços oferecidos) da estadia. 
- gostam, valorizam, registram nos opinários e até citam a sustentabilidade 
como fator importante na avaliação da estadia. 
- a gestão sustentável contribui para a escolha inicial e o retorno do hóspede. 

Influência da 
sustentabilidade 
no nível de 
competição da 
destinação. 

- impactos locais e benefícios para todos. 
- formação de rede de MH sustentáveis para divulgar o turismo sustentável. 
- precisa ser bem melhor incluída nas políticas públicas de turismo. 
- retardatários na incorporação ficarão com menor fatia de mercado no futuro. 
- empresas pioneiras possuem acúmulo de experiências que tende gerar 
vantagem no aproveitamento das oportunidades e de nichos de mercado. 
- impacto pequeno, pois a clientela mais consciente constitui reduzida parcela. 
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4.2.1.3 Decisão estratégica em sustentabilidade e desempenho em MH certificados 

 

As questões formuladas sobre os reflexos da decisão estratégica de implantar 

práticas sustentáveis e da certificação em sustentabilidade no desempenho dos MH 

são apresentadas neste bloco. Foram efetuadas 5 perguntas quanto à percepção 

dos resultados econômicos e socioambientais encontrados. 

A primeira pergunta aludiu a como as práticas implantadas e a certificação em 

sustentabilidade impactaram na imagem do MH. Os entrevistados afirmaram que 

ocorre uma mudança na imagem, no nível dos relacionamentos, nas parcerias 

existentes e de exploração de oportunidades com reflexos muito positivos, pois 

mostrar as práticas sustentáveis aos diversos públicos gera satisfação e resultados 

favoráveis ao negócio. Tem ocorrido uma procura em conhecer a atuação do MH, os 

prêmios conquistados e a geração de reportagens espontâneas na mídia nacional 

(Pousada Encantos da Terra). A transparência é parte do processo e cria um ciclo 

positivo ligando a motivação com a geração de resultados práticos (Hotel 

Blumenberg). Para o Hotel Don Ramón observa-se que os hóspedes passam mais 

tempo nas atividades e atrativos internos, do que nos pontos turísticos da região. 

Quando questionados sobre como as práticas sustentáveis ou a obtenção da 

certificação impactaram nos custos operacionais, todos responderam que houve 

redução em face da racionalização dos processos operacionais (reestruturação do 

centro de custos e facilitação na tomada de decisões estratégicas mais eficazes) e 

da conscientização de clientes e funcionários quanto ao meio ambiente e a 

sustentabilidade. Em decorrência direta, ocorreram reduções no consumo de 

energia elétrica, de água e dos serviços de lavanderia, ou seja, melhorias na 

qualidade dos gastos e nas receitas geradas. Porém, a implantação e adequação da 

estrutura do MH e a manutenção anual da certificação pela NBR15401 geram custos 

e podem encarecer o produto final. Os produtos sustentáveis e os equipamentos 

ecoeficientes são mais caros, por isto é necessária maior dotação de recursos 

tecnológicos, financeiros e estruturais. No entanto, geram resultados muito positivos 

e são investimentos que se pagam rapidamente pela própria redução dos custos 

gerados e pelo valor que agregam à comunidade, à localidade e ao negócio 

(Pousada Encantos da Terra). 

Quanto aos impactos da adoção das práticas sustentáveis e/ou da obtenção 

da certificação na taxa de ocupação e nos preços das diárias das UHs e no 
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faturamento bruto dos MH, as respostas foram divergentes. Para os representantes 

dos Hotéis Canto das Águas e de Lençóis e da Pousada Ville La Plage não 

houve ainda impacto visível nas taxas de ocupação e no faturamento bruto pelo fato 

de não existir um público específico voltado à sustentabilidade. Quanto ao preço das 

diárias não houve repasse, pois as práticas não geram lucro, mas sim economias 

nos custos. Para os 3 gestores dos empreendimentos de Canela/RS (Pousada 

Encantos da Terra e Hotéis Blumenberg e Don Ramón e) os indicadores de 

controle utilizados mostram tendências que permitem a otimização das diárias e a 

racionalização dos processos operacionais. Houve aumento das taxas de ocupação, 

nos valores das diárias e no faturamento bruto nos últimos anos, porém não 

somente derivados das práticas de sustentabilidade, mas estas ajudaram. 

Em relação a como as práticas sustentáveis e/ou obtenção da certificação 

impactaram na utilização de recursos naturais, todos afirmaram que houve redução 

no consumo de água e de energia elétrica causada pelas práticas adotadas, porém 

não existe como medi-las com exatidão, pois tais ações já têm sido efetuadas por 

longo tempo, mesmo antes da ocorrência do pensar em certificação em 

sustentabilidade. Além disto, registram melhorias no meio ambiente face aos 

cuidados com a natureza no entorno, à adoção de compras de produtos 

biodegradáveis e da seleção e destinação dos resíduos gerados (reciclagem, 

compostagem e descarte adequado). Também foram apontadas melhorias nos 

processos operacionais, como o recolhimento de roupas de cama e toalhas para 

limpeza, não mais diário, mas a cada três dias ou quando solicitado pelo hóspede. 

O Hotel Don Ramón adotou indicadores e o compromisso de redução anual 

no consumo de recursos naturais, face à incorporação de novas tecnologias e 

conscientização de funcionários, fornecedores e hóspedes. Cabe ressaltar que no 

Hotel de Lençóis os indicadores utilizados demonstram que alguns recursos já 

chegaram ao limite de redução possível em seu uso, como a água por exemplo. 

Finalizando este bloco, foi perguntado se os MH desenvolvem ou apoiam 

iniciativas socioculturais junto às comunidades locais. Todos afirmaram que sim e 

citaram vários programas e projetos de seus municípios/regiões que recebem 

auxílios, mediante aporte de recursos financeiros, equipamentos, alimentos e até da 

concessão de hospedagens gratuitas. Os projetos citados são relativos à saúde, à 

educação e à preservação do meio ambiente e da cultura local, tais como: brigadas 

de combate aos incêndios florestais, creches, associações comunitárias, grupos de 
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artesãos, grupos de idosos, eventos das comunidades, palestras, dentre outros. A 

maioria efetua ações junto aos fornecedores locais para compras de artesanato e 

produtos, muitos inclusive orgânicos. Destaca-se ainda o apoio na divulgação e 

estímulo a participação dos hóspedes em um projeto para adquirir e distribuir kits de 

material escolar para crianças carentes da comunidade (Pousada Encantos da 

Terra) e o apoio ao cooperativismo e a formação e qualificação técnica de 

profissionais locais (Hotel Don Ramón). 

O Quadro 29 apresenta um resumo das questões atinentes a tomada de 

decisão estratégica de certificação em sustentabilidade e o desempenho do MH. 

 

Quadro 29 – Decisão Estratégica em Sustentabilidade e o Desempenho dos MH 

IMPACTOS RESPOSTAS 

Na imagem do 

MH. 

- mudança na imagem, no nível dos relacionamentos, nas parcerias existentes e 
na exploração de oportunidades. 
- mostrar as práticas sustentáveis gera satisfação e resultados favoráveis. 
- procura por conhecer a atuação do MH, os prêmios conquistados, além de 
reportagens na mídia nacional. 
- a transparência no processo cria um ciclo positivo ligando a motivação com a 
geração de resultados práticos. 
- os hóspedes passam mais tempo no MH, que nos atrativos turísticos. 

Nos custos 

operacionais. 

- reestruturação do centro de custos e facilitação na tomada de decisões 
estratégicas mais eficazes (melhor qualidade dos gastos e receitas geradas). 
- conscientização de clientes e funcionários quanto ao meio ambiente e a 
sustentabilidade. 
- redução no consumo de energia, de água e dos serviços de lavanderia. 
- a implantação, a adequação estrutural e a manutenção anual da certificação 
geram custos e podem encarecer o produto final. 
- produtos sustentáveis e equipamentos ecoeficientes são mais caros, 
necessitam de maior dotação de recursos, mas geram resultados muito 
positivos e rápidos na redução dos custos e no valor que agregam. 

Na taxa de 

ocupação, nos 

preços das diárias 

e no faturamento 

bruto. 

- em Canela/RS houve expansão nos últimos anos, porém não somente 
derivados das práticas de sustentabilidade, mas estas ajudaram. 
- nos demais não houve impacto visível nos itens por não existir ainda um 
público específico voltado à sustentabilidade e as práticas sustentáveis não 
geram lucro, mas sim economias nos custos. 

Na utilização de 

recursos naturais. 

- redução no consumo de água e de energia elétrica. 
- melhoria ambiental face aos cuidados com a natureza no entorno, adoção de 
compras sustentáveis e seleção e destinação adequada dos resíduos gerados. 
- melhorias nos processos com a participação de funcionários e hóspedes. 
- adoção de indicadores e redução no consumo de recursos naturais (novas 
tecnologias e conscientização de funcionários, fornecedores e hóspedes). 
- alguns indicadores demonstram o limite de redução possível. 

No 

Desenvolvimento 

ou apoio às 

iniciativas 

socioculturais na 

comunidade local. 

- ações socioculturais junto às comunidades locais, mediante auxílio aos 
programas e projetos de saúde, educação e conservação ambiental e cultural. 
- ações para compras de artesanato e produtos de fornecedores locais. 
- apoio na divulgação e participação dos hóspedes em projetos locais. 
- apoio ao cooperativismo, formação e qualificação técnica local. 
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4.2.1.4 Influência dos recursos internos na decisão estratégica em sustentabilidade 

em MH certificados 

 

O último bloco teve 6 questões direcionadas a identificar quais são e como os 

recursos internos (abordagem baseada em recursos) contribuíram para a decisão de 

obter a certificação pela NBR15401 pelos MH, segundo os gestores. Os recursos 

foram definidos com base nas categorias elencadas por Massukado-Nakatani e 

Teixeira (2009), a partir das ideias de Penrose (1959), Barney (1991) e Grant (1991), 

e são: físicos, humanos, financeiros, organizacionais e de arquitetura organizacional. 

No tocante a como os recursos físicos (localização, instalações, maquinário, 

equipamentos e tecnologia) contribuíram para a decisão de obter a certificação, 

houve a citação de dois aspectos principais: as instalações prediais e a localização 

dos empreendimentos. Para os gestores dos Hotéis Canto das Águas, 

Blumenberg e Ville La Plage Pousada e Resort os projetos de construção das 

instalações já contemplavam aspectos da sustentabilidade, como a captação de 

água da chuva, o plantio de espécies nativas nos jardins, o uso de energia solar e de 

iluminação natural. Nos Hotéis Don Ramón e de Lençóis as estruturas já tinham 

elementos que favoreceram a incorporação das práticas sustentáveis e ajudaram no 

processo de certificação, pois poucas alterações foram necessárias, como a 

adequação da lavanderia e das cisternas, por exemplo. Já a arquitetura do imóvel 

prejudicou um pouco o processo na Pousada Encantos da Terra, pois não permitiu 

efetuar as alterações que seriam mais eficazes sob a ótica da sustentabilidade. 

Quanto ao recurso da localização, foi citado que esta contribui, pois todos os 

negócios se encontram em destinos turísticos com forte apelo ecológico, o que gera 

valorização por parte da demanda. Para o entrevistado do Hotel Don Ramón, a 

localização numa região de colonização europeia ajudou bastante no processo de 

mudança de cultura. Por outro lado, na Pousada Encantos da Terra este fator não 

interferiu no processo, pois a sustentabilidade seria adotada em outra localização do 

MH. 

Outra questão aludiu a como os recursos humanos (treinamento, experiência, 

relacionamentos e trabalho da equipe técnica e gerencial) influenciaram a decisão 

de obter a certificação. Os respondentes afirmaram que os fatores mais relevantes 

foram os treinamentos efetuados, o baixo nível de turnover dos funcionários e os 

conhecimentos e a consciência dos gestores. Os treinamentos serviram para 
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integrar os colaboradores no processo e para que correlacionassem as práticas do 

MH com o previsto na NBR15401, de modo a saber como aplicar os conceitos de 

sustentabilidade nas atividades do hotel e até em suas vidas pessoais. Já o trabalho 

e a alta estabilidade da equipe foram mencionados em face da valorização e do 

desenvolvimento de metodologias de trabalho em uma participação coletiva que 

ajudou na busca de soluções e contribuições com as ações implantadas e levou a 

obtenção dos resultados positivos para a empresa e a satisfação dos funcionários. 

Esses fatores foram impulsionados e suportados pelo interesse e consciência dos 

proprietários quanto à adesão aos princípios da sustentabilidade. 

Os entrevistados apresentaram dois aspectos fundamentais e coligados sobre 

como os recursos financeiros contribuíram para a decisão de obter a certificação. O 

primeiro remete as promessas de suporte e apoio financeiro (redução das taxas de 

juros, concessão de linhas de crédito, subsídios e incentivos para as empresas 

serem sustentáveis) oriundas do Programa Bem Receber e que foram importantes 

no início de adequação para alcance da certificação, mas que faltaram no decorrer 

do processo face à descontinuidade ocorrida. O segundo aspecto abordado foi 

quanto aos custos de implantação das melhorias e práticas de sustentabilidade e de 

efetivação das mudanças e adequações estruturais. Para os entrevistados os 

aportes financeiros não foram tão grandes, com exceção da compra de 

equipamentos, mas estes se tornaram plenamente viáveis ao gerarem benefícios e 

economias para os MH. 

Outro item abordado foi sobre como os recursos organizacionais, como a 

cultura e os sistemas de controle, coordenação e planejamento dos MH, 

contribuíram para a decisão de obter a certificação. As respostas aludiram ao 

desafio da gestão de se adaptar ao processo de certificação em sustentabilidade, 

haja vista não existirem referências anteriores quanto aos sistemas de controle 

(gerencial). Os sistemas existentes nos MH foram reformulados e melhorados, assim 

ajudaram a sistematizar outras áreas e identificar como estas poderiam ser melhores 

gerenciadas, além de resultarem em premiações e reconhecimentos em termos de 

gestão. Também houve citação quanto ao processo cultural de envolvimento de 

todos os integrantes como fundamental, pois a crença na sustentabilidade necessita 

de uma base cultural que a enxergue e se torne seu ponto de partida rumo ao 

sucesso (Hotel Blumenberg). 
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Os entrevistados foram questionados sobre como os recursos da arquitetura 

organizacional, tais como os relacionamentos com outras organizações públicas e 

privadas, contribuíram para a decisão de obter a certificação. Nesse item as 

respostas focaram nos relacionamentos sociais, que para alguns constituíram em 

variável importantíssima no processo de sustentabilidade, principalmente junto 

aquelas organizações que abraçaram a ideia e a busca da certificação em 

sustentabilidade (SEBRAE/RS, ABNT e IH), para as entidades do turismo e para a 

formação de uma rede local com vistas ao turismo sustentável. Houve mudança no 

relacionamento com os fornecedores de insumos face às práticas sustentáveis, 

como por exemplo, a elevação do grau de exigências em relação aos laudos de 

biodegradabilidade e que levaram a troca de alguns (Hotel Canto das Águas). 

Contudo, no Hotel de Lençóis estes fatores não facilitaram o processo de 

certificação. 

A última questão do bloco visou identificar quais recursos internos (físicos, 

humanos, financeiros, estrutura e de relacionamentos) dificultaram a obtenção da 

certificação. Para os gestores dos Hotéis Canto das Águas e de Lençóis e da Ville 

La Plage Pousada e Resort foram os recursos humanos que mais dificultaram em 

razão dos problemas de capacitação e preparo dos colaboradores. O respondente 

do Hotel de Lençóis apontou ainda que a maior dificuldade foi implantar, 

compreender e desenvolver formas de medir o processo de sustentabilidade, bem 

como criar indicadores, pois não existiam referências anteriores. 

Em continuidade, para o gestor da Pousada Encantos da Terra os fatores 

foram às limitações organizacionais (financeiras, sistêmicas e dos recursos 

humanos) em gestão, pelos poucos recursos financeiros disponíveis. No Hotel 

Blumenberg foram as políticas públicas e o próprio envolvimento do gestor em 

atividades de sustentabilidade externas (como o exercício do cargo de Secretário 

Municipal de Turismo de Canela/RS) que gerou o afastamento e dificuldades na 

condução interna do processo de sustentabilidade. Por fim, no Hotel Don Ramón os 

fatores existiram quanto à estrutura organizacional, no que tange a dificuldade 

cultural e de absorção das ideias da sustentabilidade pelos gestores e nos 

relacionamentos com os organismos públicos. 

O Quadro 30 apresenta um resumo das questões atinentes aos recursos 

internos na decisão estratégica de certificação em sustentabilidade. 
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Quadro 30 – Recursos Internos na Decisão Estratégica em Sustentabilidade 

CONTRIBUIÇÃO RESPOSTAS 

Recursos 
Físicos. 

- instalações prediais com projetos de construção que contemplavam aspectos da 
sustentabilidade ajudaram no processo de certificação. 
- localização em destinos de turismo ecológico gera valorização pela demanda. 
- localização numa região de colonização europeia. 
- estrutura física não permitiu alterações mais eficazes em termos sustentáveis e 
a localização não interferiu no processo de certificação, pois a adoção da 
sustentabilidade no MH ocorreria em qualquer outro local. 

Recursos 
Humanos. 

- treinamentos, baixo turnover, conhecimentos e consciência dos gestores. 
- treinamentos serviram para integrar os colaboradores no processo e 
correlacionarem as práticas do MH com a norma. 
- o trabalho, a estabilidade da equipe e a participação coletiva ajudaram na busca 
de soluções e desenvolvimento de metodologias. 
- interesse e consciência dos proprietários em sustentabilidade. 

Recursos 
Financeiros. 

- no início pelas promessas de suporte e apoio do Programa Bem Receber. 
- durante o processo custos de implantação das práticas de sustentabilidade e 
efetivação das mudanças e adequações estruturais. 

Recursos 
Organizacionais. 

- adaptar a gestão ao processo de certificação em sustentabilidade por não 
existirem referências anteriores de sistemas de controle. 
- sistemas existentes foram reformulados e melhorados, resultando em 
reconhecimento e prêmios obtidos de gestão, na sistematização e identificação 
de como outras áreas poderiam ser melhores gerenciadas. 
- processo cultural de envolvimento dos integrantes foi fundamental. 

Arquitetura 
Organizacional. 

- relacionamentos com SEBRAE/RS, ABNT e IH foram importantes para o 
processo de certificação e formação de uma rede de turismo sustentável. 
- mudanças nos relacionamentos com os fornecedores face às exigências da 
norma e das práticas sustentáveis. 
- não contribuíram para certificação. 

Dificultaram a 
certificação em 
sustentabilidade. 

- financeiros - falta de capital monetário disponível. 
- humanos – pouco capacitados e preparados para lidar com a sustentabilidade. 
- organizacionais - compreender e desenvolver formas de mensurar a 
sustentabilidade e dificuldade dos gestores em absorverem uma nova cultura. 
- arquitetura organizacional - relacionamentos com os organismos públicos, com 
as políticas públicas e o envolvimento em outras atividades externas. 

 

4.2.1.5 Síntese das entrevistas realizadas em MH certificados pela NBR15401 

 

A análise das respostas quanto à decisão de implantar as práticas 

sustentáveis e de obter uma certificação pela NBR15401 permite entender que esta 

foi motivada pela conscientização dos gestores quanto à causa e aos ideais da 

sustentabilidade (5 MH) ou por ser vista como uma oportunidade de crescimento e 

reforço da marca. Esta decisão teve três objetivos principais: mercadológico - 

alcance de um diferencial competitivo gerado por maior credibilidade, 

reconhecimento e convivência com a comunidade e o meio ambiente; da 

sustentabilidade - conciliar as práticas sustentáveis já adotadas, com as 

determinações da norma; e, de gestão - propiciar ferramentas e instrumentos para a 

profissionalização dos processos gerenciais das empresas. Em suma, a partir da 
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necessidade de integrar aspectos econômicos, ambientais e sociais aliados a uma 

oportunidade de sistematizar e profissionalizar a gestão das empresas. 

Os programas governamentais (PCTS e Bem Receber) exerceram forte 

influência na tomada de decisão para iniciar os processos de certificação, cujos 

principais facilitadores foram os subsídios concedidos para as capacitações das 

equipes de trabalho e o apoio dos consultores para a construção de instrumentos de 

parametrização e controle gerencial. Os principais fatores dificultadores dos 

processos de certificação foram: às incertezas derivadas da descontinuidade dos 

programas governamentais e o não cumprimento das promessas efetuadas; a falta 

de assimilação da sustentabilidade pelos empresários do setor; a ausência de 

referências, parâmetros e conhecimento específico quanto à sustentabilidade na 

hotelaria por parte dos auditores/consultores; a pouca capacitação dos 

trabalhadores do setor; e, o elevado nível de exigências constantes na NBR15401. 

Os hotéis pesquisados divulgam as práticas e a certificação em 

sustentabilidade em websites e blogs, campanhas de marketing, pastas e folhetos 

nas UH, conversas no check-in e murais, além de se beneficiarem de reportagens, 

prêmios, reconhecimentos obtidos e de trabalhos acadêmicos sobre a 

sustentabilidade nos próprios MH. Contudo, as práticas sustentáveis e a certificação 

em sustentabilidade são percebidas de modo distinto pelos vários públicos de 

interessados nas empresas.  

Em relação às comunidades, é preciso fazê-las compreender que os destinos 

turísticos dependem da natureza e de seu estado de conservação. Nesse sentido, 

os MH atuam para que a população local seja mais consciente e reconheça as 

práticas de sustentabilidade implantadas e os resultados alcançados. Quanto aos 

concorrentes, existe um movimento de adoção de medidas ligadas à 

sustentabilidade, pois começam as enxergar como alternativas de diferenciação no 

mercado. No entanto, a falta de continuidade dos programas governamentais 

prejudicou a condução do processo de certificação em outros MH. Assim, a 

sustentabilidade precisa ser incluída de fato nas políticas públicas do turismo 

voltadas para grandes horizontes de tempo. 

Os funcionários, que no início tinham certa resistência, passaram a incorporar 

e a entender a importância da sustentabilidade no trabalho e em suas vidas, após 

trabalhos de capacitação e treinamentos. Quanto aos hóspedes, à maioria não tem 

conhecimento ou valoriza a decisão tomada de sustentabilidade pelos MH, pois 
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outros fatores são mais relevantes na relação custo x benefícios de suas escolhas. 

Porém, uma gestão mais sustentável contribui para o retorno dos hóspedes e 

impacta no nível de competição da destinação turística pelas melhorias implantadas 

no processo, além de gerar benefícios para todos (MH, turista, comunidade e 

funcionários). 

Em relação aos reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade na 

performance econômica e socioambiental, denota-se um impacto favorável na 

imagem dos MH decorrido do reconhecimento público e das distinções obtidas em 

âmbito local e nacional. Os MH certificados desenvolvem ou apoiam iniciativas 

ambientais, sociais e culturais nas localidades, tornando-se referências positivas nas 

comunidades. Também ocorreram reduções nos custos operacionais face à 

racionalização das operações e da conscientização quanto à sustentabilidade do 

meio ambiente, apesar da maior necessidade de recursos para os investimentos 

necessários à implantação das práticas, adequações estruturais e manutenção da 

certificação. Houve redução nos níveis de consumo de água e de energia elétrica, 

ou seja, na utilização de recursos naturais e um maior cuidado com à natureza do 

entorno, por meio da compra de insumos menos poluentes e da destinação 

adequada dos resíduos gerados. Contudo, ocorreu divergência quanto aos impactos 

nas taxas de ocupação, nos preços das diárias e no faturamento bruto dos MH. 

Enquanto em metade dos MH não houve impacto nítido nesses indicadores 

derivados das práticas sustentáveis, para os outros ocorreram aumentos nas taxas 

de ocupação e no valor das diárias praticadas. 

Os recursos físicos que mais contribuíram na estratégia de obter uma 

certificação em sustentabilidade por parte dos MH, de acordo com a RBV, foram a 

estrutura ao contemplar a incorporação de práticas sustentáveis nos projetos de 

construção das instalações, e a localização dos empreendimentos em destinos 

turísticos valorizados pelos aspectos ambientais. No tocante aos recursos humanos 

os fatores mais relevantes foram os treinamentos efetuados, o turnover baixo e os 

conhecimentos e a consciência dos gestores/proprietários quanto aos princípios da 

sustentabilidade. Em relação aos recursos financeiros destaca-se a importância do 

apoio prestado pelo poder público no início do processo de certificação e aos custos 

de implantação das práticas de sustentabilidade que não foram tão grandes e se 

tornaram viáveis ao gerarem benefícios e economias para o MH. Já o processo 

cultural (recursos organizacionais) de envolvimento dos integrantes foi apontado 
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como ponto de partida fundamental rumo ao sucesso da iniciativa por um dos MH 

certificados. No que tange aos recursos da arquitetura organizacional houve foco 

nos relacionamentos sociais que constituíram variável crucial no processo de 

sustentabilidade, e na mudança no relacionamento com os fornecedores face às 

novas demandas geradas pelas práticas sustentáveis. 

Por último, os gestores apontaram que os recursos internos que mais 

dificultaram o processo de certificação foram às limitações organizacionais, como: a 

falta de capacitação e preparo dos recursos humanos; a escassez de recursos 

financeiros disponíveis; e, a falta de sistemas gerenciais de controle adequados ao 

requerido pela norma de sustentabilidade. 

 

4.2.2 Fase 2 - Entrevistas nos MH com Práticas Sustentáveis não Certificados pela 

NBR15401 

 

Para a realização da Fase 2 de pesquisa foi definida uma amostra composta 

por MH que possuem práticas socioambientais implantadas, mas que não obtiveram 

a certificação pela NBR15401, e que estão localizados nas mesmas regiões dos 

integrantes da Fase 1 (Armação dos Búzios/RJ, Hortênsias/RS e Chapada 

Diamantina/BA). Por meio de busca em sites, informações disponibilizadas no Guia 

Quatro Rodas 2012 (2012), contatos com as organizações setoriais de hotelaria e 

indicações dos gestores entrevistados na Fase 1, foram identificados 20 meios de 

hospedagem com tais características nas três regiões. Contudo, em apenas nove 

deles houve concordância e condição de realização das visitas e entrevistas. Dentre 

os demais, alguns não aceitaram participar do estudo e em outros não houve como 

agendar data para a aplicação da pesquisa. 

As visitas efetuadas nos nove MH seguiram um padrão similar ao realizado na 

Fase 1 de pesquisa e contaram com um roteiro de entrevistas (Apêndice J) de 5 

blocos com 29 questões no total. O primeiro bloco teve perguntas direcionadas a 

caracterizar os estabelecimentos, cujas repostas estão consolidadas no Quadro 31, 

que traz as seguintes informações: nome de fantasia da empresa; município e 

estado de localização; nome e cargo dos entrevistados; selo em sustentabilidade 

recebido; número de UH; e, quantidade média anual de funcionários. 
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Quadro 31 – MH com Práticas Socioambientais não Certificadas 

ANO DE 
ATUAÇÃ

O 

NOME DE 
FANTASIA 

CIDADE/ 
ESTADO 

ENTREVISTADO 
(CARGO) 

UH 
COLABO-
RADORES 

OBSER-
VAÇÃO 

1981 Hotel Canto Verde Gramado/RS 
Jônatas Dinnebier 

– Gerente 
operacional 

30 12 
Folha 
Verde 

1984 
Hotel Bangalôs da 

Serra 
Gramado/RS 

Lineu e Marilu 
(Sócios) 

48 17 
Folha 
Verde 

1989 
Pousada Telhado 

Verde 
Armação dos 

Búzios/RJ 
Maurício Barbosa 

(Sócio) 
13 7 - 

1992 
Pousada Corais e 

Conchas 
Armação dos 

Búzios/RJ 
Márcio Cardoso 
Arouca (Sócio) 

39 27 - 

1996 
Pousada Vovó 

Carolina 
Gramado/RS 

Julio Fiorio 
(Gerente 

Operacional) 
46 20 

Folha 
Verde 

2001 
Pousada Vila 

Serrano 
Lençóis/BA 

Sandra Maldonado 
(Sócio) 

13 13 a 17 
Folha 
Verde 

2005 
Pousada Villa 

Lagoa das Cores 
Palmeiras/BA 

Marcos Monteiro 
(Sócio) 

12 12 a 17 - 

2009 
Pousada Vila São 

João 
Palmeiras/BA 

Carolina e Wagner 
Montanari (Sócios) 

6 5 - 

2010 
Pousada Jardim 

Secreto 
Gramado/RS 

Rosane Roldo 
(Sócio) 

12 5 
Folha 
Verde 

 

As entrevistas foram realizadas com sócios ou ocupantes de cargos 

gerenciais e verificou-se que 5 empreendimentos receberam a Folha Verde. Quanto 

à localização geográfica, todos estão em áreas urbanas, com exceção dos 

localizados em Palmeiras/BA, e estão distribuídos da seguinte maneira: Microrregião 

das Hortênsias/RS (4), Chapada Diamantina/BA (3) e Armação dos Búzios/RJ (2). 

Todos são considerados de pequeno porte, pois possuem entre 6 e 48 UH e uma 

força de trabalho que varia de 5 a 27 colaboradores em média no ano. Em termos de 

tempo de atuação no segmento de hospedagem, três empreendimentos começaram 

a funcionar na década de 1980, dois nos anos de 1990 e outros quatro na década de 

2000, sendo que um deles há dois anos. A maioria possui uma gestão familiar. 

As visitas nos MH possibilitaram identificar as práticas sustentáveis 

implantadas, que são em sua maioria semelhantes às existentes nos MH 

certificados, tais como: uso de equipamentos mais ecoeficientes e de sensores de 

presença para acionamento de iluminação; captação de águas de chuva e de 

energia solar; uso de produtos artesanais locais na decoração interna; uso de 

composteira para aproveitamento dos resíduos orgânicos; torneiras com redução de 

fluxo e descargas sanitárias com dispositivo de vazão dupla; instalação de janelas e 

claraboias para ampliar a iluminação e a ventilação natural, dentre outras. 
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Além das iniciativas acima, cabe efetuar destaque para outras ações 

diferenciadas: disponibilidade de bicicletas para os hóspedes passearem pela cidade 

sem precisar de automóveis e implantação de piso-grama para maior 

permeabilidade do solo (Pousada Jardim Secreto); plantio e preservação de 

espécies vegetais nativas (Hotel Bangalôs da Serra, Pousada Jardim Secreto e 

Pousada Telhado Verde); utilização de material de sucata e de demolição na 

decoração (Pousadas Vila São João e Jardim Secreto); uso de plantas nos 

telhados para reduzir a temperatura nas UHs (Pousada Telhado Verde); construção 

de rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiências (Pousada Vila 

Serrano); construção das UH em adequação ao arvoramento e a topografia do 

terreno (Pousada Vila São João); e, criação de herbário para elaboração de 

produtos terapêuticos naturais disponibilizados aos hóspedes (Pousada Villa Lagoa 

das Cores). 

As sínteses das respostas dos gestores as demais questões levantadas nas 

entrevistas são apresentadas nos itens a seguir, consolidadas por blocos temáticos. 

 

4.2.2.1 Fatores da decisão estratégica em sustentabilidade em MH não certificados 

 

O segundo bloco de perguntas das entrevistas teve sete questões voltadas a 

identificar as motivações, os objetivos, os principais fatores facilitadores e 

dificultadores que influenciaram na decisão de implantar práticas socioambientais 

sustentáveis e para buscar uma certificação em sustentabilidade. 

A primeira questão do bloco foi sobre o início de implantação das práticas 

sustentáveis e a busca da certificação em sustentabilidade nos MH visitados. As 

respostas apontam que tais processos ocorreram ao longo da década passada, com 

a busca por informações e conhecimentos a respeito da sustentabilidade. Nas 

Pousadas Vila Serrano, Vila São João, Villa Lagoa das Cores e Jardim Secreto 

a idealização dos negócios e o planejamento e execução dos projetos de construção 

ou transformação estrutural de imóveis residenciais em meios de hospedagem 

ocorreram dentro da perspectiva de incorporação da sustentabilidade. Várias ações 

foram desenvolvidas nessas empresas, tais como: a adequação às condições 

topográficas e climáticas locais; a instalação de equipamentos mais ecoeficientes; e, 

o aproveitamento de água da chuva. 
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No Hotel Bangalôs da Serra e na Pousada Corais e Conchas a 

implantação das práticas se deu a partir do início das atuais gestões (2003 e 2008, 

respectivamente). Na Pousada Vovó Carolina as ideias e práticas de 

sustentabilidade surgiram há cerca de 10 anos, contudo a recente obtenção da 

Folha Verde facilitou o convencimento dos gestores quanto à importância da 

sustentabilidade. No Hotel Canto Verde e nas Pousadas Telhado Verde e Vila 

Serrano os estímulos decorrentes do PCTS e do Programa Bem Receber foram 

importantes para o interesse em normatizar os processos operacionais já existentes, 

com vistas à sustentabilidade. 

A segunda questão foi relativa ao estágio do processo de implantação de 

práticas de sustentabilidade e possível obtenção da certificação em sustentabilidade 

por que passam os MH. As respostas foram bem divergentes. Entre os pesquisados, 

3 Pousadas (Corais e Conchas, Telhado Verde e Vila Serrano) participaram do 

Programa Bem Receber e chegaram à etapa de auditoria inicial para certificação 

pela NBR15401, contudo as auditorias apontaram problemas em algumas práticas, 

falhas na documentação e na formalização dos processos. Assim, no momento, 

essas pousadas encontram-se focadas na correção dos problemas e na adequação 

das práticas adotadas para continuidade dos processos de certificação. 

Os Hotéis Canto Verde e Bangalôs da Serra e a Pousada Villa Lagoa das 

Cores também participaram do Programa Bem Receber, mas não solicitaram 

auditorias para obtenção da certificação pela NBR15401. Os dois últimos pretendem 

dar continuidade aos processos em breve. Enquanto o Hotel Canto Verde decidiu 

não mais buscar a certificação pela NBR15401 em razão de já possuir uma marca 

ligada ao ‗verde‘ e que não necessita de tal reforço, pelos custos de adequação dos 

processos para atender ao solicitado e por ter recebido a Folha Verde, considerada 

como mais importante para atrair a demanda e agregar maior valor na relação custo 

x benefício, do que outras certificações ou iniciativas. 

Nas Pousadas Jardim Secreto e Vovó Carolina existiu o pensamento em 

buscar a certificação pela NBR15401, mas houve a desistência devido à 

necessidade de implantação de ações de alto custo, como a instalação da captação 

de energia solar. Entretanto, tais pousadas obtiveram a Folha Verde. 

Por fim, a Pousada Vila São João não participou de qualquer iniciativa 

voltada à sustentabilidade, pois seus gestores afirmaram desconhecer o Programa 

Bem Receber e entendem que a certificação não seria útil, pois esta não é 
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sustentável pelas próprias exigências e burocracia que gera (normas e papéis). Os 

gestores sustentam que somente ter um selo não faria uma diferença dentro do que 

já é realizado na pousada em prol da sustentabilidade. 

A pergunta seguinte foi sobre quais motivos ou fatores levaram a implantação 

de práticas sustentáveis e/ou busca da certificação pela NBR15401. O principal 

motivo foi a preocupação e conscientização dos proprietários em relação à 

sustentabilidade, princípios de vida e valores intrínsecos de respeito à natureza, bem 

como pensar na situação atual do planeta e no futuro da região em que se 

encontram localizados, face ao processo predatório de crescimento do turismo. 

Para o proprietário da Pousada Telhado Verde a busca da certificação 

ocorreu pela consciência e tomada de decisão em trilhar o caminho da 

sustentabilidade, pelo apoio do Programa Bem Receber e pelas práticas existentes 

que permitiram galgar etapas. Na Pousada Vila São João um dos motivos foi 

incentivar outras pessoas na multiplicação desta ideia e no fornecimento de 

informações sobre sustentabilidade. 

Outra citação foi referente ao fato da utilização das práticas como ferramenta 

de marketing junto ao mercado internacional, que pode gerar um retorno econômico 

por tratar-se de uma diferenciação (Pousada Corais e Conchas), pois existe 

procura por uma hotelaria mais sustentável (Pousada Villa Lagoa das Cores). Para 

o Hotel Canto Verde os benefícios gerados à marca foram os principais 

impulsionadores da adoção de práticas sustentáveis. Os sócios do Hotel Bangalôs 

da Serra efetuaram crítica ao fato de que muitas empresas utilizam o termo 

sustentabilidade como marketing, sem terem ações reais em prol do meio ambiente. 

A quarta pergunta abordou como as políticas ou programas governamentais 

de turismo sustentável influenciaram a decisão de adoção de práticas sustentáveis 

ou de buscar a certificação de sustentabilidade. As respostas obtidas podem ser 

consideradas em 3 diferentes grupos: algumas empresas consideram os programas 

governamentais de turismo sustentável como fundamentais; outras, que os 

programas geraram poucos incentivos; e, por último, que tais programas não 

influenciaram a decisão de adoção de práticas sustentáveis. 

Para o primeiro grupo, o Programa Bem Receber foi fundamental, bem como 

a conquista de prêmios estaduais, para divulgar as atitudes socioambientais 

adotadas junto ao segmento hoteleiro (benchmarking) e com isto conseguir sua 

reprodução (Pousada Telhado Verde). Apontam que a metodologia adotada no 
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programa foi excelente (reuniões, treinamentos, capacitações e consultorias 

gratuitas) e que envolveu a estruturação da gestão da empresa (organograma, 

funções, registros, alocação de tarefas, perfis, supervisões, fichas de controle e 

registro de atividades), a partir do melhor conhecimento da realidade do negócio 

(Pousada Vila Serrano). Contudo, a saída do Instituto de Hospitalidade (IH) 

desarticulou a continuidade do processo. 

Para o gestor da Pousada Corais e Conchas o único incentivo foi à criação 

da certificação (NBR15401) e não existe uma atuação governamental neste sentido, 

pois as práticas sustentáveis deveriam ser incentivadas mediante redução de 

impostos, assim sobrariam recursos para investimentos e ações em outras áreas.  

Na Pousada Villa Lagoa das Cores o Programa Bem Receber foi bom para ajudar 

a organizar melhor as práticas que já existiam implantadas, mas não houve 

percepção de nenhum estímulo por parte dos órgãos públicos. Já para o 

entrevistado do Hotel Canto Verde os incentivos limitaram-se a participação em 

capacitações e treinamentos sobre sustentabilidade. 

Em um terceiro grupo estão aqueles que afirmaram que os programas 

governamentais não influenciaram a decisão de adoção de práticas sustentáveis. 

Para os entrevistados das Pousadas Jardim Secreto e Vovó Carolina não 

existiram incentivos, pois as empresas não participaram do PCTS ou do Programa 

Bem Receber. Para os entrevistados do Hotel Bangalôs da Serra na época de 

implantação das práticas sustentáveis na empresa não existiam programas ou 

fatores de incentivos. Para os gestores da Pousada Vila São João, se os 

empresários fossem depender de incentivos governamentais ou institucionais 

ninguém faria nada e, por sua vez, poderiam existir incentivos ou subsídios para 

compras de produtos sustentáveis e até a redução de impostos. 

A questão seguinte referiu-se aos principais problemas enfrentados na 

implantação de práticas sustentáveis ou no decorrer do processo de certificação. As 

respostas permitiram identificar oito problemas principais nos processos 

direcionados à sustentabilidade dos empreendimentos. O aspecto mais citado, 6 

vezes, foi inerente a conscientização e treinamento dos funcionários quanto à 

sustentabilidade, de modo que mudassem os conceitos incorporados no trabalho e 

desenvolvessem suas atividades com maior ênfase na lida com as práticas 

implantadas e eliminação de preconceitos e resistências existentes. Em seguida, 

com 5 citações, ficou o problema de lidar com os resíduos gerados, devido à falta de 
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estrutura governamental e de logística para a coleta e separação dos materiais 

recicláveis, além do baixo grau de consciência das pessoas (hóspedes, funcionários 

e governantes) sobre descarte e reutilização de resíduos. 

Como principais problemas apontados em dois MH foram citados ainda: o 

rigor burocrático excessivo nos trâmites e nas exigências do processo de 

certificação, o que o torna muito complicado para as pequenas empresas; a falta de 

interesse e participação no processo por parte de alguns sócios; e, os altos custos 

requeridos para conformidade ao processo de certificação. Por fim, com apenas uma 

citação aspectos como: a complexidade da linguagem dos auditores e que requer a 

tradução para a prática hoteleira; as mudanças físicas na estrutura para adequação 

do espaço do empreendimento; e, a dificuldade em encontrar profissionais 

qualificados, produtos, equipamentos e material explicativo sobre sustentabilidade. 

O Quadro 32 apresenta um detalhamento das respostas sobre os problemas 

enfrentados nos processos direcionados à sustentabilidade nos empreendimentos: 

 

Quadro 32 - Principais problemas nos processos de sustentabilidade 

PROBLEMA RESPOSTAS 

Conscientização 
dos funcionários 
quanto à 
sustentabilidade. 

- compreensão do motivo das práticas adotadas e seu papel nas ações 
efetuadas (Corais e Conchas). 

- adoção de uma cultura mais sustentável e fixar-se em uma empresa face à 
alta disponibilidade de empregos regional (turnover alto) (Bangalôs da Serra). 
- desmistificar, ensinar e derrubar preconceitos em relação às práticas, além 
de falta de profissionais aptos a lidar com sua implantação (Vila São João). 
 - resistência dos funcionários por entenderem a sustentabilidade como um 
trabalho a mais (Vovó Carolina). 
- adotarem as práticas, o que requer mudar conceitos incorporados no dia-a-
dia (educação), inclusive em suas residências (Canto Verde). 
- as pessoas se acostumarem com a questão da sustentabilidade e se 
adaptarem as práticas implantadas (Jardim Secreto). 

Lidar com os 
resíduos gerados. 

- falta de estrutura governamental para coletar os materiais recicláveis e os 
resíduos gerados (Corais e Conchas). 

- dificuldades junto ao poder público quanto às estruturas de apoio e de 
logística para o escoamento de resíduos (Villa Lagoa das Cores). 
- separação do lixo (Vovó Carolina).  
- baixo grau de conscientização dos hóspedes quanto à separação de 
resíduos gera problemas quanto à sua compreensão (Canto Verde). 
- as pessoas necessitam se acostumarem com as práticas implantadas de 
separação de resíduos (Jardim Secreto). 

Processo de 
certificação. 

- dificuldade burocrática devido à formulação e as exigências do processo de 
certificação, pois algumas são irreais (Telhado Verde). 

- rigor excessivo nos processos e relatórios de controle e manutenção geram 
trabalho e dificuldade em completar o processo (Vila Serrano). 

Participação dos 
sócios. 

- falta de apoio do outro sócio para alcançar a certificação (Vila Serrano). 
- não aceitação da ideia da sustentabilidade pelos sócios (Canto Verde). 

Continua 
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Em continuação 

PROBLEMA RESPOSTAS 

Custos do 
processo de 
certificação. 

- definição de prioridades em relação aos altos custos de adequação estrutural 
para a certificação (Bangalôs da Serra). 
- o processo é caro (Telhado Verde). 

Auditores. - linguagem complexa para a prática hoteleira nos relatórios (Telhado Verde). 

Mudanças 
estruturais. 

- adequação do espaço físico, o que gerou gastos (Corais e Conchas). 

Falta de produtos, 
equipamentos e 
profissionais. 

- dificuldade em encontrar produtos, equipamentos e material explicativo sobre 
sustentabilidade, além de profissionais para implantação das práticas (Vila 
São João). 

 

A sexta questão foi quanto aos principais facilitadores na implantação das 

práticas sustentáveis ou no processo de certificação e foram apontados nove 

fatores. Os principais foram a vontade e envolvimento dos proprietários, e a 

participação e o apoio governamental fornecidos pelo PCTS e pelo Programa Bem 

Receber. A seguir aparecem aspectos relacionados: à contratação de profissionais 

especializados e à aprendizagem das equipes de trabalho quanto às práticas; aos 

empreendimentos estarem situados em destinos turísticos nos quais as pessoas 

possuem o comprometimento com as práticas de sustentabilidade; e, a redução de 

custos pela economia de água e energia ocasionadas pelas práticas adotadas. 

Por fim, foram citados como facilitadores: as práticas já existentes nos MH; a 

conscientização dos hóspedes; o nome da pousada que embute em si valores 

ambientais; e, a realização de um curso de mestrado por um dos proprietários de 

pousada. A partir das respostas sobre os principais facilitadores dos processos 

direcionados à sustentabilidade dos empreendimentos elaborou-se o Quadro 33: 

 

Quadro 33 - principais facilitadores dos processos de sustentabilidade 

FACILITADOR RESPOSTAS 

Interesse dos 
proprietários. 

- vontade dos proprietários (Bangalôs da Serra). 
- forte interesse e envolvimento próprio (Vila Serrano). 
- satisfação em utilizar melhor os recursos (Vila São João). 

Apoio dos programas 
governamentais. 

- conhecimento trazido pelo Programa Bem Receber e outros projetos e 
cursos governamentais com materiais didáticos excelentes e melhorias na 
prática gerencial (Telhado Verde). 
- consultorias fornecidas e condições de participação (Vila Serrano). 
- subsídios concedidos pelo governo (Telhado Verde). 

Profissionais 
especializados e 
aprendizagem das 
equipes de trabalho. 

- contratação de profissionais especializados para ajudar no processo (Vila 
Serrano).  
-a equipe que apreendeu as boas práticas e abraçou suas ideias. (Villa 
Lagoa das Cores) 

Continua 
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Em continuação 

PROBLEMA RESPOSTAS 

Localização em 
destinos turísticos 
comprometidos com 
a sustentabilidade. 

- o ambiente (local) é um facilitador, pois faz com que se aja diferentemente 
e leva as pessoas a terem hábitos mais sustentáveis (Vila São João). 
- o local com um bom comprometimento com as práticas de 
sustentabilidade (Villa Lagoa das Cores). 

Redução de custos. 

- o consumo de água gerou redução de custos e se tornou 
autossustentável (Vovó Carolina). 

- obtenção de economia no uso de energia e o aproveitamento de materiais 
(peças) reciclados, inclusive resultantes do processo de transformação 
estrutural do prédio (madeira, ferro) (Jardim Secreto). 

Práticas ambientais 
existentes. 

- preparação existente pelas práticas ambientais implantadas (Telhado 
Verde). 

Conscientização dos 
hóspedes. 

- uso dos recursos gera economias de água e energia (Canto Verde). 

Marca da pousada. - influência na adoção das práticas, pois embute valores (Jardim Secreto). 

Capacitação dos 
proprietários. 

- realização de mestrado na área ambiental (Corais e Conchas). 

 

A pergunta formulada em seguida, sétima deste bloco, procurou identificar 

quais foram os objetivos almejados com a implantação de práticas sustentáveis ou 

busca de uma certificação em sustentabilidade. As respostas permitem entender que 

os objetivos almejados foram de dois tipos: subjetivos ou práticos. O detalhamento 

das respostas consta no Quadro 34, agrupadas pelos tipos de objetivos citados: 

 

QUADRO 34 - Objetivos almejados com a implantação de práticas sustentáveis 

OBJETIVOS RESPOSTAS 

Subjetivos 

- preocupação pessoal com as práticas ambientais e a fragilidade socioambiental da 
região, além de- melhorias e busca de perfeição nos serviços aos hóspedes (Telhado 
Verde). 
- bem-estar próprio e ecológico ao adotar práticas não tão agressivas ao meio 
ambiente (Vila São João). 
- ajudar a cidade na limpeza, consciência das pessoas e educação (Corais e 
Conchas). 
- satisfação pessoal (Villa Lagoa das Cores). 

- ensinar os funcionários e hóspedes a levarem a sustentabilidade para fora da 
pousada (educação do cidadão) (Villa Lagoa das Cores). 

- evolução empresarial e pessoal, além do reconhecimento e comprovação da 
atuação em sustentabilidade, com base na norma (Bangalôs da Serra). 
- certificação como premiação pessoal (Vila Serrano). 
- mostrar que é fácil manter hábitos corretos em relação ao consumo e à natureza 
(Jardim Secreto). 

Práticos 

- reduzir custos e não ter que depender de entes externos (Villa Lagoa das Cores). 
- forma de marketing e de obter retorno financeiro (Villa Lagoa das Cores). 
- promoção mercadológica e retorno econômico ao empreendimento (Vila Serrano). 
- diferenciação empresarial e obtenção de um nicho de mercado (Corais e Conchas). 
- mostrar a escala em que se encontra dentro da sustentabilidade (Vila Serrano). 

- conscientização dos hóspedes face a uma atuação diferenciada em sustentabilidade 
e preservação ambiental gera um bom marketing (Canto Verde). 

- divulgação da sustentabilidade traz um público interessado e incentiva tais práticas 
(Vila São João). 
- redução de consumo e o consequente benefício gerado (Vovó Carolina). 
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Os objetivos subjetivos estão ligados ao entendimento e a consciência dos 

proprietários quanto à atuação de suas empresas em prol de melhorias na natureza 

e na sociedade, mediante adoção de práticas não tão agressivas ao meio ambiente 

e que possam servir como fator educacional para os diversos stakeholders. Outro 

aspecto subjetivo considerado foi a ideia de que a obtenção da certificação é um 

reconhecimento e comprovação da atuação da empresa em favor da 

sustentabilidade. Quanto aos objetivos práticos, estes foram apontados como sendo 

compostos por aspectos inerentes à redução de custos pelas economias geradas de 

energia, à utilização como instrumento de diferenciação mercadológica devido à 

possibilidade de um nicho de mercado e de obtenção de retorno financeiro.  

Como última questão deste bloco, foi efetuada pergunta somente aos 

empreendimentos que participaram do Programa Bem Receber, sobre quais fatores 

externos dificultaram a obtenção da certificação em sustentabilidade pela 

NBR15401. Para o gestor da Pousada Telhado Verde as dificuldades encontram-se 

nas exigências da norma que são muito rigorosas, algumas até inalcançáveis para 

empresas de pequeno e médio porte, na falta de apoio técnico no processo (auxílio 

e aprendizagem) e no custo do processo. Na Pousada Corais e Conchas foi citado 

o rigor da norma que não possui adequação ao tipo e porte do MH, pois muitos itens 

exigidos são inviáveis para pequenos negócios. Foram citados ainda, fatores quanto 

à ausência de apoio de outras organizações, principalmente dos fornecedores, que 

precisam ter consciência e adotar práticas e registros de sustentabilidade, pois isto é 

exigido para certificação, além do baixo nível educacional da população em geral. O 

Hotel Bangalôs da Serra apontou o custo dos equipamentos (mais caros), a falta 

de reconhecimento por parte dos hóspedes sobre o que é ser sustentável e, por fim, 

a escassez de mão-de-obra qualificada na região. Para a sócia da Pousada Vila 

Serrano não houve resistência ou obstáculo externo, pois até mesmo a concessão 

da licença ambiental foi facilitada devido a estar participando do programa.  

O Quadro 35 traz uma síntese das respostas referentes aos fatores de 

influência na tomada de decisão Estratégica em sustentabilidade. 
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Quadro 35 – Síntese dos Fatores de influência na Decisão em Sustentabilidade 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Ocorrência e 
implantação da 
sustentabilidade. 

- ao longo da década passada em todos os pesquisados. 
- incorporada nos projetos na construção ou no início das atuais gestões. 
- o Programa Bem Receber foi importante para o interesse em normatizar os 
processos operacionais já existentes com vistas à sustentabilidade. 

Atual estágio do 
processo de 
implantação da 
sustentabilidade. 

Participantes do Programa Bem Receber: 
- passaram por auditorias iniciais da certificação pela NBR15401 e estão na 
correção dos problemas identificados e adequação das práticas para 
continuidade dos processos de certificação (3 MH). 
- pretendem dar continuidade à certificação em breve (2 MH). 
- decidiu não mais buscar a certificação, pois recebeu a Folha Verde e a 
considera mais importante para atrair a demanda e agregar maior valor na 
relação custo x benefício (1 MH). 
Não participantes do Programa Bem Receber: 
- obtiveram a Folha Verde (2 MH). 
- obtenção da certificação ou selo não seria útil ou faria diferença em face do 
que já é realizado na pousada (1 MH). 

Motivos para 
adoção da 
sustentabilidade. 

- conscientização dos proprietários em relação à sustentabilidade (8 MH). 
- uso como ferramenta de marketing, geração de retorno econômico 
(diferenciação) e de benefícios à marca (2 MH). 

Influência das 
políticas e 
programas 
governamentais na 
decisão em 
sustentabilidade 

- fundamentais para divulgar as atitudes socioambientais adotadas e sua 
reprodução, a metodologia foi excelente e envolveu a estruturação da gestão da 
empresa com melhor conhecimento da realidade do negócio (2 MH). 
- poucos incentivos: criação da certificação (NBR15401), apoio na organização 
das práticas implantadas e capacitações e treinamentos oferecidos (3 MH). 
- não influenciaram por não terem participado, por desconhecimento ou pela 
decisão ter sido tomada antes de tais programas terem sido criados (4 MH). 

Problemas na 
implantação da 
sustentabilidade. 

- falta de profissionais capacitados e conscientes em sustentabilidade. 
- lidar com os resíduos gerados. 
- linguagem dos auditores, rigor e exigências do processo de certificação. 
- falta de interesse e participação por parte dos sócios. 
- custos requeridos do processo de certificação. 
- mudanças estruturais. 
- falta de produtos, equipamentos e material em sustentabilidade. 

Facilitadores da 
implantação da 
sustentabilidade. 

- interesse dos proprietários. 
- apoio dos programas governamentais. 
- profissionais especializados e aprendizagem das equipes de trabalho. 
- localização em destinos turísticos comprometidos com a sustentabilidade. 
- redução de custos. 
- práticas ambientais já existentes. 
- conscientização dos hóspedes. 
- marca da pousada. 
- capacitação dos proprietários. 

Objetivos da 
implantação da 
sustentabilidade. 

- subjetivos: preocupação pessoal e fragilidade socioambiental da região; 
satisfação, bem-estar pessoal e ecológico; divulgação da sustentabilidade; 
ajudar a cidade (limpeza, consciência das pessoas e educação); 
reconhecimento e comprovação da atuação em face da certificação em 
sustentabilidade e como premiação pessoal. 
- práticos: redução de consumo e de custos; diferenciação e promoção 
mercadológica pela conscientização dos hóspedes; retorno financeiro. 

Fatores externos 
dificultadores. 

- norma muito rigorosa e até inalcançável para empresas pequenas e médias. 
- falta de apoio técnico no processo (auxilio e aprendizagem). 
- custos dos equipamentos e do processo de certificação. 
- ausência de apoio de outras organizações, que precisam ter consciência e 
adotar práticas e registros de sustentabilidade. 
- baixo nível educacional da população em geral. 
- falta de reconhecimento dos hóspedes sobre o que é ser sustentável. 
- escassez de mão-de-obra qualificada. 
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4.2.2.2 Vantagem competitiva proporcionada pela decisão estratégica em 

sustentabilidade nos MH não certificados 

 

Neste tópico procurou-se apresentar questões relativas à decisão estratégica 

dos MH não certificados de adotar práticas sustentáveis e/ou de certificar-se em 

sustentabilidade e seus impactos na percepção dos stakeholders, como: a 

comunidade, os hóspedes, os funcionários e os concorrentes. 

A primeira pergunta foi sobre como as práticas sustentáveis são divulgadas 

pelo MH. Todos os entrevistados responderam que efetuam a divulgação por meio 

de website. Sete deles também utilizam folhetos ou displays nas UHs com 

informações referentes às práticas de sustentabilidade implantadas, como a 

orientação aos hóspedes para recolhimento de toalhas pela lavanderia. Também 

ocorreram três citações para a utilização das mídias sociais e portais de 

comunicação e marketing, pois de acordo com a Pousada Vila São João, os 

acessos nas redes sociais aumentam bastante quando são postadas informações, 

dicas, fotos e textos socioambientais. Outro item citado foi a divulgação derivada da 

Folha Verde (Hotel Canto Verde e Pousadas Vovó Carolina e Jardim Secreto). 

Como demais respostas têm-se: a divulgação das práticas e pela propaganda boca-

a-boca (Pousadas Villa Lagoa das Cores e Vila São João); o apoio do SEBRAE 

para divulgação junto ao ramo hoteleiro, no caso de indicação para entrevistas e 

reportagens (Pousada Telhado Verde); a divulgação de informações socioculturais 

internamente no painel da sala dos funcionários e no hall para os hóspedes 

(Pousada Vila Serrano); assessoria de imprensa para divulgação junto às 

emissoras de televisão, jornais e revistas (Hotel Bangalôs da Serra); o uso de 

totem com informações sobre a Folha Verde na sala de recepção (Hotel Canto 

Verde); e, lembretes sobre sustentabilidade nas dependências da pousada 

(Pousada Jardim Secreto). 

Ao serem questionados sobre como as práticas sustentáveis implantadas são 

percebidas pelos funcionários, todos afirmaram que efetuam reuniões periódicas 

com as equipes para explicar os aspectos da sustentabilidade. No início os 

funcionários viam as práticas sustentáveis como um desperdício de tempo e de 

recursos (Pousada Vila São João) e que demandavam mais trabalho do que 

deveriam, por isto questionaram bastante o motivo de terem de realizar tais ações 

em suas atividades (Bangalôs da Serra). Contudo, adquiriram consciência, pois 
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receberam instruções e treinamento (Pousada Jardim Secreto) mediante 

processos de aprendizagem sobre as consequências, objetivos e importância da 

sustentabilidade para a vida pessoal e a sociedade (Pousada Villa Lagoa das 

Cores). Hoje, já está incorporada no dia-a-dia operacional (Pousada Vovó 

Carolina) e muitos pedem informações sobre práticas sustentáveis para utilizarem 

em suas casas, como a captação de água da chuva (Pousada Vila São João). 

Porém, para o Hotel Canto Verde a percepção por parte dos funcionários é pouca 

devido à rotatividade, que mesmo baixa interfere no processo. 

Como a iniciativa importante, a Pousada Corais e Conchas organizou a 

visita de seus principais funcionários ao Hotel Bauer (Serra da Bocaína/RJ), 

referência em reciclagem no segmento hoteleiro no país, dentro de um programa de 

treinamento sobre a importância, impacto e valor (econômico e ambiental) da 

separação e tratamento de resíduos e de economia de energia. Além disto, em 

breve, pretende implantar um programa de participação nos lucros que irá gerar um 

pensamento de reduzir os custos ligados aos desperdícios, bem como estimular os 

funcionários a que tragam materiais recicláveis de casa. 

Outro questionamento referiu-se a como as práticas sustentáveis implantadas 

são percebidas pelos hóspedes. Para alguns entrevistados os hóspedes percebem 

as práticas sustentáveis em várias situações, inclusive no tratamento dado à 

natureza e no dispensado a eles (Pousada Jardim Secreto), porém é difícil 

mensurar isto (Hotel Canto Verde), pois nem todos comentam a respeito. Uma 

pequena parcela parabeniza e até pede informações sobre as práticas implantadas 

(Pousada Vila São João), alguns falam que irão aplicá-las em suas casas e ajudam 

na sua condução, como, por exemplo, na troca de toalhas somente a pedido 

(Pousada Villa Lagoa das Cores). Para a Pousada Vila Serrano existe 

concordância dos hóspedes quanto às práticas adotadas, pois estes possuem um 

perfil de boa consciência ambiental e não reclamam da opção ecológica da pousada 

(quartos sem aparelhos televisores, de ar condicionado e telefone), muitos até 

agradecem tal fato que lhes propicia maior contato com a natureza.  

Outros entrevistados afirmam que poucos efetuam comentários sobre as 

questões de sustentabilidade e que estes ocorrem somente quando existe 

solicitação para tal, pois a maioria não está nem aí e a percepção da 

sustentabilidade varia pelos valores e grau de cultura que possuem (Vovó 

Carolina). Para o sócio da Pousada Telhado Verde os hóspedes nacionais não 
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procuram o MH pelo motivo socioambiental, mas efetuam a verificação pelo site, já a 

demanda Internacional, após a escolha do destino, possui uma preocupação de 

buscar uma hospedagem com atuação socioambiental, inclusive muitos procuram 

nas estadias realizar atividades ecológicas e conhecer a natureza local. 

Segundo o representante da Pousada Corais e Conchas poucos hóspedes 

possuem sensibilidade a respeito, de modo que a demanda pode ser dividida em 3 

grupos: os retrógados, que não estão nem aí para os conceitos de sustentabilidade 

e para o desperdício de recursos em suas estadias; outro, de pessoas que podem 

ser mobilizadas a respeito; e por fim, um último grupo de pessoas conscientes e que 

buscam conhecer e ajudar na questão. Em suma, apesar da concordância com as 

práticas implantadas, a demanda em geral ainda não busca um hotel ou pousada 

por isto (Bangalôs da Serra). 

Em relação à percepção das comunidades quanto às práticas sustentáveis 

implantadas nos meios de hospedagem, de modo geral estas ainda não são 

entendidas e valorizadas pelos habitantes locais. Segundo os entrevistados do Hotel 

Bangalôs da Serra e das Pousadas Jardim Secreto, Vovó Carolina e Telhado 

Verde, isto ocorre pela pouca divulgação do que é feito ou pela falta de percepção 

sobre o assunto. Já a Pousada Vila São João sofre com a falta de educação e 

informação em geral da comunidade, que geram questionamento e até preconceitos 

quanto ao uso de águas de reuso (águas cinzas) para a rega de quintal e limpeza 

em geral, face à constante escassez de água na região. 

Cabe destacar que a Pousada Corais e Conchas criou uma ONG ligada à 

coleta e tratamento de resíduos que iniciou o processo de sustentabilidade na 

empresa, organizou visitas de estudantes para conhecerem as práticas adotadas e 

isto gerou o reconhecimento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Contudo a 

comunidade de modo geral ainda não percebe as práticas adotadas. 

Já para os outros empreendimentos, a percepção da comunidade é positiva 

devido às várias matérias publicadas na mídia sobre as práticas implantadas (Hotel 

Canto Verde), a organização de eventos, cursos e palestras sobre sustentabilidade 

(Pousada Vila Serrano) e pelo fato da comunidade local adotar práticas de 

sustentabilidade e abraçar esta ideia (Pousada Villa Lagoa das Cores). 

A quinta questão abordou como as práticas sustentáveis implantadas são 

percebidas pelos concorrentes. Para a maioria dos respondentes os 

estabelecimentos concorrentes não dão importância às práticas sustentáveis 
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implantadas e à questão da sustentabilidade (Bangalôs da Serra), não comunicam 

e trocam ideias a respeito (Pousada Vovó Carolina). Para os respondentes de 

Armação dos Búzios/RJ, os empresários da região não são conscientes quanto à 

sustentabilidade, pois na cidade somente 10 pousadas separam seu lixo, e as 

autoridades locais não atuam em favor da causa (Pousada Corais e Conchas). 

Apesar da divulgação das práticas implantadas nas associações hoteleiras locais, 

poucos buscam atuar em cooperação, pois a visão que impera é de competitividade 

(Pousada Telhado Verde).  

Para a gestora da Pousada Vila Serrano a cidade de Lençóis/BA tem feito 

um trabalho positivo em relação à sustentabilidade com a mobilização das pequenas 

pousadas para contribuírem nos programas e ações sustentáveis. Enquanto que 

para a Pousada Vila São João os pequenos MH locais não estão nem aí, apenas 

fazem a compostagem dos resíduos orgânicos. Os representantes dos maiores 

hotéis da região visitaram a pousada para conhecer as práticas adotadas. 

Os entrevistados do Hotel Canto Verde e das Pousadas Jardim Secreto e 

Villa Lagoa das Cores afirmaram que existe uma troca de informações e partilha de 

ideias relativas às práticas adotadas dentre aqueles MH que enxergam a 

importância da sustentabilidade e que buscam atuar como parceiros. 

Foi também perguntado se às práticas sustentáveis implantadas influenciam a 

decisão dos hóspedes quanto à escolha de um hotel ou pousada. De acordo com a 

maioria dos entrevistados os hóspedes veem com satisfação as práticas 

implantadas. Porém estas práticas ainda não afetam ou influenciam no processo de 

decisão quanto à escolha do meio de hospedagem (Pousada Vila São João), pois 

falta conhecimento sobre sustentabilidade à população, e as principais atrações 

estão no preço e localização (Hotel Bangalôs da Serra). No entanto existe uma 

influência indireta junto com outras questões (Pousada Corais e Conchas) e não 

há como mensurar se os aspectos ambientais geraram mais satisfação nos 

hóspedes (Pousada Vila Serrano). 

Algumas respostas apontam que poderá ocorrer uma mudança neste fator, 

com uma valorização futura da sustentabilidade nos meios de hospedagem em face 

de uma consciência da questão no dia-a-dia das pessoas. No momento ainda não 

existe esta influência, pois se trata de uma novidade que as pessoas estão 

começando a valorizar (Pousada Vovó Carolina) e que poderá gerar melhorias pela 

associação da marca com a questão da sustentabilidade e até na construção de 
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uma rede de hotéis sustentáveis (Hotel Canto Verde). Para o sócio da Pousada 

Villa Lagoa das Cores a humanidade caminha para um rumo de sustentabilidade e 

é notório que as práticas exercem influência, pois os hóspedes que chegam já fazem 

sua escolha pelas práticas sustentáveis existentes na empresa. Já na Pousada 

Jardim Secreto o fator da sustentabilidade já tem influenciado o retorno de muitos 

hóspedes. 

Para o gestor da Pousada Telhado Verde as práticas sustentáveis não são 

preponderantes na procura por uma hospedagem na região (Armação dos 

Búzios/RJ), mas acabam por influenciar na decisão de ficar na pousada. Porém, 

como toda decisão implica em fatores positivos e negativos, a implantação das 

práticas acaba por atrair alguns hóspedes, mas também pode influir no ato da não 

escolha da pousada. A questão é conseguir vender o produto (serviço) que se tem 

(mais sustentável e atrelado à natureza), para quem procura este tipo de 

produto/serviço. 

A última questão deste bloco procurou identificar como as práticas 

sustentáveis implantadas impactam no nível de competição da destinação turística. 

Para os entrevistados de Armação dos Búzios/RJ as práticas sustentáveis geram 

poucos impactos (Pousada Telhado Verde), mas a certificação pode influenciar no 

nível do turismo internacional (Pousada Corais e Conchas). Na Região da 

Hortênsias/RS, que vive do turismo e comercializa a ideia de cidades limpas, ar puro 

e qualidade de vida (destino de natureza), as empresas e as pessoas têm que ter 

consciência que precisam manter isto. Para o entrevistado do Hotel Canto Verde, já 

existe uma influência pelo estado de preservação e conservação que a região 

apresenta e pela sua capacidade de receber. Contudo, como o mercado hoteleiro é 

muito diverso, não dá para ter uma certeza real sobre este impacto, pois nos 

períodos de alta temporada ocorre uma lotação e existe a necessidade de mais 

leitos (Pousada Jardim Secreto). Já na Pousada Vovó Carolina a influência das 

práticas sustentáveis ainda é muito pequena, porém no futuro haverá maior impacto. 

O fato de existirem três MH certificados em Canela/RS pode gerar uma contribuição 

favorável para a destinação (Hotel Bangalôs da Serra). 

Para os entrevistados da Chapada Diamantina/BA falta maior atuação 

governamental, pois o impacto das práticas sustentáveis na destinação turística 

ainda é pequeno. A região é um santuário da natureza e as pessoas buscam 

encontrar uma energia de crescimento como ser humano (Pousada Villa Lagoa das 



196 

Cores). Por ser um destino ecológico os empreendimentos sustentáveis deveriam 

ser obrigatórios (Pousada Vila Serrano). Além disto, o discurso governamental é 

maior do que ação ou realidade que se apresenta, excetuando-se os 

empreendimentos já certificados, pois os órgãos públicos estão mais preocupados 

em fazer campanhas políticas do que na real implantação de ações sustentáveis 

(Pousada Vila São João). 

O Quadro 36 apresenta um resumo das questões atinentes à tomada de 

decisão estratégica quanto à certificação em sustentabilidade e aos reflexos na 

vantagem competitiva. 

 
Quadro 36 – Decisão Estratégica em Sustentabilidade e Vantagem Competitiva 

ASPECTOS RESPOSTAS 

Formas de 
divulgação das 
práticas adotadas ou 
da certificação em 
sustentabilidade. 

- websites, mídias sociais, portais de comunicação e de marketing (externas). - 
folhetos e displays nas UHs (internas). 
- repercussão derivada da Folha Verde. 
- propaganda boca-a-boca. 
- participação em entrevistas e reportagens (televisão, jornais e revistas). 
- painéis e lembretes em áreas internas de uso coletivo. 

Percepção dos 
funcionários. 

- viam como um desperdício de tempo, trabalho e recursos. 
- questionaram bastante a realização das ações em suas atividades. 
- adquiriram consciência e incorporaram as práticas no dia-a-dia operacional 
mediante processos de aprendizagem. 
- muitos implantaram algumas ações em suas casas. 
- a rotatividade interfere no processo de percepção das práticas. 

Percepção dos 
hóspedes. 

- de difícil mensuração. 
- muitos percebem e parabenizam pela iniciativa tomada. 
- alguns pedem informações sobre como aplicá-las em suas casas. 
- a maior concordância quanto às práticas adotadas deriva de um perfil que 
combina: boa consciência ambiental, grau cultural e valorização do contato 
com a natureza. 
- quando solicitados, alguns efetuam comentários sobre a sustentabilidade.  
 - demanda nacional não procura hospedagem pelo motivo socioambiental. 
- demanda Internacional efetua maior procura por hospedagem com 
preocupação socioambiental. 

Percepção da 
comunidade. 

- positiva pelas matérias publicadas na mídia, organização de eventos, cursos 
e palestras sobre sustentabilidade e o fato da comunidade local adotar 
práticas de sustentabilidade. 
- ainda não entendem e valorizam as práticas sustentáveis.  
- falta percepção, educação e informação sobre o assunto nas comunidades. 
- questionamentos e preconceitos quanto algumas práticas adotadas. 
- existe pouca divulgação do que é realizado pelos empreendimentos. 

Percepção dos 
concorrentes. 

-a maioria não dá importância à questão da sustentabilidade. 
- existe pouca comunicação e troca de ideias a respeito. 
- Armação de Búzio/RJ - poucos empresários são conscientes quanto à 
sustentabilidade e atuação em cooperação – vigora visão de competitividade. 
- Lençóis/BA - mobilização das pequenas pousadas e maior preocupação por 
parte hotéis com gestão profissionalizada. 
- Gramado/RS - troca de informações, partilha de ideias e parcerias relativas 
às práticas adotadas entre MH. 

Continua 
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Em continuação 

ASPECTOS RESPOSTAS 

Influência da 
sustentabilidade na 
escolha dos 
hóspedes. 

- não há como mensurar se gera mais satisfação nos hóspedes, porém existe 
uma influência indireta junto com outras questões. 
- ainda não influencia no processo de decisão da maioria quanto à escolha do 
MH, pois falta conhecimento sobre sustentabilidade à população. 
- principais fatores decisórios de escolha são o preço e a localização. 
- uma novidade que as pessoas estão começando a valorizar. 
- alguns poucos já fazem sua escolha pelas práticas sustentáveis. 
- influencia no retorno de alguns hóspedes. 
- poderá ocorrer uma mudança com uma valorização futura a partir de uma 
consciência da questão no dia-a-dia das pessoas. 
- poderá gerar melhorias pela associação da marca com a questão da 
sustentabilidade e construção de uma rede de hotéis sustentáveis. 

Influência da 
sustentabilidade no 
nível de competição 
da destinação. 

- Armação dos Búzios/RJ - impacto pequeno, mas a certificação pode 
influenciar no nível do turismo internacional. 
- Microrregião das Hortênsias/RS - influência pelo estado de preservação e 
conservação que a região apresenta, mas é difícil ter uma certeza sobre este 
impacto. No futuro haverá maior impacto devido aos MH certificados. 
- Chapada Diamantina/BA - pequeno, excetuando-se os MH certificados, pois 
falta atuação governamental numa região que é um destino ecológico. 

 

4.2.2.3 Decisão estratégica em sustentabilidade e desempenho nos MH não 

certificados 

 
Para identificar aspectos referentes aos reflexos e impactos da decisão 

estratégica de implantar práticas sustentáveis e/ou de buscar uma certificação em 

sustentabilidade no desempenho (resultados econômicos e socioambientais) dos 

MH foram efetuadas 5 perguntas neste bloco. 

A questão inicial abordou como as práticas sustentáveis implantadas 

impactaram na imagem do empreendimento e todos os entrevistados acreditam que 

geraram algum impacto, porém apenas os MH de Búzios apresentaram algum dado 

quantitativo a respeito. Na Pousada Telhado Verde o índice de satisfação dos 

hóspedes é de cerca de 90%, não só pelas práticas adotadas, mas ocorrem muitas 

referências e elogios a sua implantação. Na Pousada Corais e Conchas houve um 

impacto em cerca de 30% dos hóspedes, ou seja, naqueles mais conscientes. 

Na Chapada Diamantina/RJ ocorreram as seguintes afirmações: o negócio se 

tornou uma referência na região e as pessoas procuram conhecer como funciona, 

não só pelas práticas, mas também pela localização, pela arquitetura, pelo resgate 

cultural nos elementos de construção e pelos serviços prestados (Pousada Vila São 

João); a pousada é vista como sustentável e a parte mais visitada de seu site é a 

que traz informações sobre sustentabilidade (Pousada Villa Lagoa das Cores); e, 
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foi criada uma imagem respeitada junto aos vizinhos e a comunidade, comprovada 

por pesquisa sobre como veem a pousada (Pousada Vila Serrano). 

Na Microrregião das Hortênsias/RS as práticas adotadas trouxeram 

melhorias, mas ainda não há como mensurar isto. Os entrevistados afirmaram que 

mostrar tais práticas aos hóspedes (Pousada Jardim Secreto), assim como a 

publicação de matérias em jornais regionais ajudam a passar uma visão externa 

melhor (Pousada Vovó Carolina) e na manutenção de uma imagem positiva junto à 

população local (Hotel Canto Verde) e aos órgãos públicos locais (Hotel Bangalôs 

da Serra). 

A questão em seguida procurou identificar como as práticas sustentáveis 

implantadas impactaram nos custos operacionais. A maioria aludiu a ocorrência de 

um impacto inicial nos custos referentes à construção do empreendimento ou de 

necessidade de obras de adequação estrutural para contemplar as práticas 

sustentáveis (Pousadas Corais e Conchas, Vila Serrano, Telhado Verde e Hotel 

Bangalôs da Serra), principalmente em relação à mão-de-obra, o que tornou o 

custo cerca de 30% mais caro (Pousada Vila São João). Itens como a instalação de 

hidrômetros, construção de acesso para pessoas portadoras de deficiência, uso de 

lâmpadas eficientes e de energia solar, dentre outros pesam e requerem um 

planejamento de médio e longo prazo. Contudo, tais custos já foram internalizados e 

as práticas implantadas dão retorno ao longo do tempo e podem ser lucrativas. 

Para os outros entrevistados houve visível redução nos custos derivada de 

práticas sustentáveis, tais como: a diminuição no consumo de água e de energia, 

principalmente com a redução na lavagem de toalhas (Pousada Vovó Carolina); da 

compostagem de resíduos orgânicos para adubagem, da troca de óleo vegetal 

usado por sabão e do uso de claraboias e vidros para aumentar a iluminação natural 

(Pousada Villa Lagoa das Cores); e, da utilização de flores e frutos do próprio 

jardim como decoração e ingredientes nas refeições servidas (Pousada Jardim 

Secreto). Foram apontados ainda outros aspectos em relação aos custos derivados 

da implantação das práticas sustentáveis, como: não existência de indicadores para 

medir a redução nos custos (Pousada Vovó Carolina); e, a implantação de todas as 

ações necessárias demandaria mais funcionários e aumentaria os custos (Hotel 

Canto Verde). 

Os entrevistados foram questionados em relação a como as práticas 

sustentáveis implantadas impactaram na taxa de ocupação e nos preços das diárias 
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das UHs e no faturamento bruto. Apenas na Pousada Villa Lagoa das Cores houve 

afirmação de ter ocorrido um impacto positivo nos indicadores citados, devido a 

atração que as práticas adotadas exercem a medida que as pessoas tomam 

conhecimento delas. Com isto houve o favorecimento para a manutenção e até 

redução nos preços das diárias e melhora no faturamento bruto.  

Outros 4 entrevistados (Hotéis Bangalôs da Serra e Canto Verde e 

Pousadas Vovó Carolina e Jardim Secreto) manifestaram que não houve impacto 

nos preços das diárias e no faturamento bruto, mas observaram o aumento das 

taxas de ocupação, contudo não possuem modo de aferir se houve influência direta 

das práticas implantadas. Eles apontam que o aumento da ocupação pode ser 

atribuído ao retorno de hóspedes atraídos pelo espaço, tranquilidade e natureza e 

pela conquista da Folha Verde. 

Para os demais entrevistados as práticas não geraram impacto direto nos 

indicadores econômicos citados. Na Pousada Telhado Verde as tarifas cobradas 

estão ligadas a localização e as comodidades oferecidas, pois o mercado de Búzios 

não valoriza o espaço, o verde, a tranquilidade, o cuidado ambiental ou a 

participação comunitária. Na Pousada Vila São João os preços das diárias não 

foram onerados, pois houve uma adequação para a entrada no mercado em um 

nível mais competitivo e os investimentos nas práticas sustentáveis foram efetuados 

por caráter ideológico. Já na Pousada Vila Serrano os preços tiveram um pequeno 

aumento, não por causa das práticas implantadas, mas pelo nível e padrão de 

qualidade ofertado nos serviços, pois a taxa de ocupação tem sido boa e o fluxo 

turístico é constante o ano inteiro na região.  

A quarta pergunta foi sobre como as práticas sustentáveis implantadas 

impactaram na utilização dos recursos naturais. Todos afirmaram que houve 

redução no uso dos recursos naturais, sobretudo de água e energia elétrica face à 

implantação de práticas sustentáveis, tais como: captação e uso de água de chuva; 

utilização de equipamentos mais eficientes; uso de gás ou lenha derivada de 

reflorestamento nas caldeiras em substituição ao diesel, dentre outras. Contudo, a 

maioria não possui instrumentos de mensuração de seus impactos. 

Cabe destacar algumas iniciativas citadas de melhor utilização dos recursos 

naturais. A Pousada Telhado Verde obteve economia de 15 a 20% no consumo de 

energia derivado da utilização de plantas nos telhados das UHs, o que reduz a 

temperatura interna, e uso de energia solar para aquecimento de água. Além disto, 
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ocorre economia pelo uso de água de chuva e de reuso na rega dos jardins. Na 

Pousada Corais e Conchas existe a separação de resíduos para reciclagem que 

gera um pequeno retorno econômico.  

No Hotel Bangalôs da Serra a adoção de composteira, horta, pomar e 

criação de vacas levam a formação de um ciclo de alimentos saudáveis por meio de 

produção orgânica própria, utilizados nas refeições servidas aos hóspedes e 

funcionários. Além disto, houve o plantio de flores e árvores frutíferas a partir do 

estudo dos hábitos alimentares de pássaros nativos, para assim auxiliar na 

preservação de espécies. Enquanto na Pousada Vila São João o projeto da 

estrutura arquitetônica incorporou técnicas para não contaminar o lençol freático e 

para não necessitar da instalação de aparelhos de ar condicionado. 

A última questão do bloco foi referente ao desenvolvimento ou apoio às 

iniciativas socioculturais junto à comunidade local por parte das empresas 

pesquisadas. Apenas o entrevistado da Pousada Jardim Secreto afirmou não ter 

nenhuma atividade deste tipo desenvolvida, enquanto na Pousada Corais e 

Conchas houve a interrupção das doações de lençóis e toalhas usados para 

comunidades carentes e os incentivos aos colaboradores para participarem de 

ações socioculturais em função de obras de ampliação estrutural, mas pretende 

retomar tais ações em breve. 

Os demais entrevistados citaram que desenvolvem as seguintes ações: apoio 

a organizações como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de 

Janeiro (APAE-RJ), a Fundação Bem-te-vi, a uma escolinha de surf e a um grupo de 

capoeira (Pousada Telhado Verde); comercialização de produtos artesanais e o 

uso de insumos provenientes de produtores locais (Hotel Canto Verde); doações e 

promoção de palestras e eventos culturais, além de ajuda às organizações não-

governamentais (ONGs) e entidades sociais (Pousada Vila Serrano); participação 

em comitês, conselhos e associações locais, bem como apoio e incentivo para 

apresentações e atrações culturais locais (Pousada Vila São João); apoio 

financeiro a atletas e aos eventos socioculturais locais (Pousada Villa Lagoa das 

Cores); e, apoio na realização de atividades festivas em escolas, no Lyons Club e 

em um asilo (Pousada Vovó Carolina). 

Uma iniciativa bem diferente é realizada pelo Hotel Bangalôs da Serra que 

apoia e organiza um projeto educacional para que alunos conheçam o entorno da 

cidade em que vivem (resgate da formação histórica e cultural local) e entendam 
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como a hotelaria contribui historicamente para a região. Também os alunos podem 

entender como um hotel funciona mediante a instalação de um software no 

laboratório de informática do colégio. A Pousada Vila Serrano aludiu ao fato que o 

PCTS determina a promoção de ações em saúde, sociais e culturais, mas estas são 

muito pesadas para as pequenas empresas e fogem do foco do negócio, pois quem 

deveria arcar com estas ações e tem responsabilidade de resolver os problemas 

municipais são as entidades públicas e ONGs. 

O Quadro 37 apresenta um resumo das principais respostas relativas aos 

impactos da decisão estratégica de implantar práticas sustentáveis e/ou de buscar 

uma certificação em sustentabilidade no desempenho dos MH. 

 

Quadro 37 – Impactos da decisão estratégica de implantar práticas 

sustentáveis e/ou buscar a certificação em sustentabilidade no desempenho 

IMPACTOS RESPOSTAS 

Na imagem do MH. 

- geraram um impacto positivo junto à população e aos órgãos públicos locais 
pela publicação de matérias em jornais regionais, visitas realizadas para 
conhecimento das práticas e fixação de uma imagem como empreendimento 
de referência em sustentabilidade. 
- poucos possuem metodologias (pesquisas) para mensurar esse impacto. 

Nos custos 
operacionais. 

- devido à construção do empreendimento ou adequação estrutural. 
- muitos itens requerem um planejamento de médio e longo prazo. 
- os custos são logo internalizados e as práticas implantadas dão retorno ao 
longo do tempo e podem ser lucrativas. 
- redução derivada no consumo de água e energia e pela compostagem de 
resíduos orgânicos, troca de óleo vegetal usado por sabão e utilização de 
itens de cultivo próprio nas refeições servidas. 
- ausência de indicadores para medir a redução nos custos. 
- as ações, metodologias e sistemas de controle aumentam os custos com 
funcionários. 

Na taxa de 
ocupação e nos 

preços das diárias 
das UHs e no 

faturamento bruto. 

- aumento das taxas de ocupação, contudo não possuem meio de auferir se 
foi causado pelo retorno de hóspedes e/ou conquista da Folha Verde (4 MH). 
- não ocorreram impactos nos indicadores citados (4 MH). 
- manutenção/redução nas diárias e melhoria no faturamento (1 MH). 

Na utilização de 
recursos naturais. 

- redução no uso de água e energia. 
- não possuem instrumentos de mensuração adequados. 
- iniciativas de destaque: utilização de plantas nos telhados; uso de água de 
chuva e de reuso; criação de composteiras, hortas e pomares; estrutura 
arquitetônica para melhor aproveitamento de ventilação e iluminação natural; 
e, não contaminação do lençol freático. 

Desenvolvimento 
ou apoio às 
iniciativas 

socioculturais na 
comunidade local. 

- 7 MH desenvolvem ações, como: apoio e ajuda a ONGs e entidades sociais, 
esportivas e culturais; comercialização de produtos artesanais; uso de 
insumos de produtores locais; doações de materiais e recursos financeiros; 
promoção de palestras e eventos educacionais e culturais; participação em 
comitês, conselhos e associações; e, patrocínio de eventos locais. 
- 1 MH já realizou, mas interrompeu face às obras de ampliação estrutural e 
pretende retomar em breve. 
- 1 MH não realiza atividades deste tipo. 
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4.2.2.4 Influência dos recursos internos na decisão estratégica em sustentabilidade 

nos MH não certificados 

 

O último bloco teve seis questões direcionadas a identificar a influência dos 

recursos internos (físicos, humanos, financeiros, organizacionais e de arquitetura 

organizacional) na decisão estratégica em sustentabilidade, com base na 

abordagem baseada em recursos. 

A primeira questão referiu aos recursos físicos (localização, das instalações, 

maquinário, equipamentos, tecnologia, software ou hardware) que contribuíram para 

a decisão de implantar práticas sustentáveis e de certificação pela NBR15401. Para 

a Pousada Villa Lagoa das Cores todos os recursos físicos estão integrados. Os 

demais respondentes apontaram os recursos físicos da localização e das 

instalações/estruturas dos empreendimentos como importantes contribuintes para a 

decisão em sustentabilidade nos MH. 

As pousadas da Chapada Diamantina/BA afirmaram que a localização foi o 

principal contribuinte, pois estar em um destino de ecoturismo leva ao caminho da 

sustentabilidade (Pousada Vila Serrano) e faz com que as práticas sustentáveis 

estejam no subconsciente das pessoas que se destinam a região (Pousada Vila 

São João), bem como a estrutura e a legislação do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina ajudaram (Pousada Villa Lagoa das Cores). Também em Gramado/RS 

houve referência a este recurso pela existência de consciência local em relação ao 

meio ambiente (Pousada Jardim Secreto) e por ser uma região de área verde e 

muito dependente da natureza (Pousada Vovó Carolina). 

Em relação ao recurso das instalações dos empreendimentos é interessante 

notar que esta contribuição ocorreu pelas estruturas já existentes. Assim, não 

ensejaram grandes modificações, somente algumas adaptações (Pousada Vovó 

Carolina), com o aproveitamento dos espaços e de materiais de acordo com a 

necessidade do projeto e do estilo arquitetônico definido (Pousada Jardim 

Secreto), como a substituição de paredes por vidros, o uso de aquecimento solar, a 

troca por equipamentos mais limpos e econômicos (Hotel Bangalôs da Serra) e 

que possuem o Selo de eficiência referente à redução do consumo energético 

(Pousada Telhado Verde). Ou ainda, pela construção dos empreendimentos 

seguindo critérios ecológicos, respeitando os níveis topográficos e o arvoramento 
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existente (Pousada Vila Serrano), bem como o posicionamento solar (Pousada 

Villa Lagoa das Cores). 

O questionamento seguinte foi relativo à quais recursos humanos, como 

treinamento, experiência, relacionamentos e trabalho da equipe técnica e gerencial, 

contribuíram para a decisão estratégica sustentável e a certificação pela NBR15401. 

Para os entrevistados das Pousadas Jardim Secreto e Telhado Verde os recursos 

humanos não influenciaram nesta decisão. Enquanto os gestores das Pousadas 

Canto Verde e Corais e Concha não souberam responder a este questionamento. 

Para os demais entrevistados, estes recursos tiveram efetiva contribuição no 

processo. Nas Pousadas Villa Lagoa das Cores e Vila Serrano a integração e 

atuação das equipes de trabalho ajudaram na implantação e facilitaram a dinâmica 

de funcionamento das práticas, pois os funcionários passaram a aprender suas 

responsabilidades no processo de certificação e no próprio setor de trabalho. Na 

Pousada Vovó Carolina os processos foram incorporados aos poucos, assim não 

houve uma grande mudança e gerou melhor aceitação e adaptação dos funcionários 

quanto à sustentabilidade, além da realização de capacitação de 7 deles pelo 

Programa Bem Receber Copa. 

Outro fator importante foi à troca de experiências de vida e profissionais que 

auxiliou na implantação das práticas sustentáveis (Pousada Vila São João), bem 

como o repasse dos valores e princípios dos gestores aos funcionários em reuniões 

para afirmar o foco nas práticas sustentáveis e na busca da certificação (Hotel 

Bangalôs da Serra). Houve ainda citação quanto aos relacionamentos, pois para a 

Pousada Villa Lagoa das Cores a equipe de trabalho é vista como uma grande 

família e com baixo nível de turnover. 

Os entrevistados foram questionados ainda sobre como os recursos 

financeiros (capital monetário) contribuíram para a decisão de implantar práticas de 

sustentabilidade ou de certificação. A maioria afirmou que este fator não teve 

contribuição muito efetiva, pois a ideia de implantar as práticas ocorreria com ou 

sem recursos, pois se trata de um investimento social (Pousada Corais e 

Conchas). Desde o início do projeto já havia alocação de recursos para tal 

(Pousada Villa Lagoa das Cores), com análise dos prós e contras no longo prazo 

(Pousada Vila São João) e adequação gradativa para atender as necessidades 

previstas (Pousada Vila Serrano) com os recursos disponíveis (Pousada Jardim 

Secreto). 
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Na Pousada Vovó Carolina não houve necessidade de grandes recursos 

financeiros, pois as medidas adotadas foram de baixo custo. Contudo, o maior 

investimento previsto, que seria a instalação de aquecedor solar, ainda não foi 

efetuado. Para o Hotel Canto Verde a maior conscientização dos sócios, 

funcionários e hóspedes devido às práticas adotadas acabam por gerar um menor 

custo e maior convencimento de sua importância.  

As respostas da Pousada Telhado Verde e do Hotel Bangalôs da Serra 

aludem ao apoio do SEBRAE e dos subsídios concedidos na fase inicial do 

programa Bem Receber. A retirada dos incentivos gerou a falta de recursos que foi 

causa fundamental da interrupção do processo de certificação pela NBR15401. 

A quarta pergunta do bloco foi sobre quais recursos organizacionais, como a 

cultura e sistemas de controle, coordenação e planejamento, contribuíram para a 

decisão de obter a certificação, cujas respostas podem constituir dois blocos 

distintos. Para três entrevistados os recursos organizacionais não contribuíram para 

a decisão, pois não houve mudanças quanto a isto (Pousada Vovó Carolina), 

devido à existência de uma busca constante por otimizar os processos e atividades 

para focar na maior proximidade com os clientes (Pousada Vila São João) e por ser 

um negócio pequeno que já iniciou com a ideia da sustentabilidade (Pousada 

Jardim Secreto). 

Outros entrevistados afirmaram que os recursos organizacionais tiveram 

importante contribuição positiva na decisão, pois no Hotel Bangalôs da Serra e na 

Pousada Vila Serrano houve necessidade de adequações para implantar os 

sistemas gerenciais. A padronização requerida pela certificação fez buscar outros 

processos de controle mais adequados do que os existentes (Pousada Corais e 

Conchas), além de formalizar e documentar as práticas existentes, o que foi o maior 

impacto, pois a fase de auditoria inicial apontou falhas na atuação social, que trouxe 

novas possibilidades de participação na comunidade (Pousada Telhado Verde). 

Na Pousada Villa Lagoa das Cores a boa organização e o entrosamento 

entre os gestores ajudam que as práticas sigam um curso natural e sejam 

repassadas para a equipe. Por fim, no Hotel Canto Verde, a melhoria no 

planejamento tornou a gestão mais profissional e consciente da busca de 

informações, de conhecimentos e do motivo pelo qual está sendo feito algo. 

A pergunta seguinte focou em como os recursos da arquitetura 

organizacional, como os relacionamentos com outras organizações públicas e 



205 

privadas, contribuíram para a decisão em sustentabilidade. Para 4 respondentes 

houve importante contribuição dos relacionamentos derivados do Programa Bem 

Receber e do PCTS, principalmente com o SEBRAE, que foi um grande facilitador 

(Hotel Canto Verde) e o único órgão que incentivou a certificação (Pousada 

Telhado Verde). O SEBRAE iniciou o processo, incentivou a fazer e prestou ajuda 

com as consultorias iniciais para a certificação (Pousada Corais e Conchas) e 

ofereceu treinamentos (Pousada Vila Serrano). Contudo, para o gestor da 

Pousada Telhado Verde não existe nenhuma preocupação local e nem incentivos 

setoriais e governamentais relativos à busca de certificação em sustentabilidade. 

Para os entrevistados do Hotel Canto Verde e da Pousada Jardim Secreto 

houve influência de um grupo de meios de hospedagem da Microrregião das 

Hortênsias/RS que atuam como parceiros e trocam informações. Isto ajudou no 

processo, pois muitos já tinham práticas sustentáveis adotadas. Se mais hotéis 

aderirem pode se formar uma rede de empreendimentos sustentáveis no país e 

assim associar uma marca aos objetivos de viagem. 

Outros fatores de influência foram citados, como a participação no Conselho 

Municipal do Meio Ambiente de Gramado/RS (Pousada Jardim Secreto) que 

ajudou na obtenção das informações utilizadas na implantação da pousada, e no 

conselho do Parque Nacional da Chapada Diamantina (Pousada Vila São João), 

cujos contatos sociais gerados auxiliaram na formação e no fortalecimento cultural 

dos proprietários para a decisão de implantar as práticas sustentáveis. Para o gestor 

da Pousada Villa Lagoa das Cores os recursos da arquitetura organizacional não 

contribuíram para a decisão, mas para a troca de ideias e implantação de novas 

práticas. Já para os entrevistados do Hotel Bangalôs da Serra e da Pousada Vovó 

Carolina esses recursos não contribuíram. 

A última questão do bloco foi sobre quais recursos internos (físicos, humanos, 

financeiros, estrutura e relacionamentos) dificultaram a implantação de práticas de 

sustentabilidade ou alcance da certificação. Os recursos humanos foram citados em 

face: do baixo nível de educação dos trabalhadores quanto aos hábitos e atitudes 

em sustentabilidade (Hotel Canto Verde); da baixa qualificação e que gera a 

necessidade de perda de tempo com preparo do funcionário ao invés de estar 

focando em outras atividades (Pousada Vila São João); e, da dificuldade de 

obtenção e retenção de profissionais qualificados (Hotel Bangalôs da Serra). Os 

recursos financeiros foram o maior obstáculo (Pousada Telhado Verde), por se 
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tratar de uma microempresa e com isto ter limitação em seus investimentos 

(Pousada Villa Lagoa das Cores). Já quanto aos recursos físicos, como a estrutura 

predial não foi planejada para ser sustentável houve a necessidade de adequações 

que dificultaram e geraram custos para implantar algumas práticas (Hotel Canto 

Verde e Pousada Vovó Carolina). Os recursos organizacionais foram citados, pois 

demandaram mais trabalho e tempo para gestão (Hotel Canto Verde), e para a 

reorganização e detalhamento dos processos (Hotel Bangalôs da Serra). Não 

houve citação quanto aos recursos da arquitetura organizacional. 

O Quadro 38 apresenta um resumo das questões atinentes aos recursos 

internos na decisão estratégica de implantar as práticas de sustentabilidade. 

 

Quadro 38 – Recursos Internos na Decisão Estratégica em Sustentabilidade 

ASPECTOS RESPOSTAS 

Contribuição dos 
recursos físicos. 

- localização em um destino de ecoturismo cria uma consciência local em 
relação à dependência ao meio ambiente (5 MH). 
- instalações e estruturas ensejaram adaptações para o aproveitamento dos 
espaços, instalações de equipamentos e uso de materiais com a necessidade 
dos projetos arquitetônicos e critérios ecológicos e econômicos (6 MH). 

Contribuição dos 
recursos humanos. 

- não influenciaram na decisão (2 MH). 
- não souberam responder (2 MH). 
- efetiva, pela integração e atuação das equipes de trabalho quanto às 
responsabilidades para a certificação, além de capacitação, troca de 
experiências e repasse dos valores e princípios dos gestores (5 MH). 

Contribuição dos 
recursos 

financeiros. 

- não teve contribuição muito efetiva. 
- medidas adotadas foram de baixo custo. 
- a conscientização gera menor custo e o convencimento da importância da 
sustentabilidade. 
- no início o apoio do SEBRAE e os subsídios concedidos foram importantes. 
- a retirada dos incentivos financeiros gerou a interrupção do processo de 
certificação pela NBR15401. 

Contribuição dos 
recursos 

organizacionais. 

- não contribuíram (3 MH). 
- importante contribuição pela adequação, implantação e formalização das 
práticas existentes e sistemas gerenciais (4 MH). 
- a organização e o entrosamento entre os gestores ajudam a sustentabilidade 
a seguir um curso natural e o seu repasse para a equipe (1MH). 
- gestão mais profissional e consciente (1MH). 

Contribuição da 
arquitetura 

organizacional. 

- os relacionamentos derivados do Programa Bem Receber e do PCTS (4 MH). 
- outros MH atuam como parceiros e trocam informações (2 MH). 
- a participação em conselhos ambientais locais auxiliou na formação e 
fortalecimento cultural dos proprietários (2 MH). 
- não houve contribuição (3 MH). 

Recursos internos 
que dificultaram a 

obtenção da 
certificação em 

sustentabilidade. 

- recursos humanos - baixo nível educacional, falta de qualificação e 
dificuldade de obtenção e retenção de profissionais (3 MH). 
- recursos financeiros – porte reduzido e limitação de investimentos (2 MH). 
- recursos físicos - as adequações dificultaram e geraram custos (2 MH). 
- recursos organizacionais - demandaram mais trabalho na reorganização e 
detalhamento dos processos (2 MH). 
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4.2.2.5 Comentários e sugestões efetuados pelos gestores dos MH não certificados 
 

No final das entrevistas foi aberto um espaço para que os gestores 

efetuassem comentários complementares, críticas ou sugestões sobre algum item 

referente à sustentabilidade para MH. Estes aspectos são apresentados a seguir. 

As principais críticas efetuadas foram quanto às exigências e comprovações 

requeridas para a certificação em sustentabilidade, que são iguais para qualquer 

tamanho ou tipo de organização (independente ou pertencente a alguma rede 

hoteleira). Isto gera muita dificuldade de cumprimento dos requisitos para os 

empreendimentos menores (Pousada Vila Serrano) e é um impedimento para 

novas adesões (Pousada Telhado Verde). Além disto, o processo para chegar a 

uma certificação deveria ser mais lento, com mais tempo para assimilação, adesão e 

adequações necessárias, como treinamentos e planejamento financeiro (Pousada 

Vila Serrano). Outra crítica foi em relação aos critérios e métodos de avaliação da 

Folha Verde, por serem estes muito amplos e subjetivos (Pousada Vila Serrano) e 

não tão rigorosos como na NBR15401, fato que pode gerar confusão na demanda 

(Hotel Bangalôs da Serra). 

Também foi apresentada sugestão para que a NBR15401 tenha faixas de 

graduação para a certificação, com o início em um nível mais brando até chegar um 

patamar de excelência (como faixas utilizadas nas disputas de judô). A chave do 

processo está em sua fase inicial, para depois buscar um aprimoramento, pois como 

está hoje é quase impossível uma pequena ou média empresa iniciar suas 

atividades já com a certificação (Pousada Telhado Verde). 

Outra sugestão foi quanto ao fornecimento de informações e esclarecimentos 

sobre as práticas e produtos existentes atrelados à certificação obtida (Pousada 

Vila São João), pois deveriam existir estímulos do poder público para que as boas 

práticas fossem mais acessíveis aos pequenos empreendimentos, mediante 

subsídios para a compra e importação de equipamentos ecoeficientes e utilização de 

fontes energéticas alternativas (Pousada Villa Lagoa das Cores). 

 
4.2.2.6 Síntese das entrevistas realizadas nos MH não certificados 

 
As entrevistas realizadas nos MH não certificados pela NBR15401 revelaram 

que a implantação das práticas sustentáveis ocorreu ao longo da década passada, 

com sua incorporação nos projetos de construção e adequação estrutural ou quando 
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da aquisição do negócio pelos gestores atuais. As políticas governamentais e o 

Programa Bem Receber foram importantes pelos incentivos e capacitações 

ocorridos, pela normatização dos processos operacionais e estruturação da gestão 

com vistas à sustentabilidade. Contudo, apenas cinco empreendimentos pretendem 

dar continuidade à certificação pela NBR15401 e outros dois MH receberam a Folha 

Verde e, com isto, desistiram da certificação. 

Os principais motivos para a decisão estratégica em sustentabilidade nos MH 

foram relativos à preocupação e conscientização dos proprietários em relação à 

sustentabilidade, e mercadológicos por seu uso como ferramenta de marketing, 

geração de retorno econômico e à marca. Os entrevistados apontaram que os 

objetivos de implantação das práticas sustentáveis foram subjetivos (preocupação 

pessoal e satisfação pessoal, divulgação da sustentabilidade, auxílio na 

conservação da região e, reconhecimento da atuação em sustentabilidade) e 

práticos (redução de consumo e de custos, diferenciação mercadológica e retorno 

financeiro). A divulgação da atuação sustentável é efetuada por meio de websites, 

mídias sociais e portais de comunicação e de marketing, além da disponibilização de 

folhetos e displays nas UH. 

Os fatores facilitadores da adoção das práticas sustentáveis e busca pela 

certificação foram o interesse dos proprietários, os programas governamentais para 

o turismo sustentável, a aprendizagem das equipes de trabalho, a localização em 

destinos de natureza e a redução de custos gerada. Em relação aos dificultadores 

foram relatados problemas relativos ao gerenciamento dos resíduos, à 

conscientização dos funcionários, ao rigor burocrático e falta de apoio técnico no 

processo de certificação, aos custos dos equipamentos, à falta de pessoal 

qualificado e a falta de interesse de sócios e reconhecimento pelos hóspedes. 

A implantação das práticas de sustentabilidade foi bastante questionada pelos 

funcionários dos MH, pois estes as percebiam como desperdício de tempo, trabalho 

e recursos, mas no decorrer do processo houve maior conscientização. Contudo, a 

rotatividade interfere no processo de aprendizagem e percepção das práticas. É 

difícil mensurar o nível de percepção dos hóspedes e apenas aqueles dotados de 

preocupação socioambiental (demanda internacional) parabenizam pelas iniciativas 

tomadas. As comunidades locais percebem as práticas sustentáveis como positivas 

por meio de algumas matérias divulgadas na mídia e eventos, cursos e palestras. No 

entanto, a maioria das pessoas nas comunidades ainda não as valoriza por causa 
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de falta de educação e informações sobre o assunto. A percepção dos concorrentes 

é bem reduzida quanto à importância da sustentabilidade em seus negócios, porém 

existem exceções nos destinos de Lençóis/BA e Gramado/RS, derivados da 

mobilização, da troca de informações e ideias, e da necessidade de 

profissionalização da gestão. 

Depreende-se que a sustentabilidade exerce pouca influência na escolha da 

hospedagem, apesar da manifestação dos entrevistados quanto à inexistência de 

ferramentas para tal mensuração. No entanto, afirmam que no futuro próximo poderá 

ocorrer uma valorização da questão, devido à formação de uma rede de hotéis 

sustentáveis certificados, sobretudo junto à demanda internacional. Observa-se que 

o impacto da sustentabilidade no nível de competição das destinações ainda é 

pequeno, com maior relevância no aspecto da conservação ambiental. 

As práticas implantadas geraram impactos positivos na imagem dos MH, 

caracterizando-os como referências locais em termos de sustentabilidade. Quanto 

aos custos operacionais os impactos foram maiores na construção ou adequação 

estrutural, mas logo foram internalizados e as práticas geraram retorno econômico 

face às diversas iniciativas voltadas a redução na utilização de recursos naturais 

(consumo de água, energia e outros insumos). Houve aumento nos custos com 

funcionários e sistemas de controle das ações e metodologias necessárias. Com 

referência aos preços cobrados nas diárias e no faturamento bruto não ocorreram 

impactos significativos, com exceção em um dos MH. Já as taxas de ocupação 

cresceram em quase metade dos MH. É interessante frisar a inexistência de 

instrumentos adequados que possam precisar se as alterações ocorridas nos fatores 

elencados ocorreram devido à ligação com a sustentabilidade ou à conquista da 

Folha Verde. Quase todos os MH pesquisados desenvolvem ações de apoio às 

iniciativas socioculturais nas comunidades locais. 

Por fim, os principais recursos internos que contribuíram para decisão de 

estratégica em sustentabilidade foram: os recursos físicos - a localização em 

destinos de turismo de natureza e as instalações já existentes que ensejaram 

apenas algumas adaptações; os recursos humanos - a integração, a capacitação e a 

troca de experiências, valores e princípios dos gestores e das equipes de trabalho; 

e, os recursos da arquitetura organizacional - relacionamentos derivados do 

Programa Bem Receber, as parcerias com outros MH que se preocupam com a 

sustentabilidade e a participação em conselhos locais ligados à preservação natural. 
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Para mais da metade dos MH, a adequação e formalização das práticas 

existentes e dos sistemas gerenciais teve importante contribuição (recursos 

organizacionais). Quanto aos recursos financeiros pode-se entender que não 

tiveram contribuição efetiva, pois as medidas adotadas foram de baixo custo. Por 

outro lado, os entrevistados apontaram que os recursos internos que mais 

dificultaram a busca da certificação em sustentabilidade foram: a baixa escolaridade 

e qualificação dos trabalhadores no setor (recursos humanos); o porte reduzido e as 

limitações de investimentos (recursos financeiros); as obras de adequação estrutural 

(recursos físicos); e, as demandas de reorganização dos processos internos 

(recursos organizacionais). 

Dentre os comentários e críticas efetuados pelos respondentes sobre a 

sustentabilidade para MH, destacam-se: o nível elevado de exigências e 

comprovações requeridas para a certificação, o que traz dificuldades para os 

empreendimentos menores e novas adesões; a subjetividade presente nos critérios 

avaliativos da Folha Verde; e, a inexistência de estímulos e subsídios 

governamentais para compra de equipamentos ecoeficientes e uso de fontes 

energéticas alternativas pata os pequenos empreendimentos. 

Como sugestões relativas à certificação pela NBR15401 podem ser citadas: o 

fornecimento de informações e esclarecimentos sobre as práticas e produtos 

inerentes à certificação obtida; e, a criação de uma escala de graduação para a 

certificação, partindo de um nível mais brando até um patamar de excelência. 

No capítulo seguinte efetuou-se uma análise comparativa entre as respostas 

emitidas pelos gestores de MH certificados pela NBR15401 com as dos 

representantes dos demais estabelecimentos participantes da pesquisa, quanto à 

decisão estratégica em sustentabilidade. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES 

HOTELEIROS NACIONAIS SOBRE SUSTENTABILIDADE 

 

Este capítulo objetivou identificar as semelhanças e divergências das 

percepções dos gestores entrevistados sobre a decisão estratégica em 

sustentabilidade (implantação das práticas sustentáveis e certificação) no segmento 

hoteleiro nacional. A análise comparativa mostra que todos os 15 MH pesquisados 

são independentes e considerados como de pequeno porte, pois possuem entre 6 e 

50 UH (média de 27) e entre 5 e 52 funcionários em média por ano. O tempo médio 

de atuação ficou em 15 anos, sendo que dois empreendimentos existem há mais de 

30 anos e outros dois há apenas três anos. A maioria possui certificação pela 

NBR15401 e/ou Selo Folha Verde devido às práticas sustentáveis adotadas, sendo 

que apenas quatro MH não foram reconhecidos por uma destas iniciativas. 

Em seguida, serão apresentadas as análises comparativas entre as 

percepções emitidas pelos respondentes dos dois grupos de pesquisa (MH 

certificados e não certificados) referentes aos 4 blocos temáticos das entrevistas. 

 

5.1 FATORES NA DECISÃO ESTRATÉGICA EM SUSTENTABILIDADE 

 

A pesquisa realizada demonstra que a incorporação das práticas sustentáveis 

nos MH ocorreu na época da idealização do negócio ou de sua aquisição pelos 

atuais proprietários e foi motivada por uma consciência em sustentabilidade, relativa 

à necessidade de mitigar os impactos socioambientais causados pelos 

empreendimentos e também pelos retornos econômicos (redução nos custos) e 

mercadológicos (divulgação, diferenciação e valorização da marca) que uma 

atuação sustentável pode trazer. Alguns dos gestores de MH não certificados 

afirmaram que foi devido ao convite para participarem no Programa Bem Receber. 

A adesão ao Programa Bem Receber facilitou a implantação das ações 

sustentáveis nos MH dos dois grupos devido aos estímulos, capacitações e 

subsídios para conscientização socioambiental e sistematização dos processos 

operacionais e gerenciais. Apenas em três MH não certificados o programa não foi 

relevante para a decisão em sustentabilidade, pois não o conheciam. Em 12 MH 

foram obtidas melhorias (planilhas, indicadores e instrumentos de controle) na 

gestão dos negócios e não só nos aspectos socioambientais. O envolvimento das 
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equipes de trabalho (operacionais e gerenciais) foi relevante para consolidação dos 

processos em todos os empreendimentos. 

O principal objetivo manifestado quanto à decisão estratégica tomada pelos 

gestores de 13 MH pesquisados foi ligado à atuação em prol da sustentabilidade 

(aspecto subjetivo). Porém, ocorreram alusões ainda aos objetivos mercadológicos e 

econômicos (6 MH), além de gerenciais inerentes à profissionalização da gestão (3 

MH) e de conciliar as práticas existentes com os requisitos da NBR15401 (3 MH). 

Os dois grupos citaram dificuldades no decorrer do processo de certificação 

em sustentabilidade, como problemas em lidar com os auditores e consultores, que 

não estavam familiarizados com o segmento hoteleiro, além da ausência de 

instrumentos de avaliação próprios aos serviços de turismo. Outro aspecto foi o rigor 

de aplicação da NBR15401, que por serem empreendimentos de pequeno porte não 

possuíam profissionais qualificados e recursos financeiros para atender todas as 

diretrizes da norma. Além disto, existe pouco interesse dos empresários e demais 

stakeholders quanto à sustentabilidade no segmento hoteleiro nacional. 

O maior obstáculo para o alcance da certificação pela NBR15401 foi o 

encerramento do Programa Bem Receber, que resultou na quebra das promessas e 

na retirada dos incentivos financeiros prometidos pelo Governo Federal. Este pode 

ser apontado como o fator fundamental de diferenciação entre os dois grupos de 

pesquisa neste bloco de perguntas, ou seja, como isto afetou a decisão estratégica 

em sustentabilidade. Os MH certificados decidiram continuar os processos e 

conseguiram articulação com outros parceiros (SEBRAE e ABNT) para fornecimento 

do suporte e subsídios necessário para a obtenção da certificação. Porém, os 

gestores criticam o despreparo e o desconhecimento dos governos locais quanto à 

norma oficial e a falta de incentivos para as ações sustentáveis no setor do turismo. 

Ainda como resultado do término do Programa Bem Receber, dentre os 

pesquisados não certificados, 6 MH decidiram interromper os processos de 

certificação, pois perderam o interesse na obtenção da NBR15401. Alguns alegam 

que isto ocorreu para que pudessem focar sua atenção na correção e adequação 

das práticas implantadas ou para a realização de obras de ampliação da capacidade 

operacional. Um deles desistiu da certificação por ter recebido o Selo Folha Verde. 

Entretanto, todos continuam com as práticas sustentáveis implantadas e até 

incorporaram outras, pois compreenderam que estas geram aspectos positivos na 

gestão dos negócios. 
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Foram relatadas pelos gestores de MH não certificados outras dificuldades 

inerentes à conclusão dos processos de certificação, tais como: lidar com os 

resíduos gerados; falta de apoio de outras organizações e de reconhecimento da 

demanda; e, escassez de produtos, equipamentos e materiais relativos à 

sustentabilidade. Entretanto, também afirmaram que existem aspectos que atuaram 

como facilitadores, como: a localização em destinos ecológicos, as práticas 

sustentáveis já existentes, a redução de custos gerada e a conscientização dos 

hóspedes. 

O Quadro 39 traz as principais semelhanças e divergências entre as 

respostas dos dois grupos de pesquisa neste bloco: 

 

Quadro 39 - Fatores de decisão estratégica em sustentabilidade 

FATORES SEMELHANTES DIVERGENTES 

Motivos. 

- consciência dos gestores quanto 
aos impactos socioambientais. 
- retornos mercadológicos e 
econômicos. 

Não houve 

Objetivos 

- consciência dos proprietários 
(subjetivos). 
- mercadológicos, econômicos e 
gerenciais (práticos). 

Não houve 

Momento 
- na idealização do negócio ou 
aquisição pelos proprietários atuais. 

MH não certificados: 
- convite do Programa Bem Receber. 

Influência dos 
programas 
governamentais. 

- apoio para conscientização 
socioambiental, normatização, 
sistematização operacional e 
profissionalização da gestão. 

MH não certificados: 
- para alguns exerceram boa influência. 
- para outros foram pouco relevantes. 
- alguns desconheciam o PCTS. 

Facilitadores. 

- programas governamentais. 
- interesse dos proprietários. 
- envolvimento das equipes de 
trabalho. 

MH não certificados: 
- localização em destinos turísticos 
focados na sustentabilidade. 
- redução de custos. 
- práticas já existentes. 
- conscientização dos hóspedes. 

Dificultadores. 

- problemas com os auditores e 
consultores (linguagem e 
desconhecimento do segmento). 
- rigor e exigências da norma. 
- falta de parâmetros e 
instrumentos de avaliação. 
- escassez de profissionais 
qualificados em sustentabilidade. 
- falta de recursos financeiros. 
- falta de interesse dos empresários 
hoteleiros. 

MH certificados: 
- fim do Programa Bem Receber. 
- despreparo dos governos municipais 
quanto à NBR15401. 
- ausência de incentivos para as ações. 
 
MH não certificados: 
- falta de apoio de outras organizações. 
- dificuldades em lidar com resíduos. 
- pouco reconhecimento dos hóspedes. 
- escassez de produtos, equipamentos 
e materiais relativos à sustentabilidade. 
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5.2 VANTAGEM COMPETITIVA PROPORCIONADA PELA DECISÃO 

ESTRATÉGICA EM SUSTENTABILIDADE 

 

Os reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade na vantagem 

competitiva nos MH foram bastante semelhantes nos dois grupos de pesquisa. A 

divulgação das práticas adotadas e/ou da certificação em sustentabilidade efetuada 

junto aos públicos externo e interno, bem como as entrevistas e reportagens 

espontâneas têm gerado exposição na mídia que pode resultar em vantagem 

competitiva junto aos diversos stakeholders, sobremodo para os MH certificados. 

Em ambos os grupos ocorreram percepções similares quanto ao bom nível de 

conscientização em sustentabilidade adquirido pelos funcionários (após os 

treinamentos e capacitações), porém a rotatividade e a escassez de profissionais 

qualificados no turismo geram a necessidade de reforços constantes. Já quanto aos 

concorrentes a percepção é de que alguns reconhecem a sustentabilidade como 

uma estratégia de diferenciação no mercado e passam a adotar ações responsáveis 

voltadas à conquista de um selo ou da NBR15401, porém o fim do Programa Bem 

Receber interrompeu o processo de certificação em vários deles. 

Para os respondentes as comunidades locais, assim como os hóspedes, 

pouco entendem ou valorizam as ações implantadas ou a certificação obtida pelos 

MH, devido à falta de educação e informação a este respeito. Apenas uma pequena 

demanda de turistas estrangeiros percebe e valoriza as práticas sustentáveis 

adotadas. Desse modo, a sustentabilidade ainda não influencia na decisão de uma 

hospedagem, pois a ênfase de escolha está baseada na relação custo x benefícios 

ofertados (preço, localização e serviços). 

Nos dois grupos de pesquisa, principalmente entre os MH certificados, há o 

entendimento que uma gestão sustentável contribui para o retorno dos hóspedes e 

pode melhorar a percepção dos concorrentes e gerar novas adesões no turismo, até 

mesmo vir a se tornar um diferencial competitivo em um destino. Isto pode gerar 

impactos locais positivos com benefícios a todos os stakeholders e propiciar meios 

para formação de uma rede de negócios ou trade sustentável, apesar das políticas 

públicas pouco incluírem a sustentabilidade no turismo. 

A análise das respostas quanto à influência da sustentabilidade no nível de 

competição por destino pesquisado mostra divergências entre os entrevistados. Em 

Canela e Gramado/RS esta influência é positiva pelo estado de preservação da 
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região e pelas mudanças geradas, além disto, a certificação tende a gerar impactos 

futuros. Em Armação dos Búzios/RJ e na Chapada Diamantina/BA a influência é 

mínima, pois a clientela consciente é reduzida e a atuação dos governos locais não 

alude e estimula a sustentabilidade no setor econômico do turismo. 

O Quadro 40 traz uma síntese das respostas quanto aos reflexos da tomada 

de decisão estratégica em sustentabilidade na vantagem competitiva dos MH. 

 

Quadro 40 - Reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade na vantagem 

competitiva dos MH 

REFLEXOS SEMELHANTES DIVERGENTES 

Divulgação das 
práticas e/ou 
certificação obtida. 

- externa: mídia espontânea, websites, 
portais de comunicação e mídias sociais. 
- interna: murais, painéis, folhetos, 
displays e orientações no check-in. 

Não houve 

Percepção dos 
funcionários. 

- entendem e adquiriram consciência 
quanto à sustentabilidade, porém a 
rotatividade e a falta de profissionais 
qualificados interferem. 

Não houve 

Percepção dos 
hóspedes. 

- reduzido conhecimento e interesse 
pela sustentabilidade, com exceção de 
parcela da demanda estrangeira. 

Não houve 

Percepção dos 
concorrentes. 

- poucos reconhecem a 
sustentabilidade como fator de 
diferenciação de mercado. 
- fim do Programa Bem Receber 
prejudicou a certificação de alguns. 

MH certificados: 
- formação de rede para um 
turismo sustentável. 

Percepção das 
comunidades. 

- não entendem ou valorizam as 
práticas sustentáveis e a certificação, 
pois falta educação e informação. 

Não houve 

Influência na 
escolha dos 
hóspedes. 

- não interfere na decisão de 
hospedagem. 
- ênfase na relação custo x benefícios. 
- falta conhecimento à população. 
- dificuldade de mensurar esta 
influência. 
- gestão sustentável contribui para o 
retorno dos hóspedes. 
- a certificação e a formação de rede de 
hotéis sustentáveis podem ser 
diferenciais. 

Não houve 

Influência na 
competição do 
destino. 

- impactos locais e benefícios para 
todos. 
- meios para formatar um trade 
sustentável. 
- políticas públicas de turismo não 
incluem a sustentabilidade. 

Armação dos Búzios/RJ e 
Chapada Diamantina/BA: 
- clientela consciente é reduzida. 
- governos precisam incluir a 
sustentabilidade no turismo. 
Canela e Gramado/RS: 
- positiva pela preservação 
ambiental da região. 
- a certificação e as mudanças 
geradas impactarão no futuro. 
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5.3 DECISÃO ESTRATÉGICA EM SUSTENTABILIDADE E DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

 

A decisão estratégica em sustentabilidade teve reflexos similares no 

desempenho dos MH dos dois grupos de pesquisa, pois as práticas implantadas 

geraram impactos positivos na imagem dos estabelecimentos junto aos hóspedes, à 

população e aos órgãos públicos locais, e nos relacionamentos, parcerias e 

exploração de oportunidades devido às conquistas de prêmios, reportagens e visitas 

de reconhecimento. Além disto, o apoio às iniciativas (educacionais, ambientais e 

socioculturais) e aos artesãos e produtores locais propiciam que os MH sejam vistos 

como referências sustentáveis. Contudo, tal percepção não é baseada em dados 

quantitativos ou qualitativos, pois poucos MH possuem metodologias de mensuração 

desses impactos em suas imagens. 

Entre os dois grupos de pesquisa houve semelhança quanto aos impactos 

das práticas sustentáveis nos custos operacionais, pois os valores envolvidos na 

construção e adequação estrutural e de aquisição de produtos e equipamentos 

sustentáveis requerem maior eficácia nas decisões quanto aos recursos para o 

negócio hoteleiro. Porém, tais medidas aliadas às compras sustentáveis e à 

destinação adequada dos resíduos acabam por gerar economias no uso de recursos 

naturais (água e energia elétrica), melhorias no entorno e o retorno dos 

investimentos em um curto tempo. 

As respostas obtidas nos grupos foram divergentes quanto aos impactos nos 

custos gerados pelas auditorias de manutenção e sistemas de controle da 

NBR15401 (dentre os MH certificados) e quanto à ausência de indicadores de 

mensuração das reduções das despesas alcançadas face às práticas implantadas, 

em relação aos custos dos controles necessários (MH não certificados). Esta 

diferença pode ser explicada pela própria condição da certificação, que obriga que o 

MH defina metodologias de controle dos custos e de economias geradas. Assim, 

somente os MH certificados possuem indicadores estabelecidos, enquanto os MH 

não certificados ainda não perceberam sua importância para a gestão. 

No tocante aos reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade nos 

indicadores de desempenho (taxas de ocupação, preços das diárias e faturamento 

bruto) as respostas foram bem divergentes tanto dentro, como entre, os grupos de 

pesquisa. Contudo, a análise por destino de localização mostrou que nos MH de 
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Canela e Gramado/RS e em um da Chapada Diamantina/BA houve expansão de 

tais indicadores, sobretudo nas taxas de ocupação e nos preços das diárias, mas tal 

fato não pode ser atribuído somente às práticas implantadas e/ou certificação obtida, 

mas os gestores entendem que estas contribuíram positivamente. Já em Armação 

dos Búzios/RJ e na Chapada Diamantina/BA não houve alterações nos indicadores 

de desempenho, mas economias nos custos operacionais pelas práticas adotadas. 

As respostas relativas à decisão estratégica em sustentabilidade e os reflexos 

no desempenho dos MH estão resumidas no Quadro 41. 

 

Quadro 41 - Reflexos da decisão estratégica em sustentabilidade no 

desempenho dos MH 

REFLEXOS SEMELHANTES DIVERGENTES 

Na imagem. 

- positivos junto à população, aos órgãos 
públicos, nos relacionamentos e parcerias 
e na exploração de oportunidades. 
- prêmios, reportagens e visitas geram 
referência em sustentabilidade. 
- faltam metodologias de mensuração. 

Não houve 

No apoio às 
iniciativas 
socioculturais locais. 

- auxiliam programas e projetos locais. 
- divulgam e comercializam produtos e 
artesanato local. 

Não houve 

Nos custos 
operacionais. 

- para construção e adequação estrutural. 
- os produtos e equipamentos sustentáveis 
são mais caros e requerem decisões 
estratégicas eficazes. 
- pelo retorno dos investimentos e 
economias geradas ser rápido. 

MH certificados: 
- manutenção da certificação. 
MH não certificados: 
- ausência de indicadores para 
medir reduções nas despesas e 
nos custos de controle. 

Na utilização de 
recursos naturais. 

- reduções no consumo de água e 
energia elétrica. 
- melhorias no entorno, adoção de 
compras sustentáveis e destinação 
adequada dos resíduos. 

MH certificados: 
- possuem indicadores de 
mensuração. 
MH não certificados: 
- não possuem indicadores de 
mensuração. 

Nas taxas de 
ocupação, preços 
das diárias e 
faturamento bruto. 

Não houve 

Armação dos Búzios/RJ e 
Chapada Diamantina/BA: 
- não houve alterações, mas sim 
economias nos custos. 
Canela e Gramado/RS: 
- houve expansão, mas não só 
devido à sustentabilidade. 
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5.4 INFLUÊNCIA DOS RECURSOS INTERNOS NA DECISÃO ESTRATÉGICA EM 

SUSTENTABILIDADE 

 
A comparação das respostas quanto aos recursos internos que mais 

contribuíram para a decisão estratégica em sustentabilidade nos MH permitiu 

identificar semelhanças nos grupos relativas aos fatores das instalações que 

contemplavam aspectos da sustentabilidade e da localização em destinos turísticos 

ecológicos e dependentes da natureza (Recursos Físicos), além dos treinamentos, 

integração das equipes e consciência dos gestores em relação à sustentabilidade 

(Recursos Humanos). 

Em relação aos Recursos Financeiros, para a maioria dos respondentes estes 

não contribuíram para a tomada de decisão, pois as medidas sustentáveis adotadas 

foram de baixo custo. Assim, o capital monetário não foi entendido como relevante 

para a implantação da sustentabilidade, devido às promessas de apoio financeiro, 

incentivos e subsídios para a certificação do Programa Bem Receber. No entanto, a 

interrupção do programa gerou dificuldade aos MH para concluir os processos face 

aos custos de implantação, de mudanças e de adequação estrutural necessárias. 

Dentre os Recursos Organizacionais foram citados como relevantes os 

sistemas de controle e de coordenação/planejamento para adequação, implantação 

e formalização das práticas existentes e profissionalização da gestão. Contudo, a 

inexistência de referências anteriores em sustentabilidade gerou a necessidade de 

melhorias gerenciais internas. A cultura organizacional foi citada quanto ao 

envolvimento das equipes de trabalho para chegar ao sucesso. 

Os relacionamentos com outras organizações públicas e privadas (SEBRAE, 

ABNT e IH) derivados do Programa Bem Receber e do PCTS, bem como com os 

fornecedores foram tidos como importantes Recursos da Arquitetura Organizacional 

(11 MH dos dois grupos) e que auxiliam na construção de uma rede para o turismo 

sustentável baseada na parceria e na troca de informações. Porém, para os 

respondentes de 4 MH estes fatores não contribuíram para a certificação. 

As respostas foram similares quanto aos recursos que dificultaram a obtenção 

da certificação em sustentabilidade: a falta de qualificação, problemas de retenção 

dos colaboradores, bem como dificuldades de absorção da sustentabilidade pelos 

gestores (Recursos Humanos); limitações de investimentos por serem negócios de 

pequeno porte (Recursos Financeiros); e, limitações sistêmicas que demandaram 
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maior trabalho na reorganização, no detalhamento e na mensuração dos processos 

de sustentabilidade (Recursos Organizacionais).  

Ainda neste item, como obstáculos ao processo de incorporação da 

sustentabilidade, os MH certificados apontaram os problemas de relacionamento 

com os organismos governamentais e de continuidade das políticas públicas 

(Recursos da Arquitetura Organizacional), e os MH não certificados citaram as 

adequações estruturais que dificultaram e oneraram o processo (Recursos Físicos). 

Os principais aspectos resultantes da comparação das respostas dos 

gestores dos MH sobre a contribuição dos recursos internos na tomada de decisão 

estratégica em sustentabilidade são apresentados no Quadro 42: 

 

Quadro 42 - Recursos contribuintes para a tomada de decisão estratégica em 

sustentabilidade nos MH 

RECURSOS SEMELHANTES DIVERGENTES 

Físicos 

- estruturas e instalações que 
contemplavam aspectos da 
sustentabilidade. 
- localização em destinos ecológicos e 
dependentes da natureza. 

Não houve 

Humanos 

- treinamentos e capacitações das equipes. 
- busca de soluções e contribuições 
coletivas. 
- consciência dos gestores em 
sustentabilidade. 

Não houve 

Financeiros 

- não contribuíram, pois as medidas foram 
de baixo custo. 
- o fim dos incentivos governamentais 
dificultou o processo de certificação. 

Não houve 

Organizacionais 

- relevância dos sistemas de controle. 
- desafio para adaptação e 
profissionalização da gestão (coordenação 
e planejamento). 

MH certificados: 
- o processo cultural de 
envolvimento dos integrantes foi 
fundamental. 

Arquitetura 
organizacional 

- relacionamentos derivados do Programa 
Bem Receber e com fornecedores. 
- não houve contribuição. 

Não houve 

Dificultadores da 
certificação 

- Humanos - falta de qualificação e 
retenção dos colaboradores e de absorção 
da sustentabilidade pelos gestores. 
- Financeiros - limitação de investimentos 
devido ao porte dos negócios. 
- Organizacionais - limitações sistêmicas 
demandaram trabalho nos processos. 

MH certificados: 
- Arquitetura organizacional - 
problemas de relacionamento com 
órgãos de governo e continuidade 
das políticas públicas. 
MH não certificados: 
- Físicos (adequações estruturais). 
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5.5 SÍNTESE COMPARATIVA DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NOS MH 

 

A comparação das entrevistas permitiu identificar mais fatores semelhantes 

do que divergentes entre os dois grupos pesquisados, em relação à decisão 

estratégica em sustentabilidade. Na maioria dos MH a determinação e a consciência 

dos proprietários/gestores quanto à incorporação das práticas sustentáveis foram 

cruciais para a implantação da sustentabilidade desde o início dos negócios. A 

tônica foi desde a construção ou aquisição do imóvel mitigar os impactos 

socioambientais causados pelos empreendimentos e obter retornos econômicos e 

mercadológicos por uma atuação mais sustentável.  

Nesse sentido, a proposta de adesão ao Programa Bem Receber, com os 

estímulos à certificação pela NBR15401 nos destinos turísticos, foi ao encontro dos 

ideais dos gestores e facilitou o convencimento e o envolvimento das equipes 

gerenciais e operacionais, além de outros sócios. Porém, a descontinuidade ocorrida 

pegou de surpresa a todos e fez com que a maioria dos empreendimentos 

participantes interrompesse os processos de certificação. Dentre as dezenas de MH 

que aderiram ao Bem Receber, apenas seis concluíram os processos de certificação 

devido à persistência dos gestores e às articulações com organizações parceiras, 

como o SEBRAE e a ABNT. Este apoio permitiu que os MH, apesar de serem 

empreendimentos de pequeno porte, superassem os obstáculos existentes para a 

certificação, como a falta de recursos financeiros, de profissionais qualificados em 

sustentabilidade e a inflexibilidade presente nas diretrizes da norma. 

De acordo com os gestores, a divulgação das práticas implantadas, a 

certificação, os prêmios e os reconhecimentos obtidos junto aos diversos 

stakeholders geram impactos positivos e melhorias na imagem, nos relacionamentos 

com outras instituições e no apoio às comunidades nos três destinos turísticos. Os 

integrantes dos MH entendem a importância da sustentabilidade em suas atividades 

diárias (na empresa e em suas vidas), enquanto as comunidades locais, os 

concorrentes e a demanda turística pouco percebem e valorizam tal aspecto. Houve 

aumento nos custos operacionais com a incorporação das práticas sustentáveis, 

porém o retorno dos investimentos tem sido rápido pela redução no uso de recursos 

naturais, melhorias ambientais e resultados financeiros. Apesar disto, somente na 

região das Hortênsias/RS foi constatada melhoria nas taxas de ocupação e nos 

valores das diárias, mas não só devido à sustentabilidade incorporada na gestão. 
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Houve a percepção de tendência de crescimento de influência da 

sustentabilidade para o futuro, pois alguns concorrentes começam a perceber isto, 

apesar de poucos terem ações e medidas sustentáveis efetivas, da pouca atuação 

dos órgãos governamentais e da descontinuidade das políticas públicas de turismo 

sustentável. Na Microrregião das Hortênsias/RS existe uma mobilização para 

formatar um turismo mais sustentável, com a formação de uma rede com os 

diversos integrantes da cadeia turística. Em geral, faltam instrumentos para 

mensuração dos impactos da sustentabilidade no desempenho dos MH. 

Os principais recursos internos que contribuíram para a decisão estratégica 

em sustentabilidade nos MH pesquisados foram os recursos físicos relativos à 

localização em destinos com um bom estado de conservação ambiental como 

componente principal dos atrativos turísticos, e a estrutura das instalações pré-

existentes ou construídas para fins hoteleiros, que permitiram implantar várias 

práticas sustentáveis sem muito onerar os custos do negócio. Outro item foi quanto 

aos recursos humanos que em razão dos treinamentos, das capacitações e da 

integração entre gestores e funcionários permitiram ampliar o pensamento da 

sustentabilidade nos empreendimentos e gerar uma mudança cultural. 

Os recursos foram mais relevantes na maioria dos MH pelo reforço dado com 

a adesão ao Programa Bem Receber e os subsídios, capacitações e orientações 

fornecidas para a certificação NBR15401. O Programa auxiliou no aperfeiçoamento 

dos sistemas de controle, coordenação e planejamento (recursos organizacionais) 

que transformaram a forma de gerir os MH, ao passar de um gerenciar mais intuitivo 

e reativo para uma gestão profissional, e na construção de relacionamentos e 

parcerias (recursos da arquitetura organizacional). Estes recursos propiciaram o 

alcance da certificação por 6 MH, mesmo após o encerramento abrupto do Bem 

Receber. Os demais MH também destacam a importância de tais recursos, pois 

mesmo não tendo alcançado a certificação obtiveram melhorias gerenciais e a 

redução dos custos. Alguns conseguiram ser reconhecidos com a Folha Verde. 

É fato que na Microrregião das Hortênsias/RS um grupo de gestores 

hoteleiros já percebe que a sustentabilidade ocupará maior papel nas escolhas dos 

turistas quanto à hospedagem. Desse modo, atuam em parceria para construir uma 

imagem de referência em turismo sustentável para o destino, apesar das queixas 

relativas à inexistência de apoio dos gestores públicos locais e à ausência de 

atenção à sustentabilidade nas políticas de turismo nacional.  
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6 TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA EM SUSTENTABILIDADE COMO 

FATOR DE DIFERENCIAÇÃO COMPETITIVA NOS MH 

 

Como definido no capítulo introdutório, o pressuposto geral deste estudo 

consiste na tentativa de compreender como a tomada de decisão estratégica em 

sustentabilidade pelos MH está relacionada a determinados recursos 

organizacionais que propiciem um fator de diferenciação competitiva no segmento 

hoteleiro. Desta forma, neste capítulo são apresentadas considerações referentes 

aos resultados das 15 entrevistas realizadas com os gestores e as abordagens 

teóricas levantadas na revisão bibliográfica sobre a tomada de decisão estratégica 

em sustentabilidade e sua aplicação à hotelaria. A lógica é que as informações 

resultantes propiciem condições para elaborar um modelo avaliativo da relação entre 

sustentabilidade (adoção de práticas sustentáveis e/ou certificação pela NBR15401) 

e competitividade na decisão estratégica dos MH de pequeno porte. 

Entende-se que a partir da identificação das principais forças externas, dos 

recursos internos mais relevantes e das relações que influenciam a tomada de 

decisão em sustentabilidade, a serem descritas no modelo de avaliação, o gestor 

hoteleiro definirá os caminhos de ação que melhor potencializem as condições para 

proteger a organização das ameaças e impulsionar à exploração das oportunidades 

existentes no ambiente. Ou seja, o gestor terá uma condição mais consciente para 

escolher as estratégias que permitam obter uma vantagem competitiva sustentável, 

gerar lucratividade e melhorias socioambientais para a continuidade do negócio. 

O capítulo foi então estruturado com as análises inerentes às forças 

presentes no ambiente externo e aos recursos internos organizacionais, bem como 

quanto aos aspectos da tomada de decisão estratégica em sustentabilidade, 

sobremodo com foco na certificação pela NBR15401, que impactam no nível de 

competição no segmento hoteleiro e na decorrente busca por melhor 

posicionamento concorrencial. 

 

6.1 FORÇAS EXTERNAS CONTRIBUINTES PARA A DECISÃO EM 

SUSTENTABILIDADE E COMPETIÇÃO HOTELEIRA NOS DESTINOS DE ESTUDO 

 

Mediante emprego dos conceitos de Porter (1980 e 1985), constantes na 

Figura 4 (pg. 115), foi possível identificar as principais forças externas ou influências 
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nos níveis macro e micro ambientais que impactam na decisão hoteleira em adotar a 

sustentabilidade como fator estratégico 3 em três destinações turísticas de pesquisa: 

Armação dos Búzios/RJ, Chapada Diamantina/BA e Microrregião das 

Hortênsias/RS. 

Cada força identificada por Porter (1980 e 1985) como componente do 

ambiente externo (produtos substitutos, fornecedores, compradores, novos entrantes 

e rivalidade no setor) será apresentada a seguir com seus principais vetores de 

pressão junto ao segmento hoteleiro nacional, além de aspectos referentes às 

pressões e regulações exercidas pelos órgãos governamentais e pela sociedade. É 

importante destacar sobre o Modelo de Porter que ele ―describes the attributes of an 

attractive industry and thus suggests that opportunities will be greater, and threats 

less, in these kinds of industries‖ (BARNEY, 1991, p. 100). 

A análise inclui a identificação dos fatores relevantes para a competitividade 

nos três destinos turísticos de estudo derivados da adoção da sustentabilidade. Ou 

seja, que favorecem (positivos) ou dificultam (negativos) a obtenção de vantagens 

competitivas pelos MH pesquisados. É interessante frisar que os fatores externos 

que afetam o turismo e/ou os MH não são fixos e definitivos, pois em função do 

tempo e das próprias mudanças nos cenários econômico, social, tecnológico e 

político (mundial e/ou local) podem ser alterados, substituídos ou até perderem sua 

importância, como já afirmavam Porter (1980; 1985) e Day (1999). 

O primeiro fator de análise foi relativo à ameaça de produtos substitutos para 

o segmento hoteleiro. Essa ameaça tem aumentado e requer a atenção dos 

gestores quanto a outros tipos de competidores, além dos demais MH em muitos 

destinos no país, em função: do desenvolvimento de novas tecnologias de 

comunicação (videoconferências, tele reuniões e congressos virtuais) que impactam 

no número de viagens e estadias a negócios; do incremento de cruzeiros marítimos 

e fluviais com hospedagem nas embarcações; e, da expansão imobiliária com a 

aquisição e/ou aluguel de residências para temporadas de férias. 

Nesse aspecto, apenas no segmento hoteleiro de Armação de Búzios/RJ foi 

identificado impacto desse fator externo devido ao aumento do turismo de cruzeiro, 

pois a cidade há alguns anos passou a ser um destino de navios de passageiros, e 

do uso de imóveis de temporada. No entanto, quanto à questão da decisão em 

sustentabilidade, em nenhum dos destinos pesquisados a existência ou pressão de 

produtos substitutos tem sido relevante para a condição competitiva. Deste modo, 
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esse fator externo pode ser considerado como neutro em relação à decisão 

estratégica em sustentabilidade para os MH dos três destinos do estudo. 

O poder dos fornecedores de produtos e serviços para o segmento hoteleiro 

nacional foi a segunda força analisada. Nesse item, é interessante entender que os 

principais produtos utilizados nas operações de hotelaria (como alimentos, bebidas, 

móveis, rouparia, produtos de higiene e limpeza, dentre outros) são também 

fornecidos para diversas outras atividades econômicas (hospitais, motéis, asilos, 

abrigos e restaurantes) e, assim, possuem um elevado número de fornecedores de 

todos os tamanhos possíveis. 

Compreende-se de maneira geral que os fornecedores possuem um poder 

diminuto junto ao segmento hoteleiro quanto à formação de preços, à qualidade e à 

disponibilidade de insumos. A exceção principal está nos prestadores de serviços 

sob concessão pública (fornecimento de água e energia) em que inexiste 

competição e que afetam todo o segmento nacional. Outras exceções similares são 

notadas para os MH localizados em locais afastados dos centros urbanos e de difícil 

acesso e para aqueles que utilizam algum produto ou serviço de fornecimento 

exclusivo. Tais condições limitam o poder dos MH de escolha e de barganha por 

condições melhores de preços e qualidade e acabam por transferir para os 

fornecedores um maior poder na relação comercial. 

Em relação à influência dos fornecedores na decisão em sustentabilidade nos 

três destinos pesquisados, esta é mais sentida nos MH da Chapada Diamantina/BA 

pela grande distância da capital Salvador. No entanto, nas entrevistas houve citação 

nos três destinos quanto à dificuldade de obtenção de produtos e equipamentos e da 

prestação de serviços ecoeficientes e menos agressivos ao ambiente, pois o número 

de empresas que atuam em tais negócios ainda é reduzido no país. Além disto, os 

preços praticados para sua aquisição são mais caros do que de itens não 

sustentáveis. Portanto, na atualidade, os MH pesquisados sofrem pressões 

derivadas do poder dos fornecedores de produtos e serviços mais sustentáveis, o 

que dificulta sua adesão, mas se acredita que em função do aumento de empresas 

que adotam práticas sustentáveis, em breve haverá um equilíbrio de forças entre os 

MH e estes fornecedores. 

Em síntese, pode ser entendido que a influência dos fornecedores nos MH 

dos três destinos de estudo quanto à decisão estratégica em sustentabilidade é 

negativa, pela maior dificuldade de aquisição de itens necessários à implantação das 
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práticas sustentáveis. Contudo, daqui a alguns anos o aumento da procura por tais 

itens poderá influenciar para que esta força se torne neutra. 

Como terceiro fator externo, a força dos compradores ou da demanda 

(turistas) na atividade de hotelaria foi analisada. Os compradores (turistas) possuem 

alto poder de barganha para os destinos mais procurados, locais onde existe maior 

concentração de MH, o que lhes facilita a realização da escolha, além de ofertas e 

tarifas promocionais, principalmente quanto maior for à antecedência do período de 

hospedagem desejado ou se tratar de baixa estação. A situação inversa também é 

verdadeira, pois quanto maior à proximidade das datas escolhidas, sobretudo nos 

períodos de alta temporada (férias escolares, eventos ou feriados locais e 

nacionais), ou ainda, mais distante e isolado for o destino turístico, o poder de 

escolha será reduzido em face da pouca disponibilidade de MH e das tarifas 

supervaloradas. 

De todo o modo, a diversidade de tipos e serviços de hospedagens 

disponíveis no país e o aumento do fluxo turístico nos últimos anos têm gerado 

pouca preocupação quanto à incorporação de práticas socioambientais. Existe uma 

baixa suscetibilidade a tais atributos, tanto entre clientes como entre proprietários. 

Um sinal nítido dessa condição está no reduzido número de MH identificados e 

reconhecidos como atuantes em sustentabilidade, como citado na página 144. 

Portanto, grande parcela da demanda não exerce qualquer pressão para a inclusão 

da sustentabilidade nas operações dos hotéis e pousadas no país. 

No sentido contrário, como já ocorre em outros setores econômicos, começa 

a surgir uma maior exigência da demanda quanto aos níveis e condições dos 

serviços prestados e, em menor monta, quanto à sustentabilidade socioambiental do 

destino. Exigência agravada pelo crescimento de atuação dos clientes institucionais 

(operadoras de turismo, de eventos e de transportes aéreos) que tendem a fazer 

exigências quanto ao preço, à qualidade e ao atendimento diferenciado na aquisição 

dos serviços (HOCAYEN-DA-SILVA; TEIXEIRA, 2007). Esses clientes direcionam a 

venda de pacotes de viagens para os MH parceiros ou mesmo de sua propriedade, 

sendo que os aspectos socioambientais não são importantes na definição dos 

parceiros. Entretanto, o estado de manutenção das condições ambientais é muito 

relevante para a venda do destino aos turistas. 

Destarte, alguns gestores começam a perceber que em alguns nichos de 

demanda turística surge uma preocupação (força de pressão) relativa à que o 
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segmento hoteleiro atue com mais respeito e atenção aos seus impactos 

socioambientais. Sobretudo, com a perspectiva de atração de um público oriundo de 

países europeus com maior conscientização quanto aos impactos do turismo nos 

destinos escolhidos, e que virão atraídos pela realização dos eventos no país nos 

próximos anos. 

Nos três destinos estudados foi observada uma preocupação dos gestores 

para com os aspectos socioambientais nas operações hoteleiras. De certa maneira, 

os MH buscam antecipar-se aos anseios e às pressões da demanda, que ainda são 

pequenos, mas que deverão surgir com força em um breve futuro. Porém, os 

gestores agem impulsionados pelos ideais da sustentabilidade e por uma 

consciência de responsabilidade e colaboração para a manutenção das 

características do destino turístico local. Nos MH de Canela e Gramado/RS e da 

Chapada Diamantina/BA isto foi notado com maior intensidade. Pode ser então 

concebido que à influência da demanda é neutra quanto à decisão estratégica em 

sustentabilidade no meio hoteleiro, mas com tendência de ser positiva, 

principalmente em destinos cujos atrativos turísticos sejam baseados na natureza. 

Um quarto fator aludido por Porter (1980 e 1985) refere-se à força de novos 

entrantes na indústria ou setor. Neste item, a incorporação da sustentabilidade tem 

tido um influência mais nítida em razão dos financiamentos públicos de incentivo à 

ampliação da capacidade hoteleira (em número de MH e de UH), com vistas a 

atender às expectativas de aumento do fluxo de turistas ocasionadas pelos grandes 

eventos a serem realizados no país nos próximos anos. Os financiamentos pelo 

Governo Federal têm sido concedidos a partir do atendimento de uma série de 

critérios, dentre os quais, a apresentação de aspectos socioambientais sustentáveis 

nos projetos. Portanto, isto tem facilitado a superação das barreiras erguidas 

referentes à necessidade de altos recursos financeiros para instalação e divulgação 

de empreendimentos (novos entrantes) que atendam tais requisitos, sobretudo nos 

destinos em que ocorrerão tais eventos. 

Em face do contexto, as práticas sustentáveis têm sido incorporadas nos 

projetos hoteleiros recentes e visam propiciar vantagens de custo (economias 

geradas, melhor aproveitamento dos recursos naturais e redução/reciclagem de 

resíduos) e de diferenciação de marca (ligação com os aspectos sociais e 

ambientais). Tal fator tem beneficiado aos grandes empreendimentos e às redes 

hoteleiras quanto à decisão de incorporar aspectos socioambientais em suas 
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operações, pois possuem maior condição competitiva devido às economias de 

escala e experiência acumulada. Essas ações são pertinentes ao que afirmava 

Swarbrooke (2000b) sobre o conteúdo dos programas de sustentabilidade na 

hotelaria, muito focados nas questões de redução de desperdícios, do consumo de 

energia e de água e de reciclagem de lixo, ou seja, redução de custos operacionais. 

Também podem ser vistas similaridades com os estudos de Ayuso (2006 e 

2007), nos quais os gerentes hoteleiros reconheceram a visão da redução dos 

custos, como motivação relacionada às melhores práticas, rótulos e sistemas de 

gestão ambiental. Também indicaram os clientes e as operadoras de turismo como 

os stakeholders com maior influência na adesão as práticas sustentáveis. Tais 

práticas objetivam aumento e otimização da eficiência operacional nos serviços, com 

o controle e redução do consumo de recursos (energia, água, produtos e materiais), 

a minimização dos custos e a possibilidade de assegurar lucros no curto-prazo. ―This 

approach fits immediately with the managerial logic of profit maximizing, as it allows 

an investment appraisal of the environmental measure‖ (AYUSO, 2006, p. 213). 

Nos três destinos aqui estudados a curva de experiência acumulada, derivada 

da incorporação da variável socioambiental na gestão dos MH pesquisados ao longo 

da última década, pode ser um fator de diferenciação competitiva. Isto é mais visível 

na Chapada Diamantina/BA e na Microrregião das Hortênsias/RS, onde os MH 

conseguem melhor aproveitar o reconhecimento mercadológico derivado das 

práticas adotadas e/ou de selos ou das certificações obtidas. A formação de 

parcerias e redes para a troca de conhecimentos e experiências relativas à 

incorporação da sustentabilidade tem sido a maneira encontrada pelos MH 

pesquisados para lidar com esta pressão exercida por novos concorrentes. O fato é 

que esses novos entrantes são bem vindos, desde que adotem a sustentabilidade e 

auxiliem na valorização e reconhecimento de sua importância para o destino 

turístico. Assim, se entende que a influência de novos entrantes tem sido positiva 

quanto à decisão estratégica em sustentabilidade na hotelaria dos destinos 

estudados e que possa cada vez mais ser ampliada. 

Como último fator externo de pressão competitiva descrito por Porter (1980 e 

1985) está à rivalidade de competição no setor do turismo, entendida como o grau e 

a intensidade em que as empresas disputam uma demanda potencial (turistas). O 

nível de competição pode variar em função de fatores como: categorias e níveis de 

serviços prestados; preços, público-alvo, campanhas de marketing; localização ou 
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proximidade de atrações naturais, históricas ou culturais; e, parcerias de ganho 

mútuo, dentre outros. 

Nos últimos anos a competição no setor do turismo nacional tem estado 

aquecida pelo crescimento do fluxo de turistas internos e pelas possibilidades de 

acréscimo da participação do país como destino receptor no contexto internacional 

para os próximos anos. Isto tem gerado enormes expectativas nos gestores do 

segmento hoteleiro, pois em muitos destinos as taxas de ocupação têm sido bem 

elevadas. Além do mais, as perspectivas apontam que em alguns locais poderão 

faltar leitos para atender a todos os turistas durante o período de realização de 

alguns dos eventos previstos para o país. 

Desta maneira, os eventos previstos têm afetado o segmento hoteleiro, cuja 

oferta de UH e leitos vem sendo ampliada em muitos destinos, direta e indiretamente 

envolvidos. A questão que surge, e preocupa bastante, é se as perspectivas de 

acréscimo do fluxo turístico serão mantidas após a realização dos eventos definidos 

até 2016. Caso não sejam mantidas, haverá espaço e mercado para todos os 

empreendimentos existentes? Quais terão mais chance de sobreviverem? Quais 

aspectos poderão gerar maior atratividade na demanda? 

As perguntas suscitadas poderão ter respostas na análise da relação entre a 

intensidade de rivalidade versus o nível cooperativo existente no setor turístico. Essa 

relação tem levado a busca por estratégias de diferenciação para conquista de 

nichos de mercado. A atuação socioambiental pode se tornar um diferencial 

competitivo em face de uma demanda específica dotada de uma consciência, ainda 

pequena, mas que tende a crescer entre turistas estrangeiros e nacionais. 

Os destinos estudados, apesar de não integrarem o grupo daqueles que 

sediarão alguns dos eventos citados, pretendem atrair um bom número de turistas, 

principalmente estrangeiros. Pretendem se beneficiar da proximidade com algumas 

das sedes ou por suas características turísticas diferenciadas. Contudo, já se 

observa nesses destinos um nível de competição bem alto, apesar da existência de 

boa quantidade e diversidade de tipos (hotéis, pousadas, resorts etc.) e categorias 

(simples, econômicos, turísticos e de luxo) de MH disponíveis para escolha por parte 

dos turistas. É fato que nos períodos de alta temporada as taxas de ocupação 

relatadas têm sido elevadas nos últimos anos. 

Em Armação dos Búzios/RJ existe uma maior rivalidade entre as empresas, 

todavia a sustentabilidade nas operações ainda não é considerada um fator de 
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relevância competitiva. Já na Chapada Diamantina/BA e, principalmente, na 

Microrregião das Hortênsias/RS notou-se que a decisão estratégica de incorporar a 

sustentabilidade tem gerado a formação de parcerias ou redes de cooperação para 

compartilhar conhecimentos e experiências sobre as práticas e a certificação em 

sustentabilidade, a redução dos custos de divulgação (marketing) e os estímulos 

para aproveitamento de um nicho de mercado com foco na sustentabilidade. Tal 

atuação pode impactar na competição com outros destinos similares quanto à 

definição do primeiro nível de escolha do turista, o local de estadia. Com isto, se 

entende que a intensidade de rivalidade tem surtido efeitos positivos quanto à 

decisão estratégica em sustentabilidade nos MH dos três destinos de análise e, cuja 

influência tende a aumentar ainda mais. 

Outro item importante no ambiente externo, mas não presente no Modelo de 

Porter, refere-se à atuação e às regulações exercidas pelos órgãos governamentais 

(Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo, Embratur, conselhos regionais, 

governos estaduais e municipais, dentre outros) quanto ao atendimento das 

legislações vigentes e a participação das empresas em programas, iniciativas e 

ações socioambientais no turismo. Tais ações têm oscilado ao longo dos últimos 

anos e obedecido uma lógica mais baseada em aspectos políticos do que técnicos. 

Em 2003, a criação do Ministério do Turismo objetivou valorizar e dinamizar 

as políticas voltadas à área. Sua atuação gerou a criação de vários programas em 

atendimento às diretrizes dos Planos Nacionais de Turismo (PNTs), voltados para a 

regularização legal dos prestadores de serviços no setor (CADASTUR), a 

organização e classificação das empresas (SBClass) e a normatização do setor 

(normas elaboradas pela ABNT), todos com metas e objetivos interessantes, porém 

ousados para o histórico de organizações existentes no setor, como afirmaram 

Souza e Ferreira (2011). 

Algumas dessas ações foram voltadas para fomentar práticas de um turismo 

sustentável e a certificação em sustentabilidade no país, como o PCTS e o Bem 

Receber. Porém, apesar das intenções de criação desses programas serem 

bastante louváveis, estes acabaram por sucumbir em pouco tempo devido à falta de 

prioridade ante outros interesses político-governamentais. Desse modo, foi notada 

uma inconsistência entre as perspectivas presentes nas políticas e ações 

governamentais desenvolvidas e a realidade em que se encontra o setor de turismo 

nacional. 
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Em quase uma década de existência, o MTur não alcançou um patamar de 

atuação em conformidade com a importância e contribuição socioeconômica da 

atividade turística para o país. Destarte, os resultados nacionais alcançados ficaram 

muito aquém das previsões delineadas nos PNTs. Isto pode ser constatado inclusive 

em face dos eventos esportivos, religiosos e ambientais de grande repercussão que 

o país tem por responsabilidade organizar e sediar ao longo desta década. Era 

esperado que o MTur assumisse uma condição de protagonista nas decisões e no 

planejamento de tais eventos e aproveitasse as condições propícias para divulgar o 

país no cenário turístico mundial, aliás, como previsto nos PNTs. No entanto, sua 

atuação tem sido apagada e em um nível abaixo de outros ministérios (como do 

Esporte, das Cidades, da Infraestrutura e da Defesa), como divulgado pelos 

noticiários da mídia em geral. 

Apesar de toda inconstância das políticas públicas para o turismo, os 

respondentes de 12 dos 15 MH pesquisados aludiram ao papel importante exercido 

pelo Programa Bem Receber e pelo PCTS na tomada de decisão estratégica em 

sustentabilidade. Para eles, os subsídios concedidos, as capacitações das equipes 

de trabalho e o apoio dos consultores foram fundamentais e em muito facilitaram a 

fase inicial dos processos de certificação pela NBR15401. 

Percebe-se que o papel governamental e das políticas públicas para o 

segmento quanto à decisão estratégica em sustentabilidade foram muito positivos 

como indutores iniciais do processo nos MH, entretanto este passou a ser negativo 

em função da falta de continuidade de suas ações. Com isto, fica difícil ter uma 

noção de qual influência futura as ações governamentais terão quanto à implantação 

e o aprimoramento da sustentabilidade no segmento. 

Porter também não fez alusão ao poder exercido pela sociedade. Todavia, em 

muitos setores econômicos produtivos têm ocorrido um crescimento das pressões 

exercidas pela sociedade em relação a uma atuação mais sustentável das 

organizações empresariais. Manifestações, grupos organizados, boicotes e até atos 

de sabotagem têm sido relatados contra indústrias químicas, farmacêuticas, de 

alimentos, dentre outras, como represálias à ocorrência de práticas tidas como 

negativas e contrárias aos interesses ambientais e sociais, cometidas por empresas. 

Porém, no setor turístico e em particular no segmento hoteleiro nacional esta 

atuação em cobrar atitudes mais sustentáveis dos empreendimentos é inexistente. 
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Os gestores entrevistados relataram que não percebem movimentos ou 

reações da sociedade civil quanto aos impactos que o turismo tem gerado nas 

comunidades locais e no meio ambiente. Poucos cidadãos têm demonstrado 

insatisfação em relação à construção de hotéis ou resorts em áreas que deveriam 

ser mantidas intactas ou preservadas, e que com isto sofrem alterações em suas 

condições naturais. Outro aspecto está na falta de questionamentos quanto às 

modificações nas características sociais e culturais das comunidades locais 

derivadas do contato e exploração por parte de empresários turísticos e dos turistas, 

tais como: prostituição, drogas, alcoolismo, perda cultural, dentre outros. 

Nos destinos do estudo podem ser citados vários exemplos de modificações 

ocorridas em função do turismo e que são pouco questionadas pelas comunidades. 

Na Microrregião das Hortênsias/RS tem ocorrido um artificialismo estereotipado na 

construção de um padrão estético europeu para venda da imagem do destino e que 

colide com os aspectos da verdadeira colonização local. Na Chapada 

Diamantina/BA o turismo tem se expandido com base em atividades de aventura e 

tem gerado um abandono por parte da população das atividades regionais 

tradicionais (agropastoris de subsistência), para a formação de um aparato voltado 

aos turistas estrangeiros, inclusive com muitos restaurantes especializados em 

culinária francesa, argentina ou italiana, em detrimento da rica gastronomia local. E, 

Armação dos Búzios/RJ que antes era uma bucólica vila de pescadores, hoje é uma 

cidade com agitada vida noturna, prostituição em níveis elevados e preços 

inflacionados e até mesmo cotados em dólares ou pesos argentinos. Com isto, pode 

ser definido que a sociedade não exerce pressão quanto à decisão estratégica em 

sustentabilidade nos três destinos de localização dos MH de estudo. 

Em síntese, as principais forças externas atuantes em relação às questões de 

sustentabilidade e competição no segmento hoteleiro nacional, e em específico nos 

destinos estudados, têm sido: a quebra de barreiras para entrada de novos 

entrantes, favorecidos por políticas e incentivos financeiros com vistas a atender aos 

megaeventos que irão ocorrer no país; as pressões e regulações governamentais, 

mas que padecem pela intermitência presente nas políticas públicas para o setor do 

turismo como um todo; e, o grau de rivalidade que tem crescido nos últimos anos e 

leva a busca de diferenciação e formação de nichos de mercado, sendo que a 

sustentabilidade pode ser uma importante base desta atuação. 
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Cabe realçar que alguns gestores apontaram perceber uma tendência de 

preocupação da demanda turística com os aspectos socioambientais nas operações 

hoteleiras, sobretudo dentre alguns turistas oriundos da Europa e integrantes da 

chamada terceira idade. Em um futuro breve esta pode ser uma força de pressão 

para o segmento hoteleiro. 

O Quadro 43 apresenta as principais forças externas que influenciam a 

decisão estratégica em sustentabilidade na hotelaria dos destinos pesquisados e 

que requerem a atenção dos gestores: 

 

Quadro 43 - Principais forças externas que influenciam a decisão estratégica 

em sustentabilidade na hotelaria dos destinos pesquisados 

FORÇA EXTERNA CONDIÇÃO DE INFLUÊNCIA 

Fornecedores Negativa, com tendência de neutralidade futura. 

Produtos Substitutos Neutralidade, sem tendência de alteração. 

Sociedade Neutralidade, sem tendência de alteração. 

Compradores/Demanda Neutralidade, com tendência de ser positiva. 

Novos Entrantes Positiva, com tendência de ampliação. 

Rivalidade do Setor Positiva, com tendência de ampliação. 

Ações Governamentais 
Positiva no início do processo, mas depois negativa pela falta de 
continuidade. Não há como definir uma tendência futura. 

 

6.2 RECURSOS INTERNOS CONTRIBUINTES PARA A DECISÃO EM 

SUSTENTABILIDADE E PARA A COMPETIÇÃO HOTELEIRA NOS DESTINOS 

ESTUDADOS 

 

Conforme os ideais precursores de Penrose, a origem da vantagem 

competitiva está no interior das organizações, o que sugere a elaboração de 

estratégias com base nos recursos endógenos. Para tal, um gestor precisa entender 

qual a contribuição de cada recurso interno para a criação de vantagem competitiva 

e a determinação das decisões estratégicas inerentes à organização e o 

planejamento do emprego e gerenciamento de tal recurso para aproveitamento da 

diversificação estratégica, das oportunidades produtivas e de crescimento da 

lucratividade da firma. Deve catalisar os recursos possuídos de modo a convertê-los 

em novas capacidades e produtos, para a inovação e criação de valor econômico e 

determinar o rumo e as taxas de crescimento objetivadas para a empresa. 
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Grant (1991) afirmou que é necessário compreender como os recursos de um 

processo produtivo e as capacidades de arranjo destes recursos se relacionam para 

serem desenhadas estratégias que explorem ao máximo os efeitos das 

características únicas da firma e propiciem uma vantagem competitiva sustentada 

por longo tempo. O funcionamento desse processo pode ser assim descrito: inicia 

com a identificação e classificação dos recursos da firma; segue com a identificação 

das capacidades para lidar com estes recursos; passa pela definição do potencial 

para geração de vantagem competitiva sustentável e de apropriação dos retornos; 

chega à seleção da estratégia que melhor explore as oportunidades externas; e, por 

fim, fecha em um ciclo com correções e melhorias que ampliem o potencial dos 

recursos de dotação da firma. 

Após identificar as características dos recursos internos mais relevantes o 

gestor deve reconhecer as capacidades que a organização possui em lidar com 

eles. Precisa entender como tais recursos de sua dotação podem ser arranjados 

para realização das atividades organizacionais. Trabalhados para que possam ser 

organizados de modo a gerarem a melhor vantagem competitiva possível, e 

sustentável, em relação aos concorrentes e perante as perspectivas da demanda, 

para que assim ocorra uma maior apropriação dos retornos objetivados. Ou seja, 

que resultem na definição de estratégias de atuação para o negócio que objetivem 

desempenhos eficientes e eficazes nos âmbitos econômico, social e ambiental. 

Em relação a este estudo convém entender que o segmento hoteleiro é 

bastante diverso (heterogêneo) e a especificidade de tipos e de emprego dos 

recursos internos organizacionais varia muito, o que gera oportunidades produtivas e 

performances bem distintas, inclusive em um mesmo destino nacional. Desse modo, 

após as entrevistas com os gestores foi possível identificar os principais recursos 

internos que contribuem para a decisão estratégica em sustentabilidade e nos níveis 

de competição no segmento hoteleiro dos três destinos pesquisados. A base para a 

identificação dos recursos internos foi definida a partir das cinco categorias 

sumariadas por Massukado-Nakatani e Teixeira (2009)2. 

As entrevistas permitiram identificar que os recursos físicos que mais 

contribuíram para a decisão estratégica em sustentabilidade nos MH pesquisados 

foram a localização em destinos turísticos com bom estado de conservação da 

                                                             
2
 Humanos; Financeiros; Físicos; Organizacionais e da Arquitetura Organizacional. 
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natureza e as instalações prediais, construídas ou modificadas para a realização de 

atividades mais sustentáveis. Também foi destacado que os recursos humanos 

foram fundamentais pela incorporação do pensamento da sustentabilidade, tanto em 

face do interesse e conscientização dos gestores, quanto pelo envolvimento dos 

funcionários para atuarem com preocupações socioambientais. Esses resultados 

são similares aos encontrados por Hocayen-da-Silva e Teixeira (2007), ao 

concluírem que os recursos físicos (tecnologia, maquinário, móveis, equipamentos, 

instalações e localização geográfica) e humanos (treinamento, experiência, 

relacionamentos e trabalho da equipe técnica e gerencial) receberam maior atenção 

dos gestores hoteleiros em Curitiba/PR. 

Os outros recursos destacados foram a profissionalização da gestão e o 

aperfeiçoamento dos recursos organizacionais existentes (sistemas de controle, 

coordenação e planejamento), bem como as parceiras e os relacionamentos 

construídos com outras instituições (recursos da arquitetura organizacional). Esses 

recursos foram incrementados nos MH pela adesão ao Programa Bem Receber que 

contribuiu para a internalização da sustentabilidade. O programa também auxiliou 

nas condições de cooperação no destino (fatores externos), que serviu como 

referencial e instrumento aglutinador de interesses para a formatação de MH com 

foco em sustentabilidade no país, mediante certificação ou selo de reconhecimento 

pelas práticas desenvolvidas. 

No caso em tela, verificou-se que a maioria das organizações do estudo tem 

demonstrado boa capacidade de explorar os recursos endógenos tidos como mais 

relevantes na interligação entre a incorporação da sustentabilidade e a busca de 

vantagens competitivas. Isto pode ser entendido a partir da análise de como os 

recursos internos citados estão relacionados com as práticas sustentáveis 

implantadas nos MH. 

No tocante ao recurso físico da localização todos os MH pesquisados estão 

situados em regiões turísticas baseadas em atrativos naturais e/ou se encontram em 

áreas de proteção ambiental, como os da Chapada Diamantina/BA. Esse aspecto é 

bastante explorado nas informações e imagens que constam nos sites de todos os 

participantes da pesquisa. Além disto, as visitas in loco permitiram verificar que no 

interior dos estabelecimentos existem muitas fotografias e quadros que destacam os 

atrativos naturais das regiões de localização dos MH, além de folders e cartazes 

com informações referentes à proximidade com os mesmos. Assim, as práticas 
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sustentáveis implantadas realçam a questão da preocupação com a natureza e 

ajudam na perenidade das condições de atração do destino. 

Outro recurso físico citado foi referente às instalações existentes. As visitas 

efetuadas demonstraram que os MH utilizam este recurso em favor da implantação 

de práticas sustentáveis, bem como o uso do espaço disponível em harmonia com 

as características da natureza ao redor (relevo e flora). Diversas práticas ligadas à 

sustentabilidade foram observadas nos MH da pesquisa, relacionadas: ao menor 

uso de energia e água; à destinação adequada de resíduos; ao apoio à cultura e à 

população local; à conscientização e à educação ambiental da comunidade, dentre 

outras. Essas práticas implantadas permitem gerar economias (redução de custos) e 

a divulgação mercadológica dos serviços e benefícios proporcionados pelos MH à 

demanda, à natureza e à sociedade. 

Cabe destacar algumas das práticas sustentáveis implantadas e como estas 

podem gerar vantagens competitivas para as empresas. Em vários dos MH 

estudados foram instalados sensores de presença e equipamentos ecoeficientes nas 

UH e áreas de uso comum que geram significativa redução da necessidade de 

energia elétrica. Além disto, em alguns dos MH foram efetuadas obras para melhor 

aproveitamento da luz natural e a instalação de painéis para captar a irradiação solar 

para geração de energia própria e com isto reduzem os custos operacionais. 

Também em alguns foram instalados sistemas de captação e aproveitamento de 

água de chuva para fins de uso em regas de jardins e de limpeza em geral, o que 

resulta na redução do volume de compra de água. Tanto a economia com a 

aquisição de energia elétrica como de água demonstram a consciência e a 

preocupação com o uso dos recursos naturais, e também geram condições para 

oferta de preços de diárias mais acessíveis aos turistas dos que de outros MH 

similares no destino. 

Ainda nesse intuito pode ser citada uma prática sustentável da Pousada Vila 

São João na Chapada Diamantina/BA localizada numa área com bastante incidência 

solar e temperaturas elevadas. O respeito à topografia do terreno quando da 

construção do empreendimento com a manutenção das árvores existentes, 

ocasionou um sombreamento em grande parte das edificações e a redução da 

sensação térmica nas UHs, o gera economia energética pelo não uso de 

equipamentos de refrigeração. Além disto, como muitos exemplares são de frutíferas 

(jabuticabeiras, mangueiras, jaqueiras e buritizeiros, dentre outros) atraem diversas 
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espécies de pássaros nativos. Os frutos também são utilizados no preparo de sucos, 

geleias e doces servidos nas refeições aos hóspedes. Contudo, a maior vantagem 

competitiva pode ser subjetiva, relacionada à satisfação gerada no hóspede ao 

poder da varanda de seu quarto apanhar uma fruta no pé.  

O recurso da conscientização dos gestores e o interesse e envolvimento dos 

funcionários (recursos humanos) foram fatores de fundamental contribuição para 

incorporar práticas sustentáveis, pois são estes os principais responsáveis por 

transformar a ideia da sustentabilidade em realidade nas pequenas ações diárias. 

Os funcionários é que operacionalizam, executam e ajudam na manutenção das 

condutas e atividades sustentáveis, com isto ajudam no alcance dos resultados 

pretendidos pela organização. Como afirmado pelos respondentes as oficinas, as 

capacitações e os treinamentos realizados proporcionaram o entendimento que a 

adoção da sustentabilidade é uma questão de necessidade não só para a gestão do 

MH, mas para suas próprias condições de vida. Os funcionários, tanto gerenciais 

como operacionais, puderam compreender os impactos positivos e benéficos para 

sua comunidade e para o meio ambiente da região em que moram derivados de 

simples ações cotidianas, como separar e descartar os resíduos de maneira 

adequada, evitar desperdícios ou preservar os recursos naturais, como a água 

potável, por exemplo. 

Além desses aspectos, a participação e sensibilização dos funcionários na 

implantação e manutenção das práticas adotadas ajudaram a consolidar as equipes 

de trabalho e a se tornarem mais coesas e integradas. Isto teve impactos na 

ocorrência de baixas taxas de rotatividade nos MH, fator muito importante por 

reduzir os custos e as perdas derivados de demissões, admissões, treinamentos e 

adaptações de novos funcionários. Nos três destinos estudados os gestores 

reclamaram da dificuldade de encontrar pessoas com qualificação na força de 

trabalho disponível, inclusive em Canela e Gramado/RS onde existem escolas e 

faculdades que oferecem cursos de turismo, hotelaria e gastronomia. 

Destarte, os recursos humanos foram citados por todos os gestores 

entrevistados como outro recurso interno que contribui para a decisão estratégica 

em sustentabilidade pela sua condição de gerar reduções de custo e zelar pela 

manutenção das práticas implantadas. Mas, o fator principal, pode estar no contato 

direto com os hóspedes, o que repercute bastante no grau de conscientização 

quanto às práticas sustentáveis e na satisfação com os serviços ofertados pelos MH. 
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Sem dúvida nenhuma, esses itens permitem estabelecer vantagens competitivas 

que são mais visíveis no retorno para uma segunda ou terceira estadia do turista 

e/ou na recomendação do MH para seus amigos e parentes. 

Os recursos organizacionais referentes aos sistemas de controle, 

coordenação e planejamento foram mencionados quanto à decisão de incorporação 

da sustentabilidade por terem propiciado condições de conhecer melhor o negócio, 

suas forças e fraquezas em relação aos concorrentes. O cenário da hotelaria no 

país, principalmente fora dos grandes centros turísticos urbanos, é ainda muito 

baseado em pequenos empreendimentos de origem familiar, cujos gestores 

possuem poucos conhecimentos sobre gestão. As decisões são em sua maioria 

tomadas com foco no curto prazo, de modo mais empírico do que cognitivo, o que 

com certa frequência tende a gerar ações precipitadas e maus resultados no médio 

e longo prazo. 

A adesão dos MH pesquisados ao Programa Bem Receber e/ou mesmo à 

sustentabilidade em si, gerou a necessidade de maior preparo dos gestores e da 

aquisição de novos conhecimentos voltados não só a implantar ou zelar por uma 

prática socioambiental mais adequada no MH. Mas que resultaram no descortinar de 

ferramentas e instrumentos gerenciais que facilitam a visualização de todo o negócio 

e a captação de informações com melhor qualidade para a análise e tomada de 

decisões mais equilibradas e a previsão dos reflexos futuros no desempenho, não 

apenas financeiro, mas em suas diversas dimensões. Nesse item, como visto, à 

sustentabilidade adotada gerou melhorias na gestão que podem diferenciar o MH no 

destino em que se este encontra, em razão das condições de vir a ser um negócio 

mais sustentável do que outros concorrentes. 

O recurso interno das parcerias e relacionamentos gerados (arquitetura 

organizacional) foi destacado pela condição propiciada de atuar em conjunto e com 

isto superar obstáculos e obter ganhos compartilhados. A incorporação da 

sustentabilidade e a implantação de muitas práticas sustentáveis têm gerado 

dúvidas e questionamentos quanto às metodologias mais adequadas e quanto à sua 

funcionalidade e resultados, até por ser um aspecto novo para a maioria dos 

hoteleiros nacionais. Assim, a adesão ao Bem Receber muito ajudou na 

aproximação entre os empresários do segmento e fomentou a troca de informações 

e de experiências. Isto foi relatado como um grande auxílio aos que querem incluir a 

sustentabilidade em suas operações e contribuiu para modificar um pensamento de 
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ações individualistas, para uma gestão de atuação conjunta em busca de soluções 

e/ou oportunidades para problemas que afetam outros envolvidos e cuja resolução 

seria mais difícil de modo isolado. 

Mesmo após o término do Bem Receber este recurso tem sido valioso e tem 

demonstrado sua relevância, pois somente devido às parcerias construídas entre os 

MH e com o SEBRAE e a ABNT é que foi possível continuar os processos de 

certificações pela NBR15401. Foi identificado que na Chapada Diamantina/BA e na 

Região das Hortênsias/RS os gestores dos MH atuaram em conjunto para ratearem 

os custos referentes à recepção das equipes responsáveis pelas auditorias de 

concessão da certificação. Além disto, a iniciativa dos MH certificados da Região das 

Hortênsias de constituírem uma associação de empreendimentos certificados que 

possibilite uma marca coletiva que os diferencie retrata a importância deste recurso 

para a relação entre sustentabilidade e competitividade. 

Por último, cabem comentários quanto aos recursos financeiros e sua ligação 

com a competitividade nos MH pesquisados, pois as falas dos respondentes tiveram 

alguns pontos contraditórios. Para a maioria dos gestores não houve contribuição 

para a implantação das práticas sustentáveis ou para a certificação, pois as medidas 

adotadas foram de baixo custo e estes já estavam decididos a realizar sua 

implantação de qualquer modo (consciência). Enquanto para dois MH a falta dos 

subsídios concedidos pelo programa Bem Receber ocasionou na interrupção dos 

processos de certificação pela NBR15401. Outros dois MH afirmaram que a falta de 

dinheiro levou ao adiamento da colocação de painéis para captação de energia solar 

devido ao custo do equipamento. 

Sobre os custos inerentes a obtenção da certificação pela NBR 15401 é 

preciso efetuar sua separação em três componentes principais: aqueles incorridos 

com a implantação das práticas sustentáveis; os relativos ao processo de 

certificação; e, os de manutenção da certificação obtida. 

A implantação das práticas sustentáveis gera custos de aquisição de 

equipamentos, de obras de modificação estrutural necessárias, de qualificação dos 

trabalhadores para operar os equipamentos adquiridos e lidar com as estruturas 

adaptadas e, por fim, de manutenção e suporte dos equipamentos e adaptações 

efetuadas. No entanto, para a maioria dos entrevistados tais custos têm sido 

internalizados em pouco tempo pelas economias provocadas no consumo de 



239 

recursos naturais (energia e água) e acabam sendo relevantes para manutenção 

dos preços das diárias em bons patamares competitivos. 

Os custos do processo de certificação em si são atinentes a contratação de 

consultores para orientações de como atender às diretrizes da NBR15401, o tempo 

de dedicação do gestor e dos colaboradores e o valor da(s) auditoria(s) de 

certificação. Enquanto as despesas de manutenção da certificação consistem nos 

custos com o controle e a continuidade dos processos que permitiram obter a 

NBR15401, bem como os referentes ao custeio das visitas de auditoria para 

revalidação. Um dos gestores citou que os controles requerem a disponibilidade de 

tempo ou contratação de funcionário específico, o que acaba por gerar mais custos. 

Alguns entrevistados de MH não certificados fizeram referência à dificuldade 

de cumprir com todas as legislações vigentes (cadastrais, trabalhistas, ambientais, 

de saúde e segurança), como por exemplo, a manutenção de guardas vida em 

piscinas, conforme determinado na legislação do Estado do Rio de Janeiro, pois isto 

aumentaria os custos. Acontece que independente de ser uma determinação da 

norma, o cumprimento da legislação é dever de qualquer cidadão e condição mínima 

para o funcionamento de uma empresa. 

Dessa maneira, pode ser entendido que na verdade os custos para 

incorporação da sustentabilidade não são tão elevados quanto parecem em primeira 

vista e que acabam ao longo do tempo por gerar economias que facilitam a gestão e 

melhoram a condição competitiva do MH. 

 

6.3 ASPECTOS DA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA EM 

SUSTENTABILIDADE NA COMPETITIVIDADE E NO DESEMPENHO DOS MH 

 

O estabelecimento de uma vantagem competitiva decorre da escolha de 

estratégias que melhor posicionem a organização em face do ambiente exterior 

(forças externas) e do aproveitamento das características organizacionais internas 

(fatores endógenos e capacidades) que propiciam um desempenho igual ou superior 

ao dos concorrentes, segundo Vasconcelos e Cyrino (2000). Conforme Collis e 

Montgomery (1995) a dificuldade se encontra em como os gestores identificam e 

avaliam os recursos que propiciam a vantagem competitiva, para que estes venham 

se tornar a base da elaboração estratégica organizacional. 
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Dessa forma, os recursos internos identificados, bem como as capacidades 

organizacionais atinentes a como lidar com eles, devem passar pela definição do 

quanto contribuem para a geração de vantagem competitiva sustentável (de longo 

prazo). Cabe então selecionar as possíveis estratégias que melhor explorem as 

oportunidades externas e de apropriação dos retornos, em razão das forças e 

fatores presentes no ambiente em que está inserida à organização, ou seja, na 

tomada de decisão estratégica. 

Convém destacar que os recursos internos são influenciados pelos fatores 

ambientais. De modo que alterações que venham a ocorrer no ambiente podem 

repercutir na modificação da condição de propiciar vantagens competitivas, seja 

para ampliá-la ou até torná-la nula. No caso dos MH dos destinos estudados, por 

exemplo, a influência exercida para adesão à certificação em sustentabilidade (fator 

externo) somente ocorreu pelo fato dos MH estarem localizados (recursos físicos) 

em destinos selecionados como indutores do desenvolvimento turístico regional e, 

assim, selecionados para integrar os programas de turismo sustentável. Também, 

na maioria dos MH a capacidade de organizar os recursos humanos e de gerar 

conscientização e envolvimento dos funcionários foi dinamizada pelas parcerias e 

relacionamentos com outras instituições (recurso da arquitetura organizacional) 

derivadas da adesão ao Programa Bem Receber (fator externo). 

A análise comparativa das respostas prestadas pelos gestores entrevistados 

quanto aos fatores influenciadores na decisão estratégica em sustentabilidade nos 

MH permitiu identificar similaridades com as afirmativas e os resultados 

apresentados em trabalhos como de: Ayuso (2003, 2006 e 2007); Boer (2003); Gohr, 

Moretto Neto e Santana (2002); Rivera (2000, 2002 e 2007); Vithessonthi (2009); e, 

WWF-UK (2000), dentre outros. 

A pesquisa realizada demonstrou que para a maioria dos respondentes a 

incorporação das práticas sustentáveis nos MH ocorreu no início do negócio 

derivada da consciência pessoal dos gestores em sustentabilidade. Isto é 

consistente com os resultados de Ayuso (2006 e 2007) obtidos em um estudo com 

30 hoteleiros espanhóis, para os quais a consciência pessoal dos gestores está 

entre as principais motivações quanto à obtenção de vantagem competitiva 

relacionada à adoção de práticas sustentáveis. 

Para Ayuso (2006), a adesão dos hotéis espanhóis aos instrumentos 

voluntários de sustentabilidade é realizada em resposta aos conceitos e premissas 
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ambientais dos gestores e/ou por pressões reais ou potenciais de alguns 

stakeholders. A prioridade de tais ações está baseada na busca de vantagens 

competitivas diretas (redução de custos) ou indiretas (melhoria de imagem). No 

entanto, as mudanças ocorridas pela adoção de práticas sustentáveis induzem a um 

processo de aprendizagem que resulta em mudanças nos valores e crenças entre os 

membros da organização e na cultura organizacional. Estas mudanças podem ser 

estimuladas por forças externas que passam a ser percebidas e interpretadas por 

todos os integrantes da empresa. Entretanto, é muito difícil definir na prática se a 

incorporação da sustentabilidade nas organizações ocorre por motivações éticas 

(consciência pessoal) ou mais por motivações estratégicas (vantagem competitiva 

ou resposta aos grupos de pressões). 

Houve ainda concordância com a afirmação de Vithessonthi (2009) referente 

ao relacionamento entre a formulação estratégica e a personalidade e filosofia de 

vida dos tomadores de decisão, ou seja, que as estratégias corporativas quanto à 

uma atuação sustentável socioambiental são construídas pelas preferências e 

ideologias dos gestores. 

Por outro lado, os resultados se diferenciam dos preceitos do modelo 

conceitual formulado por Vithessonthi (2009), apresentado na Figura 8 - pg. 121, 

quanto às atitudes dos gestores organizacionais em adotarem estratégias de 

sustentabilidade ecológica. Para o autor, a percepção inerente às experiências, aos 

sucessos e aos fracassos vivenciados leva ao medo de ocorrência de resultados 

corporativos fracos no curto-prazo e da mudança da vantagem competitiva que 

interferem na decisão em sustentabilidade. 

Nos MH aqui pesquisados a decisão estratégica em sustentabilidade não 

partiu do medo de uma performance futura fraca, mas sim da consciência e 

percepção dos gestores quanto a uma possibilidade de exploração de um nicho de 

mercado recém-surgido no país, o turismo sustentável, que é baseado na 

manutenção e preservação das características sociais, ambientais e históricas dos 

destinos. Cabe ressaltar que tal decisão foi tomada de modo exclusivo pelos 

proprietários na maioria dos MH pesquisados, e que por serem de pequeno porte 

são estes que gerenciam os empreendimentos. Portanto, inexistem pressões 

exercidas por investidores e acionistas, como nas corporações de capital aberto. 

Também foram ressaltados pelos gestores dos MH nas três destinações 

pesquisadas que a decisão tomada em sustentabilidade foi reforçada pelas 
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perspectivas dos resultados econômicos e mercadológicos advindos com a 

consequente geração de possíveis vantagens competitivas. Resultados que foram 

bastante pertinentes com as afirmações de Boer (2003) de que os gestores 

(produtores) são motivados por pressões econômicas, regulatórias ou competitivas 

para obter lucratividade e melhorias de imagem e posição derivadas dos processos 

de rotulagem e certificação. 

Os resultados quanto à motivação de adesão das empresas aos programas 

de sustentabilidade por parte dos gestores dos MH nacionais foram também 

similares aos encontrados por Rivera (2000 e 2002), em sua pesquisa com 164 

gestores hoteleiros costa-riquenhos, no que tange: a redução dos custos 

operacionais; a criação de uma reputação ‗verde‘; ao aumento de vendas e market 

share; e, a conscientização ambiental dos gestores. Essa motivação demonstrada 

pelos gestores entrevistados quanto à decisão em sustentabilidade pode estar 

relacionada à adoção de estratégias que permitam alcançar uma liderança em 

custos e a prospecção de novos clientes, como foi constatado por Gohr, Moretto 

Neto e Santana (2002) junto a 11 hotéis de Itapema/Santa Catarina. 

No entanto, esta pesquisa não encontrou indícios para apontar a existência 

de outras possíveis razões ou motivações que poderiam não ser tão claras, como 

apontadas por alguns críticos de acordo com Rivera (2000 e 2002), tais como: 

ocultar possíveis problemas ambientais existentes; antecipar-se às futuras 

regulações ambientais; evitar monitoramentos mais acurados dos órgãos públicos 

de controle ambiental; e, criar barreiras de entradas a novos concorrentes no 

segmento. Contudo, não há como afirmar que essas razões não existam, mas sim, 

que o presente estudo baseado em entrevistas diretas com os gestores por não ter 

captado tais intenções. Até porque algumas dessas intenções não são tão fáceis de 

serem expostas, pois podem ser consideradas como não sustentáveis em si. 

Outro fator que atuou na relevância da questão da sustentabilidade nos MH, 

em consonância com as afirmações de Boer (2003) sobre os processos de 

certificação, foram os programas governamentais voltados para desenvolver os 

ideais da sustentabilidade na sociedade em geral e o incentivo para sua adesão por 

parte das empresas. Neste estudo, pôde ser observado o papel relevante das 

entidades parceiras (SEBRAE, ABNT e IH) para que de fato a normatização das 

práticas sustentáveis (NBR15401) se tornasse uma realidade e um fator de 

reconhecimento da sustentabilidade no segmento hoteleiro nos três destinos. 
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A adesão ao Programa Bem Receber facilitou a implantação das práticas 

sustentáveis nos MH dos dois grupos pesquisados devido aos estímulos, 

capacitações e subsídios para conscientização socioambiental e sistematização dos 

processos operacionais e gerenciais. A participação nas oficinas e nos treinamentos 

do programa contribuiu para um alto grau de envolvimento das equipes de trabalho, 

tanto dos gerentes quanto dos funcionários operacionais, que foi relevante para a 

aceitação e consolidação das práticas socioambientais. Na maioria dos MH 

pesquisados foram obtidas sensíveis melhorias a partir da implantação de planilhas, 

indicadores, instrumentos e sistemas de controle não só quanto aos aspectos 

sociais e ambientais, mas de toda a gestão do negócio, desenvolvidas no decorrer 

das ações contidas no Programa Bem Receber. 

Por outro lado, a pesquisa apontou que os gestores pouco percebem 

interesses ou motivações dos consumidores, de ONGs e de outros públicos 

interessados quanto aos processos de incorporação e de certificação em 

sustentabilidade na hotelaria. Isto diverge das afirmações de Boer (2003), que 

apontou que os consumidores teriam por motivações uma consciência moral, 

obtenção de maior segurança e proteção à saúde, além de informações adequadas 

sobre os produtos/serviços. Já as ONGs e outros públicos interessados seriam 

motivados por pressões para uma relação mais sustentável entre produção e 

consumo e pela disseminação dos impactos ambientais derivados desta relação. 

Com respeito à estratégia de adesão às iniciativas e aos programas de 

certificação em sustentabilidade por parte do segmento hoteleiro, esta pesquisa 

encontrou semelhança com os apontamentos do World Wildlife Fund - United 

Kingdom (WWF-UK, 2000) quanto à lentidão do setor do turismo em responder a 

expansão dos selos e rotulagens ambientais no mundo e ao aumento da procura por 

produtos e serviços socioambientais responsáveis. 

As quatro razões principais apontadas pela WWF-UK (2000) para tais 

conclusões foram percebidas nas entrevistas efetuadas com os hoteleiros 

brasileiros. As duas primeiras são referentes à falta de entendimento e clareza na 

prática sobre o que seja um turismo sustentável no país, além da percepção quanto 

a pouca influência da sustentabilidade no processo de escolha de hospedagem 

pelos turistas. Pode-se entender que o turismo sustentável ainda é um conceito 

teórico e abstrato, pois na realidade a maioria dos atuantes no segmento ainda não 

consegue enxergar aspectos práticos, concretos e, principalmente, exemplificados 
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de suas vantagens e benefícios no tocante à ocupação hoteleira. Talvez seja pela 

falta de indicadores que possam transpor a essência de seu conceito em números 

palpáveis e positivos (lucrativos). 

Outra razão é a grande fragmentação de empresas atuantes nos diferentes 

destinos turísticos, constituída por pequenos e médios empreendimentos. Estes 

negócios geram poucos impactos ambientais individuais, mas também possuem 

pequena capacidade (recursos, conhecimentos e tecnologias) para lidar com estes 

impactos. No entanto, quando considerados de modo coletivo seus impactos são 

muito mais percebidos e danosos ao destino. 

Por fim, o entendimento que a certificação em sustentabilidade (NBR15401) 

pouco atende às questões específicas das operações hoteleiras, sobretudo dos 

pequenos negócios, por ter sido elaborada com base em aspectos industriais e pela 

inflexibilidade de suas diretrizes. Cabe assim um repensar sobre sua amplitude de 

aplicação e/ou suas exigências para obtenção da certificação. 

Para os entrevistados a norma NBR15401 pode ser considerada como um 

bom instrumento para incorporação da sustentabilidade nas operações, mas o 

problema principal quanto à sua aceitação pelos empresários do segmento pode 

estar na exigência de seu acatamento integral. Todos os itens de sua regulação 

(econômicos, sociais e ambientais) precisam ser atendidos de modo integral para a 

concessão da certificação, portanto não existe um meio termo ou condição de 

adequação parcial devido ao porte ou tipo de MH. 

A pesquisa possibilitou identificar alguns fatores dificultadores da implantação 

e adesão dos empresários hoteleiros aos programas existentes de sustentabilidade 

(Bem Receber e PCTS) no país. Estes fatores são similares aos problemas 

apontados por Rivera (2007) relativos a outros países em desenvolvimento, tais 

como: a ausência de consumidores ‗verdes‘, conscientes quanto à importância da 

sustentabilidade nos serviços turísticos e hoteleiros; a ausência do poder público 

quanto à sustentabilidade no segmento, em virtude da fragilidade dos programas e 

políticas para o turismo sustentável; aos poucos arranjos e redes cooperativas, com 

exceção da Microrregião das Hortênsias/RS, onde surge uma associação de hotéis 

certificados em sustentabilidade; e, a pouca atuação das associações setoriais para 

o segmento, o que ficou evidente quanto ao desempenho da ABIH e suas seccionais 

estaduais que pouco incentivam seus associados a serem mais sustentáveis. 



245 

Em relação à certificação em sustentabilidade no turismo, apesar da parceria 

com a ABNT para o desenvolvimento de normas relativas aos vários segmentos de 

atuação turística, de modo geral não há ainda um reconhecimento da sociedade. A 

exceção ocorre no turismo de aventura no qual se nota maior preocupação e 

consciência da população quanto à normatização das empresas que atuam nesta 

atividade. Talvez isto ocorra pelo fato de que neste segmento as atividades 

desenvolvidas geram alto risco à vida humana, como: escaladas, mergulho, rapel, 

arvorismo, dentre outras. 

Conforme afirmam Sasidharan, Sirakaya e Kerstetter (2002) o surgimento de 

selos e certificações sustentáveis nos países em desenvolvimento pode ser uma 

oportunidade para rever a sensibilidade ambiental do turismo quanto às decisões 

sobre seus produtos e serviços e para buscar padrões que minimizem os impactos 

nos recursos naturais. Porém é preciso que estes sejam construídos com 

metodologias de orientação ambientalista, que atendam às necessidades de tais 

países e que não sejam formatados para privilegiar somente os interesses 

empresariais (orientação para o lucro). 

Alguns fatores podem ser apontados como possíveis causas do baixo número 

de MH reconhecidos e que requerem atenção de todos os integrantes do setor do 

turismo, tanto públicos como privados, como gestores, governos, entidades setoriais 

e o público em geral. Os fatores são relativos: a pouca compreensão dos gestores 

quanto à prática de um turismo sustentável e dos benefícios socioambientais e 

econômicos advindos; ao custo elevado do processo de certificação (taxas de 

obtenção, avaliação e renovação) e de sua manutenção (adequação da estrutura 

interna aos padrões e requisitos determinados); e, a fraca consciência e exercício de 

pressões (cobranças) da demanda quanto aos impactos ambientais do turismo junto 

ao meio empresarial e governamental. 

Em referência a escassez de consciência e cobranças efetuadas pela 

demanda quanto aos impactos ambientais do turismo, Freitas e Almeida (2010) 

efetuaram pesquisa com 116 hóspedes de 11 hotéis de Campos/RJ e concluíram 

que a postura do turista em relação à questão ambiental em sua hospedagem é 

quase nula. A maioria considera a prática de ações ambientais pelo MH até 

importante, mas não se mobiliza a segui-las e poucos demonstram interesse em 

conhecer aquelas que são implantadas no MH. 
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Um dos aspectos mais relevantes detectados na pesquisa foi quanto às 

substanciais melhorias na gestão dos negócios após a tomada de decisão 

estratégica em sustentabilidade, sobremodo, dentre aqueles que obtiveram a 

certificação pela NBR15401. A maioria dos entrevistados apontou que ocorreu uma 

mudança significativa na forma de gerenciar os MH, com ganhos de eficácia e 

eficiência em todo o negócio. A gestão das empresas se tornou mais profissional 

com a elaboração e incorporação de instrumentos de planejamento e a definição de 

parâmetros de mensuração e controle das ações implantadas, não só quanto à 

sustentabilidade, mas que resultaram em benefícios operacionais e gerenciais. 

O desempenho dos MH derivado da decisão estratégica em sustentabilidade 

adotada (implantação das práticas e/ou busca de selo ou certificação) demonstra 

efeitos positivos tanto em termos econômicos, como sociais e ambientais. Os 

principais aspectos em que tal condição foi percebida pelos respondentes, e 

observados durante as pesquisas deste estudo, são de cunho econômico, como o 

alcance de custos operacionais mais baixos devido às economias geradas pelas 

práticas implantadas, pelas adequações estruturais e pela aquisição de produtos e 

equipamentos ecoeficientes. 

Também foi percebida à melhoria na imagem dos negócios dos MH junto aos 

diversos stakeholders e nas parcerias instituídas pelo reconhecimento de atuação 

como referência em sustentabilidade no segmento e localidade onde se encontram, 

resultados estes consonantes com as perspectivas de Campubrí et al. (1998) de que 

a incorporação da sustentabilidade pode se converter em destacada ferramenta 

comercial ou de diferenciação. Outros aspectos, como os indicadores de 

desempenho operacional referentes às taxas de ocupação, aos preços das diárias e 

ao faturamento bruto foram percebidos como impactados positivamente (expansão) 

pelas práticas sustentáveis apenas nos MH da Microrregião das Hortênsias/RS. Isto 

ressalta que ainda não ocorreu uma sensibilização da questão por parte da 

demanda turística como um todo. 

No âmbito dos impactos no desempenho social foi observado que os MH 

procuram atuar na manutenção da cultura da região, como apoio aos artesãos e 

produtores de alimentos e produtos típicos mediante a compra de itens para uso 

interno e estímulo ao seu conhecimento e valorização pelos hóspedes, bem como 

apoio às manifestações, festividades culturais e instituições locais. Alguns MH atuam 

em projetos de conscientização e educação ambiental em parceria com escolas 
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locais. Também é alta a porcentagem de trabalhadores locais na força de trabalho 

dos MH pesquisados, fato que tem auxiliado na formação e qualificação de parcela 

dos trabalhadores locais, com sua valorização e contribuição para reduzir o êxodo 

migratório para outros centros urbanos. 

Por fim, podem ser apontados aspectos positivos quanto ao desempenho dos 

MH em questões ambientais, relativas ao uso equilibrado e mais consciente dos 

recursos naturais (água, energia elétrica, combustíveis fósseis e flora) para reduzir 

sua necessidade, bem como da geração e destinação adequada dos resíduos 

resultantes das operações cotidianas. Deste modo, os MH pesquisados participam 

de campanhas para conscientização das comunidades e dos hóspedes quanto à 

preservação das características da natureza do entorno e do destino em geral. Além 

disto, divulgam informações socioambientais em seus sites e nos materiais 

publicitários disponibilizados. 

O entendimento dos fatores facilitadores e dificultadores quanto à 

incorporação ou decisão em sustentabilidade, bem como dos resultados positivos de 

uma atuação sustentável, chamam atenção para o papel que o gestor hoteleiro 

possui em relação ao futuro dos destinos turísticos no longo prazo. Dentro de uma 

realidade atual de informações e tecnologias de comunicações globalizadas, em 

tempo real e com crescente divulgação dos impactos deletérios da atividade 

turística, é difícil compreender que uma organização continue com uma atuação 

apenas preocupada com seus retornos econômicos de curto prazo. 

É necessário que o gestor tenha preocupações também para com outros 

aspectos além da captação de novos hóspedes e do lucro. Precisa atentar e atuar 

para a preservação das características (naturais, sociais e culturais) que constituem 

o motivo e a razão para que um turista se dirija àquele destino em específico. Pois 

como apontou Acerenza (2003), é necessário evitar a deterioração e a 

superexploração dos atrativos e do meio ambiente, fatores que podem afetar a 

competitividade, seja de um MH como de toda a destinação turística. Somente 

depois de atendida esta condição fundamental é que de fato o MH poderá entrar na 

consideração de escolha pela preferência de hospedagem. Daí, a sustentabilidade 

tende a ser fator de destaque, pois os gestores precisam incluir ou direcionar suas 

decisões estratégicas para as diversas facetas (econômica, social e ambiental) de 

sua incorporação, que estão cada vez mais imbricadas nas destinações turísticas.  
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Para que mais MH tenham atuações socioambientais sustentáveis é preciso 

que existam incentivos para que os gestores saiam de uma inércia em relação à 

questão. A pesquisa revelou que os pequenos e médios empresários do segmento, 

quando apoiados por programas de governo e assessorados por instituições 

parceiras, demonstraram grande interesse e persistência para atingir um patamar de 

certificação pela NBR15401. Já dentre aqueles que desistiram de alcançar a 

certificação, a maior razão apresentada foi justamente a ausência de incentivos e do 

suporte previstos e prometidos no Programa Bem Receber. Em suma, o fim do 

programa dificultou o alcance da certificação em todos e levou a que alguns 

desistissem durante o processo. 

A análise permite concluir que a decisão estratégica em sustentabilidade 

representa uma vantagem competitiva aos MH no que se refere às economias 

geradas e divulgação de sua marca em meios de comunicação. A sustentabilidade 

ainda não se tornou um diferencial quanto à definição de uma hospedagem pela 

demanda turística, salvo para uma pequena parcela de estrangeiros e de alguns 

hóspedes nacionais, sobremodo da terceira idade, para a qual as práticas 

implantadas consistem em fatores integrantes do processo de escolha. 
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7 MODELO INTEGRADO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE PARA 

MEIOS DE HOSPEDAGEM DE PEQUENO PORTE (MISCMH) 

 

A revisão de literatura sobre os constructos do turismo sustentável, da 

certificação em sustentabilidade e das estratégias de competitividade, bem como as 

entrevistas realizadas com os gestores hoteleiros permitiram elaborar um modelo de 

integração para identificar os fatores de relacionamento entre competitividade e 

sustentabilidade para o desenvolvimento dos MH de pequeno porte localizados nas 

três destinações turísticas deste estudo. Os componentes do modelo estrutural 

proposto, conforme apresentado mais adiante, são: Fatores Ambientais (Macro e 

Micro); Recursos Internos e Capacidades do MH; Decisão Estratégica em 

Sustentabilidade (Práticas Sustentáveis, Certificação e/ou Selo em Sustentabilidade 

e Vantagem Competitiva); e, Desempenho do MH (Ambiental, Social e Econômico). 

A elaboração do MISCMH partiu do pressuposto que a decisão tomada em 

sustentabilidade pelos MH (adotar práticas sustentáveis e/ou buscar uma 

certificação ou selo) é um fator estratégico de diferenciação competitiva e melhoria 

do desempenho operacional, bem como para redução dos impactos socioambientais 

negativos causados no destino turístico. A decisão relaciona-se de modo direto com 

a mobilização de determinados recursos internos (Teoria da RBV) e a capacidade de 

organizá-los frente às pressões externas impostas nos níveis macro e micro 

ambiental. Concebe-se que esses recursos podem facilitar a integração entre 

sustentabilidade e competitividade em um MH. 

O objetivo de proposição do MISCMH é demonstrar as relações entre os 

fatores externos que incidem nos pequenos MH e a posse de determinados recursos 

no que tange a decisão estratégica em sustentabilidade, bem como seus reflexos no 

desempenho organizacional (econômico, social e ambiental), com vistas à obtenção 

de diferenciação ou de vantagens competitivas no destino turístico. Como afirmam 

Hocayen-da-Silva e Teixeira (2007) é fundamental que os gestores hoteleiros 

adotem estratégias a partir de análises do ambiente (interno e externo), verifiquem 

os recursos, as forças competitivas e as parcerias firmadas em busca de vantagens 

competitivas que garantam seu crescimento e a sustentabilidade em relação aos 

demais concorrentes. 

A lógica inicial do modelo deriva dos trabalhos de Porter (1980; 1985; e, 

1998) sobre o posicionamento em uma indústria e as forças existentes que podem 
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gerar oportunidades e restrições, e assim impactar na escolha e definição das 

estratégias organizacionais construídas por uma empresa na busca por uma 

vantagem competitiva no setor (como apresentado na Figura 4, p. 115). Desse 

modo, torna-se oportuno reconhecer os fatores macro e micro ambientais relevantes 

no escopo de uma destinação turística e que afetam os MH nelas localizados. 

Os fatores macro ambientais, como as políticas, incentivos e regulações 

governamentais em todas as suas esferas e níveis, as legislações, as flutuações 

econômicas e de renda, as inovações tecnológicas e as exigências da sociedade, 

dentre outros, influenciam o setor do turismo com ameaças e/ou condições 

favoráveis, e também na capacidade de atração exercida pelas destinações. Em 

suma, esses fatores influenciam o primeiro nível de escolha do turista (conforme a 

Figura 1, p. 29), o seu destino de viagem, e repercutem em menor monta em todos 

os agentes turísticos instalados na localidade, inclusive os MH. 

Os fatores micro ambientais são entendidos como aqueles que influenciam 

diretamente a capacidade de um MH atrair os turistas que optaram pelo destino, ou 

seja, os fatores que afetam o segundo nível de escolha do viajante, a sua estadia, 

podem ser citados: o clima, a demanda, os fornecedores, o grau de rivalidade ou 

parceria entre empresas, a existência de produtos ou serviços substitutos, as ações 

e as regulações governamentais locais, o estado de conservação dos recursos e 

atrativos naturais, socais, históricos e culturais, dentre outros. Esses fatores e suas 

relações acabam por reverberar para outras destinações, mas com menor efeito, 

pois são muito mais sentidos no próprio destino em que ocorrem, ou seja, próximo 

às suas origens. 

Tanto os fatores macro ambientais, com efeitos retardados e de menor 

intensidade, quanto os micro ambientais, com impactos imediatos e mais fortes, 

exercem influências nos recursos internos dos MH e nas decisões estratégicas dos 

gestores quanto ao posicionamento que almejam obter no segmento turístico e no 

destino específico em que atuam, e na procura por uma possível vantagem 

competitiva. Também os fatores ambientais sofrem influências dos recursos 

endógenos do MH e da capacidade de organização dos mesmos. 

No que tange aos MH pesquisados foi evidenciado que nos destinos turísticos 

de suas localizações (Armação dos Búzios/RJ, Chapada Diamantina/BA e 

Microrregião das Hortênsias/RS) as principais forças atuantes em relação às 

questões de sustentabilidade e competição têm sido nos últimos anos: as políticas 
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públicas para o setor do turismo3; e, o crescimento da rivalidade, devido ao 

crescimento de oferta de MH e UH. Este último aspecto leva a busca de 

diferenciação e foco em nichos de mercado, ou seja, atender as expectativas de 

turistas mais sensíveis e preocupados com a questão socioambiental. 

Em continuidade, o modelo utiliza os argumentos de Barney (1991) e Grant 

(1991) referentes à abordagem baseada em recursos quanto à identificação dos 

recursos internos, como categorizados por Massukado e Teixeira (2009), que podem 

afetar à capacidade de gerar uma vantagem competitiva sustentada e, em 

consequência o desempenho da empresa. Essa identificação contribui para a 

decisão estratégica em sustentabilidade e torna importante analisar as 

características de cada um deles em relação à vantagem competitiva proporcionada, 

e o quanto esta pode ser sustentada. Para tal, os recursos devem ser analisados em 

termos de quão são: valiosos para prover eficiência e eficácia quanto à exploração 

das oportunidades e/ou redução das ameaças ambientais; raros em relação aos 

concorrentes; difíceis de sua imitação ou obtenção pelos concorrentes; e, 

substituíveis para a geração de estratégias competitivas. Deste modo, cabe ao 

gestor entender tais condições propiciadas pelos recursos endógenos para que 

possa melhor aproveitá-los em favor da empresa. 

Os gestores participantes da pesquisa apontaram que os recursos internos 

com maior contribuição para a tomada de decisão estratégica em sustentabilidade 

nos MH foram: a localização e as instalações prediais (recursos físicos); a 

conscientização dos gestores e o envolvimento dos funcionários (recursos 

humanos); e, as parceiras e os relacionamentos construídos (recursos da arquitetura 

organizacional). Também houve citação quanto ao capital monetário (recursos 

financeiros), pois para alguns este foi um contribuinte positivo face aos custos de 

implantação das práticas e de certificação. No entanto, para outros respondentes 

este recurso não impactou na decisão tomada. 

O terceiro componente do modelo proposto alude à tomada de decisão 

estratégica em sustentabilidade por parte dos gestores. Compreende o processo de 

decisão de incorporação das questões socioambientais nas operações do MH. Isto 

requer que o gestor análise os fatores ambientais de pressão e os recursos internos 

                                                             
3 embora elas em um primeiro momento estimulem o aumento da utilização de práticas sustentáveis 

com programas e incentivos, de outra feita são descontinuadas de modo abrupto e sem preocupação 
com os demais envolvidos no processo. 
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identificados como mais relevantes, e que devem ser considerados à luz da 

capacidade da organização em arranjá-los para gerar os benefícios estratégicos 

esperados e gerar vantagens competitivas. Essa decisão será positiva (+) quando 

resultar na adoção de estratégias de implantação de ações sustentáveis e de busca 

de uma certificação ou selo em sustentabilidade. De outro modo, será negativa (-) 

quando o gestor descarta a sustentabilidade como vetor estratégico e continuar a 

adotar estratégias focadas apenas nos aspectos econômicos da lucratividade e de 

resultados de curto prazo, sem atentar para os resultados desta atuação nos 

ambientes social e natural do destino local. 

Com esse pensar, o modelo em tela apropria-se dos questionamentos 

efetuados por Vithessonthi (2009) e Le et al. (2006) sobre as atitudes e a 

incorporação da sustentabilidade na tomada de decisões estratégicas dos gestores. 

Vithessonthi (2009) afirma que o medo de resultados fracos e às mudanças 

percebidas na vantagem competitiva são fatores que afetam a performance 

organizacional e com isto afetam a decisão estratégica ecológica (uso de recursos 

naturais em níveis adequados para sua renovação). Em suma, a perspectiva de que 

a organização possa ter um desempenho econômico mais fraco, e as consequentes 

cobranças que recairão sobre os gestores inibe a tomada de decisão em adotar 

práticas mais sustentáveis. 

Para Le et al. (2006) existem vários motivos que afetam a decisão gerencial 

do MH de implantar práticas sustentáveis em suas operações e estes estão ligados 

às características: da organização, do ambiente e da inovação (como mostrado na 

Figura 7, p. 128). As características organizacionais referem-se aos fatores internos 

e a consciência e propensão de assumir riscos, enquanto as características 

ambientais consistem nos fatores externos e nas pressões impostas pelos clientes, 

concorrentes, regulamentações e ações governamentais. As características da 

inovação são relativas às vantagens que derivam de ideias, conceitos, práticas e 

serviços inerentes à sustentabilidade no meio hoteleiro, mediante a percepção: da 

complexidade de compreensão e uso; da compatibilidade com os valores e as 

experiências anteriores; da observabilidade dos possíveis resultados; e, do 

desempenho da organização (custos, reputação, vendas ou participação no 

mercado). A proposta do MISCMH é que o gestor deve considerar a influência de 

cada uma dessas características na decisão estratégica a ser tomada. 
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Como apontam Hocayen-da-Silva e Teixeira (2007) os gestores hoteleiros 

devem escolher estratégias viáveis para criação de vantagens competitivas e 

sobrevivência organizacional, com base na identificação daqueles recursos que lhes 

forneçam uma diferenciação ou distinção capaz de superar os concorrentes. A 

escolha de estratégias que incorporem o pensar e agir com sustentabilidade é uma 

via promissora para a gestão turística e dos MH em específico, devido à 

dependência de manutenção das condições socioambientais como atração para um 

dado destino. Este é um caminho de escolha apontado para ser seguido nos 

próximos anos, pois uma atuação ou compromisso em relação ao meio ambiente 

pode se constituir em uma fonte de vantagem competitiva (CYPRIANO; GÂNDARA, 

2011). 

É certo que os MH consistem em empreendimentos privados que almejam a 

lucratividade como condição necessária para continuarem suas existências e 

gerarem empregos, fluxos de renda e arrecadação de tributos em favor da 

sociedade, além de retorno dos investimentos aos seus proprietários. Contudo, ao 

vislumbrar-se um horizonte de tempo mais amplo é possível entender o aumento de 

dificuldades para obtenção de lucros e a continuidade de negócios turísticos em 

destinações poluídas, deterioradas, empobrecidas e descaracterizadas de suas 

paisagens originais (naturais, culturais e históricas). 

A adoção de práticas operacionais sustentáveis, quarto componente do 

modelo, consiste na implantação de ações que sejam capazes de reduzir ou mitigar 

os danos sociais e ambientais, presentes e futuros, derivados das operações do MH. 

Práticas resultantes da decisão estratégica em sustentabilidade que um 

empreendimento, independentemente do tamanho, tipo ou foco de atuação, ou 

ainda dos arranjos institucionais firmados, pode efetuar em sintonia com os preceitos 

de contribuição para um turismo sustentável. Como afirmam Camprubí et al. (1998) 

elas mostram a preocupação da empresa em prestar serviços adequados e ainda 

contribuir para a proteção ambiental e a sustentabilidade do turismo local, além de 

possibilitarem uma oportunidade comercial de criação de uma imagem positiva e ter 

uma vantagem competitiva de larga duração. 

A estratégia adotada servirá como estímulo para que outros 

estabelecimentos de uma destinação turística sigam os ideais da sustentabilidade 

em suas operações e passem a atuar com foco na proteção ambiental e no respeito 

à população, aos valores culturais e às características próprias da destinação, para 
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assim identificar e agir nas carências e incorreções do turismo local e gerar um 

senso de contribuição e ação coletiva. Esta atuação é concernente com a 

perspectiva de um turismo sustentável e perene, capaz de propiciar experiências de 

qualidade e enriquecedoras para a vida das populações locais, dos viajantes, dos 

trabalhadores e dos empresários do setor. 

A certificação pela NBR15401 e/ou a conquista de selos em sustentabilidade 

foram consideradas como o quinto elemento do MISCMH. A lógica é que o 

reconhecimento quanto aos esforços empreendidos pelo MH para a melhoria de sua 

atuação socioambiental e do destino de sua localização, pode ocorrer em 

decorrência do aprimoramento das práticas sustentáveis e da evolução do 

compromisso da gestão para com a sustentabilidade. Isto demonstra um avanço na 

incorporação da sustentabilidade e serve como um atestado de que as operações da 

empresa são menos agressivas e impactantes ao ambiente e à sociedade local. 

Como visto em algumas das entrevistas efetuadas, um gestor pode tomar a 

decisão de adotar práticas sustentáveis nas operações do MH, porém sem almejar 

obter alguma certificação ou rotulagem a elas referentes. Tal decisão advém da 

percepção quanto aos fatores ambientais e estímulos à certificação e dos benefícios 

correspondentes. Como afirmou Buckley (2002), isto irá depender das ações 

governamentais para incorporação da sustentabilidade no segmento e da 

compreensão da questão ambiental e seu reconhecimento por parte da demanda 

(significado dos rótulos, prêmios e certificações). Desta forma, a incorporação da 

sustentabilidade passa a se tornar vetor significante nas relações comerciais e na 

valorização das empresas favoráveis a ideia. 

A divulgação da decisão estratégica em sustentabilidade (práticas 

implantadas e selo ou certificação obtido) junto aos envolvidos no turismo 

proporciona o reconhecimento do MH como uma empresa preocupada e atuante na 

preservação do destino e de sua potencialidade turística futura. Isto capacita a 

geração de amarras integrativas de apoio, incentivos, orientações, qualificação e 

conscientização dos gestores e profissionais dos MH, além da formação de redes e 

parcerias locais (entre concorrentes, governos, instituições certificadoras e outros 

integrantes da cadeia turística). Ao mesmo tempo, consiste em um instrumento de 

diferenciação e de geração de maior vantagem competitiva, seja pela redução de 

custos, pelo aumento de faturamento e/ou pela maior atração exercida na demanda, 

com influência favorável nos desempenhos econômico, social e ambiental. 
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O sexto componente do modelo proposto está na obtenção de vantagens 

competitivas de longo prazo que levem ao alcance de melhorias na performance do 

empreendimento e de sua diferenciação positiva em comparação com outros MH do 

destino, perante o olhar da demanda (turistas). As vantagens competitivas estão 

ligadas às características organizacionais que fornecem uma distinção de 

atratividade quanto ao local de hospedagem escolhido ou preferido pelo viajante, e 

que possibilitem gerar retornos superiores aos alcançados pelos concorrentes 

similares. As práticas sustentáveis e a certificação ou selo em sustentabilidade 

podem ser considerados como aspectos que ampliam a condição da organização 

atrair os turistas e se tornem variáveis de peso no processo de escolha da 

hospedagem, dentre aqueles que possuem maior sensibilidade quanto aos impactos 

socioambientais causados por sua estadia. 

As relações entre os componentes resultantes da decisão estratégica em 

sustentabilidade nos MH são estruturadas em uma forma de fortalecimento mútuo, 

como engrenagens interligadas, que constituam um ciclo virtuoso de benefícios e 

melhorias contínuos, conforme o modelo proposto: práticas sustentáveis 

implantadas permitem obter uma certificação em sustentabilidade, que por sua vez 

estimulam a adoção de novas práticas, a melhoria das existentes e o alcance de 

maior reconhecimento público pela manutenção da certificação (NBR15401, 

Travelife e outros), dos selos recebidos (Folha Verde, Hotel Visitado e outros), 

prêmios etc. Quanto mais interligados estiverem esses componentes, maior será a 

condição de ampliarem a geração de vantagens competitivas para o MH. 

Como consequência direta da ligação dinâmica e imbricada entre as práticas 

sustentáveis implantadas, a certificação ou selo em sustentabilidade recebido e a 

diferenciação competitiva são estabelecidas alterações nos diversos âmbitos de 

desempenho do MH (último componente do modelo). Se por um lado ocorrem 

incrementos imediatos nos custos derivados da implantação das práticas, de outro 

resultarão em redução das despesas e dos custos operacionais no médio prazo. 

Todos os indicadores utilizados pela gestão para mensurar a viabilidade e a 

condição de um negócio são afetados pela definição de estratégias gerenciais de 

ação que incluam a sustentabilidade nas operações cotidianas da empresa e pelo 

reconhecimento gerado. Estes indicadores são afetados positivamente, tais como: 

econômicos (custos, faturamento bruto, lucratividade, taxas de vendas e de 

ocupação, dentre outros); sociais (desenvolvimento e valorização da comunidade 
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local, geração de empregos, remuneração adequada, dentre outros); e, ambientais 

(exploração e uso consciente dos recursos naturais, preservação da natureza e dos 

atrativos naturais, descarte adequado de resíduos e poluentes, dentre outros). 

Outro aspecto resultante dos condicionantes propostos é o de atrair mais 

empreendimentos para atuarem em prol da sustentabilidade de modo a elevar o 

patamar de competição, gerar progressos e consolidar e valorizar o turismo 

sustentável no destino como um todo. Com isto, estes contribuem para aumentar a 

competitividade dentro do destino e em relação a outros destinos similares ou 

próximos, quando da escolha pelos viajantes. 

Conforme os entrevistados, as principais influências percebidas no 

desempenho dos MH relativas à decisão estratégica em sustentabilidade foram 

econômicas derivadas da redução dos custos, da melhoria de imagem e das 

parcerias construídas. Outros indicadores operacionais também foram citados como 

impactados, como taxas de ocupação, preços e faturamento bruto, mas apenas na 

Microrregião das Hortênsias/RS. Também foram relatados ganhos de eficácia e 

eficiência influenciados pela profissionalização na gestão dos negócios. 

No desempenho social foram observadas melhorias nas relações dos MH 

com a comunidade local para manutenção da cultura regional (artesanato, produtos 

típicos, manifestações e festividades) e no emprego de trabalhadores locais e com 

garantias empregatícias. Quanto ao desempenho ambiental houve redução no 

consumo dos recursos naturais (água, energia elétrica, combustíveis fósseis e flora), 

na geração dos resíduos e na preservação das características naturais do destino. 

Por fim, o modelo proposto fecha em um looping pelo fato que o desempenho 

do MH impacta nos fatores integrantes do ambiente (demanda, rivalidade, 

fornecedores, sociedade e recursos naturais disponíveis), que por sua vez afetam os 

recursos internos e as capacidades de dotação próprias da empresa. Em 

consequência, os rumos e a decisão estratégica em sustentabilidade são irradiados 

para outros MH e integrantes do setor de turismo no destino. 

Após a descrição dos componentes, das relações presentes e das 

perspectivas de sua aplicação, a Figura 12 traz o esquema representativo de 

proposição do Modelo Integrado de Sustentabilidade e Competitividade para Meios 

de Hospedagem de Pequeno Porte (MISCMH) em função das pesquisas nos três 

destinos de estudo. 
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Figura 12 - Modelo Integrado de Sustentabilidade e Competitividade para Meios de Hospedagem de Pequeno Porte 

(MISCMH). 
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O relacionamento entre os fatores externos (macro e micro ambientais) e os 

recursos internos é de mútua influência, ou seja, a alteração em um deles irá 

provocar alterações ou reforço em outro(s). No MISCMH esta relação de 

dependência entre estes componentes é representada por uma seta com duas 

pontas. De modo similar, as relações entre as práticas sustentáveis implantadas, a 

certificação ou selo em sustentabilidade e a diferenciação competitiva também são 

representadas por meio de setas duplas. 

O ciclo demonstrado no modelo objetiva chegar ao ponto em que a adesão ao 

pensar e agir com sustentabilidade se torne uma igualdade competitiva para o 

segmento hoteleiro e quiçá para o setor do turismo nacional. Ou seja, uma condição 

obrigatória ditada pelo mercado (sociedade como um todo) para que um 

empreendimento tenha sucesso. Fato que já ocorre com os aspectos da qualidade 

de processos, produtos e serviços em outros setores econômicos, principalmente 

nos mercados e países desenvolvidos. 

O MISCMH gera reflexões necessárias para que um gestor compreenda que 

o negócio hoteleiro está diretamente ligado aos rumos e condicionantes 

(oportunidades e ameaças) presentes no destino em que se encontra, pois sua 

maior competitividade e a viabilidade futura dependem da manutenção de condições 

adequadas do local, como apontam Ritchie e Crouch (2010). Para Cunha e Cunha 

(2005) os níveis de competitividade geram impactos em todos os atores 

relacionados com as atividades de turismo e nas condições de sustentabilidade 

ambiental, social, institucional e cultural do destino turístico. 

Nessa linha de pensar, Claver-Cortés et al. (2007) afirmam que os MH 

obterão uma diferenciação positiva em relação à competição com outros destinos 

turísticos de escolha da demanda ao atuarem com estratégias gerenciais para a 

conservação dos recursos, dos atrativos e das condições socioambientais do local 

onde se encontram. Além disto, conseguirão reduzir os custos e aumentar os 

retornos, melhorando suas performances de longo prazo. 

Para finalizar este capítulo, na Figura 13 é apresentado um Modelo Geral 

Integrado de Sustentabilidade e Competitividade para Meios de Hospedagem 

(MGISCMH) para ser empregado na análise de outros tipos de MH, em outros 

destinos nacionais e, ainda, em outros segmentos ou atividades do turismo nacional. 
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Figura 13 - Modelo Geral Integrado de Sustentabilidade e Competitividade para Meios de Hospedagem 

(MGISCMH). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta etapa da tese apresenta as principais considerações resultantes de seu 

desenvolvimento em relação aos objetivos definidos. O estudo partiu de 

questionamentos sobre a contribuição da sustentabilidade nos MH para a prática de 

um turismo mais sustentável, e com menores danos socioambientais aos destinos 

turísticos, e sobre quais recursos internos afetam (favorecem) a tomada de decisão 

dos gestores hoteleiros em sustentabilidade. De maneira que estes propiciem 

melhorias na obtenção de vantagens competitivas na hotelaria nacional. Assim, 

foram definidas 4 premissas básicas para o estudo: 

1- práticas sustentáveis e programas de certificação em sustentabilidade 

para MH contribuem para o incremento da competitividade no segmento 

hoteleiro nacional; 

2- existem fatores externos que favorecem a decisão estratégica em 

adotar práticas sustentáveis e/ou buscar uma certificação em sustentabilidade 

no segmento hoteleiro nacional de pequeno porte; 

3- existem recursos organizacionais que favorecem a decisão 

estratégica em adotar práticas sustentáveis e/ou buscar uma certificação em 

sustentabilidade no segmento hoteleiro nacional de pequeno porte; 

4- recursos internos e fatores externos afetam a tomada de decisão 

estratégica dos meios de hospedagem de pequeno porte quanto à adoção de 

práticas sustentáveis e/ou de buscar uma certificação em sustentabilidade. 

 

Para verificação da validade destas premissas e com a finalidade de propiciar 

respostas que atendessem aos questionamentos estipulados foram traçados 5 

objetivos específicos. A seguir são efetuadas considerações sobre tais objetivos. 

Os levantamentos efetuados (bibliográfico e documental) permitiram 

apresentar a evolução dos programas e iniciativas de reconhecimento e certificação 

em sustentabilidade para meios de hospedagem e sua inserção nas políticas de 

turismo no Brasil. Neste contexto constatou-se que a questão da certificação em 

sustentabilidade encontra-se contemplada nas políticas para o turismo nacional 

desde a metade da última década, portanto ainda é bem recente. O PCTS foi um 

programa que muito contribuiu para o fomento inicial de um aglutinar de 

organizações interessadas em pensar e divulgar a questão da sustentabilidade no 



261 

setor. Contudo, e de modo mais específico para o segmento hoteleiro, a principal 

contribuição adveio do Programa Bem Receber que conseguiu a adesão inicial de 

mais de uma centena de empresários em vários destinos pelo país. 

No decorrer do Programa Bem Receber foram efetuadas capacitações, 

consultorias e auditorias para que os MH pudessem atender a uma série de 

requisitos ambientais, sociais e econômicos e obtivessem a certificação pela 

NBR15401. No entanto, a interrupção dos programas citados e a falta de clareza 

quanto aos objetivos e as ações empreendidas pelo Governo Federal para o setor 

do turismo alcançar um maior patamar dentre as atividades econômicas nacionais, 

foram determinantes para que apenas alguns poucos MH chegassem à certificação. 

Outro objetivo alcançado foi referente à identificação dos hotéis e pousadas 

nacionais que receberam algum selo e/ou certificação em sustentabilidade como 

reconhecimento pelas práticas sustentáveis implantadas. As iniciativas referentes à 

adoção de práticas sustentáveis nos MH, como a NBR15401, o Travelife e a Folha 

Verde começam a surtir alguns efeitos positivos. Porém ainda tímidos e em forte 

descompasso proporcional aos danos causados ao meio ambiente pelo segmento 

hoteleiro. Até setembro/2012 foi constatado um total de 61 empreendimentos 

hoteleiros no país que obtiveram uma certificação e/ou selo em sustentabilidade 

dentre as iniciativas analisadas (NBR15401, Travelife, Green Globe, Folha Verde e 

Hotel Visitado). 

Agora, dado o elevado número de MH existentes no país, estimado em cerca 

de 30 mil, e as pretensões do PCTS e do Bem Receber, que eram de gerar a 

adesão de centenas de empreendimentos espalhados por dezenas de destinos 

turísticos nacionais, foi constatado que ainda é bem pequeno o quantitativo dos que 

alcançaram algum dos reconhecimentos citados. Deste total, chama a atenção que 

apenas sete MH conseguiram concluir o processo de certificação (um pelo Travelife 

e seis pela NBR15401)4. 

Com base nas entrevistas realizadas com os MH certificados pela NBR15401 

e em outros localizados nos mesmos destinos turísticos foram identificados aspectos 

facilitadores e dificultadores quanto à incorporação de práticas sustentáveis e à 

certificação em sustentabilidade pela NBR15401, a partir da percepção dos gestores 

hoteleiros nacionais. Como destaque, o Programa Bem Receber foi citado como 

                                                             
4 Em dezembro de 2012 mais um MH obteve a certificação NBR15401, o Mabu Thermas & Resort em 

Foz do Iguaçu/PR, porém não houve como inclui-lo na presente pesquisa. 
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importante facilitador para a implantação das ações sustentáveis em quase todos os 

MH e fundamental para o alcance da certificação por seis deles. As condições, o 

suporte e as consultorias fornecidas por organizações parceiras como o SEBRAE, o 

IH e a ABNT muito influenciaram na conscientização das equipes de trabalho e na 

sistematização dos processos operacionais e gerenciais, não só quanto aos 

aspectos socioambientais, mas para a profissionalização da gestão em 12 dos MH 

pesquisados. 

Como fatores que dificultaram a incorporação da sustentabilidade foram 

destacados o término do Programa Bem Receber, o elevado custo do processo de 

certificação, tanto para obtenção quanto para sua manutenção, e a pouca 

consciência em sustentabilidade entre os envolvidos com a atividade turística 

(empresários, gestores públicos, turistas e comunidades receptoras). Estes fatores 

geram o desestímulo e poucas cobranças para que as empresas atuem com maior 

respeito à natureza e à sociedade. 

Em relação aos fatores externos que favorecem a adesão aos programas de 

certificação em sustentabilidade no segmento hoteleiro nacional foram identificadas 

pressões exercidas pelo alto grau de competitividade em alguns dos destinos, o que 

implicou na busca por estratégias de diferenciação dentre os MH dos destinos 

pesquisados. A incorporação de práticas sustentáveis foi entendida como capaz de 

gerar um diferencial competitivo. Em contraponto, a existência de programas e 

iniciativas que agregam os empresários dotados de posturas e visões quanto à 

formação de um nicho de mercado de turistas que tenham a sustentabilidade como 

fator importante na escolha de um MH, foi vista como um fator de favorecimento 

quanto à decisão estratégica tomada. 

A pesquisa também evidenciou que existem recursos organizacionais que 

favorecem os gestores do segmento hoteleiro nacional a aderirem aos programas de 

certificação em sustentabilidade. Dentre os MH observou-se que os recursos físicos 

da localização em destinos dotados de boas condições de preservação da natureza 

e da existência de estruturas prediais que facilitaram a implantação de práticas 

sustentáveis nos empreendimentos foram os mais citados. Também houve destaque 

para o envolvimento dos recursos humanos nos processos de certificação, 

capitaneados pelo elevado grau de consciência ecológica demonstrado pelos 

gestores e fruto das capacitações e treinamentos realizados. Além destes, os 
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relacionamentos desenvolvidos, sobremodo derivados do Programa Bem Receber, 

foram tidos como recursos da arquitetura organizacional relevantes para o processo. 

O estudo efetuado com uma amostra de 15 MH, sendo 12 contemplados com 

alguma certificação e/ou selo em sustentabilidade, mostrou as influências e 

implicações da tomada de decisão estratégica (implantação de práticas sustentáveis 

e/ou certificação em sustentabilidade) na obtenção de vantagem competitiva no 

segmento hoteleiro. Para os respondentes a decisão tem resultado em reduções nos 

custos operacionais pela economia no consumo de recursos naturais, sobretudo 

água e energia, e incremento na divulgação dos empreendimentos (marca) em face 

da propagação do conhecimento sobre a atuação sustentável do MH, por meio de 

reportagens espontâneas (mídia gratuita) locais e até nacionais. Estes fatores têm 

propiciado condições competitivas mais adequadas e, em alguns casos, até o 

reposicionamento em níveis mais elevados em relação ao segmento nos destinos de 

localização. Contudo a maioria não utiliza ou sequer possui instrumentos e 

indicadores para auxiliar na tomada de decisão em sustentabilidade. 

Como último objetivo específico deste estudo foi elaborado um modelo para 

entendimento da relação entre sustentabilidade (práticas sustentáveis e/ou 

certificação) e competitividade na decisão estratégica dos meios de hospedagem de 

pequeno porte. O modelo denominado de MISCMH procura analisar os níveis de 

relacionamento e quais são os fatores externos e os recursos endógenos mais 

relevantes quanto à decisão tomada pela gestão dos MH em adotar a 

sustentabilidade como aspecto estratégico. Tal decisão refere-se a implantar 

práticas operacionais e de gerenciamento que sejam mais sustentáveis em termos 

socioambientais e que gerem reflexos positivos na consecução de vantagens 

competitivas em relação aos demais integrantes do destino turístico em que atua. 

O modelo partiu do pressuposto que a decisão tomada em sustentabilidade 

pelos MH de pequeno porte gera vantagem ou diferenciação competitiva a partir da 

incorporação da sustentabilidade na organização e resulta em melhoria do 

desempenho operacional, nos indicadores econômicos (taxas de ocupação, custos 

operacionais, margem de lucratividade, e retorno dos investimentos), ambientais 

(redução no uso e maior conservação dos recursos naturais e mitigação e descarte 

mais adequado dos resíduos gerados) e sociais (relacionamentos com a 

comunidade e órgãos públicos, trabalhadores motivados e parcerias). 
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Em consequência dessa decisão ocorre também uma redução nos impactos 

socioambientais no destino turístico e a melhoria de sua condição de manter a 

atratividade junto à demanda, pela preservação das características do entorno 

(naturais e culturais). Com isto, os níveis de exigência, valorização e pressões 

externas para que os MH adotem a sustentabilidade tendem a aumentar e tornar 

mais valiosos os recursos internos dotados de características e condições que 

contribuem para facilitar a integração entre sustentabilidade e competitividade em 

um MH, conforme a Teoria da RBV. Assim como, o modo de mobilização e a 

capacidade de organização destes recursos frente às pressões externas impostas 

nos níveis macro e micro ambiental. Concebe-se que esses recursos podem  

O MISCMH permite visualizar que a adesão à sustentabilidade na gestão 

hoteleira pode ser considerada como um ciclo virtuoso capaz de gerar ganhos para 

os negócios, para os destinos turísticos, para a demanda e para a sociedade em 

geral. Portanto, isto aponta para a necessidade de atenção por parte de todos os 

envolvidos na cadeia turística nacional. 

Cabe ressaltar que as entrevistas efetuadas junto aos 15 MH componentes 

da pesquisa permitiram identificar quão relevante é a questão da sustentabilidade 

para o sucesso dos negócios hoteleiros de pequeno porte nos três destinos 

estudados, de acordo com a ótica de seus gestores. Desta forma, se entende que a 

presente tese, que teve como objetivo mor analisar a decisão estratégica em 

sustentabilidade tomada pelas organizações do segmento hoteleiro alcançou ao que 

se propunha. 

Por fim, apesar das limitações encontradas em função do caráter recente do 

tema de estudo no país, do número reduzido de MH que atenderam as condições 

previstas e que participaram da pesquisa, estes localizados em somente 3 destinos 

turísticos nacionais, pôde-se intentar responder as duas questões iniciais deste 

estudo: 

 

1- Como a adoção de práticas sustentáveis e a certificação em 

sustentabilidade (NBR15401) podem contribuir para a competitividade no 

segmento hoteleiro nacional? Mediante redução nos custos operacionais pelo uso 

mais consciente e eficiente dos recursos naturais disponíveis, pela geração de maior 

destaque, divulgação e conhecimento da atuação sustentável do MH na localidade e 

no país e por último, pela contribuição para uma gestão profissional do negócio. 
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2- Quais recursos organizacionais inerentes à adoção de práticas 

sustentáveis e à certificação em sustentabilidade (NBR15401) favorecem obter 

vantagens competitivas pelos MH de pequeno porte e um turismo sustentável 

no país? Os principais recursos identificados foram a localização do MH e suas 

estruturas prediais (recursos físicos), a consciência dos proprietários e o 

envolvimento dos trabalhadores com a sustentabilidade (recursos humanos) e, a 

construção de relacionamentos e parcerias (recursos da arquitetura organizacional). 

 

Portanto, em face do exposto, o pressuposto geral formulado pode ser 

considerado como verdadeiro, pois segundo a percepção dos gestores 

entrevistados, a tomada de decisão estratégica em sustentabilidade (adoção de 

práticas sustentáveis e/ou certificação pela NBR15401) está relacionada à 

capacidade de mobilização de determinados recursos organizacionais como fator de 

diferenciação competitiva entre os MH de pequeno porte, o que possibilitou idealizar 

o MISCMH. 

Ë importante frisar que esta diferenciação é ainda pequena e baseada mais 

na redução dos custos e na divulgação mercadológica gerada nos MH, do que em 

outros aspectos. Contudo, à medida que a sociedade brasileira evoluir na 

constatação que a incorporação da sustentabilidade pelas organizações do turismo 

é uma necessidade para a manutenção da própria atratividade em um destino, mais 

relevância esta terá como atributo estratégico para as organizações, pois estas 

serão exigidas a prestarem serviços turísticos em sintonia com a manutenção das 

condições sociais, culturais e ambientais das destinações. 
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9 SUGESTÕES 

 

No capítulo final desta tese são apresentadas sugestões e recomendações 

quanto à incorporação e aprimoramento da temática da sustentabilidade nas 

empresas de hotelaria, nas políticas (locais, regionais e nacionais) para o setor do 

turismo e nos programas e iniciativas de rotulagem e certificação em 

sustentabilidade para MH. São ainda efetuadas sugestões relativas à continuidade e 

aos possíveis desdobramentos oriundos desta pesquisa, bem como para novos 

estudos sobre a sustentabilidade na gestão do turismo. 

 

9.1 SUGESTÕES REFERENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

 

As observações e análises efetuadas junto aos MH pesquisados 

evidenciaram que as políticas e programas de governo para o turismo ainda 

necessitam atribuir um peso maior à questão da sustentabilidade socioambiental. 

Neste intuito, aqui são efetuadas cinco sugestões para que o país possa aproximar-

se do estado de uma prática turística mais sustentável e perene. 

A primeira é que cabe aos entes governamentais em suas diferentes 

instâncias e esferas no país (municipal, estadual e federal), principalmente o MTur, 

influenciar os empresários do setor do turismo a adotarem práticas operacionais 

mais sustentáveis, assim como, divulgar os benefícios gerados por tal conduta para 

a sociedade e para a atratividade turística das localidades. Um dos instrumentos 

indicados para isto seria estimular que as certificações em sustentabilidade, como a 

NBR15401, sejam mais conhecidas e valorizadas por todos os stakeholders do 

turismo nacional. 

Outra maneira de atuação sugerida seria por meio de legislações e 

fiscalizações mais rigorosas com a previsão de punições, como multas, suspensão 

das atividades e até o fechamento dos estabelecimentos que atuam em desrespeito 

às leis vigentes. Práticas como o despejo de esgoto in natura em rios e lagoas, o 

descarte indevido de resíduos, o uso de mão-de-obra sem vínculo empregatício e a 

facilitação ao turismo sexual e à exploração infanto-juvenil, por exemplo, ainda 

ocorrem em muitos MH no país. Portanto, devem ser objeto de campanhas públicas 

de esclarecimento e de seu combate de maneira mais rígida, para que aqueles 
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empresários que pensam apenas no aspecto da obtenção de lucratividade a 

qualquer custo, possam refletir e passar a respeitar os valores sociais e ambientais. 

Como a maioria dos estabelecimentos hoteleiros nacionais é de pequeno ou 

médio porte, fica aqui como terceira sugestão que as políticas, os programas e as 

iniciativas para o desenvolvimento e o aprimoramento do segmento sejam voltados 

para estes MH. Além disso, é comum que tais estabelecimentos possuam pouca 

dotação de recursos financeiros, o que torna difícil a aquisição e incorporação de 

equipamentos ecoeficientes e o uso de fontes alternativas de energia, bem como a 

contratação de profissionais melhor qualificados e, em consequência, com maior 

conscientização socioambiental nas operações e na gestão do negócio. 

A quarta sugestão seria quanto à atuação governamental junto aos 

empreendimentos de grande porte. É fato reconhecido que estes possuem recursos 

financeiros próprios ou dispõem de linhas de crédito que facilitam a implantação de 

sistemas de gestão ambiental. Muitas redes hoteleiras internacionais que atuam no 

país já desenvolveram sistemas e diretrizes próprias em sustentabilidade pelo fato 

de atuarem em outros países nos quais existem regulamentações mais rigorosas 

quanto ao meio ambiente. Portanto, em relação a estes MH deve o governo ter uma 

atuação mais focada no estímulo, no controle e na cobrança para que apliquem 

estas experiências e conhecimentos nas unidades aqui instaladas. 

Por fim, cabe a última sugestão para que o poder público (MTur) tenha maior 

atuação na qualificação da força de trabalho empregada nas atividades do turismo, 

não só quanto aos aspectos da sustentabilidade, como destacado pelos 

entrevistados, mas também em termos de atendimento e de gestão empresarial. 

Estes fatores são fundamentais para que o país possa se tornar um destino mais 

relevante no turismo internacional, pois tem sido destaque a falta educação e 

qualificação no setor do turismo e na população em geral. 

 

9.2 SUGESTÕES REFERENTES ÀS INICIATIVAS E PROGRAMAS EM 

SUSTENTABILIDADE NO TURISMO 

 

Em relação aos programas de rotulagem e certificação em sustentabilidade, 

tanto de origem pública como privada, é fato que estes ainda são recentes e, 

portanto, ainda não atingiram os resultados esperados em termos de efeito e grau 

de adesão. Todavia é importante que mantenham como característica a adesão 
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voluntária, fomentada por campanhas de divulgação e com base no interesse e 

cobrança da demanda. Esse aspecto sugerido facilita o envolvimento e a superação 

dos obstáculos e das dificuldades de sua aceitação e consolidação junto ao setor do 

turismo. 

Em particular aos MH, os selos e as certificações existentes focalizadas neste 

estudo (NBR15401, Travelife, Green Globe, Folha Verde e Hotel Visitado) ainda são 

pouco conhecidos e entendidos pela população em geral. Cabe recomendação para 

que os organismos envolvidos com o reconhecimento e a operacionalização de tais 

iniciativas (consultores, auditores e certificadores) articulem esforços para ampliar 

sua divulgação no segmento hoteleiro e junto à demanda, assim como estabeleçam 

padrões similares de exigências para sua obtenção pelos MH. Poderia ser o caso de 

uma convergência destas variadas iniciativas para apenas uma ou duas no país, o 

que evitaria certa competição e reduziria a confusão gerada na demanda, condições 

estas que acabam por diminuir o potencial de se atingir os objetivos de contribuir 

para o turismo sustentável. 

Outro aspecto sugerido durante as entrevistas foi que os selos ou 

certificações em sustentabilidade passem a fornecer informações e esclarecimentos 

sobre as práticas e produtos inerentes à certificação obtida, pois isto poderá tornar 

mais claro seus objetivos junto à demanda turística. De modo que tais iniciativas se 

tornem instrumentos de auxílio na tomada de decisão quanto a um turismo mais 

sustentável e à hospedagem em um destino turístico. 

Por fim, devido ao rigor e a inflexibilidade das diretrizes da NBR15401, 

relatados como dificuldades por parte dos hotéis e pousadas de menor porte, 

sugere-se a criação de uma escala com níveis de gradação para a certificação, 

como a existente no SBClass. A lógica é que um MH possa buscar uma certificação 

inicial em um nível mais brando até alcançar um patamar de excelência. Assim, 

seriam implantadas práticas sustentáveis aos poucos, e de acordo com o porte, as 

condições financeiras e os impactos nas operações da empresa. A progressão para 

níveis mais elevados ocorreria à medida que novas práticas e melhorias fossem 

incorporadas e novas auditorias realizadas para mudança da certificação. 
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9.3 SUGESTÕES REFERENTES AOS EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO 

 

As entrevistas e visitas efetuadas nos MH mostraram vários aspectos 

positivos quanto à incorporação da sustentabilidade no setor do turismo, apesar da 

recenticidade de sua aplicação na maioria. A conscientização dos gestores quanto 

aos impactos no entorno levou ao desenvolvimento de práticas para a melhoria das 

operações, o que gerou redução nos custos, retorno dos investimentos de 

adequação operacional e de aquisição de equipamentos derivados da decisão de 

implantar a sustentabilidade, e melhor divulgação mercadológica dos negócios. 

A pesquisa apontou uma tendência de melhoria no desempenho dos MH pela 

combinação da redução de custos com a maior exposição da marca, em face da 

incorporação da sustentabilidade e da maior compreensão por parte da sociedade 

sobre a questão. Isto pode trazer vantagens competitivas àqueles que estiverem na 

ponta do processo. Como fator que pode auxiliar esta conscientização e tornar mais 

nítidos os impactos da sustentabilidade adotada na gestão e no desempenho dos 

MH está a utilização de indicadores e variáveis que permitam mensurar e 

compreender tal importância. Portanto, recomenda-se aos gestores/empresários 

hoteleiros que implantem práticas sustentáveis em seus MH e compreendam que tal 

ação irá gerar vantagens àqueles visionários ou inovadores que entendem que a 

sustentabilidade pode se tornar um vetor estratégico de diferenciação e para a 

longevidade do negócio. 

Na realidade atual, o número de empresas identificadas ou reconhecidas por 

uma atuação sustentável ainda é bem pequeno no Brasil. Desta forma, cabe 

recomendar que as associações setoriais de empresários, como a ABIH e as 

entidades locais nos destinos turísticos, efetuem esforços para divulgar e estimular 

que mais empresas sigam o caminho do turismo sustentável. É preciso entender que 

a preservação das características do meio ambiente e da sociedade irá refletir na 

preservação do próprio negócio turístico em um destino. 

 

9.4 SUGESTÕES REFERENTES À SUSTENTABILIDADE NA ESCOLHA 

TURÍSTICA 

 

À sociedade em geral cabe sugestão para que atribua maior peso à 

sustentabilidade nas escolhas de consumo de produtos e serviços. Em particular 
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quanto à escolha turística é preciso que se reconheça que toda atividade de turismo 

gera impactos no ambiente natural e social. A questão está em que um turista deve 

efetuar sua escolha de hospedagem em um MH com práticas sustentáveis e assim 

possa contribuir para gerar os menores impactos sociais e ambientais possíveis. 

Cada turista deve considerar que precisa respeitar os valores e as 

características culturais, sociais e ambientais do destino em que realiza suas 

atividades de turismo, seja a lazer ou a negócios. É necessário que ele desenvolva 

uma consciência quanto a isto e que possa valorizar os instrumentos de 

reconhecimento em sustentabilidade (selos e certificações) e exigir que as empresas 

e organizações que prestam qualquer tipo de serviço ligado ao turismo adotem 

práticas sustentáveis. 

Também cabem cobranças para que as autoridades e os órgãos públicos 

exerçam o seu devido papel como representantes da sociedade quanto à 

fiscalização, ao respeito e ao cumprimento das leis, valores sociais e preservação da 

natureza. Ao agir assim, o turista estará a contribuir para a perenidade da condição 

dos destinos escolhidos. 

 

9.5 SUGESTÕES REFERENTES A NOVOS ESTUDOS NO TURISMO 

 

O término do presente estudo trouxe importantes conhecimentos que 

permitiram apontar respostas para as indagações que suscitaram o interesse de 

pesquisa sobre a sustentabilidade nos meios hoteleiros nacionais. Todavia, também 

acabaram por gerar novas perspectivas e desdobramentos relativos a uma série de 

outros questionamentos, dentre os quais podem ser citados: 

 o aumento das pressões exercidas pelos stakeholders externos (demanda, 

concorrentes e órgãos de governo) pode gerar maior mobilização dos MH para a 

implantação de práticas sustentáveis e a busca de certificação pela NBR15401? 

 será que os MH certificados pela NBR15401 ou reconhecidos com selo em 

sustentabilidade obterão no médio prazo melhores resultados operacionais do que 

outros similares situados nos mesmos destinos turísticos? 

 será que os recursos internos citados pelos gestores entrevistados como 

contribuintes para a decisão estratégica em sustentabilidade podem gerar vantagens 

competitivas de longo prazo (sustentadas)? 
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 será que os recursos internos citados pelos gestores entrevistados como 

contribuintes para a decisão estratégica em sustentabilidade serão os mesmos em 

outros destinos turísticos? 

 a formação da rede nacional de hotéis sustentáveis, como a iniciada pelos 

MH de Canela e Gramado/RS, seria um caminho efetivo para tornar o turismo mais 

sustentável e a melhoria no desempenho dos MH associados? 

 o modelo proposto (MISCMH) poderia ser aplicado para análise da relação 

entre sustentabilidade e vantagem competitiva em MH de médio ou grande porte? 

 o modelo proposto (MISCMH) poderia ser aplicado para análise da relação 

entre sustentabilidade e vantagem competitiva em MH localizados em outros 

destinos turísticos? 

 o modelo proposto (MISCMH) poderia ser aplicado para análise da relação 

entre sustentabilidade e vantagem competitiva em empresas de outros segmentos 

do turismo (alimentação, receptivo, aventura, transportes, etc.)? 

 

Com base nesses questionamentos são sugeridos novos estudos acadêmicos 

e a elaboração de instrumentos de gestão e de metodologias de pesquisa que 

possam colaborar para o entendimento da relevância da incorporação da 

sustentabilidade por todos os envolvidos na cadeia do turismo e da hoteleira 

nacional. Alguns desses estudos propostos poderão ter por objetivo analisar os 

seguintes aspectos:  

 o entendimento e a difusão da incorporação da sustentabilidade 

socioambiental (práticas sustentáveis, selos e certificação) nos MH nacionais; 

 os impactos e resultados da incorporação da sustentabilidade 

socioambiental nos diversos segmentos do turismo nacional; 

 os impactos e resultados da incorporação da sustentabilidade 

socioambiental nos destinos turísticos nacionais; 

 a formação de redes para o turismo sustentável e seus reflexos no 

desempenho dos MH e nos destinos turísticos; 

 o desempenho econômico longitudinal dos MH relacionado à certificação 

pela NBR15401 e/ou selos em sustentabilidade em comparação com outros MH 

similares nos mesmos destinos; 
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 o emprego do MISCMH em outros destinos e/ou outros segmentos do 

turismo nacional. 

 

O Quadro 44 apresenta as principais sugestões derivadas da presente 

pesquisa voltadas aos atores ou envolvidos no setor do turismo nacional quanto à 

temática da sustentabilidade: 

 
Quadro 44 - Sugestões aos envolvidos no setor do turismo quanto à 

sustentabilidade 

ATOR SUGESTÕES 

Políticas Públicas de 
Turismo (Governo) 

- influenciar a adoção de práticas sustentáveis e a certificação no setor do 
turismo como um todo. 
- estabelecer legislações e realizar fiscalizações mais rigorosas e punitivas 
aos que atuam em desrespeito às leis vigentes. 
- focar os programas e iniciativas nos negócios de pequeno porte. 
- estimular e cobrar que os grandes empreendimentos hoteleiros apliquem os 
sistemas de gestão ambiental desenvolvido em outros países. 
- atuar na qualificação da força de trabalho para o turismo. 

Programas e 
Iniciativas em 

Sustentabilidade 

- manter sua característica de adesão voluntária. 
- ampliar sua divulgação no segmento hoteleiro e junto à demanda. 
- estabelecer padrões similares de exigências. 
- convergência das iniciativas existentes para apenas uma ou duas no país. 
- fornecer informações e esclarecimentos sobre as práticas e produtos 
inerentes à certificação obtida por um MH. 
- criar uma escala de gradação para a certificação. 

Empresários e 
Gestores Hoteleiros 

- implantar práticas sustentáveis e buscar a certificação de seus MH. 
- divulgar e estimular que mais empresários atuem para o turismo sustentável. 

Demanda/Sociedade 

- atribuir maior peso à sustentabilidade nas escolhas de consumo de produtos 
e serviços turísticos. 
- reconhecer que o turismo gera impactos nos ambientes natural e social. 
- respeitar os valores e as características dos destinos turísticos. 
- valorizar os instrumentos de reconhecimento em sustentabilidade (selos e 
certificações) e exigir que as empresas e organizações do turismo adotem 
práticas sustentáveis. 
- cobrar que as autoridades públicas fiscalizem o cumprimento e o respeito às 
leis, aos valores sociais e à preservação da natureza. 

Academia 
- desenvolver estudos, instrumentos e metodologias que colaborem para 
maior relevância da sustentabilidade na gestão do turismo e hoteleira. 

 

Espera-se que a realização desses estudos e a consequente divulgação dos 

problemas, dos erros e dos acertos nos processos de decisão quanto à implantação 

da sustentabilidade nas empresas, dos resultados econômicos alcançados, bem 

como de seus reflexos na conservação e na mitigação dos impactos (ambientais e 

sociais) nos atrativos naturais e destinos turísticos nacionais, possam servir como 
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estímulos à que outros gestores/empresários tomem a decisão de percorrer o 

caminho que leva ao turismo sustentável. 

Afinal, será muito importante que num futuro bem próximo o Brasil possa ser 

reconhecido como um dos principais destinos turísticos mundiais, mas não só por 

sua natureza exuberante, diversidade de biomas, festividades, riqueza cultural e 

receptividade, mas também pela prática de um turismo em harmonia e respeito com 

a natureza e os valores da sua população e de cada comunidade de seus destinos 

turísticos. 
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Apêndice A – Artigos sobre desenvolvimento sustentável e turismo 
sustentável 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Gladwin, 
Kennelly e 

Krause, 1995 

Apresentar os requisitos de 
desenvolvimento, dentro do paradigma 
do sustentacionismo e rejeitar os 
paradigmas do tecnocentrismo e do 
ecocentrismo por suas incongruências. 

Necessidade de reintegração da 
humanidade com a natureza tendo a 
ciência organizacional como suporte 
para o desenvolvimento ecologicamente 
e socialmente sustentável. 

Garrod e 
Fyall, 1998 

Argumentar que é preciso mover os 
estudos sobre definições de turismo 
sustentável para considerar como este 
pode ser implantado na prática. 

Uso de uma abordagem de metodologia 
de economia ambiental como possível 
caminho para implantar o turismo 
sustentável. 

Banerjee, 
2003 

Explorar as contradições inerentes ao 
conceito de desenvolvimento sustentável. 

Alternativas ao modelo colonialista de 
desenvolvimento sustentável e suas 
implicações nos estudos 
organizacionais. 

Farreell e 
Twining-Ward, 

2004 

Prover uma introdução sobre a extensão 
do potencial de aplicação do 
conhecimento sobre sustentabilidade no 
campo de estudos do turismo. 

Sugere a reconceituação do campo de 
estudos sobre o turismo para facilitar 
uma transição para a sustentabilidade. 

Dachary e 
Burne, 2004 

Analisar as relações da atividade turística 
com o modelo hegemônico e seu papel 
numa economia globalizada. 

O turismo reproduz as contradições 
internas de cada sociedade (aprofunda 
ou atenua-as), mas sempre transforma 
a realidade. 

Dachary e 
Burne, 2006 

Revisar os principais trabalhos que 
abordaram (sociologicamente) o estudo 
do turismo no século XX e as tendências 
teóricas atuais. 

Necessidade de um olhar holístico para 
conhecer melhor o fenômeno do turismo 
não exclui os estudos focais e que estes 
devem dar respostas aos problemas 
das sociedades emergentes. 

Saarinen, 
2006 

Analisar a ideia e natureza do turismo 
sustentável e como os limites do 
crescimento são caracterizados, 
conhecidos e conjuntos em princípio, a 
partir de diferentes conceitos e tradições 
do desenvolvimento sustentável. 

Aponta a necessidade de 
responsabilidade e integração entre os 
focos local e global no processo de 
desenvolver um turismo sustentável e 
que deve ocorrer sua descentralização. 

Lansing e 
Vries, 2008 

Definir e questionar se o turismo 
sustentável é um novo termo que soa 
éticamente ou é uma trama de marketing 
para atrair turistas mais conscientes. 

Necessidade de criação de um 
instrumento de governança para 
desenvolvimento do turismo 
sustentável, que tenha a objetividade e 
a autoridade para dar respostas éticas 
aos conceitos relacionados ao turismo 
de massa ‗convencional‘ e justificar o 
uso da sustentabilidade como 
ferramenta de diferenciação. 
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Apêndice B - Artigos sobre certificação, prêmios, rótulos e iniciativas de 

sustentabilidade 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Font e Tribe, 
2001 

Rever e avaliar prêmios ambientais 
para diversos setores econômicos 
(incluindo destinos e empresas de 
turismo na Europa) usando análise 
comparativa. 

Proposição de um modelo global para 
prêmios ambientais voltados para turismo 
e recreação. 

Buckley, 2002 

Revisar algumas questões e 
circunstâncias que influenciam a 
ampliação do potencial que os rótulos 
ambientais podem alcançar no 
turismo. 

Rótulos ambientais necessitam: ampla 
cobertura e penetração em setores de 
mercado relevantes; critérios de ingresso 
bem definidos e transparentes, auditoria 
independente e penalidades para o não 
cumprimento; destaque na elaboração de 
regulações ambientais. 

Sasidharan, 
Sirakaya e 
Kerstetter, 

2002 

Prover uma análise conceitual do 
desejabilidade de adoção de rótulos e 
certificações ecológicas para 
empresas do turismo em países em 
desenvolvimento. 

Rótulos ambientais para o turismo servem 
como uma estratégia protecionista para 
aumentar o market share, independente do 
seu potencial impacto ambiental, e são 
suscetíveis de funcionar como um ardil de 
marketing para as grandes empresas na 
crescente indústria do turismo nos países 
em desenvolvimento. 

Boer, 2003 

Analisar o papel da rotulagem e 
certificação na construção de políticas 
para tornar os processos de produção 
e consumo mais sustentáveis. 

O papel dos rótulos de sustentabilidade 
será mais diferenciado ao passar de ajuda 
nas decisões de compras, para uma 
postura de garantia de qualidade nos 
processos de produção x consumo. 

Skinner, Font 
e Sanabria, 

2004 

Análise e comparação das estruturas 
organizacionais, governança e 
finanças de programas de certificação 
em turismo. 

Programas de certificação possuem custos 
de manutenção superiores aos valores que 
arrecadam. Para estimular a maior adesão 
devem reduzir suas taxas. 

Bohdanowicz, 
Simanic e 
Martinac, 

2005 

Analisar e comparar 4 relatórios e 
sistemas de benchmarking, seguido de 
debate de suas pertinência e utilidade 
para o setor hoteleiro. 

A indústria hoteleira tem necessidade de 
realiar e aplicar universalmente 
ferramentas para a comunicação e 
benchmarking sobre performance 
ambiental, do modo colaborativo com 
outros setores. 

Medina, 2005 

Analisar a certificação em ecoturismo 
como geradora de padrões e 
benefícios para a população local 
(Belize). 

Sugere que programas de certificação em 
ecoturismo consigam identificar e 
harmonizar interesses dos residentes 
locais em termos e aspectos chave. 

Vithessonthi, 
2009 

Teorizar sobre os fatores perceptivos 
que influenciam a tomada de decisão 
dos executivos rumo a uma estratégia 
de sustentabilidade ecológica 
corporativa. 

Modelo e proposições para estudo dos 
fatores percebidos como influenciadores 
na tomada de decisões rumo ao 
desenvolvimento sustentável. 
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Apêndice C - Artigos sobre teorias organizacionais e elaboração estratégica 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Mintzberg, 
1973 

Analisar como as empresas 
tomam decisões para moldar 
suas estratégias relacionadas ao 
ambiente. 

O processo de tomada de decisões estratégico 
existe em três modos: empresarial (decisões 
tomadas por um poderoso tomador de decisão); 
adaptativo (coligação de decisores reage às 
pressões ambientais com pequenos e 
desconexos passos); e planejamento (analistas 
integram em planos sistemáticos). 

Quinn, 1978 
Discutir e explicar como o 
incrementalismo lógico funciona 
nas corporações. 

O incrementalismo lógico permite unir as 
contribuições da análise sistemática racional, as 
políticas e teorias de poder com os conceitos de 
comportamento organizacional. Ajuda a obter 
coesão e identidade com novos rumos e permite 
utilizar os insumos informacionais e analíticos da 
melhor forma na escolha das linhas de ação. 

Barney, 
1991 

Examinar a ligação entre os 
recursos da firma e a vantagem 
competitiva sustentável 

Modelo de relacionamento entre recursos da 
firma e vantagem competitiva sustentável. 

Grant, 1991 

Propor um framework da 
abordagem baseada em recursos 
para a formulação estratégica que 
integra um número de temas-
chave decorrentes da literatura 
corrente. 

Os recursos e capacidades da empresa são 
centrais na elaboração estratégica, pois neles se 
pode estabelecer a identidade e o quadro 
estratégico e as principais fontes da lucratividade 
da empresa. A chave para a abordagem baseada 
em recursos é compreender as relações entre 
recursos, capacidades, vantagem competitiva e 
rentabilidade – e os mecanismos pelos quais a 
vantagem competitiva pode ser sustentada. 

Idenburg, 
1993; 

Apresentar que os processos de 
desenvolvimento estratégico 
podem ser classificados em 4 
visões distintas e que possuem 
os papéis de racionalidade, 
experiências de aprendizagem e 
suplementam espontaneamente 
umas as outras. 

As 4 visões do processo de desenvolvimento 
estratégico devem estar refletidas nas pesquisas 
empresariais e acadêmicas. Estudos de casos e 
práticas devem contribuir para aumentar a 
compreensão dos processos de aprendizagem 
organizacional e dimensão política do 
desenvolvimento estratégico. 

Vasconcelos 
e Cyrino, 

2000 

Análisar as 4 principais correntes 
teóricas que tratam da vantagem 
competitiva. 

Necessidade de convergência entre estratégia 
empresarial e teoria organizacional como via de 
pesquisa fundamental para a evolução de ambas 
as disciplinas. 

Kor e 
Mahoney, 

2004 

Focar nas contribuições e 
relevância do artigo clássico de 
Penrose (1959) para a moderna 
teoria da RBV. 

O trabalho de Penrose contribui para o 
conhecimento sobre a criação endógena da 
vantagem competitiva e dos processos 
específicos de crescimento e diversificação 
empresarial e do processo pelo qual podem 
sustentar vantagens competitivas através de 
mecanismos específicos de isolamento. 

Kretzer e 
Menezes, 

2006 

Sintetizar as principais 
implicações teóricas da RBV para 
o entendimento da vantagem 
competitiva da firma. 

Abordagem contemporânea, talvez dominante, 
para a análise da vantagem competitiva 
sustentável é a RBV. 

Furrer, 
Thomas e 
Goussevs-
kaia, 2008 

Analisar 26 anos de pesquisas 
publicadas nos principais 
periódicos em gerenciamento 
estratégico e estudar os 
relacionamentos entre os 
subcampos do gerenciamento 
estratégico e possíveis caminhos. 

A abordagem científica tem reduzido 
analiticamente a estratégia em diversos 
componentes. Recentemente, se identifica uma 
visão mais equilibrada e integrativa entre as 
diferentes influências acadêmicas no campo da 
gestão estratégica e que tende a se reforçar nos 
próximos anos. 
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Apêndice D - Artigos sobre competitividade e sustentabilidade em destinos 

turísticos 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Crouch e 
Ritchie, 1999 

Examinar a ligação entre prosperidade 
societal (qualidade de vida) e turismo 
utilizando um framework de 
competitividade/sustentabilidade para 
destinos turísticos. 

Um framework que para entendimento e 
fortalecimento da habilidade de uma 
destinação competir efetivamente no 
cenário internacional. 

Kozak e 
Rimmington, 

1999 

Apresentar uma metodologia de 
estabelecimento de competitividade 
internacional para destinações 
turísticas por meio do uso de dados 
quantitativos e qualitativos. 

Método de estabelecimento de 
competitividade para destinações turísticas 
e identificação dos atributos que 
possibilitam maior competitividade. 

Mihalič, 2000 

Usar o Modelo de Calgary (Ritchie e 
Crounch, 1993) como uma ferramenta 
para ligar a competitividade e os 4 
tipos de iniciativas de gerenciamento 
ambiental. 

As iniciativas ambientais são bem-vindas, 
pois representam um movimento no 
sentido ambiental. Ocasionam certa 
confusão nos clientes potenciais e 
resultam em inovação ambiental de 
marcas. 

Melián-
González e 

García-
Falcón, 2003 

Aplicar os conceitos da RBV para 
avaliar o potencial competitivo de um 
destino turístico voltado para pesca 
em águas profundas. 

Possibilidades de objetivar uma vantagem 
competitiva ou melhoria de posição para a 
atividade de turismo na região e 
identificam os recursos mais importantes. 

Dwyer e Kim, 
2003 

Desenvolver um modelo para avaliar 
os principais elementos ou fatores 
referentes à competitividade de 
destinações turísticas. 

O modelo permite a comparação entre 
países e segmentos do setor do turismo e 
pode ser usado para aumentar o numero 
de turistas e os impactos econômicos 
positivos. 

Ritchie e 
Crouch, 2003 

Propor um modelo para determinar a 
competitividade de uma destinação 
turística sob a perspectiva da 
sustentabilidade. 

Um modelo que permite compreender a 
complexa natureza da 
competitividade/sustentabilidade em uma 
destinação turística. 

Kozak e 
Martin, 2012 

Demonstrar como a Teoria da 
Pirâmide de clientes ajuda a criar uma 
direção estratégica para a indústria de 
turismo Mediterrânea (Turquia), que 
atinja os clientes mais leais e rentáveis 
e ajude uma destinação a manter uma 
indústria de turismo economicamente 
sustentável. 

Ao atingir os clientes mais rentáveis e leais 
(e menos sensíveis a preço) uma 
destinação cria uma estratégia de 
marketing mais barata e focada, assim 
consegue obter uma indústria de turismo 
sustentável. Sugerem estratégias para 
converter outros tipos de turistas como 
uma oportunidade de crescimento. 
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Apêndice E - Artigos sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis no 

segmento hoteleiro 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Knowles et al., 
1999 

Analisar como hotéis em Londres 
seguem e aplicam práticas ambientais 
em suas operações. 

Gestores reconhecem e entendem a 
necessidade de proteger o ambiente, mas 
suas ações são pragmáticas e voltadas 
para os objetivos da empresa. 

Hobson e 
Essex, 2001 

Investigar as atitudes quanto aos 
princípios e práticas de 
desenvolvimento sustentável por parte 
de gerentes de hotéis em Plymouth 
(Inglaterra). 

A difusão e adoção das práticas de 
desenvolvimento sustentável são 
reduzidas por um grau de inércia baseado 
nas barreiras de custo, tempo e perícia dos 
executores. 

Bohdanowicz, 
2005 

Examinar o nível de conhecimento e 
consciência ambiental dos gestores de 
hotéis na Europa. 

Não identificou diferenças significativas 
entre hotéis de rede e independentes. 

Rivera e Leon, 
2005 

Identificar se educação, expertise 
ambiental e nacionalidade estão 
associados com maior participação e 
performance ambiental em programas 
voluntários de certificação de 
ecoturismo (Costa Rica). 

O nível de educação e expertise ambiental 
dos CEO‘s possui significância associado 
com maior participação das empresas em 
programas voluntários e também com 
comprometimento superior com níveis de 
desempenho ambiental. 

Ayuso, 2006 

Contribuir para compreensão do quê e 
porque as práticas de sustentabilidade 
ambiental são adotadas pelo setor 
hoteleiro espanhol. 

Os gerentes hoteleiros reconhecem a 
redução dos custos como motivação 
relacionada às melhores práticas, rótulos e 
sistemas de gestão ambiental. As práticas 
objetivam aumento e otimização da 
eficiência operacional, com o controle e 
redução do consumo de recursos, 
minimização dos custos e assegurando 
lucros no curto-prazo. 

Ayuso, 2007 

Analisar as principais práticas e 
iniciativas voluntárias de turismo 
sustentável mediante pesquisa com 
gestores de 30 hotéis na Espanha. 

Os sistemas e rótulos ambientais são mais 
efetivos, caros e complexos, porém são 
mais adotados e geram um leque de 
benefícios tangíveis e intangíveis. Porém, 
existe pouca adesão do setor hoteleiro. 

Robinot e 
Giannelloni, 

2009 

Estudar as atitudes de consciência 
ambiental dos clientes de hotéis na 
França e desenvolver uma escala de 
medida deste conceito. 

Ações ambientais têm impacto positivo no 
comportamento dos consumidores. 

Koens, 
Dieperink e 

Miranda, 2009 

Analisar os resultados econômicos no 
setor hoteleiro em face de adesão a 
programas de certificação em 
ecoturismo e refletir sobre 
experiências e impactos de seu 
desenvolvimento na Costa Rica. 

O desenvolvimento do ecoturismo sofre 
um dilema em relação às alternativas de 
uso da terra, mas ainda é uma promissora 
estratégia de desenvolvimento. No 
entanto, deve estar integrado num 
processo amplo de desenvolvimento de 
capacidades. 

Kuminoff, 
Zhang e Rudi, 

2010 

Analisar a disposição dos turistas em 
pagar preços diferenciados em hotéis 
integrantes de um programa de 
certificação na Virginia (EUA). 

Os viajantes aceitam pagar uma preço 
premium por um quarto em um hotel 
‗verde‘. 

Robinot e 
Giannelloni, 

2010 

Examinar como iniciativas ambientais 
contribuem para satisfação dos 
consumidores como atributos ‗verdes‘, 
em hotéis franceses. 

Todos os atributos ambientais são básicos, 
pois se percebidos como negativos afetam 
a satisfação; somente alta performance é 
valorada; atributos verdes interferem na 
escolha dos consumidores. 
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Apêndice F - Artigos sobre práticas sustentáveis, certificação, estratégias de 
sustentabilidade e performance organizacional hoteleira 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Gil, Jiménez 
e Lorente, 

2001 

Estudar a existência de um 
relacionamento positivo entre práticas 
de gerenciamento ambiental e seus 
efeitos na performance financeira do 
setor hoteleiro espanhol. 

A idade, tamanho, afiliação a uma cadeia 
hoteleira, pressões dos stakeholders e uso 
de técnicas de gestão operacional 
influenciam o grau de implementação de 
práticas de gerenciamento ambiental. 

Rivera, 2002 

Prover evidências empíricas sobre 
programas ambientais voluntários em 
países desenvolvimento, a partir do 
programa de Certificação para o 
Turismo Sustentável (CST) na Costa 
Rica. 

Hotéis com certificação e performance 
ambiental superiores mostram 
relacionamento positivo com vantagens de 
diferenciação. Somente participação no 
CST não é significativa para altos preços e 
vendas, mas é para o monitoramento 
governamental, participação em 
associações e consumidores ‗verdes‘. 

Bader, 2005 

Examinar os benefícios, especialmente 
econômicos, de práticas sustentáveis e 
tendências de sustentabilidade na 
demanda e na cadeia de suprimentos 
hoteleira. 

Surpeende que os proprietários, 
operadores e corporações de hotéis não 
considerem a sustentabilidade como 
aspecto central nos negócios ou a 
incorporem com mais profundidade em 
suas filosofias operacionais. 

Espino-
Rodríguez e 

Padrón-
Robaina, 

2005 

Estabelecer para qual medida os 
negócios hoteleiros analisam suas 
atividades estrategicamente sob a 
perspectiva dos recursos e 
capacidades. 

Fatores como performance das atividades, 
substituibilidade e transferibilidade podem 
determinar a decisão de terceirizar 
atividades. Evidências implicam que a 
terceirização tem uma influência positiva 
no desempenho organizacional. 

Le et al., 
2006 

Identificar fatores que influenciam as 
intenções (vantagens e barreiras) de 
adotar práticas ambientais sustentáveis 
em hotéis do Vietnã, conforme o modelo 
de Difusão de Inovação de Rogers. 

Características de inovação 
(complexidade) e do ambiente externo 
possuem alta correlação com adoção de 
práticas ambientais. Como características 
organizacionais aparecem atitudes rumo 
às mudanças e nível de aceitar riscos. 

Claver-
Cortés et al., 

2007 

Examinar a relevância do 
gerenciamento ambiental como fonte de 
vantagem competitiva para hotéis em 
Alicante. 

O grau de proatividade pouco impacta nos 
níveis de performance econômica 
organizacional e poucos turistas efetuam 
as escolhas de MH devido a terem obtido 
alguma certificação ambiental. 

Chung e 
Parker, 2008 

Estudar o desenvolvimento de 
estratégias ambientais associadas com 
sistemas de controle do gerenciamento 
ambiental na hotelaria internacional. 

Um framework integrativo chamado de 
abordagem environmental efficient 
resourcing (EER) para facilitar a prática de 
estratégias ambientais na hotelaria. 

Darnall, 
2008 

Investigar a atuação ambiental como 
forma de distinção competitiva (marca 
‗verde‘) em um hotel e criar um 
framework de auxílio na escolha entre 
programas ambientais existentes. 

Um framework de 5 passos para auxiliar 
na escolha de opções de programas e 
IVTS para se obter uma marca verde para 
as empresas. 

Lin e Wu, 
2008 

Identificar recursos e capacidades de 
pequenos hotéis (Taiwan) e desenvolver 
um quadro avaliativo das estratégias de 
marketing em serviços hoteleiros. 

Importância de atribuir os recursos e 
capacidades específicos e limitados para 
avaliar e selecionar uma estratégia de 
mercado adequada para uma vantagem 
competitiva sustentável. 

Tarí et al., 
2010 

Identificar os níveis de compromisso 
para qualidade e gestão ambiental na 
hotelaria espanhola e testar os 
relacionamentos entre níveis de 
compromisso e performance da firma. 

Mostraram que os níveis de compromisso 
para qualidade e práticas ambientais 
influenciam a performance dos hotéis. 
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Apêndice G - Artigos sobre competitividade e sustentabilidade no 

turismo e na hotelaria brasileira 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Cunha e 
Cunha, 2005 

Propor uma medida de impactos de um 
cluster turístico no desenvolvimento 
local, para avaliar o grau de interação, 
competitividade e sustentabilidade e 
impactos em termos econômicos, 
sociais e ambientais. 

A proposta serve para orientar 
estrategicamente os agentes responsáveis 
pelas políticas públicas do setor de 
turismo. 

Hocayen-da-
Silva e 

Teixeira, 
2007 

Analisar o ambiente e a obtenção de 
vantagens competitivas em um hotel 
(Curitiba), a partir dos relacionamentos 
interorganizacionais entre os aspectos 
internos (RBV), externos (Modelo de 
Porter) e relacionais. 

Os gestores do setor não possuem visão 
estratégica sobre os relacionamentos 
interorganizacionais e devem adotar 
estratégias baseadas na análise ambiental, 
nos recursos, forças competitivas e 
parcerias por meio de ações integradoras 
que criem vantagens competitivas e 
garantam crescimento e sustentabilidade. 

Barbosa, 
Oliveira e 
Rezende, 

2010 

Discutir o conceito de competitividade 
pela visão multidimensional da 
performance, eficiência e unidade de 
análise. 

Provê um mapa do nível de 
competitividade do turismo, a partir de 65 
destinações indutoras no Brasil. 

Freitas e 
Almeida, 

2010 

Propor uma abordagem exploratória 
para avaliar a percepção, postura e 
consciência ambiental dos empresários 
e hóspedes em MH. 

Os hóspedes consideram importante às 
ações ambientais, mas não as praticam e 
não demonstram interesse em conhecer as 
praticadas pelos MH. Os gestores têm 
interesse e tem ações ambientais nos 
estabelecimentos (concentradas na 
redução de custos com os recursos), mas 
carecem de conhecimento. 

Miki, 
Gândara e 

Medina-
Muñoz, 2011 

Verificar as pesquisas sobre 
competitividade turística no Brasil, 
mediante estudo bibliométrico no 
principal evento científico nacional do 
turismo. 

A investigação em competitividade turística 
é incipiente no país e não abrange a 
multidimensionalidade da competitividade 
de destinos, não efetua comparações entre 
destinos e nem foca em segmentos 
específicos. 

Cypriano e 
Gândara, 

2011 

Caracterizar a hotelaria e evidenciar seu 
processo de evolução nos últimos 12 
anos, de modo a identificar as 
estratégias de investimento em 
ampliação e renovação da oferta, 
inovação e sua incidência na 
competitividade de Salvador como 
destino turístico. 

Contribui com indicadores gerenciais para 
analisar o estágio atual da hotelaria de 
Salvador em seu ciclo de vida e sugere 
reflexões propositivas para um 
desenvolvimento saudável do setor. 
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Apêndice H - Artigos sobre políticas e programas de planejamento e 

gestão do turismo no Brasil 

AUTORIA OBJETIVO SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

Massukado-
Nakatani e 
Teixeira, 

2009 

Analisar o uso de recursos turísticos e 
organizacionais (com uso da RBV) 
pelos gestores públicos para o 
estabelecimento de políticas e 
planejamento do turismo em Curitiba e 
Foz do Iguaçu. 

Os gestores públicos e privados do turismo 
não usam ou sabem usar a avaliação de 
recursos como ferramenta estratégica. 

Tomazzoni, 
Zanett e 
Laidens, 

2009 

Analisar qualitativamente os resultados 
do Programa Bem Receber para os MH 
na Região das Hortênsias/Rio Grande 
do Sul. 

Tendência de aumento a médio e longo 
prazos de retornos financeiros, 
fortalecimento de imagem e fidelização de 
clientes entre participantes do programa. 

Barddal, 
Alberton e 
Campos, 

2010 

Estudar a interação entre as dimensões 
econômica, ambiental, sociocultural e 
institucional da sustentabilidade e 
desenvolvimento do turismo. 

O planejamento do turismo requer 
consideração dos impactos e dimensões 
(econômica, ambiental, espacial, e 
sociocultural) para ser sustentável. 

Souza e 
Ferreira, 

2011 

Analisar os PNTs sob o enfoque do 
desenvolvimento local e da 
sustentabilidade, para identificar as 
principais metas, avaliar e comparar os 
resultados com as dimensões de 
sustentabilidade de Sachs. 

As principais metas dos PNTs não foram 
atingidas, o que impacta no 
desenvolvimento local e nas dimensões da 
sustentabilidade por gerar expectativas 
que não se concretizam. 
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Apêndice I - Roteiro de entrevista com gestores de MH certificados em 

sustentabilidade pela ABNT NBR 15401:2006 

N
O
 BLOCO 01 - Caracterização do MH 

1.1 Há quanto tempo o hotel/pousada atua no mercado?  

1.2 Quantas Unidades Habitacionais (UHs) possui para hospedagem? 

1.3 É independente ou integrado a uma rede?  

1.4 Quantos funcionários (fixos e temporários) são empregados pelo hotel/pousada?  

1.5 Quando obteve a certificação em sustentabilidade? 

N
O
 BLOCO 02 - Fatores da Decisão estratégica em sustentabilidade 

2.1 Qual foram os principais motivos para adoção de práticas sustentáveis e busca da certificação 
em sustentabilidade? 

2.2 Quais foram os objetivos almejados com o processo de certificação em sustentabilidade? 

2.3 Como as políticas ou programas governamentais de turismo sustentável influenciaram a 
decisão de buscar uma certificação em sustentabilidade? 

2.4 Quais foram os principais problemas enfrentados no processo de certificação em 
sustentabilidade? 

2.5 Quais foram os principais fatores facilitadores do processo de certificação em sustentabilidade? 

N
O
 BLOCO 03 - Decisão estratégica em sustentabilidade e Vantagem Competitiva 

3.1 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
são divulgadas pelo hotel/pousada? 

3.2 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
são percebidas pelos funcionários? 

3.3 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
são percebidas pelos hóspedes? 

3.4 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
são percebidas pela comunidade? 

3.5 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
são percebidas pelos concorrentes? 

3.6 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
influenciam a decisão dos hóspedes quanto à escolha do hotel/pousada? 

3.7 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
impactam no nível de competição da destinação turística? 

N
O
 BLOCO 04 - Decisão estratégica em sustentabilidade e Performance do MH 

4.1 Como as práticas sustentáveis implantadas ou obtenção da certificação em sustentabilidade 
impactaram na imagem do hotel/pousada? 

4.2 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
impactaram nos custos operacionais? 

4.3 Como as práticas sustentáveis implantadas ou obtenção da certificação em sustentabilidade 
impactaram na taxa de ocupação e nos preços das diárias das UHs e no faturamento bruto? 

4.4 Como as práticas sustentáveis implantadas ou a obtenção da certificação em sustentabilidade 
impactaram na utilização dos recursos naturais? 

4.5 O hotel/pousada desenvolve ou apóia iniciativas socioculturais junto à comunidade local? 

N
O
 BLOCO 05 - Recursos Internos na Decisão estratégica em sustentabilidade 

5.1 Como os recursos físicos (localização, instalações, maquinário, equipamentos e tecnologia) 
contribuíram para a decisão de obter a certificação em sustentabilidade? 

5.2 Como os recursos humanos (treinamento, experiência, relacionamentos e trabalho da equipe 
técnica e gerencial) contribuíram para a decisão de obter a certificação em sustentabilidade? 

5.3 Como os recursos financeiros (capital monetário) contribuíram para a decisão de obter a 
certificação em sustentabilidade? 

5.4 Como os recursos organizacionais (cultura e sistemas de controle, coordenação e 
planejamento) contribuíram para a decisão de obter a certificação em sustentabilidade? 

5.5 Como os recursos da arquitetura organizacional (relacionamentos com outras organizações 
públicas e privadas) contribuíram para a decisão de obter a certificação em sustentabilidade? 

5.6 Quais recursos internos (físicos, humanos, financeiros, estrutura e relacionamentos) 
dificultaram a obtenção da certificação em sustentabilidade? 

  



298 

Apêndice J - Roteiro de entrevista com gestores de MH com práticas 

socioambientais não certificadas pela ABNT NBR 15401:2006 

N
O
 BLOCO 01 - Caracterização do MH 

1.1 Há quanto tempo o MH atua no mercado?  

1.2 Quantas Unidades Habitacionais (UHs) possui para hospedagem? 

1.3 É independente ou integrado a uma rede?  

1.4 Quantos funcionários (fixos e temporários) são empregados pelo hotel/pousada?  

N
O
 BLOCO 02 - Fatores da Decisão estratégica em sustentabilidade 

2.1 Quando teve início o processo para obtenção da certificação em sustentabilidade? 

2.2 Qual o estágio atual do processo de obtenção da certificação em sustentabilidade?  

2.3 Qual foi o principal motivo para adoção de práticas sustentáveis e busca da certificação em 
sustentabilidade? 

2.4 Como as políticas ou programas governamentais de turismo sustentável influenciaram a 
decisão de buscar uma certificação em sustentabilidade? 

2.5 Quais foram os principais problemas enfrentados no processo de certificação em 
sustentabilidade? 

2.6 Quais foram os principais fatores facilitadores do processo de certificação em sustentabilidade? 

2.7 Quais foram os objetivos almejados com o processo de certificação em sustentabilidade? 

N
O
 BLOCO 03 - Decisão estratégica em sustentabilidade e Vantagem Competitiva 

3.1 Como as práticas sustentáveis implantadas são divulgadas pelo hotel/pousada? 

3.2 Como as práticas sustentáveis implantadas são percebidas pelos funcionários? 

3.3 Como as práticas sustentáveis implantadas são percebidas pelos hóspedes? 

3.4 Como as práticas sustentáveis implantadas são percebidas pela comunidade? 

3.5 Como as práticas sustentáveis implantadas são percebidas pelos concorrentes? 

3.6 Como as práticas sustentáveis implantadas influenciam a decisão dos hóspedes quanto à 
escolha do hotel/pousada? 

3.7 Como as práticas sustentáveis implantadas impactam no nível de competição da destinação 
turística? 

N
O
 BLOCO 04 - Decisão estratégica em sustentabilidade e Performance do MH 

4.1 Como as práticas sustentáveis implantadas impactaram na imagem do hotel/pousada? 

4.2 Como as práticas sustentáveis implantadas impactaram nos custos operacionais? 

4.3 Como as práticas sustentáveis implantadas impactaram na taxa de ocupação e nos preços das 
diárias das UHs e no faturamento bruto? 

4.4 Como as práticas sustentáveis implantadas impactaram na utilização dos recursos naturais? 

4.5 O hotel/pousada desenvolve ou apóia iniciativas socioculturais junto à comunidade local? 

N
O
 BLOCO 05 - Recursos Internos na Decisão estratégica em sustentabilidade 

5.1 Como os recursos físicos (localização, instalações, maquinário, equipamentos e tecnologia) 
contribuíram para a decisão de alcançar uma certificação em sustentabilidade? 

5.2 Como os recursos humanos (treinamento, experiência, relacionamentos e trabalho da equipe 
técnica e gerencial) contribuíram para a decisão de alcançar uma certificação em 
sustentabilidade? 

5.3 Como os recursos financeiros (capital monetário) contribuíram para a decisão de alcançar uma 
certificação em sustentabilidade? 

5.4 Como os recursos organizacionais (cultura e sistemas de controle, coordenação e 
planejamento) contribuíram para a decisão de alcançar uma certificação em sustentabilidade? 

5.5 Como os recursos da arquitetura organizacional (relacionamentos com outras organizações 
públicas e privadas) contribuíram para a decisão de alcançar uma certificação em 
sustentabilidade? 

5.6 Quais recursos internos (físicos, humanos, financeiros, estrutura e relacionamentos) 
dificultaram o alcance da certificação em sustentabilidade? 
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Apêndice K – Relação dos Meios de Hospedagem participantes da pesquisa 

 

N MEIO DE HOSPEDAGEM LOCAL ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
DATA DA 

ENTREVISTA 

1 Hotel Bangalôs da Serra Gramado/RS http://www.bangalosdaserra.com.br 
(54) 3286-4004 
(54) 3286-1737 

08/08/2012 

2 Hotel Blumenberg Canela/RS http://www.hotelblumenberg.com.br (54) 3282-2939 22/02/2012 

3 Hotel Canto das Águas Lençóis/BA http://www.lencois.com.br/ (75) 3334-1154 29/02/2012 

4 Hotel Canto Verde Gramado/RS http://www.hotelcantoverde.com.br (54) 3286-1961 26/09/2012 

5 Hotel de Lençóis Lençóis/BA http://www.hoteldelencois.com (75) 3334-1102 01/03/2012 

8 Hotel Don Ramón Canela/RS Http://www.donramon.com.br (54) 3282-3306 08/08/2012 

6 Pousada Corais e Conchas 
Armação dos 

Búzios/RJ 
http://www.coraiseconchas.com.br (22) 2623-6448 06/08/2012 

7 Pousada Encantos da Terra Canela/RS http://www.pousadaencantosdaterra.com.br 
(54) 3282-2080 
(54) 3031-0307 

23/02/2012 

9 Pousada Jardim Secreto Gramado/RS http://www.pousadajardimsecreto.com.br/ (54) 3286-2023 26/09/2012 

10 Pousada Telhado Verde 
Armação dos 

Búzios/RJ 
http://www.telhadoverde.com.br 

(22) 8122-4200 
(22) 2623-6177 

12/07/2012 

11 Pousada Vila São João Palmeiras/BA http://www.pousadavilasaojoao.com.br (75) 3332-5071 16/08/2012 

12 Pousada Vila Serrano Lençóis/BA http://www.vilaserrano.com.br (75) 3334-1486 15/08/2012 

13 Pousada Villa Lagoa das Cores  Palmeiras/BA http://www.lagoadascores.com.br/ 
(75) 3344-1114 
(75) 3344-1045 

17/08/2012 

14 Pousada Vovó Carolina Gramado/RS http://www.vovocarolina.com.br/pousada/index_p.html 
(54) 3286-2679 
(54) 3286-3553 

25/09/2012 

15 Ville La Plage Pousada e Resort 
Armação dos 

Búzios/RJ 
http://www.villelaplage-laforet.blog.br/ (22) 2623-7554 17/02/2012 
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