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O setor tem muito de que se beneficiar

O conceito de sustentabilidade encontra nas atividades em-
presariais do turismo um campo de muitas aplicações. O turis-
mo depende intrinsecamente do meio ambiente e é uma ati-
vidade que envolve processos produtivos e sociais de grande 
amplitude para as comunidades nas quais está inserida. 

Observar a inter-relação dessas dimensões e buscar uma atu-
ação sintonizada com as melhores práticas leva o empresário a 
outro patamar ante seus pares e ante toda a sociedade. 

No Sistema CNC-Sesc-Senac temos iniciativas que conjugam 
preocupações com as áreas ambiental, social e econômica. 
Uma delas é a Estância Ecológica Sesc Pantanal, situada nos 
Municípios de Poconé e Barão do Melgaço, no Estado de Mato 
Grosso. A estância é um exemplo bem-sucedido de como o 
turismo pode gerar desenvolvimento para as comunidades. 

Além da preservação ambiental, são prestados diversos ser-
viços à população do Município de Poconé e cidades vizinhas. 

A mesma preocupação está por trás da iniciativa do Conselho 
de Turismo da CNC de apresentar a publicação Estudos em 
Turismo, voltad a para a sustentabilidade. O objetivo é contri-
buir com a discussão nacional sobre o tema e responder aos 
anseios do empresariado, dos investidores e dos gestores pú-
blicos, comprometidos com o futuro e com o crescimento res-
ponsável e continuado do setor no País. 

Ao leitor desta publicação, oferecemos opiniões e informa-
ções capazes de mostrar um turismo responsável, lucrativo, 
com empreendimentos duradouros e envolvidos com as po-
pulações locais, com a conservação ambiental e com a susten-
tabilidade do próprio negócio. 

Apresentação

Antonio Oliveira Santos

Presidente da Confederação 

Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo
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Um caminho de desafios e oportunidades

Um dos desafios atuais para governos, empresas e sociedade é 
levar para a prática o conceito de sustentabilidade, o que requer 
uma visão de longo prazo. E para incentivar o turismo brasileiro 
a crescer de forma sustentável, o Conselho de Turismo da Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) debateu os aspectos necessários à concretização desse 
conceito em diversas atividades do setor. 

Pensar a longevidade já faz parte do mundo dos negócios. E hoje, 
planejar a continuidade de um empreendimento requer, também, 
levar em consideração de que forma ele afeta o ambiente e a 
vida das pessoas. 

Esta publicação traz informações, recomendações, experi-
ências positivas e dicas para ajudar as empresas a enxergar 
que a sustentabilidade não é só uma necessidade ou uma 
obrigação, mas também uma oportunidade. 

Exemplos de sucesso narrados nos textos que compõem os es-
tudos demonstram que minimizar os impactos ambientais e pro-
mover a acessibilidade geram retorno social, mas também fun-
cionam como diferenciais competitivos. Como provou a cidade 
que uniu turismo de aventura com a proposta de acessibilidade 
e hoje recebe 500 mil turistas por ano – história descrita em Des-
tino sustentável. E o que não falta são bons exemplos, como o dos 
restaurantes que buscam encurtar a distância com a cadeia pro-
dutiva, incentivando a agricultura, a culinária local e os produto-
res de orgânicos, apresentado no texto Restaurantes sustentáveis. 

Os exemplos positivos precisam ganhar escala para se tornar 
práticas vigentes. E isso só é possível com políticas públicas 
que incentivem a sustentabilidade, com uma regulamentação 
que ofereça segurança jurídica aos empreendimentos e com 
o impulso à certificação, para que o públic o possa reconhecer 
as empresas ambiental e socialmente responsáveis. 

Ao final da leitura, será possível perceber que a sustentabilidade 
abarca todas as atividades do turismo. 

Com esta obra, o Conselho de Turismo da CNC espera que o 
conjunto de textos aqui reunidos ajude na reflexão sobre como 
o turismo pode e deve contribuir na construção de desenvolvi-
mentos sustentáveis. Esse é o nosso desejo.

Alexandre Sampaio de Abreu

Presidente do Conselho de 

Turismo da Confederação 

Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo
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O professor visitante da University of Southern California e da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), Jonathan Van Speier, abordou, 
no Conselho de Turismo da CNC, o instrumental que o setor pro-
porciona, pela conjugação de variados e ricos elementos, à ge-
ração de oportunidades únicas no contexto de desenvolvimento 
sustentável. Na introdução da palestra, ele apresentou uma re-
trospectiva acerca da formação do conceito. 

“Somente em 1972, na Conferência de Estocolmo, é reconhecida 
a interdependência entre o crescimento econômico e o uso de 
recursos naturais. Cria-se o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA), pioneiro no campo da proteção 
ecológica. Oito anos depois, vem a Declaração de Manila sobre 
o Turismo Mundial, tratando do direito a férias e lazer. Em 1983, 
instala-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento da ONU, que resulta na publicação, três anos mais 
tarde, do Relatório Brundtland, articulando o que se torna a mais 
referenciada definição do termo: desenvolvimento sustentável 
satisfaz as necessidades de gerações presentes sem comprome-
ter a capacidade de gerações futuras de satisfazer suas próprias 
necessidades. Pela primeira vez, diz-se que o sistema econômico 
deve apresentar uma visão de longo prazo. Entretanto, a crítica 
ambientalista classifica esse pensamento como antropocêntrico, 
focado apenas no lado humano, ainda numa relação controversa 
com o meio ambiente – e muito utilitária.” 

Segundo o professor, a definição do Relatório é apropriada, em 
1988, pela Organização Mundial do Turismo (OMT), numa evi-
dência de que o setor, ao favorecer a interação e o respeito entre 
diferentes culturas, converte-se em instrumento para a paz. A 
Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, produz a Agenda 21, 
documento que estabelece ações a fim de viabilizar 
o novo padrão de desenvolvimento ambien-
talmente racional. Em 1995, a OMT elabora a 
Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo 
e também a importante cláusula sobre a preven-
ção do turismo sexual organizado. Três anos depois, 
lança o Programa Interamericano para o Desenvolvi-
mento do Turismo Sustentável, por intermédio da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA). 

O desenvolvimento sustentável e o turismo

Jonathan Van Speier 

Professor da Fundação Getulio 

Vargas e professor visitante 

da University of Southern 

California



Conselho de Turismo - CNC12

Estudos em Turismo | Turismo e sustentabilidade

Em 1999, publica o Código Mundial de Ética no 
Turismo, com a proposta de reduzir os efeitos 
negativos da atividade no meio ambiente e no 
patrimônio cultural, aumentando os benefícios 
para os residentes nos destinos. “Aqui come-
ça a ideia de contemplar a população anfitriã. 
Não há outra indústria que faça isso. A Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, na 
cidade de Johanesburgo, em 2002, cria a Força 
Tarefa Internacional sobre o Desenvolvimento 
Sustentável de Turismo, num movimento para 
acelerar a mudança do comportamento global 

no sentido do Consumo e Produção 
Sustentáveis (CPS). No exercí-

cio subsequente, a OMT 
define turismo susten-

tável como aquele 
que atende às 

necessidades 
dos turistas de 
hoje e das re-
giões recep-
toras, ao mes-
mo tempo 
que protege 
e amplia as 

opor tunida-
des para o futu-

ro. É visto como 
um condutor ao 

gerenciamento de 
todos os recursos, de 

tal forma que as necessi-
dades econômicas, sociais e 

estéticas possam ser satisfeitas sem 
desprezar a manutenção da integridade cultural, 
dos processos ecológicos essenciais, da diversi-
dade biológica e dos sistemas que garantem a 
vida”, pontuou Jonathan Speier. 

A Parceria Global para o Turismo Sustentável, 
voltada a introduzir esses princípios nas políti-
cas públicas do segmento, surge em 2011. No 
ano seguinte, na Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimen-
to, a Rio+20, debate-se o conceito de economia 
verde por intermédio da publicação O futuro 

que queremos. “Em resumo, amplia-se a visão 
de desenvolvimento para além do horizonte 
econômico, incorporando-se a preocupação de 
longo prazo com as questões humanas e as im-
plicações para as gerações vindouras em todo 
o planeta. Entra em curso um processo de mu-
danças, sob a perspectiva de reorientação do 
uso de recursos naturais e tecnológicos, dos in-
vestimentos, das Leis e das instituições, visando 
à adoção de novos valores pela sociedade.”

Abordagem multidimensional 

Na visão de Speier, o turismo disponibiliza 
uma conjugação de elementos fantásticos para 
o desenvolvimento sustentável, ligados ao as-
pecto essencialmente humano. “É uma força 
para propulsionar a compreensão mútua, a co-
operação entre os países e a melhoria da quali-
dade de vida, sobretudo das camadas carentes. 
Apresenta uma abordagem multidimensional 
e necessariamente integradora, que, no século 
21, se tornará mais e mais importante. No Es-
tudo de Competividade dos 65 Destinos Induto-
res do Desenvolvimento Turístico Regional, que 
realizamos na FGV, o turismo é apresentado 
como um setor capaz de promover a acelera-
ção econômica e o incremento nas áreas social, 
cultural e ambiental.” 

A atividade representa um fenômeno comple-
xo, melhor entendido quando examinado à luz 
de um sistema unitário, em que as respectivas 
partes interagem com todos os outros compo-
nentes. E os desafios dessa cadeia produtiva 
são imensos. “O que almejamos no âmbito do 
turismo sustentável? Como dinamizar a inter-
conexão de todos os agentes? Estamos colo-
cando um modelo formado por cinco dimen-
sões, a exigir reflexão para seu planejamento 
e gestão, de maneira a minimizar a incidência 
de impactos negativos. Em relação às metas, 
podemos falar em desenvolvimento socioeco-
nômico. No tocante a contexto, encontram-se o 
ambiente natural e o ambiente construído, con-
siderando-se os limites dos recursos e a singu-
laridade das culturas. Na esfera operacional, 
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situa-se uma articulação maior dos órgãos re-
presentativos – governamentais, privados e do 
terceiro setor, em defesa da sociedade civil – 
para o delineamento de objetivos e estratégias. 
Em processos que estimulam o cooperativismo, 
insere-se a participação das redes de atores; 
nos que incentivam a democracia, entram a ci-
dadania e a inclusão social, e nas políticas pú-
blicas, estatutos e leis para regulamentá-las e 
fomentá-las”, destacou Speier.  

Como o turista carreia dinheiro para a econo-
mia local, torna-se importante a atuação nas 
decisões dos residentes, pelos efeitos multipli-
cadores em outras áreas, ao se demandar uma 
extensa base de produtos e serviços e, portanto, 
ampla variedade de fornecedores de pequeno 
e médio portes. “Graças a essa tendência de 
diversificação e expansão de oportunidades 
de trabalho e renda, o trade, em seu forte em-
preendedorismo, configura a indústria que mais 
emprega no mundo. Identificar os aspectos eco-
nômicos que integram tal cadeia consiste num 
grande desafio, visto que quase todas as pontas 
de produção – regionais ou nacionais – estão en-
volvidas: habitação, transporte, alimentação, etc. 
Outra dificuldade refere-se à visualização do 
quadro de empregos do segmento, em razão da 
alta informalidade.” 

O turismo sustentável constitui, reconhecida-
mente, um meio para aliviar a pobreza. “A po-
pulação em geral pode desfrutar dos serviços 
e equipamentos de infraestrutura implantados 
no destino, a exemplo de restaurantes, espaços 
de entretenimento, esporte e lazer; coleta de 
lixo, tratamento de resíduos sólidos e sanea-
mento; sistemas de transporte e energia; portos, 
aeroportos e rodoviárias. Há, ainda, os benefí-
cios dirigidos aos atrativos naturais, culturais, 
históricos e patrimoniais. Todos correspondem 
a vertentes de desenvolvimento social alavan-
cadas pelo turismo, como raramente acontece 
em outro ramo. No campo ecológico, o turismo 
é considerado uma indústria não poluente – 
com recursos gratuitos e incentivo à proteção 
do meio ambiente – sem a qual não temos con-

sumidores. No Brasil, somos abençoados pela 
natureza. Exibimos a maior biodiversidade do 
planeta, e dispomos de ações de conservação e 
monitorament o do bioma, à imagem do Progra-
ma Turismo Verde – uma proposta para o desen-
volvimento da região da Amazônia Legal – ou do 
Programa de Certificação em Turismo Sustentá-
vel (PCTS).”

Aproveitamento de 
 valores tradicionais

Sob o ponto de vista de que a dinâmica de expan-
são ordenada da área urbana interfere no ambien-
te, impõe-se a discussão acerca de construções e 
empreendimentos verdes e de participação de 
fontes renováveis e reciclagem em relação ao tu-
rismo sustentável. Cada indústria apresenta uma 

“pegada ecológica” – quantidade de terra e água 
que seriam necessárias para sustentar as ge-
rações atuais, levando-se em conta os recursos 
materiais e energéticos gastos e o lixo produzi-
do por uma determinada população. Utiliza-se 
a “pegada ecológica” como um indicador do 
impacto das ações dos habitantes de uma dada 
região no meio ambiente.

“O turismo de massa no Brasil é viável, mas preci-
samos planejar a vinda desses milhões de novos 
clientes. Cada destino desenvolverá sua própria 
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marca. Fernando de Noronha será um conceito; 
a Amazônia, outro. A beleza está nessa enorme 
variedade que podemos oferecer ao viajante 
nacional ou estrangeiro. Quando ele chega, há a 
formação de relacionamentos e a aprendizagem 
da cultura local. Daí a importância do aproveita-
mento de valores tradicionais peculiares – música, 
dança, artesanato, monumentos históricos, festi-
vais e demais eventos de preservação dos costu-
mes e de restauração de bens físicos. Essa convi-
vência faz parte do turismo; e somos famosos por 
nossos patrimônios artísticos. Devemos incentivar 
sua conservação, protegendo-os como atrativos. 
Aprendi, no contato com tribos indígenas (notó-
rias defensoras do respeito ao meio ambiente) 
nos Estados Unidos, que, quando o turista adquire 
uma peça regional, o artesão ganha diretamente – 
o dinheiro permanece na comunidade, em vez de 
se pulverizar na cadeia de distribuição.” 

Speier acrescentou que preservar a dignidade 
da população anfitriã diz respeito ao combate de 
casos de exploração sexual e de trabalho ilegal e 
que durante a Copa do Mundo, por exemplo, tra-
balhariam com 12 cidades-sede. No lugar de um 
só município como receptivo, haveria uma aglo-
meração territorial dos integrantes da cadeia do 
turismo. Entre os jogos, os torcedores poderiam 
participar de outras atividades, o que significaria 
uma excelente chance para o desenvolvimento 
da economia e das sociedades envolvidas. Nes-

se sentido, poder público, iniciativa privada e 
terceiro setor deveriam interagir para facilitar as 
relações entre pessoas, empresas, governo e ins-
tituições. Os stakeholders passariam a assumir 
um papel mais expressivo no compartilhamen-
to de ações que beneficiariam a atividade como 
um bloco. Nesse conceito de governança e com-
promisso, se os residentes fossem influenciados 
pelo número de visitas, deveriam participar ati-
vamente das decisões sobre o desenvolvimento 
que o turismo propiciaria à região. 

"A ideia de organização de células de colabora-
dores autônomas, mas interdependentes, serve 
à discussão de diferentes interesses, visando ao 
estudo de opções e à solução conjunta de pro-
blemas, para maximizar o benefício de todos. 
Medidas assim, que devem ser mediadas pelas 
organizações de cooperação multilateral, cor-
respondem a um controle normativo baseado 
em uma missão compartilhada e de inclusão so-
ciocultural. Os resultados potenciais das redes 
localizam-se em enfrentamento da competição 
externa, aumento da participação no mercado, 
melhora no conhecimento e na geração de ino-
vações, reforço da imagem local, redução dos 
custos de transação e criação de alto valor para 
o cliente. Quanto mais pessoas se engajarem 
nessa composição, melhor a resposta. Como o 
meio ambiente não tem fronteiras, os problemas 
a ele associados da mesma forma as excedem”, 
ressaltou o professor. 

Jonathan Speier concluiu: “Posto que a questão do 
desenvolvimento sustentável não é geografica-
mente fixa, uma das proposições que faço passa 
pela coordenação de ações entre municípios – e 
entre estados, talvez, com apoio financeiro federal. 
O turismo impulsiona, também, as políticas pú-
blicas, estabelecendo metas, incentivos, normas 
e regulamentos para o crescimento sustentável. 
Está em nossas mãos viabilizar o crescimento fu-
turo, perseguindo-se condições estruturais e insti-
tucionais, com compromissos de legalidade que 
garantam o empreendedorismo”. 
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Destaques:

 � Formação de redes de agentes – poder público, iniciativa privada e terceiro setor – para 
a definição de objetivos e estratégias, com os stakeholders ocupando um espaço maior 
no compartilhamento de iniciativas que beneficiem a atividade em geral.

 � Estímulo, no conceito de governança e compromisso entre os diversos agentes, à par-
ticipação ativa dos habitantes locais nas decisões em torno do desenvolvimento que o 
turismo carreará para a região, promovendo-se a inclusão social.

 � Discussão acerca de políticas públicas de fomento e elaboração de leis e estatutos para 
normatizar as atividades do setor, coibindo-se a elevada informalidade.

 � Coordenação de ações – ante a questão de o desenvolvimento sustentável não ser  
geograficamente fixa – entre municípios e estados, possivelmente com apoio financeiro 
federal, visando solucionar problemas ligados ao meio ambiente e garantir cenários 
favoráveis ao empreendedorismo. 

 � Incentivo a construções verdes, uso de fontes renováveis e reciclagem. 

 � Maior aproveitamento de valores culturais típicos – música, dança, artesanato, monu-
mentos históricos, festivais e outros eventos de preservação dos costumes e de restau-
ração de bens físicos.  
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Hotéis sustentáveis

Painel 1
Antonio Carlos Barros de 

Oliveira

Diretor Adjunto de 

Certificação da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT)

Ao iniciar o primeiro painel acerca de hotéis sustentáveis no 
Conselho de Turismo da CNC, Antonio Carlos Barros de Oli-
veira, diretor Adjunto de Certificação da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT), contextualizou as atribui-
ções da entidade, sem fins lucrativos e de utilidade pública, 
criada em 1940. Reconhecida como Fórum Nacional de Nor-
malização e acreditada no Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (SBAC), do Inmetro, para certificação de 
produtos, serviços e modelos de gestão, é uma das fundado-
ras da International Organization for Standardization (ISO), 
que reúne as principais instituições normalizadoras do mun-
do, abrangendo 160 países. Além disso, integra a Comissão 
Pan-americana de Normas Técnicas (Copant), da Asociación 
Mercosur de Normalización (AMN) e o International Electro-
technical Commission (IEC). 

Seus objetivos envolvem elaborar e difundir normas técnicas, 
conceder certificados e marcas de conformidade, fornecer a 
base necessária ao desenvolvimento tecnológico e represen-
tar o Brasil em entidades internacionais afins. “Costumo dizer 
que a ABNT é uma das maiores empresas em termos de fun-
cionários do País sem 
dispor de funcioná-
rios. Congregamos 
mais de 60 comitês 
de regulamentação 
nos diversos ramos da 
indústria e do comér-
cio, mirando a defesa 
de seus interesses no 
que diz respeito a fóruns 
normalizadores mundiais, 
qualificação de acervo téc-
nico e acesso a congêneres 
no exterior. Algumas normas, 
em razão do impacto que pro-
duzem na sociedade, são ofereci-
das ao público sem nenhum custo, como as 
de acessibilidade e as do setor de turismo, que têm 
a participação ativa do Sebrae. No viés da certifica-
ção, disputamos livremente o mercado com os de-
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mais concorrentes, por competência técnica e 
independência de atuação,  daí provindo par-
te dos nossos recursos financeiros. No caso 
específico do segmento hoteleiro, estimo que 
um processo dessa natureza gire em torno de 
R$ 12 mil, num período de três anos”, infor-
mou Antonio Carlos Barros de Oliveira. 

A ABNT apresenta, hoje, uma ampla gama de 
certificações, como a ISO 9000 (Sistema de 
Gestão para a Qualidade) e a ISO 14000 (Sis-
tema de Gestão Ambiental). Aqui, destaca-se 
a norma interligada ao tema em pauta – NBR 
15401 (Meios de Hospedagem – Sistema de 
Gestão de Sustentabilidade – Requisitos). 
Seus princípios básicos remetem a respeito à 
legislação vigente; garantia dos direitos das 
populações locais; conservação do ambien-
te natural e da biodiversidade; proteção do 
patrimônio cultural e dos valores regionais; 
estímulo ao crescimento socioeconômico dos 
destinos turísticos; garantia da qualidade de 
produtos e serviços; e estabelecimento de 
modelos de planejamento e gestão responsá-
veis dos negócios.

Guia de implementação de requisitos

A entidade se baseia num tripé de padrões 
reguladores: desenvolvimento econômico – 
requisitos da norma de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001; integridade ambiental – NBR 
14001; e responsabilidade social – NBR 16001. 
A interseção desse conjunto avalia exigências 
de sustentabilidade no que se refere à NBR 
15401. “Em empreen dimentos de grande por-
te, a iniciativa de obedecê-las está em curso. 
Entretanto, o pequeno hoteleiro ainda não se 
familiarizou com os aspectos – às vezes com-
plexos, em decorrência dos termos técnicos 
utilizados – relativos às três normas. Desse 
modo, a ABNT, o Sebrae e a Sextante Ltda. 
criaram um guia de implementação de todos 
os requisitos, uma valiosíssima ferramenta 
gerencial (disponível em www.abnt.org.br), 
de fácil leitura, em apoio ao setor. Para cada 
um deles, fizemos a seguinte pergunta: "Por 
que implantar?". A intenção é estimular as 
empresas, mostrando o valor agregado que a 
adoção do processo proporcionará aos seus 
negócios”, enfatizou Barros de Oliveira.

Introduzir o padrão normativo levará à certi-
ficação do modelo de sustentabilidade, ates-
tando o alinhamento das determinações es-

pecificadas. O Inmetro, órgão reconhecido 
oficialmente pelo Estado brasileiro e que 
segue regras da ISO, acredita a ABNT para 
executá-la, por meio de uma equipe audi-
tora, nos meios de hospedagem. Para tanto, 
é necessária uma documentação compro-
batória do estabelecimento de que está 
atendendo ao formato referencial. Oliveira 
afirmou que “O processo engloba quatro 
etapas, a partir da demanda – vinda de go-
vernos, empresas ou associações de classe. 

Note-se que, em razão 
dos megaeventos Copa 
do Mundo e Olimpíadas, 
o Ministério do Turismo 
entendeu a importância 
de criar mecanismos vol-
tados à certificação, para, 
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com isso, deixar um legado de melhor posi-
cionamento das organizações no mercado e de 
qualificação profissional de seus colaboradores 

– mais a consolidação de informações básicas 
que a ABNT delas recebe, no intuito de planejar 
o próximo passo: a auditoria de certificação. Te-
mos, na sequência: análise da documentação da 
empresa; verificação de campo, para conferir a 
observância do que foi implantado nos respecti-
vos requisitos; emissão do certificado, se estiver 
tudo 100% em ordem; e monitoramentos, nor-
malmente em intervalos de 12 meses, a fim 
de examinar a continuidade da gestão”.

Percepção de retorno  
do investimento

O mais importante para o hote-
leiro, segundo Barros de Oliveira, é 
constatar que o esforço despendido 
promove benefícios para a organização, 
tant o do ponto de vista social e ambiental 
quanto do financeiro. “Ele dispõe de indica-
dores de performance para aferir o grau de 
evolução de seu negócio após a implanta-
ção do processo. Hoje, em termos numéricos, 
situa mo-nos num estágio ainda embrionário, 
com apenas quatro estabelecimentos já certi-
ficados – contra centenas de milhares no mun-
do inteiro – e 33 decidindo se iniciam a siste-
mática no tocante à gestão da qualidade. Mas 
acredito que, principalmente em função do 
mencionado guia de implementação das nor-
mas, pelo qual o empresário pode esclarecer 
dúvidas e projetar vantagens competitivas, 
essa tendência internacional tomará corpo em  
médio prazo.”

As estatísticas comprovam que em todos os 
segmentos econômicos a certificação pro-
porciona credibilidade ao usuário. A rele-
vância desse item fica patente, por exemplo, 
no turismo de aventur a, cujas atividades 
(rafting, rapel, etc.) requerem a confiança do 
cliente de que estará seguro ao praticá-las. 
A melhoria da qualidade dos serviços nesse 
nicho triplicou, num período de quatro anos, 

o volume de vendas de empresas de peque-
no porte.  

As comissões de estudo da ABNT são respon-
sáveis por gerir o acervo normativo nacional. 

“Em turismo de aventura, temos as especiali-
zadas em mergulho, que estão acompanhan-
do diretamente os trabalhos da ISO – em vias 
de publicar uma norma baseada na regula-
ção brasileira (envolvendo segurança, infor-
mações básicas ao cliente e competência de 
condutores). O ganho de produtividade e efi-
cácia vem como resultado da motivação dos 
colaboradores. Em suma, estamos falando de 
gestão empresarial, com melhor nível de or-
ganização e controle internos e, consequen-
temente, maior satisfação dos consumidores.” 
Entre os meios de hospedagem certificados 
no Brasil, estão o Hotel Canto das Águas, o Ho-
tel de Lençóis, o Hotel Ville La Plage e o Mabu 
Thermas e Resort.
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Na sequência, José Augusto A. Kendall Pinto de Abreu, sócio-
diretor da Sextante, consultoria especializada em normaliza-
ção e certificação, apresentou um segundo painel sobre a pau-
ta. “A sustentabilidade é um tema novo, amplo, desafiador e 
que afeta diretamente a competitividade das empresas – por 
conseguinte, a área turística. E assim, vem ganhando cada vez 
mais importância, em particular num contexto em que o mer-
cado está em explosão no mundo inteiro, após uma pequena 
desaceleração provocada pela crise financeira de 2008. Mas 
há em curso uma mudança sem paralelo nos padrões histó-
ricos das sociedades quanto a viagens, alçando o turismo à 
condição de principal segmento econômico do planeta. Ne-
nhuma outra indústria, seja nuclear, petrolífera ou armamentí-
cia, equipara-se a ele em porte e geração de emprego e renda. 
E nesse horizonte de acirramento da concorrência entre os 
diversos destinos, todos querem obter um quinhão maior. O 
Brasil insere-se no circuito de tantos que vêm fazendo esfor-
ços para incrementar sua visibilidade”, acentuou.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) projetou um cres-
cimento de chegadas internacionais em 2020 na casa de 1,6 
bilhão. “Aqui, salientamos dois aspectos. Primeiro, essa ex-
pansão se dá, em especial, com novas regiões, como o Su-
deste Asiático e a China, um dos quatro principais destinos 
universais. Depois, ocorre num cenário de diminuição da par-
ticipação da Europa, que até os anos 1970 correspondia a 70% 
do turismo global – prevê-se que, ao término da década atual, 
chegue a menos de 50%. As Américas – o Brasil incluído –, 
igualmente, baixaram sua presença nesse panorama, o que 
acarreta impactos na maneira de atrair o visitante.” 

José Augusto complementou: “Por sua vez, a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que  
reúne os países mais industrializados, começou a se preocu-
par com o trade, passando a avaliar alguns estudos, inclusive 
o Documento Referencial do Turismo no Brasil – uma visão es-
tratégica de quatro anos, produzido  pelo Conselho de Turismo 
da CNC em 2010. A finalidade era identificar as tendências 
predominantes do segmento, em termos de políticas públi-
cas e do posicionamento dos atores privados centrais. Foram 
apontados quatro denominadores comuns das ações: qualida-
de; sustentabilidade; competitividade e aspectos econômicos 
associados; e monitoramento e análise da implementação das 
políticas. O documento brasileiro realçava como algo a ser 
fomentado – e que faria diferença – a questão da qualidade e 
das certificações de sustentabilidade. Enfrentamos uma série 
de dificuldades no Ministério do Turismo quanto à desacele-

Painel 2
José Augusto A. Kendall Pinto 

de Abreu

Sócio-diretor da Sextante, 

consultoria especializada em 

normalização e certificação
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ração da montagem de mecanismos no intuito 
de encorajar as empresas, que se viram desa-
nimadas e inseguras em relação a firmar suas 
decisões. As 33 citadas anteriormente che-
garam a formalizar na ABNT a pretensão de 
obter a certificação. Contudo, ponderam, hoje, 
que já não sabem mais que rumo tomar. Falta 
uma sinalização consistente sobre os cami-
nhos necessários à adoção dessas ferramen-
tas, que exigem investimentos e se coadunam 
com uma visão de futuro”. 

Dúvidas conceituais

A realização da Copa do Mundo e das Olim-
píadas no Brasil colocou as dimensões da sus-
tentabilidade como diferenciadoras. “Há uma 
vontade do governo de que os eventos sejam 
reconhecidamente sustentáveis – um imenso 
desafio. Em referência a hotéis assim cate-
gorizados, há uma demanda cada vez mais 
frequente não só ante os dois acontecimen-

tos, como também oriunda das operadoras 
internacionais. Não raro, elas enviam ques-
tionários aos estabelecimentos, perguntando: 

"Como trata seu lixo? Quais as suas iniciativas 
com foco socioambiental?" Isso tudo suscita 
dúvidas por parte dos empresários: Qual a 
referência? O que devo ou não ter? O que 
é, afinal, um hotel sustentável? O concei-
to não abrange exclusivamente aspectos 
ecológicos, mas também os que se vin-
culam ao relacionamento socioeconômi-
co do meio de hospedagem com a co-
munidade, seus trabalhadores e outras 
partes interessadas – logicamente, sob 
uma ótica lucrativa. Do contrário, haverá 
apenas desperdício de recursos”, assi-
nalou José Augusto.

Na opinião dele, não se trata de um jogo 
de adivinhação. “No mundo todo, vêm-se 

criando o que chamamos de normas priva-
das, comercializadas com significativa resso-
nância por empresas, algumas internacionais, 
a exemplo de Travelife, Green Globe e Hear-
thcheck. Na tentativa de definir instrumentos 
que ajudem a promover confiança e estipular 
um process o de reconhecimento e acredita-
ção de programas de certificação, foi instituído 
o Global Sustainable Tourism Council (GSTC). 
A combinação das três dimensões – social, 
econômica e verde – é que permite classificar 
um meio de hospedagem ou uma operado-
ra como sustentável, tornando-se crucial um 
sistema de gestão para articulá-la. Aqui, en-
tra uma das inovações do Brasil, o primeiro 
país a propor mecanismos capazes de mos-
trar maneiras de incorporar a linha de base 
tripla à atividade gerencial da organização, 
convertendo-se em planejamento, controle, 
resultados e valor para a marca. E isso aca-
bou se transformando na norma brasileira de 
gestão – selo de garantia que eleva a confia-
bilidade no mercado global.”  

Segundo informações do palestrante, a NBR 
15401 é, hoje, uma referência quando se dis-
cute internacionalmente sustentabilidade, em 
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particular por conta desse moderno conceito 
de gestão. A Norma foi escrita com o propósito 
deliberado – o que também a diferencia – de 
poder ser implementada por uma pequena 
pousada, e não somente por um grande hotel. 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) começou a testá-la a partir de 2004 em 
cerca de 300 meios de hospedagem de menor 
porte em todo o Brasil. Os resultados, bastante 
eloquentes, indicaram aumento de rentabilida-
de em 80% deles, graças à aplicação da norma 
e à percepção de valor pelos clientes. Depois 
dessa experiência-piloto, veio a iniciativa do 
Ministério para fomentar a certificação, o que 
acabou não prosperando. 

Diretrizes para os colaboradores

Além da vertente da sustentabilidade, há um 
conjunto expressivo de regulações técnicas 
sendo elaborado a fim de prover soluções 
para os problemas identificados pelo setor de 
turismo. “Contabilizamos 64 normas publica-
das, muitas sobre ocupações – a ABNT regis-
tra mais de 50 mil trabalhadores certificados 
em funções como garçom, camareira, recep-
cionista, mensageiro e manipulador de ali-
mentos. Elas têm sido usadas como referên-
cia em várias ações educacionais integradas 
aos projetos de capacitação apoiados pelo 
governo. A participação dos colaboradores é 
decisiva: são essas pessoas que fazem as coi-
sas acontecerem. E a experiência demonstra 

que se contagiam facilmente com a ideia de 
sustentabilidade, bastando que façamos o es-
forço de organizar e treinar a equipe.” 

Entre as linhas de financiamento do BNDES 
ProCopa Turismo, há uma destinada a ho-
téis que implementem a norma de gestão da  
sustentabilidade, com taxas diferenciadas e 
período de carência maior, cobrindo, inclusi-
ve, os custos de certificação (no caso, menos 
de 1%). Por essa razão, muitos hotéis médios 
e grandes, à imagem do Copacabana Palace, 
começaram a se interessar pela regulação, a 
fim de usufruir do incentivo. Entretanto, no mo-
mento, esse constitui o único dispositivo de fo-
mento, em nível federal, para motivar os esta-
belecimentos a se certificar – o Sebrae dispõe 
de programas em âmbito estadual (o acesso a 
recursos de ambas as esferas públicas exige 
um organismo acreditado pelo Inmetro, não 
sendo os selos privados elegíveis para tanto). 

Vale dizer que as normas de gestão da susten-
tabilidade para os meios de hospedagem pas-
sam por revisão periódica. São desenvolvidas 
no Comitê Brasileiro 54 da ABNT, coordenado 
pelo presidente do Conselho de Turismo da 
CNC, Alexandre Sampaio, e do qual participam 
diversas entidades do setor, que, de maneira 
consensual, tomam decisões para resolver seus 
problemas técnicos. Em paralelo à certificação, 
brotam, também, iniciativas de reconhecimento 
com foco na sustentabilidade, como o Prêmio 
MPE Brasil e o Prêmio Braztoa (Associação Bra-
sileira das Operadoras de Turismo). 

Mabu: caso brasileiro  
de sucesso

Atualmente, a ABNT registra 
quatro empreendimentos cer-

tificados, todos por iniciativa 
própria, sem subsídios: Ho-

tel Canto das Águas, Hotel 
de Lençóis, Hotel Ville La 

Plage e Mabu Thermas 
e Resort, que se tornou 
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Destaques:

o primeiro de porte a obter essa qualificação 
no Brasil. O resort, com 192.000 m² de terreno 
e 27.000 m² de área construída, oferece 362 
apartamentos; espaço para eventos, com 18 sa-
las (aproximadamente 10.000 m² e capacidade 
para mais de 5 mil pessoas); piscinas natural-
mente aquecidas; atividades de lazer; SPA; e 
alta gastronomia. 

“Foi uma operação complexa, inclusive, do 
ponto de vista dos impactos ambientais e so-
ciais. O processo levou 18 meses, iniciado por 
um diagnóstico para aferir a situação do Mabu 
em relação aos requisitos da norma, em uma 
visão corporativa. Eles assinalavam 39% – um 
número relevant e. Atendiam 68% na dimen-
são ambiental, 60% na sociocultural e 65% 
na econômica, que envolve qualidade, saúde, 
segurança no trabalho, competitividade, pla-
no de negócios e estratégia competitiva. Hoje, 
os hotéis líderes não estão tão longe do nível 
de excelência da norma nas ações. O ponto 
central é costurar tudo isso numa engenharia 
gerencial focada em resultados, produzindo a 
satisfação do cliente. Após a abordagem dos 
processos de gestão, práticas e auditoria in-
terna, a ABNT procedeu à auditoria externa e 
à certificação.

“Atingimos uma meta muito importante, de-
vido ao pioneirismo da certificação e à 

complexidade de implantar o projeto em 
um hotel desse porte. Visamos à melhoria 
dos resultados, aperfeiçoando continua-
mente os processos e serviços e respei-
tando o ecossistema natural. Dessa forma, 
conseguimos atender às expectativas de 
clientes, colaboradores, acionistas, forne-
cedores e comunidade. Para um sistema de 
gestão eficaz, é fundamental a competência 
dos profissionais. Isso se alcança por meio 
de identificação das necessidades e reali-
zação de treinamentos, teóricos e práticos, 
executados no próprio empreendimento ou 
em outras organizações. Além de gerenciar 
a operação para minimizar os impactos da 
atividade, os hotéis podem atuar como mul-
tiplicadores de boas práticas, uma vez que 
recebem milhares de pessoas interessadas 
em contribuir com uma sociedade mais sus-
tentável”, Testemunhou o diretor Executivo 
do grupo. 

Finalizando sua palestra, José Augusto disse: 
“Tudo isso concorre para propagar a excelên-
cia do meio de hospedagem. É, portanto, re-
comendável que a área empresarial perceba 
que vale a pena participar mais intensamente 
das questões associadas a normas e certifica-
ções de sustentabilidade, sem ficar tão depen-
dente do apoio do governo para tomar deci-
sões estratégicas ao seu desenvolvimento”.

 � Conscientização dos hoteleiros quanto à importância da adoção de padrões normati-
vos e certificação de sustentabilidade para seus estabelecimentos, sob a perspectiva 
de melhor posicionamento no mercado e retorno financeiro, em razão dos benefícios 
ambientais e sociais, da qualificação profissional de seus colaboradores, do padrão de 
serviços oferecidos e da credibilidade da marca.  

 � Propagação do guia de implantação de modelos normativos, ferramenta gerencial ela-
borada por ABNT, Sebrae e Sextante (disponível em www.abnt.org.br), para facilitar a 
compreensão dos hoteleiros a respeito dos requisitos especificados. No propósito de 
incentivar as empresas, o guia visa ao esclarecimento de dúvidas, explicitando o valor 
agregado e as vantagens competitivas que a adoção de processos sustentáveis reverte 
para os negócios.
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Restaurantes sustentáveis

Teresa Corção

Diretora de Sustentabilidade 

do Sindicato de Hotéis, Bares e 

Restaurantes do Rio de Janeiro 

(SindRio), presidente do 

Instituto Maniva e proprietária 

do restaurante Navegador

A confiança no potencial do Sindicato de Hotéis, Bares e Res-
taurantes e Similares do Rio de Janeiro (SindRio) para pro-
mover mudanças nas relações associativas do sistema gerou 
uma medida pioneira na rede nacional: a criação de sua Di-
retoria de Sustentabilidade. O maior sindicato do Brasil, com 
2.500 filiados, representando cerca de 5 mil restaurantes e 17 
mil empresas de hospedagem e alimentação, espelha, hoje, o 
principal setor em termos de empregabilidad e do Município.   

Segundo a dirigente do núcleo, Teresa Corção, em palestra 
no Conselho de Turismo da CNC, a gastronomia é vista em 
âmbito internacional, atualmente, como foco de promoção 
de alto impacto, desempenhando um papel fundamental na 
sociedade. “Essa percepção veio num crescendo, a partir do 
início da globalização nos anos 1980, quando começamos a 
degustar todo tipo de comida em qualquer lugar do mundo. 
Assim, apareceram as iniciativas de resgate e proteção das 
culturas culinárias de cada país. O Movimento Slow Food, por 
exemplo, que brotou em 1986, na Itália, foi muito importante, 
numa época em que se instalou o primeiro McDonald´s em 
Roma. Um grupo de jornalistas especializados fez um protes-
to para impedir seu funcionamento, com uma grande macar-
ronada na frente da loja. A enorme repercussão pública ante 
esse pequeno ato de rebeldia levou à elaboração de um ca-
tálogo dos produtos que não deveriam desaparecer. O pro-
grama inaugural do Slow Food se denominou Arca do Gosto, 
uma alegoria à Arca de Noé. Os italianos passaram a listar os 
ingredientes que traduziam a cultura local, os saberes dos 
agricultores. Desse modo, prestava-se atenção à gastronomia 
por um ponto de vista maior do que simplesmente o de lazer.”

Proprietária do restaurante Navegador, Teresa Corção parti-
cipa do Slow Food desde 2001, notando o poder da herança 
culinária na transmissão e na valorização de conhecimentos 
ancestrais e  também entendendo que a soberania alimentar 
era um conceito igualmente relevante. “A questão da inde-
pendência econômica de uma nação no tocante ao que pro-
duz expressa um ponto crucial. Um caso bastante ilustrativo 
está no hábito de o brasileiro consumir o pão francês, intro-
duzido aqui pelos portugueses e feito 80% à base de trigo, 
planta não originária nem cultivada em nosso país. Então, a 
quase totalidade do pão francês que comemos diariamen-
te vem de fora – de Canadá, Estados Unidos e Argentina. 
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Trata-se de um quadro de não soberania 
alimentar e de dupla colonização (francesa 
e portuguesa) gastronômica. Outro aspecto 
concerne à recente conscientização acerca 
da finitude dos recursos naturais – em que se 
insere a pauta da biodiversidade agrícola.”

Encurtamento da cadeia produtiva

Em 2007, fundou-se o Instituto Maniva – pre-
sidido por Teresa e composto por ecochefs 
como Claude Troisgros, da CT Brasserie e do 
Olympe; Kátia Barbosa, do Botequim Acon-
chego Carioca; e Jean Santos, do Restauran-
te Entretapas –, com o objetivo de utilizar a 
gastronomia brasileira como ferramenta de 
transformação social e ambiental. Derivante 
do antigo Projeto Mandioca, essa Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) se divide em sete comitês: Comunica-
ção, Educação, Projetos, Eventos, Agricultura, 
Técnica Culinária e Orçamento e Finanças. 

Sua missão, além de contemplar a herança e 
a soberania alimentares, é articular o encur-
tamento da cadeia produtiva do alimento en-
tre dois lados cultural e economicamente dis-
tanciados há longo tempo: o consumidor e o 
produtor – chef de cozinha-hotel-restaurante 
e agricultor. “Essas pontas não se comuni-
cam, não se conhecem. Nosso trabalho inclui 
orquestrar ações que as aproximem. E com 
o suporte da Diretoria de Sustentabilidade, 
numa escala que só um sindicato pode pro-
porcionar, buscamos multiplicar padrões de 
excelência nos empreendimentos, tornando-

-os sistêmicos, de maneira que realmente 
promovam riqueza para quem produz e con-
some. A nova tecnologia social deve ser de-
senvolvida de modo sustentável. Antes, havia 
várias iniciativas de chefs famosos que iam 
ao campo e traziam os produtos para seus 
restaurantes, convertendo-os em ferramen-
ta de mar keting particular. Queremos criar 
pontes no Estado do Rio de Janeiro, mas na 
condição de vias de mão dupla, não apenas 
mirando uma apropriação. Grumixama, pri-

prioca, plantas e árvores em extinção eram 
exibidas em festivais ocasionais, porém isso 
não significa sustentabilidade – que corres-
ponde a estabelecer um diálogo transparen-
te no mercado”, enfatizou Teresa.

Ações educativas e 
promocionais

A atuação do Instituto Maniva se divide 
em três áreas: cultura, educação e agri-
cultura. “Na primeira, convidada a mi-
nistrar uma palestra nos Estados Unidos, 
precisava apresentar a mandioca aos nor-
te-americanos. Realizamos, então, um filme 
simples, mostrando como se faz a fari-
nha desse tubérculo. Um agricultor 
(Seu Bené) contava quão im-
portante era aquela ativida-
de para sua vida, emocio-
nando todos. Como um 
filme sobre farinha de 
mandioca podia cau-
sar emoção? Ob-
servamos que ela 
vinha justamente 
da invisibilidade 
dessas popula-
ções, cujo valor 
é reconhecido 
pelos aprecia-
dores de gas-
tronomia.”

Ela prosseguiu: 
“Lançamos um se-
gundo filme. Seu 
Bené vai para a Itá-
lia, relatando a via-
gem do mesmo pro-
dutor a um evento do 
Slow Food, que já tinha 
crescido muito e se torna-
do o Terra Madre, reunindo 
bienalmente 7 mil participan-
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tes, sendo 4 mil agricultores familiares, do 
mundo inteiro. Foi uma oportunidade incrível 
para que eles conhecessem seus parceiros e 
amplificassem a compreensão sobre a rele-

vância de sua profissão para 
a humanidade. Depois, execu-

tamos uma série de programas 
destinados ao Canal Futura, cha-

mada Bagunça na Cozinha, ensinan-
do receitas fáceis a crianças, além de 

outras atividades na área de cultura, 
pesquisa e festivais promocionais. Está 

em andamento, também, o livro A desco-
berta da mandioca.”  

O Maniva integrou, com o apoio do Sin-
dicato, o Rio Gastronomia (promovido pelo 

jornal O Globo), convidado a coordenar 
diversas ações, entre as quais a ven-

da de comida regional nas ruas 
da cidade. “Verificamos o vigor 

da identidade gastronômi-
ca como um meio de unir 

as pessoas. Ainda no 
âmbit o do evento, atu-

amos para que, hoje, 
30% dos alimentos 
comprados pelo 
Estado para a 
merenda esco-
lar sejam, por 
lei, oriundos de 
agricultores fa-
miliares e pre-
ferencialmente 
orgânicos. Isso 
forçou o asso-
ciativismo, um 
dos maiores 

problemas do 
campo no Brasil, 

onde essa cultura, 
ao contrário dos Es-

tados Unidos e da Eu-
ropa, inexiste. Conversa-

mos com as manipuladoras 
de alimentos, que, numa única 

escola, confeccionam 700 refeições por dia, a 
partir de cardápio elaborado pelo Instituto de 
Nutrição Annes Dias. E recebemos o prêmio 
Rio Gastronomia como Destaque 2012 na área 
educativa. Realizamos oficinas – como as de 
goma e tapioca e os concursos de recheios 
para crianças – no intuito de mostrar o valor 
do respeito às tradições culinárias. O trabalho 
dos eco-chefs também abrange a descoberta 
de culturas locais para que cheguem à nossa 
mesa – muito pouco brasileira. Comemos o 
salmão do Chile, vindo de bacias com co-
rantes na ração. Ressalve-se que Chile e 
Peru, nações da América Hispânica, con-
seguiram preservar mais do que nós uma 
tradição alimentar. É uma lição. Temos que 
garimpar guandus e inhames, sabores de 
nossa terra”, incentivou. 

Feira de orgânicos da Lagoa

A Oscip criou, ainda, o Centro de Alfabetiza-
ção Ecológica – um espaço para debates sobre 
os desafios contemporâneos ligados a alimen-
tação, ecologia e sustentabilidade –, voltado a 
profissionais do ramo de bares e restaurantes 
e estudantes de gastronomia. E buscou novos 
parceiros para a formação de rede, como a As-
sociação de Agricultores Biológicos do Estado 
do Rio de Janeiro (Abio), com predominância 
das pequenas propriedades. 

“Temos uma barraca todo sábado na Feira de 
orgânicos da Lagoa, ao lado da igreja São 
José, que integra o circuito de Feiras da Abio, 
com a finalidade de realizar um intercâmbio 
entre os agricultores. Lá circulam não os co-
merciantes intermediários, que adquirem os 
produtos no Ceasa para revenda, mas os ver-
dadeiros produtores, aptos a esclarecer dire-
tamente qualquer dúvida do consumidor em 
torno do aliment o. Além dessa troca, a feira 
permite que nós, os ecochefs, compremos in-
gredientes da safra para nossos restaurantes. 
No Navegador, oferecemos saladas 100% or-
gânicas. Por seu lado, os agricultores familia-
res, que consideram o mercado institucional 
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(Ceasa, supermercados) o grande destino da 
produção, encontram nos restaurantes a pos-
sibilidade de inserção e de agregar valor aos 
orgânicos de maneira diferenciada”, ressaltou.

Por meio desse contato estreito entre cozi-
nheiros e cultivadores, novos produtos – não 
raro tradicionais em outras localidades do 
País – que só os restaurantes e meios de 
hospedagem podem absorver estão vindo 
à tona. “Isso exigirá planejamento eficiente 
em termos de logística de transporte. Vender 
ao varejo corresponde à pior solução para o 
pequeno agricultor, que, entretanto, vê nisso 
uma saída mais fácil. Quanto ao aspecto da 
segurança alimentar, a legislação internacio-
nal é bem rígida – não há facilidades para a 
obtenção do selo orgânico, concedido aqui 
pela Abio e pela IBD Certificações, uma op-
ção mais cara. Quem for ao circuito de feiras 

orgânicas comprará alimentos sem veneno. 
Mas muitos produtores orgânicos não são 
certificados. Acredito que a autocertificação 
venha a configurar um caminho importante 
para fortalecer o conceito da ecogastrono-
mia, aumentar a confiabilidade dos produ-
tores e eliminar o oportunismo. Sob a ótica 
política, durante a Rio+20 promovemos a vi-
sita da Agência Europeia de Meio Ambiente 
a uma produção orgânica no Parque da Pe-
dra Branca, em Campo Grande, uma região 
municipal em que há uma questão bastante 
polêmica. Pelo Plano Diretor, o Rio de Janei-
ro não tem área rural. No entanto, os agri-
cultores pagam Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana (IPTU), um 
absurdo que os acaba endividando. Então, 
apoiamos essa causa, buscando sensibilizar 
as autoridades para a necessidade de rever 
a taxação.” 
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Destaques:

 �  Incentivo a ações de resgate e preservação da nossa cultura gastronômica, à imagem 
do Movimento Slow Food e de cursos para crianças da rede de ensino pública.

 � Coordenação, de maneira sustentável, do encurtamento da cadeia produtiva do alimen-
to entre consumidor e produtor, duas vertentes cultural e economicamente afastadas. 

 � Difusão de modelos de sustentabilidade nos empreendimentos, de forma que, tornan-
do-os sistêmicos, resultem, efetivamente, em riqueza para ambas as partes. 

 � Mobilização para que as autoridades eliminem a cobrança de IPTU aos agricultores 
de regiõe s como Campo Grande e Santa Cruz, uma vez que, pelo Plano Diretor, o Rio 
de Janeiro não tem área rural.  

 � Adoção de certificações no sentido de intensificar o conceito da ecogastronomia, ga-
rantir a confiabilidade dos produtores e coibir ações oportunistas.

Projeto Parceiro do Agricultor

Os jantares beneficentes constituem uma for-
ma de angariar dinheiro para a Oscip. “Muitas 
pessoas querem ajudar com recursos e traba-
lho voluntário – são os Amigos do Maniva. O 
Instituto, junto com o SindRio, está, ainda, com 
um novo projeto – o Parceiro do Agricultor. A 
ideia é aproximar produtores orgânicos de 
proprietários de restaurantes vizinhos, mu-
dando o paradigma da relação tortuosa entre 
eles. Numa ida a Friburgo, por exemplo, anotei 
os nomes de mais de 60 restaurantes, hotéis 
e pousadas que encontrei pelo caminho, pen-
sando em quantos deles faziam suas compras 
diretamente dos plantadores dali. Isso equiva-
le ao encurtamento da cadeia. A marca do pro-
jeto – o garfo do chef e do consumidor e a pá 
do agricultor – aparecerá nos estabelecimen-
tos gastronômicos, demonstrando que seguem 
um modelo de sustentabilidade. E se tornará 

símbolo de um prêmio de qualidade para dis-
tinguir restaurantes e agricultores.” 

Teresa arrematou: “Essa é a filosofia que nos nor-
teia. Acreditamos que o alimento seja mais do 
que o mantenedor do corpo, promovendo, tam-
bém, alegria, segurança e autoestima. Temos 
respeito por quem cria produtos de excelência, 
pressa em documentar nosso tesouro e espe-
rança na educação das crianças moradoras de 
locais menos favorecidos. Comida é afeto, cultu-
ra e memória. Por meio da culinária, podemos 
resgatar valores fundamentais para a melhoria 
do nosso país. Os empresários estão atentando 
para a necessidade de se ajustar a padrões de 
sustentabilidade, em razão de uma exigência 
crescente do mercado no mundo inteiro. Essa 
mudança de mentalidade faz parte de um pro-
cesso longo. Mas eles podem colaborar para o 
suporte financeiro dos produtores, oferecendo 
alimentos de qualidade ao consumidor final”.
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Eventos verdes

Painel 1
Ricardo Harduim

Coordenador-geral da 

Prima – Mata Atlântica e 

Sustentabilidade

O termo desenvolvimento sustentável, surgido na década de 
1970, vem sendo substituído por sustentabilidade. O concei-
to atual representa uma forma de descobrir um novo modelo 
de vida, enquanto o antigo não expressava o caminho que 
nós, como humanidade, precisamos trilhar. A reflexão partiu 
do coordenador-geral da Prima – Mata Atlântica e Sustenta-
bilidade, Ricardo Harduim, durante palestra no Conselho de 
Turismo da CNC. 

“Raros são os projetos e as empresas que conseguem fazer 
um trabalho de desenvolvimento sustável, já que o consu-
mo está progressivamente exacerbado na área dos recur-
sos naturais renováveis e não renováveis. Agora, vemos 
companhias, governos e ONGs que desejam realizar seus 
eventos de modo ecologicamente adequado, sobretudo 
pela crescente seleção no mercado, tanto de clientes quan-
to de fornecedores, em razão da postura ecológica adotada. 
Partimos do princípio de que um evento deve cumprir o 
máximo de atributos que puder nesse campo, respeitando 
a regionalidade e a ecocultura. Entender a relevância de 
uma organização que valorize esses aspectos significa um 
ótimo sinal, um grande passo. O primeiro item que precisa-
mos considerar nesse cenário associa-se ao uso consciente 
da água, verificando-se, por exemplo, se as torneiras têm 
temporizadores”, ressaltou.

Segundo Harduim, em eventos que exijam gerador de ener-
gia, o ideal é investigar a viabilidade de contar com um equi-
pamento movido a gás, em vez do poluente óleo diesel, que 
emite muito carbono. No quesito iluminação, dispomos das 
econômicas lâmpadas LED. À empresa encarregada da refri-
geração insta-se, por lei, máquina recicladora ou recolhedo-
ra de gás. Para o lugar dos copos descartáveis, há a opção 
dos confeccionados à base de milho, que, mesmo lançados 
no aterro comum, degradam-se em seis meses. Os de papel 
também podem ser reabilitados, com os coordenadores do 
evento mostrando aos participantes que a preocupação eco-
lógica está acima do eventual desconforto causado por sua 
utilização. Há produções que solicitam ao cliente levar o pró-
prio utensílio. Uma alternativa é disponibilizar o recipiente e 
oferecê-lo de brinde. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente, cinco anos atrás, vetou a aquisição de 
descartáveis, numa atitude antipática, mas ecologicamente 
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recomendável, do gestor. Os funcionários 
passaram a levar seus copos de casa. 

“As tradicionais pastas de plástico, que, pos-
teriormente, são destinadas ao lixo, encon-
tram sucedâneos feitos a partir de outros ma-
teriais, como a folha de bananeira. Isso vale 
também para a fabricação de blocos, sacolas 
e canetas, em linha com o perfil de produção 
ecológica certificada de cada localidade. O 
mesmo se aplica aos caríssimos e não reu-
tilizáveis convites em papel, para os quais 
se coloca a via eletrônica. Do mesmo modo, 
as bolsas voltadas à guarda de materiais in-
formativos nos estandes podem ser trocadas 
pelo pendrive, um meio mais adequado de 
armazenamento de dados. Para a destinação 
apropriada de óleo, um degradante do meio 
ambiente, há uma usina em cooperativa, no 
bairro de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, 

que o transforma em biodie-
sel. Precisamos saber para 
onde vão os efluentes do 
evento e empregar produ-
tos químicos de higiene bio-
degradáveis. Os translados 

podem ser feitos por 
veículos movidos 
a gás natural, pre-
vendo-se um estudo 
mínimo de impacto 
na vizinhança em 
termos de tráfego e 

ruído. É importan-
te garantir a aces-

sibilidade, por in-
termédio de rampas, 

apoios e corrimãos, e 
a comunicação para 

deficientes visu-
ais e auditivos. Na 
área de alimen-

tação, que se dê 
preferência a 
frango e peixe 

no lugar da car-
ne de ruminantes 

e se troque o refrigerante por sucos, identi-
ficando-se produtores ligados à agricultura 
familiar regional e orgânica, em respeito à 
conservação florestal.” 

Selo Prima 

Com a finalidade de diminuir as emissões de 
gases de efeito estufa, foi criado, em 2007, o 
Projeto Selo Prima de Neutralização de Car-
bono. “Os principais responsáveis pelo aque-
cimento global e pelas mudanças climáticas 
são geração de eletricidade (21%), proces-
sos industriais (17%), transportes (14%) e 
agricultura (13%). Consideramos o pressu-
posto de que a pegada ecológica supera em 
30% a capacidade de regeneração do plane-
ta. Ou seja, a cada ano, por cerca de três me-
ses, a natureza já não consegue mais repor 
os recursos, reequilibrar-se. As consequên-
cias todos conhecem: elevação do potencial 
de migrações humanas; piora de colheitas, 
com a decorrente alta de preços; sérios ris-
cos de queimadas e erosão dos solos; maior 
incidência de insetos, sobretudo para nós, 
que sofremos com doenças tropicais, como 
a dengue; aumento da demanda por refrige-
ração e, portanto, por  energia; retração do 
turismo de inverno e verão; e destruição por 
vendavais e enchentes”, enumerou.  

De acordo com Harduim, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) estabeleceu um pla-
nejamento no intuito de que governos, em-
presas e instituições preparem a população 
para se defender dos efeitos das mudanças 
climáticas. Em Veneza, na Itália, há um eficaz 
sistema de balsas. A Holanda e os Estados 
Unidos também apresentam programas de 
referência. No Rio de Janeiro, há um proje-
to de dunas de areia em Copacabana e Ipa-
nema, porém, nenhum plano de adaptação 
para a Baixada Fluminense, que está absolu-
tamente vulnerável. A região do entorno da 
Baía de Guanabara, onde moram milhões de 
pessoas pobres, localiza-se ao nível do mar – 
em muitos casos, dois metros abaixo. 
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 Escopo do trabalho

Os objetivos do projeto da ONU englobam 
colaborar na redução das emissões de 
carbono, combatendo os efeitos do 
aquecimento global; apresentar 
estratégias contra as mudanças 
climáticas que possam ser repli-
cadas em outras entidades; despertar 
a consciência do público acerca da atenção 
necessária ao enfrentamento de suas conse-
quências; e divulgar à sociedade nomes de 
instituições exemplares de boas práticas 
em prol do meio ambiente, mostrando que 
não só são possíveis transformações em di-
reção à sustentabilidade, mas também que 
esse processo já caminha com as organiza-
ções líderes.

“O plantio de árvores para compensar as 
emissões de carbono é emblemático. Contu-
do, a resposta não está na tecnologia, e sim 
na educação ambiental, no ajuste de condu-
ta, num novo modelo de vida que vislumbre 
a sustentabilidade. Almejamos diminuir a 
emissão, e não aumentar o cultivo como me-
dida compensatória. Por isso, entre as nossas 
ações pelo Brasil, o Projeto Escola é o que 
mais nos interessa, pois envolvemos toda a 
comunidade de ensino, à imagem da Funda-
ção de Apoio à Escola Técnica (Faetec), de 
Quintino, já com registro Carbono Zero, bem 
como do Museu Antonio Parreiras, em Nite-
rói, o primeiro assim classificado no País. As 
árvores foram plantadas no pátio do museu, 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan). Ainda em 
Niterói, situa-se a pioneira editora Carbono 
Zero do Brasil, da Universidade Federal Flu-
minense (UFF), com as árvores semeadas 
em Pinheiral. A produção artística dos sho-
ws de Ney Matogrosso também é Carbono 
Zero (ele participa do plantio na sua fazen-
da, em Saquarema), à semelhança do Projeto 
Partimpim II, de Adriana Calcanhotto. Nessa 
qualificação incluem-se, igualmente, os Ho-
téis do Frade, em Angra dos Reis, e Galo Ver-

melho, em Vassouras, e a Pousada Verbicaro, 
em Santa Maria Madalena. Além desses três 
municípios, nossas áreas de florestamento 
estão em Sana, Lumiar, Maricá, Itaboraí, Sa-
quarema e Rio Claro”, citou. 

No rol de eventos Carbono Zero figuram: IX 
Green meeting, Brasília, 2009; X Greenmee-
ting, Belo Horizonte, 2010; Casa Cor Espíri-
to Santo, 2009; Feira de Responsabilidade 
Social Empresarial, Macaé, 2011; Seminário 
Internacional Macaé Sem Fronteiras, 2012; 
Encontro SIMAAS Brasil 2009, Niterói, 2011; 
Festa de casamento Fernanda & Vinícius, Ni-
terói, 2009; Festa de casamento Anderson & 
Renália, Juiz de Fora, 2012; Festa de Bodas de 
Ouro Antônio & Estela Conti, Rio de Janeiro, 
2009; Event o de lançamento da Revista Noi-
vas, 2010; Evento de lançamento do Cartão 
Viva Unimed, 2011; Encontro de Diretoria 
da Unimed Brasil, 2011; IV Colóquio Pesqui-
sadores em Educação Ambiental, Cambo-
riú, 2011; Conferência Internacional: Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento em 
Regiões Semiáridas, Fortaleza, 2010; Evento 
de lançament o do livro Química Ambiental – 
Uma ciência ao alcance de todos, Juiz de Fora, 
2012; IX Semana de Extensão da Universida-
de Federal Fluminense (UFF); I Seminário Mi-
neiro de Psicologia Ambiental, Belo Horizon-
te, 2010; Exposição Iluminando o Futuro – 50 
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anos de Jorginho 
de Carvalho, 2012; 
Ação Global Ci-
dadania Vascaína; 
Projeto Praia Lim-
pa, Copacabana, 
2013; desfile do 
Bloco Carnavales-
co Cordão da Bola 
Preta, Rio de Janei-
ro, 2012; desfile do 
Bloco Carnavales-
co O Bicho, Salva-
dor, 2012; Sala Bo-
ard Meeting Verde, 

Hotel Sofitel, Copacabana, 2012; e show Mil-
ton Botelho, com participação de Luiz Melo-
dia e Watusi, 2011.

 Planilha verde

O cronograma da Prima abrange planeja-
mento, apuração de dados, ações de educa-
ção ambiental, cálculo das emissões de CO2, 
execução do plantio, outorga do título e ava-
liação final. Um evento verd e deve observar 
uma planilha com os seguintes itens: energia 
elétrica, gás combustível, resíduos orgânicos, 
gerador a óleo ou gás, trechos aéreos, veícu-
los automotores, hospedagem, material de 
divulgação e apoio e demais resíduos. De-
pois de preenchidos os respectivos requisi-
tos, calculam-se quantas toneladas de carbo-
no o evento emitirá, para definir o número de 
árvores correspondentes a serem introduzi-
das (concedendo-se um seguro de vida de 
21 anos para cada uma, já que cinco plantas 
sequestram uma tonelada pelo processo fo-
tossintético durante esse período) em áreas 
de preservação permanente.

“Em resumo, é importante que o evento 
apresent e coordenação de sustentabilidade; 

empresas patrocinadoras e prestadores de 
serviços socioambientalmente responsáveis; 
divulgação por via eletrônica e outros meios 
ecologicamente adequados; inscrições  
on-line; impressão de material em papel re-
ciclado, certificado ou semente; divulgação 
do compromisso socioambiental no material 
informativo e didático; oportunidade para o 
voluntariado; adequação à acessibilidade; in-
dicação de locais de hospedagem que desen-
volvam ações ambientais; infraestrutura verde 
(prédio, salas, auditório, etc.); consumo cons-
ciente de água e energia; disponibilização de 
coletores para separação inteligente dos resí-
duos; crachás em papel semente; destinação 
adequada dos resíduos, em especial, o óleo; 
inscrição associada à doação de alimentos ou 
roupas; emprego de utensílios duráveis, com 
orientação aos participantes para trazerem 
de casa bloco, caneta e caneca; brindes eco-
lógicos; decoração com elementos naturais; 
local do evento acessível a transporte públi-
co; apoio logístico aos ciclistas; plano de ca-
rona solidária; alimentação vegetariana, com 
oferta de produtos alternativos (e regionais) à 
carne de ruminantes e à base de soja; uso de 
produtos verdes na limpeza; e neutralização 
das emissões de carbono.”

Antes de passar a palavra ao painelista se-
guinte, Harduim acrescentou: “A maioria da 
população do planeta já se conscientizou 
da necessidade de preservar a natureza. 
Mas o que importa são as ações concretas 

– cumprirmos nossa função colaborativa 
como habitantes do terceiro milênio, na 
condição de pessoas que têm a chance 
de realizar algo pelo outro. Não existe por 
lei a obrigatoriedade de se organizarem 
eventos verdes. Por isso, vale ressaltar que 
a educação constitui a gênese de toda mu-
dança – não adianta esperar que esta se 
faça de fora para dentro”. 
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Na sequência, foi a vez de Reinaldo Silva de Abreu – con-
sultor de Resíduo Sólido em Economia de Escala e técnico 
em Coleta Seletiva e Educação Ambiental – falar sobre sua 
experiência. “Vim da catação das ruas. E estou aqui porque 
sempre acreditei na educação e no conhecimento como 
meios de transformação social. Só mudaremos as atitudes 
por meio da cultura. Um evento grandioso precisa de políti-
ca pública para ser verde. Papéis e canetas reciclados cus-
tam caro, por causa da demanda pequena. O governo pode 
ajudar a aumentá-la, reduzindo as alíquotas de impostos”, 
propôs Reinaldo Abreu. 

No seu entender, o grave problema do Rio de Janeiro no se-
tor ambiental, hoje, relaciona-se à carência de indústrias de 
reciclagem – as maiores situam-se em São Paulo e nos Esta-
dos do Sul. Nessa perspectiva, prevê-se a implantação de um 
complexo de usinas de tratament o nos Municípios de Niterói, 
São Gonçalo, Maricá, Tanguá, Rio Bonito, Saquarema, Silva Jar-
dim, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial 
do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu e 
Rio das Ostras. “Atualmente, 70% das cidades fluminenses não 
têm compromisso ambiental por intermédio da legislação or-
gânica. A lâmpada LED, por exemplo, reconhecidamente eco-
nômica, não dispõe de instrução normativa da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) – por isso nenhum órgão 
público pode utilizá-la. Necessitamos de ações para avançar. 
E uma delas se refere à divulgação de iniciativas. Nada terá 
importância, se o coração e a mente de cada pessoa não se 
imbuírem desse valor na vida cotidiana. Nosso espaço de tra-
balho deve estar voltado à reciclagem.” 

Ele prosseguiu: "O Brasil é um dos poucos países que 
mostram uma preocupação social com o catador – após 
a realização de um evento, mas não para participar do 
processo que o antecede. Sem a informação prévia a res-
peito dos tipos de produtos que serão descartados –  
estimando-se os relativos custos –, não organizaremos 
um planejamento logístico eficiente de coleta. Assim, 
torna-se importante a convocação de um especialista na 
área de resíduos ante um evento que vá produzir um 
bom volume de lixo. Ele indicará a melhor forma de 
armazenamento e descarte dos materiais, separados 
entre secos – para classificação pelos catadores nos 
centros de triagem e posterior encaminhamento à in-
dústria – e molhados. Tudo o que não serve deve ser 
incinerad o em sistemas modernos, como a pirólise, a 
queima sem oxigênio.” 

Painel 2
Reinaldo Silva de Abreu

Consultor de Resíduo Sólido 

em Economia de Escala e 

técnico em Coleta Seletiva e 

Educação Ambiental
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Destaques:

Em relação  
a procedimentos indicados

Para locações, recomenda-se privilegiar o 
uso de contêi neres, por compra ou aluguel. 
“Estamos tentando executar um complexo 
industrial inteiramente à base dessas estru-
turas, visto que 90% das que aportam cheias 
ao Brasil não retornam à origem, pois vazias 
significam prejuízo. Então, por que não utilizá-
-las? A aplicação de telhado verde, com tela 
de grama, reduz a temperatura interna, ge-
rando economia. Há vasilhames para recolher 
biocombustível. Um litro de óleo – usado em 
frituras nos eventos – contamina um milhão de 
litros de água. Em São Gonçalo, fundamos o 
projeto Guardião do Mar, com tanque de lim-
peza, decantação e preparação do produto.” 

Os biodigestores – salientou Reinaldo Silva de 
Abreu – configuram uma boa fonte de ener-
gia. “Mas só se consolidarão quando as pes-
soas aprenderem a separar o lixo. A compos-
tagem não é difícil de se efetuar. Em muitos 
países, utilizam-se três caixas – duas levam 
filtros embaixo, e a última, uma pequena tor-
neira. O pó de café entra no processo para 
criar um chorume positivo, sem cheiro nem 

atração de insetos. Painéis solares (de fácil 
instalação em qualquer local) são eficientes 
geradores de energia complementar. Basta 
o governo reduzir o IPI para que o preço dos 
equipamentos caia em função do aumento da 
demanda. Estou promovendo uma campanha 
sobre lixo eletrônico (num evento que expo-
nha situações de perigo, os funcionários de-
vem estar devidamente equipados com bo-
tas, óculos e luvas). Há uma escola em Itaipu, 
chamada Alcina, onde recolhemos por mês 
duas toneladas desse tipo de material. Isso 
só é viá vel porque, da faxineira à diretora da 
instituição, todos falam a mesma linguagem. 
Em Niterói, vimos desenvolvendo, junto com 
a Universidade Federal Fluminense (UFF), a 
partir de uma monografia que recebeu nota 
máxima, um software livre, para acesso em 
plataforma androide e smartphone, com con-
trole dos pontos de entrega voluntária. Pre-
cisamos investir em pesquisas acadêmicas. 
O cerne da solução reside nas crianças, por 
meio da educação. Nós faremos apenas re-
dução de danos. Que fique impregnada, em 
cada um de nós, a questão do exemplo a ser 
dado para que os avanços ocorram. Sem ele, 
não haverá didática suficiente”, completou  
o consultor.

 � Na realização de eventos:

 �  Checar a existência de torneiras com dispositivos temporizadores, para controlar o 
desperdício de água.

 � Verificar, em eventos que exijam a contratação de gerador de energia, a possibilidade 
de contar com um equipamento movido a gás, em vez de óleo diesel, que emite alta pro-
porção de carbono. 

 � Optar pelas econômicas lâmpadas LED. 

 � Utilizar copos descartáveis de papel ou fabricados, por exemplo, a base de milho, 
que, mesmo lançados no aterro comum, degradam-se em seis meses. Outra  ideia é 
solicitar aos participantes que levem seu próprio utensílio para o evento, ou dispo-
nibilizar esse recipiente e ofertá-lo como brinde.  
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 � Substituir as tradicionais pastas de plástico por peças confeccionadas a partir de ma-
teriais como a folha de bananeira. A fabricação de blocos, sacolas e canetas deve 
seguir o perfil de produção ecológica certificada de cada localidade. O mesmo prin-
cípio vale para os caros e não reutilizáveis convites em papel, para os quais se coloca 
a via eletrônica. As bolsas destinadas à guarda de materiais informativos nos estandes 
podem, igualmente, ser trocadas pelo pendrive.

 � Planejar a destinação adequada do óleo em usina para sua transformação em biodiesel. 

 � Usar produtos químicos de limpeza biodegradáveis.

 � Optar, para os deslocamentos, por veículos movidos a gás natural, procedendo-se 
a um estudo mínimo de impacto de tráfego e ruído na vizinhança. É importante, 
também, assegurar a acessibilidade, por meio de rampas, apoios e corrimãos, bem 
como a comunicação para deficientes visuais e auditivos. 

 � Priorizar, na área de alimentação, frango e peixe no lugar da carne de ruminantes e 
substituir refrigerantes por sucos, identificando-se produtores vinculados à agricul-
tura familiar regional e orgânica.  

 � Buscar patrocínios e prestadores de serviços entre empresas socioambiental-
mente responsáveis.

 � Disponibilizar coletores para separação apropriada dos resíduos. Ante um evento 
que vá gerar um grande volume de lixo, contratar um especialista para especifica-
ção da melhor forma de armazenamento e descarte dos materiais.  

 � Privilegiar, para locações, o emprego de contêineres. 

 � Promover ações de neutralização de emissões de carbono.

 � Desenvolver projetos destinados a áreas como a Baixada Fluminense e a Baía de Guana-
bara, no Rio de Janeiro, à imagem do planejamento da Organização das Nações Unidas 
(ONU), para que as populações se protejam contra os efeitos das mudanças climáticas.

 � Desonerar tributariamente a entrega de resíduos eletrônicos para reutilização nas in-
dústrias e reduzir as alíquotas de impostos referentes a materiais reciclados. 

 � Diminuir o IPI sobre painéis solares, eficazes geradores de energia complementar. 

 � Estimular os participantes a dirigir seus resíduos eletrônicos a pontos de coleta nos eventos. 

 � Instalar efetivamente o complexo de usinas de reciclagem previsto para diversos mu-
nicípios fluminenses. 

 � Difundir o Programa de Qualificação em Gestão e Certificação de Micros e Pequenas 
Empresas de Eventos, uma iniciativa da Associação Brasileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc) e do Sebrae, com vistas a práticas sustentáveis.  

 � Elaborar um informativo, à semelhança das regras da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) voltadas a eventos, acerca da vida útil dos equipamentos a serem uti-
lizados, como contêineres e mobiliários.
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Sustentabilidade nos transportes turísticos

Tarcísio Gargioni

Vice-presidente Comercial e 

de Marketing da Avianca, ex-

vice-presidente de Marketing 

e Serviços da Gol e ex-diretor 

de Cargas da Vasp

Segundo o vice-presidente Comercial e de Marketing da 
Avianca, Tarcísio Gargioni, a sustentabilidade configura um 
dos pilares do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC). Isso se relaciona ao fato de que as empresas de qual-
quer setor, como o aéreo, precisam trabalhar dentro de um 
sistema de gestão responsável e de longo prazo. Em palestra 
no Conselho de Turismo da CNC, ele atribuiu à visão estra-
tégica o vetor crucial para o sucesso ou fracasso de grandes 
companhias no mercado.

“As ações no lado ambiental, sob a perspectiva de que a nos-
sa aviação comercial se torne sustentável, ainda são muito 
incipientes. Nos últimos 20 anos, obteve-se uma melhoria 
significativa no uso do combustível, que, contudo, segue o de 
origem fóssil. Hoje, o quilo do energético é bem mais pro-
dutivo, reduzindo-se o consumo por eficiência das turbinas, 
aerodinâmica, pesos, etc. No segmento rodoviário, iniciou-se, 
recentemente, uma fase importante com a utilização do motor 
Euro V – composto de ureia e combustível –, que faz o aprovei-
tamento dos gases no escapamento e possibilita uma diminui-
ção expressiva de gastos”, afirmou Tarcísio. 

De 1980 a 2000, a aviação cresceu de 1,8% a 2% do PIB – qua-
se uma curva paralela à elevação do indicador e também bas-
tante similar à da energia elétrica. “Até então, tratava-se de 
uma atividade seletiva e restrita. Pouca gente voava, e havia 
um controle governamental sobre oferta, demanda e tarifas. A 
Varig detinha o domínio absoluto, reconhecida no mundo in-
teiro pela excelência nos serviços e como empresa embaixa-
dora do Brasil. Mas a partir da década de 1990, administrada 
em regime de fundação, começou a apresentar algumas crises. 
Em decadência, entrou em recuperação judicial, indo a leilão 
em 2006. Segunda no ranking, a Vasp, que atuava apenas no 
âmbito doméstico, foi privatizada em 1990, quando registrou 
uma expansão desenfreada e fora de um planejamento lógico. 
Correu para a área internacional de maneira um tanto ousada 
e passou a enfrentar sucessivas crises, encerrando as opera-
ções externas em 2001 – e decretando falência em 2004. Ao 
passar de estrutura estatal a familiar, sem que se afastasse a 
primeira, a convivência entre ambas se mostrou, irreversivel-
mente, conflituosa.”

Gargioni recordou, ainda, a Transbrasil (que fechou em 2001), 
personificada no comandante Omar Fontana, e a TAM, que 
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iniciou como empresa regional, ampliando-se 
para nacional em 1990, centrada na figura do 
comandante Rolin. “Sua morte representou 
um duro golp e para a organização, que atra-
vessou uma crise de identidade, mas soube se 
reinventar: efetuou a fusão com a LAM e, hoje, 
é líder no Brasil e na América do Sul e uma 
das dez maiores do planeta. Ainda em 2001, 
ocorreu uma certa ruptura no DNA da nossa 
aviação comercial, com a entrada da Gol. Esta 
quebrou praticamente todos os paradigmas, 
ao adotar um novo modelo, low coast, low fare, 
sem bilhete, usando de todas as formas a in-
ternet e eliminando serviços. Assim, a compa-
nhia se popularizou, alcançando um sucesso 
inquestionável (a IPO-Initial Public Offering, 
em 2004, foi considerada um case mundial – 
atingiu o ponto máximo de 43% em market 
share cinco anos depois). Em 2007, comprou 
a Varig e, na condição de empresa de capital 
aberto, incorporou, com pilotos e tripulação 
experientes herdados da ex-concorrente, pa-
drões internacionais de gestão e eficiência. A 
Azul chegou com ótimo marketing. Fez o seu 
hub em Campinas e se amplificou rapida-
mente, transformando-se na companhia que 
atende a maior quantidade de aeroportos, por 
meio de uma centena de aviões (da Embraer). 
Em 2012, associou-se à Trip – juntas, agora, 
compõem 16% do mercado brasileiro.” 

Ciclo virtuoso

A Avianca, que começou, em 2003, a operar 
com algumas aeronaves em Brasília, executou, 
cinco anos mais tarde, uma grande reestrutu-
ração, renovando a frota. A empresa cresceu 
85% em 2012, saltando de 2,4% para 7,2% de 
market share e praticamente triplicando suas 
marcas. “Há pouco tempo fora do radar, exibe, 
atualmente, um nicho bem definido e promis-
sor, focado em bons serviços. A receita bási-
ca do sucesso da Avianca tem sido trabalhar 
com sete, oito pontos – em março, chegamos 
a dez, 81% contra 71% dos demais – acima 
da média do índice de ocupação. Quase não 
fazemos promoções: vendemos produto dife-

renciado, e não preço, o que favorece a rela-
ção custo-benefício na prestação de serviços 
de qualidade. Conforma-se o ciclo virtuoso: 
um melhor atendimento gera a fidelização 
do consumidor; a ocupação do espaço ocio-
so permite a cobrança de preços razoáveis. 
Qualquer modelo de negócio, mesmo em 
uma companhia low coast, deve oferecer um 
mínimo de conforto – até em razão das longas 
distâncias no País. Temos plena consciência 
de que, num percurso de 500 quilômetros, o 
meio rodoviário é muito competitivo, com 
bons ônibus, salas vips e serviç o de bordo. É 
salutar para o turismo brasileiro a busca de 
um ponto de equilíbrio entre os modais, que 
podem atuar de maneira complementar, em 
função da demanda, uma vez que no trans-
porte aéreo regional, com aeronave pequena, 
o custo por assento sai caro”, declarou. 

A aviação brasileira atingiu a terceira maior 
posição no mercado global – abaixo da norte-
americana e da chinesa e no mesmo nível da 
do Japão e da Índia –, uma façanha que totali-
za cerca de 100 milhões de passageiros anu-
ais. “Nesse imenso bolo há uma fatia impor-
tante a ser recheada. Por exemplo, temos 20 
milhões de pessoas acima de 60 anos, 
assim como uma enorme quantidade 
de jovens com crianças no ventre ou 
no colo e de executivos que desejam tra-
balhar no laptop durante o voo – demandan-
do mais espaço entre as poltronas. Há, então, 
um considerável nicho de mercado a exigir 
um foco de serviços que a Avianca definiu 
por padrão, responsável por sua acelerada 
expansão, que só não prossegue mediante a 
falta de slot para operar.”

Década de ouro

O período entre 2002 e 2012 
correspondeu a uma década 
de ouro para a aviação brasileira. 
No entanto, o sucesso 
do passado não ga-
rante o do futuro. 
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Nesse intervalo, o PIB triplicou, de R$ 1,4 bi-
lhão para R$ 4,2 bilhões; a classe alta pulou 
de 13% para 16%; e a média, de 44% para 
52% – com renda familiar perto de R$ 5 mil, 
foi a grande indutora do fantástico alarga-
mento do setor. Do universo de pessoas que 
voavam, 85% recebiam mais de dez salários 
mínimos, percentual que caiu para 64%, ou 
menos de 2/3.

“Saímos de 25 milhões de viagens domésticas 
por ano no Brasil para 88 milhões, volume que, 
com os voos internacionais, ultrapassa a casa 
de 100 milhões. A popularização do transpor-
te aqui tornou-se uma realidade. Houve uma 
queda significativa nos preços – ao redor de 
40% em termos de unidade monetária para 
cada quilômetro transposto. Ganhamos efici-
ência. Em 2002, assinalávamos uma média de 
57% de ocupação – portanto, baixa. Em 2012, 
atingimos 73%. E com a redução da oferta 

definida pelas companhias 
líderes, devemos fechar 
o exercício corrente aci-
ma de 75%. A receita tam-

bém cresceu praticamente 
na mesma proporção. O RPK 

(receita/passageiro/quilômetro) 
disparou de 28% para 87%. As pro-

porções são quase todas multiplicadas 
por três em uma década. Hoje, o setor 

contabiliza 1,5 milhão de empregos, R$ 4 bi-
lhões em salários, R$ 22 bilhões em tri-

butos recolhidos, R$ 73 bilhões adicio-
nados ao PIB e R$ 10 bilhões de vendas 

em equipamentos.”

Nos últimos dois anos, a quantidade de 
pessoas que circularam de avião superou a 
das que andaram de ônibus interestadual. 
“Estamos levantando uma bandeira: preci-

samos de políticas públicas adequadas 
ao transporte de massa, e não de luxo, 
categoria em que nos enquadrávamos. 
Registramos números estratosféricos 

até 2012, quando começamos a perce-
ber uma desaceleração forte. No terceiro 

trimestre, acendeu a luz amarela. Foi a épo-
ca das fusões TAM-LAN e Gol-Webjet, com 
os prejuízos bilionários das duas líderes. A 
Avianca vinha crescendo a taxas realmente 
extraordinárias, mas no primeiro trimestre do 
ano em curso apresentou resultado negativo 
(-1,2%) pela primeira vez em uma década. 
Apesar de um recuo em 2012, mantivemos um 
crescimento positivo de 6,7%.” 

Gargioni acrescentou: “De repente, sentimos 
um desaquecimento muito rápido. Assim, pre-
cisamos refletir sobre as projeções da aviação 
em 2020, ante a realidade atual, com o PIB em 
retração. Estamos observando, no setor aéreo 
nacional, uma redução da demanda e tam-
bém da oferta, o que proporcionará um equi-
líbrio para que não se compense a perda com 
aumento de preço. A queda vertiginosa, após 
atingirmos 100 milhões de ocupação em pou-
co tempo, pode ser atribuída aos índices de 
2012 (PIB, 0,9%; e indústria, - 2,57%) e do pri-
meiro trimestre deste ano (balança comercial, 
R$ 6,1 bilhões), além do alto endividamento 
da classe média. Isso gera insegurança”. 

Cenário futuro

A situação dos aeroportos, com os principais – 
Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília – operando 
no limite de suas capacidades, constitui um 
ponto de estrangulamento para nossa susten-
tabilidade futura. O custo do querosene no 
segmento doméstico, que é pago em dólar, 
apesar de fixarmos a tarifa em real, supera o 
da área internacional. A memória de cálculo é 
baseada numa bolsa de combustível do Golfo 
do México. 

“Continuamos brigando por isso, mas ainda 
não conseguimos êxito – um desafio, sobre-
tudo perante a crise da Petrobras. Como olha-
mos o cenário para frente? Não temos mais 
um mercado novo. A classe média emergente 
segue voando, porém endividada. Voltamos a 
depender do PIB, no mesmo contexto em que 
estávamos entre 1980 e 2000. Se os indicado-
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res subirem, ascenderemos; se estacionarem, 
não vamos avançar. Os Estados Unidos, na 
década de 1960, depois da guerra, experi-
mentaram uma situação parecida com a nossa 
atual, quando somavam esse volume de 100 
milhões de passageiros por ano. E eles cres-
ceram duas vezes e meia o PIB. Do ponto de 
vista promocional, em paralelo à criação de 
infraestrutura, precisamos empreender uma 
campanha, no sentido de incrementar a ima-
gem do Brasil, para que o mundo venha visitá-lo. 
E aí, poderemos saltar de cinco milhões para 
20 milhões de viajantes.” 

Tarcisio Gargioni disse, ainda, que não exist e 
turismo sem renda. "O mercado internacional, 
guardadas algumas exceções, está com freio 
de mão puxado – os EUA, por exemplo, estão 
crescendo a 1%. Então, mesmo que ofere-
cêssemos a mais eficaz infraestrutura, ainda 
dependeríamos, para atrair clientes, da recu-
peração econômica externa. Aqui, presencia-
mos grandes investimentos, mas há o perigo 
da inflação, que precisa ser controlada. Do 
contrário, a nova classe média, que agora 
consegue viajar de avião uma vez por ano, vai 
perder o poder de compra e voltar a andar 
de ônibus. Essa perspectiva favorece a for-
mação de um círculo vicioso. No momento em 
que falta demanda, aumenta o custo; elevan-
do-se o preço, despenca a demanda. Numa 

previsão otimista, 
segundo a Asso-
ciação Brasileira 
das Empresas 
Aéreas (Abear), 
passaremos de 
100 milhões para 
211 milhões de 
passageiros, en-
quanto a pes-
simista aponta 
para 150 milhões, 
o equivalente 
a crescer 50%, 
mantido o PIB 
em cerca de 2% – 

uma progressão razoável, evidenciando que 
o segmento interno está solidificado.” 

Sustentabilidade para 2030

Na interpretação de Tarcísio, no tocante aos 
grandes eventos esportivos o mais importante 
será o legado em termos de logística. “Duran-
te os torneios, as companhias aéreas sofrerão 
corte na receita, pois o mercado corporativo 

– propulsor central – ficará suspenso. Mas as 
melhorias e expansões não só nos aeropor-
tos, que se beneficiarão com as privatizações, 
como também em seus acessos (vias, termi-
nais, estacionamentos, etc.) ajudarão bastante 
a garantir a sustentabilidade dos próximos 30 
anos. A modernização do tráfego aéreo pro-
vocará a abertura de slots. Hoje, temos vários 
exemplos de estrangulamento no Brasil, por 
falta de pátio no qual deixar o avião. Defen-
demos ser viável aumentar um pouco essa 
capacidade, preservando-se com inteligên-
cia os limites de segurança. Não se pode, de 
uma maneira irresponsável, elevar o número 
de voos, se o aeroporto não tem espaço físico 
para absorvê-los”.

O plano do governo de implementar 270 ae-
roportos regionais, na avaliação de Tarcísio 
Gargioni – em que pese não haver demanda 
suficiente para todos –, tem o lado interessan-
te de favorecer a interiorização, criando mais 
infraestrutura. “A descentralização fortalece-
rá a rede de forma global. As empresas aé-
reas, mesmo com esses prejuízos milionários, 
estão bem estruturadas. Do ponto de vista ins-
titucional e até de governança, não vejo ne-
nhum problema sério no longo prazo. Contu-
do, a fim de assegurar a sustentabilidade para 
2030, precisamos de investimentos, a exigir 
esforços conjugados entre o Poder Público e 
a iniciativa privada, na busca permanente de 
ganhos de performance e redução de custos.”

Tarcisio Gargioni encerrou enfatizando que 
são as pessoas que fazem a diferença nas 
organizações, em qualquer atividade eco-
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Destaques:

nômica, especialmente o turismo, com um 
elevado grau de empregabilidade. "Se nos 
empenharmos, coletivamente, em capacitar, 
treinar e motivar de maneira sistemática a 
mão de obra, no aprimoramento do uso de 
tecnologias para a venda dos produtos, con-
seguiremos alcançar nossos objetivos. Tal-
vez devêssemos promover uma campanha 

para que as empresas que investirem em 
treinamento profissional recebam algum 
tipo de incentivo fiscal. Precisamos satisfa-
zer os clientes, incentivando-os a voltar, por 
meio de um bom atendimento em toda a ca-
deia turística. Só assim criaremos uma cor-
rente positiva, em prol da sustentabilidade 
do futuro do País.” 

 � As condições dos aeroportos brasileiros, com os principais – Rio Janeiro, São Paulo e 
Brasília – operando no limite de suas capacidades, representam um foco de estrangula-
mento para a sustentabilidade futura do País. 

 � O preço do combustível na esfera doméstica supera o da área internacional. Apesar de 
a tarifa ser fixada em real, paga-se o querosene em dólar, não obstante a luta para rever 
esse quadro.

 � É preciso, em paralelo à criação de infraestrutura, promover uma campanha com propó-
sito de incrementar a imagem do Brasil no exterior, alargando-se a faixa atual de cinco 
milhões para 20 milhões de viajantes. 

 � O plano do governo de implementar 270 aeroportos regionais – em que pese não haver 
demanda suficiente para todos – propicia a interiorização, gerando mais infraestrutura. 
A descentralização favorecerá a rede de forma global. 

 � No intuito de garantir a sustentabilidade para o horizonte de 2030, são necessários in-
vestimentos e esforços conjugados entre o governo e a iniciativa privada, em face da 
busca constante de ganhos de performance e redução de custos.

 � O empenho coletivo em capacitar e motivar a mão de obra de forma sistêmica, no apri-
moramento do uso de tecnologias para a venda dos produtos turísticos, se refletirá na 
consecução dos objetivos almejados para o setor.
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Incentivos para o turismo sustentável

Painel 1
Luciane Gorgulho

Chefe do Departamento 

de Cultura, Entretenimento 

e Turismo do BNDES e 

integrante do ProCopa)

Dedicado, historicamente, a grandes projetos estruturantes 
da economia nacional, por meio de financiamentos de longo 
prazo, o BNDES vem, cada vez mais, inserindo-se em áreas 
diferenciadas, como tecnologia, inovação, software, comércio 
e meio ambiente. Sob essa ótica, o universo das micros e pe-
quenas empresas tem crescido notavelmente na instituição, 
de acordo com a chefe do Departamento de Cultura, Entrete-
nimento e Turismo do Banco, Luciane Gorgulho. 

Atualmente, para atendê-las estão disponíveis duas vias 
principais: as operações diretas – solicitadas, examinadas 
e contratadas sem intermediários na Agência – e as in-
diretas – promovidas por instituições que agem na ponta, 
fazem a análise, assumem o risco da transação e cobram 
um spread por esse trabalho ao cliente. Tais políticas con-
templam empresas com faturamento anual de até R$ 90 
milhões. Em termos de desembolsos, assinala-se a faixa 
de 76% em financiamentos. Do ponto de vista do apoio es-
pecífico ao turismo, ressalte-se, inicialmente, que o BNDES 
sempre dispôs de um instrumento chamado Finame – para 
produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, 
de fabricação nacional –, destinado a todos os segmentos 
industriais. Entretanto, de cinco anos para cá, o recurso 
não vinha registrando muita procura por parte dos hotéis, 
tanto pela existência de outras fontes de fomento – como 
os fundos constitucionais do Nordeste e do Centro-Oeste 

– quanto pelo momento de crise econômica.   

No tocante ao ProCopa, linha de crédito aberta em conjunto 
com o Ministério do Turismo, em 2010, objetivando a cons-
trução e a modernização da rede hoteleira, Luciane Gorgu-
lho, em palestra no Conselho de Turismo da CNC, recapitu-
lou: “Diante da perspectiva de sediarmos a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas no Brasil, fomos procurados pelo Ministério 
do Turismo, no intuito de que tentássemos estudar formas de 
melhorar as condições de atratividade das linhas 
existentes, atendendo, simultaneamente, a lógica 
de análise bancária e os pleitos 
do setor. Os debates indica-
ram, sobretudo, que os pra-
zos concedidos às operações 
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estavam inadequados: cerca de seis anos, já 
incluindo a carência, o que, para um empre-
endimento com tanta mobilização de ativo, 
não configurava tempo suficiente para o re-
torno do investimento. A prova é que havia 
solicitações de reescalonamento – ou desin-
teresse pela alternativa”.

Outra discussão envolveu a equipe técni-
ca da área de planejamento especializada 
em assuntos ambientais com os órgãos fis-
calizadores, a fim de entender o funciona-
mento das certificações e de que maneira 
poderiam se incorporar ao financiamento 
a hotéis pelo BNDES. “Chegamos a dois 
tipos: um, que batizamos de Hotel Susten-
tável, com a Certificação no Sistema de 
Gestão da Sustentabilidade para Meios 
de Hospedagem, por meio da NBR 15401, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT); e o outro, o Procel da Eletrobrás, es-
pecificamente o Edifica A, focado na efici-
ência energética. O primeiro se inspira nos 
conceitos internacionais de greenbuild. En-
tretanto, há a opção de usar um modelo de 
certificação brasileiro sob o guarda-chuva 
do Inmetro. O principal indexador é a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP), mas outras 
moedas compõem o custo do financiamento. 
Há um percentual básico para remunerar o 
BNDE S, nesse caso  – 1,8% – e  uma taxa de 
risco de crédito que varia de cliente para 
cliente, conforme o rating da nossa área de 
classificação, que pode começar em 0,4% e 
atingir 4%.”

O valor mínimo para captação dessa linha, 
como regra geral do Banco para operações 
diretas, é de R$ 10 milhões. “No nosso pro-
grama, reduzimos a exigência para R$ 3 mi-
lhões nas capitais, ante a organização dos 
eventos esportivos. O prazo de financiamen-
to foi elevado para  dez anos, como referên-
cia para a construção de novas unidades, e 
para oito, em reformas e modernizações." 
Luciane disse, ainda que se os empreendi-

mentos obtivessem a certificação ambien-
tal, alcançariam condições mais avançadas. 

"Com o selo Procel Edifica, os prazos podem 
se estender a, respectivamente, 15 e dez 
anos, e com o Hotel Sustentável, a 18 e 12 
anos. Diferentemente de outros organismos 
internacionais em mercados financeiros ma-
duros, sabemos que, no Brasil, são raras as 
linhas de longo prazo. Então, mesmo para o 
BNDES, períodos de amortização tão largos 
como esses só se veem nos grandes proje-
tos de infraestrutura, em implementação na 
esfera do PAC. Estamos falando de uma con-
dição de pagamento bem arrojada, de modo 
a induzir os empreendimentos que viriam se 
instalar por ocasião dos Jogos a buscar as 
certificações ambientais”, esclareceu. 

Para tanto, o interessado precisa apresentar 
uma carta-consulta, enfrentando a análise do 
Departamento de Prioridades, que proporá 
ou não ao Comitê de Crédito o enquadra-
mento inicial daquela operação. Procede-se, 
então, à classificação de risco, acompanhada 
de avaliação do cadastro e dos balanços da 
companhia. Se o rastreamento preliminar for 
positivo, envia-se o pleito ao superintenden-
te, para posterior encaminhamento aos cor-
respondentes departamentos operacionais 
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– no caso dos hotéis, o de Cultura, Entreteni-
mento e Turismo. Depois de enquadrado, o 
candidato tem 60 dias para detalhar o pro-
jeto e fornecer as informações adicionais 
solicitadas. Aprovada a proposta, seguem-

-se a contratação e o desembolso. Abaixo 
do valor mínimo firmado para a operação 
direta – R$ 10 milhões em geral e R$ 3 mi-
lhões para os estabelecimentos das capitais 

–, há a via BNDES Automático. Por solicitação 
do Ministério do Turismo, incorporou-se 
a exigência do Cadastur para a obtenção  
do financiamento.

Outro mecanismo relaciona-se ao Cartão BN-
DES, que visa agilizar os investimentos das 
micros e pequenas organizações. Cada ban-
deira determina um limite para a empresa 

– dependendo do seu perfil de risco –, que 
passa a adquirir os produtos credenciados 
pelos fornecedores no portal do Cartão. À 
medida que o tomador paga as prestações 
(o prazo pode chegar a 38 meses), o crédito 
vai sendo liberado, num sistema rotativo. As 
taxas de juros giram ao redor de 1% ou me-
nos – portanto, bastante competitivas. 

“Hoje, depois de uma década de vigência da 
ferramenta, contabilizamos – numa cobertura 
de 96% dos Municípios brasileiros – 790 mil 
operações efetivadas, R$ 30 bilhões de crédi-
tos pré-aprovados, 568 mil compradores e 45 
mil fornecedores de bens e insumos em mais 
de 200 mil itens. Nossos parceiros são Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, 
Itaú, as bandeiras Visa e Mastercard e várias 
agências de fomento. Em geral, o instrumen-

to é acionado para a compra de máquinas e 
equipamentos, mas vale sublinhar que, por 
força dessa parceria com o Ministério do 
Turismo, mirando os megaeventos, incluíram- 
se, de forma praticamente inédita, os ser-
viços de qualificação em hospedagem e la-
zer, além de cursos de idiomas. Estamos nos 
empenhando no sentido do credenciamento 
para a parte de capacitação no Sistema S e 
em outros estabelecimentos de ensino de 
línguas estrangeiras. Trata-se de uma facili-
dade disponível ao hoteleiro para habilitar 
seus funcionários”, relatou a palestrante.

Por fim, remontando ao ProCopa, desde 2010, 
quando houve uma tentativa de incrementar 
as condições de financiamento para hotéis, so-
madas às opções mencionadas, registraram-

-se 27 operações diretas (R$ 784.753,00), 886 
indiretas (R$ 507.024,00) e 15,4 mil com o Car-
tão BNDES (R$ 196.990,00). Nesse cenário, o 
montante de recursos liberados já ultrapassou 
a dotação original de um bilhão de reais. “Mes-
mo que com outra designação, o programa vai 
continuar de um modo diferenciado, com o 
viés de sustentabilidade para hotéis – ao exi-
bir um grau de maturidade que o permita ser 
incorporado a uma linha permanente. A Agên-
cia tem ações estruturadas para divulgar todos 
esses incentivos, por meio de palestras, à se-
melhança de O BNDES Perto de Você. Procura-
mos, ainda, agregar parcerias com associações 
do setor, no caso de uma promoção mais es-
pecífica. E estamos sempre à disposição para 
amplificar a difusão de informações”, finalizou 
Luciane Gorgulho.
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Painel 2
Ricardo Bezamat 

Diretor de Novos Negócios 

de Eficiência Energética da 

Eneltec - Energia Elétrica e 

Tecnologia 

No painel seguinte, o diretor de Novos Negócios de Eficiência 
Energética da Eneltec – Energia Elétrica e Tecnologia, Ricar-
do Bezamat, lembrou que a discussão em torno do desenvol-
vimento sustentável sempre abarca os Ministérios de Minas 
e Energia e do Meio Ambiente. “Sem considerar a questão 
energética, não há sustentabilidade. Se a economia não cresce, 
as condições de vida das populações se deterioram. E com o 
meio ambiente degradado, o ser humano abrevia seu futuro. 
Cerca de 85% da energia nacional – entre as dez mais caras do 
mundo, de má qualidade e sujeita a frequentes interrupções 

– advém de hidrelétricas, de alto impacto ecológico. As pro-
postas que encaminharemos aqui apresentam soluções para 
os dois Ministérios e minimizam a necessidade de execução 
de usinas. Em termos de comparação de eficiência, gastamos 
duas vezes mais energia para alcançar o PIB do que os Estados 
Unidos para atingir o seu – bem superior ao nosso – e quatro 
vezes mais que o Japão”, sublinhou. 

A eficácia do processo de gestão deve obedecer aos seguin-
tes critérios: reunião técnica inicial; apresentação do progra-
ma; obtenção das últimas contas de energia elétrica, água e 
gás; visita às instalações; análise de desperdícios na compra 
dos insumos; e elaboração de relatório técnico preliminar. 

“Precisamos efetuar o diagnóstico energético; a aquisição de 
dados complementares e específicos das principais cargas 
elétricas, como a avaliação econômica detalhada, o payba-
ck; o estabelecimento de cronograma de implementação das 
medidas de eficiência; a definição dos critérios de medição 
e verificação; e o acompanhamento dos resultados obtidos.”

Bezamat acrescentou: “Ressalve-se que a concessionária, por 
polític a de faturamento, evita mostrar alguns custos totalmente 
evitáveis da conta. Nesta, entre outras armadilhas, encontra-se, 
por exemplo, o termo Erex, que se refere a um tipo de mul-
ta por energia reativa excedente. Se isso viesse descrito, o 
consumidor poderia providenciar sua quitação, deixando de 
arcar com novo pagamento (e mais juros) nas faturas seguin-
tes – o que às vezes se prolonga por anos. A passagem pelo 
relógio da energia reativa excedente, utilizada pelos motores 
de grandes instalações, à imagem dos hotéis, tem como ser 
zerada por intermédio da simples aquisição de um equipa-
mento chamado banco de capacitor”. 

Nas ações de eficiência energética, a primeira remete à 
aplicação de película para proteção solar (em sete cama-
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das, incluindo metais nobres), capaz de 
reduzir em até 15% os dispêndios anu-
ais por climatização dos edifícios – um 
terço da carga de resfriamento associa- 
se ao ganho de calor do sol pelas janelas. A 
segunda se concentra na iluminação, a come-
çar pelo diagnóstico energético e pela me-
dição dos níveis existentes em comparação 
aos recomendados, para o desenho de um 
projeto adequado, quantificando-se a econo-
mia por ele alcançada. Outro ponto reside na 
otimização do condicionamento de ar, com a 
revisão do cálculo de carga térmica total e a 
subsequente redefinição dos equipamentos 
para atendê-la, bem como implantação de 
sistemas de controle automático e de super-
visão predial.

Uma quarta via está na adoção do recupe-
rador de calor, produto desenvolvido pela 
Eneltec, a partir de norma da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), no senti-
do de renovar a circulação interna de ar dos 
ambientes. “Notamos que esse ar, apesar de 
contaminado, era jogado fora a uma tempera-
tura baixa – 24 graus. Inventamos, então, uma 
câmara com várias aletas de metal, em que o 
capturamos por dutos e o umidificamos. Pelas 
leis da termodinâmica, ocorre uma queda de 
24 graus para 18 graus. Ante o cruzamento de 
gases, no verão do Rio de Janeiro, a índices 
médios de 35 graus, o ar passa a entrar na edi-
ficação a 25 graus. A utilização desse método 

– ao baixar custos de infraestrutura elétrica 
(diminuindo-se a capacidade dos compresso-
res) e de manutenções preventivas e correti-
vas – já proporcionou o corte de R$ 85 mil por 
mês na conta de um shopping da cidade.”

 Em seguida, vem a modalidade de geração 
solar, cujo preço começa a ficar viável. E, mais 
interessante, foi aprovado há pouco tempo o 
fim do uso de baterias. Hoje, aplicam-se os 
painéis fotovoltaicos, e a energia obtida é in-
trojetada diretamente no sistema da conces-

sionária. Os medidores têm mão e contramão. 
A instalação passa a assegurar créditos da-
quela força para se gastar à noite, ou em outro 
dia. Esse segmento avançará bastante, depois 
que o medidor for obrigado a aferir também 
o que o usuário cede de energia, e não só o 
que compra. 

Por último, a cogeração. Na produção de gás 
natural, por exemplo – um combustível limpo 

–, aproveitam-se, normalmente, apenas 40% 
para a transformação em energia. “No mode-
lo de eficiência, conseguimos explorar quase 
todo o gás, não somente na elétrica, como, por 
processos químicos, em outras fontes de calor 
ou frio, para climatização ou aquecimento de 
água. Tudo numa única instalação. Nomeamos 
esse modelo de usina virtual, porque, além de 
reduzir o consumo, evita que o País construa 
uma hidrelétrica de 187 MW, na ordem de R$ 
208 milhões anuais. Demonstramos isso aos 
Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente. 
Queremos criar um programa efetivo, sensi-
bilizando um grande setor, como o hoteleiro, 
e massificando por outras áreas essas atitudes 
sustentáveis. Os meios de hospedagem que 
aderirem ganharão um selo de participação. 
Se, unidos, somos capazes de economizar um 
montante financeiro tão significativo, temos, 
então, o direito de pressionar o governo e rei-
vindicar uma desoneração real na tarifa de 
energia elétrica”, argumentou.
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Painel 3
Jefferson do Nascimento 

Monteiro 

Responsável pelo 

desenvolvimento de projetos 

eficientes e sustentáveis do 

Grupo Gás Natural Fenosa 

no Brasil 

Na terceira apresentação acerca do tema, Jefferson do 
Nasciment o Monteiro, responsável pelo desenvolvimento 
de projetos eficientes e sustentáveis do Grupo Gás Natural 
Fenosa no Brasil, recordou que este surgiu da aquisição da 
CEG, em 1997, e da União Fenosa, em 2008. “Hoje, atuamos 
em mais de 23 países e aqui nos Estados do Rio de Janei-
ro e de São Paulo, visando tornar os sistemas energéticos 
mais eficazes. Elaboramos um modelo de negócios foca-
do na gestão sustentável do setor. A ideia foi ter o BNDES 
como um parceiro no fomento a um mercado com tantas so-
luções disponíveis. Basicamente, o órgão libera os recursos, 
nossos clientes contratam os fornecedores e gerenciam o 
sistema instalado e o Banco executa os pagamentos. Esse 
formato vem se mostrando muito funcional.”

Ele prosseguiu: “Além de implementarmos 
o modelo na empresa, caso necessário, 

efetuamos o investimento e nego-
ciamos mão de obra e equipa-

mentos, convertendo-nos em 
seus parceiros ao longo da 
vigência do contrato. Como 

gestores especializados, parti-
cipamos do desenvolvimen-

to do projeto em todas as 
fases – essencialmente, o 

que chamamos de Build 
Operate Transfer (BOT): cria-

mos, operamos e transferimos o ativo 
para a companhia. Atendemos, assim, a 

algumas demandas atuais do mercado, nas 
áreas financeira, ambiental e administrativa. O processo de 
eficiência energética – sem investimento preliminar do clien-
te – inicia-se na carta de intenções da empresa, a partir do 
que realizamos o levantamento com parceiros qualificados, 
como a Eneltec. Depois, concebemos o projeto adequado à 
economia do consumo energético, desenhando aquela usina 
virtual mencionada no painel anterior”.

Segundo o palestrante, são adotados geração distribuída de 
frio e calor, painéis fotovoltaicos, turbinas, iluminação públi-
ca com painel solar, postes de longa vida e chiller de alta efi-
ciência. Ou seja, procedimentos simples, mas de expressivos 
resultados na conta final do estabelecimento e que precisam 
apenas de um gestor. “O aporte financeiro é integralmente 
assumido pelo Grupo Natural Fenosa. Com essa economia 



Conselho de Turismo - CNC 51

Estudos em Turismo | Turismo e sustentabilidade

Destaques:

 � O BNDES oferece linhas de crédito destinadas a obras de construção e modernização 
na rede hoteleira, como ProCopa, BNDES Automático e Cartão BNDES.

 � A cadeia turística deve buscar a sustentabilidade por meio da adoção de um modelo 
gestor que observe práticas de eficiência energética e de preservação ambiental.

 � As ações podem abarcar: uso de película para proteção solar, capaz de diminuir em 
até 15% as despesas anuais com climatização dos edifícios; diagnóstico energético e 
medição dos níveis existentes em relação aos recomendados, para a elaboração de 
um projeto que quantifique a economia por ele obtida; otimização do condicionamento 
de ar, com a revisão do cálculo de carga térmica total e a subsequente redefinição dos 
equipamentos para atendê-la, bem como implantação de sistemas de controle automá-
tico e de supervisão predial; adoção do recuperador de calor, ante a exigência da An-
visa de se renovar a circulação interna de ar dos ambientes (o emprego desse método 
reduz custos de infraestrutura elétrica e de manutenções preventivas e corretivas); uso 
do modal solar; e cogeração de energia em combinação com o gás natural. 

 � Indica-se o uso de geração distribuída de frio e calor, painéis fotovoltaicos, iluminação 
pública com painel solar, postes de longa vida e chiller de alta eficiência – procedimen-
tos simples, mas de expressivos resultados na conta final do estabelecimento.  

 � É fundamental a implementação de um programa efetivo envolvendo o setor hoteleiro, 
disseminando em outras áreas as atitudes sustentáveis. À adesão dos meios de hos-
pedagem corresponderá um selo de participação. A capacidade de, unidos, lograrem 
economizar um montante financeiro significativo favorecerá, para os empresários, a rei-
vindicação de uma desoneração real na tarifa de energia elétrica.

 � Propõe-se a organização de um evento em nível nacional, englobando gestores públi-
cos, empresariado e entidades associativas, no sentido da propagação de uma nova 
cultura em torno de ações sustentáveis.

o contratante praticamente paga a distribuido-
ra o fará com sua economia. Nós o motivamos 
pelo lado financeiro. Por isso o projet o se reve-
la tão atraente. Se não houver economia, não 
fechamos o negócio. Não estamos venden-

do dinheiro, mas soluções que, depois, criam 
conscientização e replicam práticas em torno 
da sustentabilidade. Por meio delas, queremos 
ajudar os hotéis a se tornar organismos mais 
interessantes e competitivos”, finalizou.
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A percepção do turista e suas 
escolhas sustentáveis

José Eduardo Camargo

Redator-chefe do Guia Quatro 

Rodas e do Portal Viajeaqui, 

da Abril Mídia; redator-chefe 

da Hotel Pro, publicação be 

to be dedicada ao mercado 

hoteleiro; gestor dos 

aplicativos mobile das marcas 

Guia Quatro Rodas, Viagem & 

Turismo e Planeta Sustentável; 

gestor do site National 

Geographic Brasil; e curador 

de conteúdo dos Navegadores 

GPS Guia Quatro Rodas

Redator-chefe do Guia Quatro Rodas, José Eduardo Camargo 
vê na sustentabilidade um aspecto referencial para as opções 
do consumidor. O veículo se insere no Núcleo de Turismo da 
Abril, criado há 12 anos e que abrange a revista Viagem & Tu-
rismo e o portal Viajeaqui – hoje o maior do gênero no Brasil –, 
bem como a publicação Hotel Pro, primeira iniciativa be to be 
da editora na área, e marcas em outras plataformas.

“Em 2014 completamos meio século de atividades como or-
ganização independente. Nossa missão é avaliar, de forma 
gratuita e por intermédio de profissionais especializados, a 
hotelaria – em cerca de 200 itens –, com a qual, portanto, não 
podemos guardar nenhum tipo de vínculo financeiro. A equi-
pe examinadora fica baseada em São Paulo – porque a que-
remos sempre próxima para treinamentos –, de onde sai para 
aferir, além de hotéis, restaurantes e atrações no Brasil todo, 
englobando situações de aeroportos e rodovias. Temos duas 
maneiras de analisar os meios de hospedagem: o teste anôni-
mo, em que o repórter faz a reserva na condição de hóspede 
comum, só se identificando como colaborador do Guia Qua-
tro Rodas após usufruir dos serviços, no momento de pagar, 
ele próprio, suas despesas; e a visita técnica a outros hotéis 
da mesma cidade, seguindo os nossos critérios”, explicou 
José Eduardo em palestra no Conselho de Turismo da CNC.

Segundo ele, a escolha dos estabelecimentos a serem tes-
tados prioriza as novas instalações e as que passaram por 
reformas recentes; aquelas que registram reclamações ou 
elogios dos leitores; e as que solicitam a inspeção. No caso 
dos restaurantes, o repórter julga os pratos conforme quatro 
critérios centrais, decupados em outros quesitos que também 
recebem nota. Cozinhas acima da média ganham as estrelas 
classificatórias. Hoje, aproximadamente 270 restaurantes, dos 
3 mil publicados, exibem estrelas: 70 com duas e apenas seis 
com as três máximas. Quanto às atrações, verifica-se a rede 
de infraestrutura – abarcando acessibilidade e desempenho 
de guias – disponibilizada para o visitante. 

Todas as apurações são anotadas num tablet, alimentan-
do um banc o de dados confiável sobre o turismo no Brasil, 
atualmente com cerca de 7 mil hotéis, 5 mil restaurantes e 
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5 mil atrações ativados, num universo de 500 
cidades – o topo dos destinos nacionais. Con-
cluída a viagem, o jornalista volta à redação 
para, sempre em colegiado, à frente o editor 
de Hospedagem, decidir a categoria na qual 
enquadrar o produto. Diante de alguma dúvi-
da, refaz-se o teste.

“O conteúdo integral do Guia Quatro Rodas – 
e mais o da Viagem Turismo e o da National 
Geographic Brasil – pode ser acessado no por-
tal Viajeaqui. Temos, também, as extensões 
de marcas do impresso, como o GPS do Guia, 
com as informações sobre hotéis e restauran-
tes, e aplicativos – à imagem do 1.001 Lugares, 
um dos pioneiros do gênero no País – para 
smartphone e tablet, hoje na faixa de 600 mil 
downloads. Nosso veículo mais novo é a Hotel 
Pro, publicação be to be lançada em dezem-
bro de 2012 com o intuito de abordar temas 
de interesse dos hoteleiros, de modo aprofun-
dado. Na primeira edição, apresentamos re-
portagens sobre sistema de distribuição, sus-
tentabilidade, gestão e meios de pagamento. 
A publicação é distribuída gratuitamente a 9 
mil hoteleiros – considerando-se que alguns 
estabelecimentos têm mais de um gestor”,  
esclareceu Camargo.

Selo Verde 

De acordo com seu redator-chefe, o Guia 
Quatro Rodas lançou, em 2008, uma ideia até 

então bastante inovadora no Brasil: o Selo Ver-
de. “Não se trata de certificação, mas de uma 
indicação para o leitor de que o hotel registra 
alguma ação sustentável, com base em crité-
rios internacionais. À época, poucas entidades 
no mundo concediam esse tipo de aval – nem 
havia sido publicada a NBR 15401 da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). De 
lá para cá, fomos amadurecendo a concepção 
do Selo Verde e atualizando nossas premis-
sas, a partir de consultas a órgãos do nível do 
Gree n Accreditated Professional, da Austrália, 
e outros que hoje são até mais eficientes.”

A apuração anual do Guia leva em conta prá-
ticas como o uso de lâmpadas fluorescentes 
e demais mecanismos para economia ener-
gética; chuveiros e vasos sanitários que fun-
cionem com baixo fluxo de água; sistema de 
reciclagem de lixo; e investimentos na comu-
nidade. “Tentamos cercar os diversos pilares 
da sustentabilidade, sem que o estabeleci-
mento precise seguir, necessariamente, todos 
os requisitos listados. Não há um número mí-
nimo a se cumprir, mas sim um consenso en-
tre os repórteres e os editores de que o hotel 
adota boa parte dos itens previstos. Em 2012, 
em especial, apreciamos o trabalho exemplar 
desenvolvido por Helenio Waddington, da As-
sociação dos Roteiros de Charme, com seus 
filiados, no sentido de cobrar iniciativas sus-
tentáveis. Ele foi uma espécie de conselheiro 
sem cargo, a quem ouvimos atentamente para 
outorgar o nosso Selo Verde.” 

José Eduardo Camargo prosseguiu: “A Norma 
é confiável, tem acompanhamento de audito-
res e um bom potencial de aceitação na ho-
telaria, representando um incentivo à obten-
ção de empréstimos e outros benefícios do 
governo federal. E apesar de não conhecida 
ainda pelos turistas, acreditamos que virá a 
sê-lo. Seu desafio reside em atingir os peque-
nos meios de hospedagem, a maioria no Bra-
sil – ao redor de 60% considerados simples 
ou muito simples. Do montante registrado no 
Guia, 85% pertencem a particulares – empre-
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sários independentes ou pequenos grupos re-
gionais. As grandes redes complementam os 
demais 15%. Quando tocamos em número de 
UHs, o jogo se equilibra: 40% estão nas redes 
de 500 cidades, e 60%, com os hoteleiros in-
dependentes. O desafio da Norma é atender 
de maneira uniforme todos os tipos de hos-
pedagem. Este ano, já tencionamos segui-la 
como um qualificador para que o hotel rece-
ba o Selo Verde. Outra iniciativa interessante 
se desenrola pela Braztoa, ainda sem caráter 
de certificação, mas com o apoio do Planeta 
Sustentável, movimento que a Abril lidera 
para falar do tema em seus meios impresso, 
televisivo e digital. A Braztoa firmou parce-
ria com um órgão das Nações Unidas para o 
turismo sustentável e prevê uma certificação 
até 2014”. 

A percepção do consumidor 

Ao longo de suas cinco décadas, o Guia Qua-
tro Rodas estabeleceu uma relação de proxi-
midade com o leitor, que escreve manifestan-
do sua opinião. “Acompanhamos, igualmente, 
o que acontec e na esfera internacional em 
termos de pesquisas, ainda incipientes, a 
respeito da sustentabilidade como um tópico 
relevante de escolha. Os levantamentos co-
meçam a mostrar que, de fato, isso está ocor-
rendo, embora ainda não reflita um consenso 
entre os hoteleiros. Por pesquisa efetuada no 

site TripAdvisor com seus usuários no mun-
do inteiro, 79% disseram observar práticas 
sustentáveis na hora de eleger uma acomo-
dação, e 91% dos hoteleiros afirmaram que 
elas realmente somam pontos – 77%, um nú-
mero até alentador, adotam algum modelo”, 
afirmou Camargo.

A Accor, por sua vez, divulgou pesquisa 
reveland o que 58% dos hóspedes brasilei-
ros apontam a sustentabilidade como item 
importante nas suas opções. “Esses dados 
estão disponíveis na internet. No entanto, é 
preciso cuidado ao interpretá-los, pois se re-
ferem ao perfil bem definido do consumidor 
de hotéis, que não é o do turista doméstico. O 
perfil do usuário da rede hoteleira exibe um 
viés mais de negócio que de lazer. De qual-
quer modo, torna-se estimulante notar que 
mais da metade do público já leva algum item 
de sustentabilidade em conta – e que os bra-
sileiros situam-se acima da média mundial. 
Sondamos opiniões de empresários como 
José Fernandes, do Hotel Campo dos Sonhos, 
em Socorro (SP), cidade ecofriendly que, ao 
lado do Ministério do Turismo, está adaptan-
do suas atrações para pessoas com necessi-
dades especiais. Segundo ele, de 10% a 15% 
dos hóspedes justificam a opção pelo Cam-
po dos Sonhos em razão das ações de susten-
tabilidade – um número baixo, comparado às 
pesquisas internacionais que evidenciam a 
percepção dos hoteleiros. Isso precisa ser 
melhor trabalhado, por intermédio da ela-
boração de mais estudos e debates entre os 
representantes do setor.” 

Sob essa perspectiva, Camargo colocou à dis-
posição a Editora Abril e o Planeta Sustentá-
vel para a rea lização de uma pesquisa apro-
fundada – pela internet e por telefone – com 
a sua base de dados de assinantes, ante a ne-
cessidade de entender o perfil do consumi-
dor quanto ao tema. “Junto com as entidades 
que participam do Conselho de Turismo da 
CNC, poderemos pensar em expandir a pauta, 
a fim de conhecermos os aspectos de susten-
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tabilidade mais significativos para a escolha 
do visitante, em apoio à cadeia hoteleira e ao 
aprimoramento do padrão da infraestrutura e 
dos serviços prestados no País.”

Sinônimo de eficiência

A ideia que sempre deveria nortear a discus-
são da sustentabilidade é a de eficiência. Isso, 
na maioria das vezes, significa menos gasto. E 
menos gasto corresponde a aumento de com-
petitividade para o hoteleiro. Há meios, por 
exemplo, de incrementar a eficiência energé-
tica – segundo item de despesa num hotel –, 
fornecendo-se mais luz ao usuá rio a custo re-
duzido. Para tanto, há linhas de financiamen-
to. O resultado equivale não só ao retorno do 
investimento, mas também  à geração de lucro.

“A relação com a comunidade, por seu turno, 
pode ser enriquecedora. O problema é que o 
pequeno empresário dispõe de pouco recur-
so para aplicar – as fontes de crédito, hoje, não 
o contemplam, apesar dos esforços – e baixo 
acesso à informação. Enfrenta dificuldades na 
formação de seu funcionário, assim como ele 
mesmo não é muito qualificado. Os sistemas 
Sesc, Senac e Senai oferecem cursos até pela 
internet. Contudo, o gestor em geral não tem 
o impulso para buscar essa capacitação. Mas 
a crescente exigência e a pressão do próprio 
público funcionarão como força motriz para 
que o empresário se adeque a algumas nor-
mas de sustentabilidade – benéficas, sem dú-
vida, a todos, inclusive do ponto de vista do 
negócio. O hoteleiro que parte do pressupos-
to de que vai jogar a conta da sustentabilida-
de – seja em dinheiro ou serviço pior – para 
o consumidor está errado. Os trabalhos que 
temos acompanhado seguem o princípio da 
necessidade de economizar energia, com 
o aditivo de proporcionar uma experiência 
melhor ao cliente. Na verdade, o que faz a 
sustentabilidade nesses casos é justamente 
a eficiência.” 

Na observação do palestrante, um modelo 
sustentável compõe-se também de ações que 
impactam o planeta em termos ambientais – e 
muitas vezes não aparecem para o consumidor 
final. Um sistema de tratamento de lixo não pro-
porciona visibilidade. Entretanto, pode constituir 
uma ferramenta interessant e de marketing para 
o hotel, desde que o usuário o reconheça como 
um valor. “Esse é o desafio. O foco no cliente 
precisa ficar extremamente claro para os funcio-
nários dos meios de hospedagem. E a sustenta-
bilidade não se deve converter em um conjunto 
de regras imposto de cima para baixo, que os 
colaboradores simplesmente tenham que aca-
tar. O processo só funciona quando se engaja 
a equipe – inclusive as respectivas famílias – à 
sua função essencial de equilíbrio para o bem 
geral. Iniciativas com esse conceito ajudam na 
capacitação e na retenção de mão de obra, um 
problema sério enfrentado pelos estabeleci-
mentos. Envolver as pessoas na comunidade, re-
conhecendo-as em sua cidadania, faz com que 
as práticas sustentáveis comecem na base, mas 
nunca perdendo o foco no cliente, que garante, 
afinal, a sobrevivência de um empreendimento.”
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Destaques:

 � De acordo com pesquisa efetuada pelo site TripAdvisor entre seus usuários no mundo 
inteiro, 79% levam em conta práticas sustentáveis quando da escolha de uma hospeda-
gem, e 91% dos hoteleiros consideram que elas efetivamente somam pontos.

 � A Accor, por seu turno, divulgou pesquisa demonstrando que 58% dos hóspedes brasi-
leiros veem na sustentabilidade um tópico importante para as suas opções.

 � A Editora Abril e o Planeta Sustentável se disponibilizam para, junto com o Conselho de 
Turismo da CNC, empreender um estudo aprofundado, visando conhecer os aspectos 
sustentáveis mais expressivos para a escolha do turista, em apoio à rede hoteleira e ao 
aperfeiçoamento do padrão dos serviços oferecidos no País.

 � O fator eficiência sempre deve pautar a discussão da sustentabilidade, que, ao corres-
ponder a menos gasto, significa, também, mais vantagens competitivas para o hoteleiro. 
Há linhas de crédito para isso. O resultado equivale não só ao retorno do investimento, 
mas também  à geração de lucro.

 � A crescente exigência do público agirá como força motriz para que o empresário se 
adapte a normas de sustentabilidade, benéficas a todos, inclusive sob o ponto de vista 
do negócio. 

 � O foco no cliente precisa ficar claro para os funcionários dos meios de hospedagem, 
e a sustentabilidade não se deve converter em regras impostas de cima para baixo. O 
processo só funciona a contento quando se engaja a equipe à sua função precípua de 
equilíbrio para o bem geral. Iniciativas com esse conceito auxiliam na capacitação e na 
retenção de mão de obra.
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Atrativos sustentáveis

Anna Carolina Lobo 

Coordenadora de Projetos 

e Relações Institucionais do 

Instituto Semeia

O Instituto Semeia surgiu com a missão de agregar entidades 
públicas e privadas em torno do desenvolvimento de mo-
delos de gestão sustentáveis para áreas naturais protegidas. 
Para falar sobre essas atividades – que incluem a ideia de 
transformar parques nacionais e estaduais em potentes e ren-
táveis atrativos –, o Conselho de Turismo da CNC recebeu a 
coordenadora de Projetos e Relações Institucionais do Institu-
to, Anna Carolina Lobo.  

“Trata-se de uma tarefa de longo prazo, com enormes desa-
fios. Para atingirmos nosso objetivo, as pessoas precisam co-
nhecer as unidades de conservação no País, que devem ser 
geridas com eficiência e inovação – processo a demandar a 
participação do empresariado. Poucos sabem, aliás, que es-
sas unidades também se constituem de parques. Mesmo no 
Rio de Janeiro, que reúne uma cultura de práticas outdoor, a 
grande maioria, ao visitar o Pão de Açúcar ou a Floresta da 
Tijuca – parque nacional onde fica o Cristo Redentor –, ignora 
estar numa área natural protegida”, afirmou.

Segundo ela, há no mundo diversificadas ilustrações de como 
essas atrações dinamizam as economias. O Banff National 
Park, no Canadá, já em 1888 firmava contrato de concessão 
com o setor privado. Na África do Sul, 75% das despesas dos 
parques nacionais são custeadas pelos ingressos. O Fiordland, 
na Nova Zelândia – onde o turismo representa cerca de 10% 
do PIB, em boa parte associado às áreas protegidas e comuni-
dades tradicionais –, gera mais de 50% dos empregos no sul 
do país. Comparado aos Estados Unidos, o Brasil não registra 
nem 2% dos 280 milhões de visitantes do líder do ranking – e, 
consequentemente, as riquezas derivadas. E nossos parques 
ocupam 15% do território nacional, uma extensão significati-
va, equivalente à área global da Alemanha.

Conscientização dos gestores

“Em 2012, fizemos uma pesquisa com quase 400 gestores de 
unidades de conservação, envolvendo chefes de parques na-
cionais e estaduais no Brasil inteiro. Constatamos que 80% 
delas recebem menos de 135 visitantes por dia. Em conjunto, 
somam 4 milhões ao ano – um número pífio, sendo que grande 
parte não arrecada recursos por meio do turismo. No questio-
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nário, 85% dos chefes se declararam a favor 
de parcerias e terceirização de produtos e 
serviços turísticos dentro dos parques, como 
o regime de concessões. Mas percebemos 
que, de modo geral, não vislumbram a singu-
laridade das áreas. Conscientizá-los torna-se 
uma das principais ações com que podemos 
promover conservação aliada ao desenvolvi-
mento”, sublinhou Anna Carolina. 

Aos gestores foram solicitadas propostas ca-
pazes de atrair os investimentos necessários. 

“Havíamos anotado que, em 2011, o governo 
federal abrira três editais de concessão para 
Joia da Coroa do Brasil, Chapada Diamantina, 
Chapada dos Guimarães, Chapada dos Ve-
adeiros, Noronha, Iguaçu e Tijuca – os mais 
importantes parques nacionais. Não apareceu 
candidato. O Semeia, investigando a razão do 
fracasso da iniciativa, buscou compreen der 
como identificar as unidades apropriadas à 
aplicação de modelos econômicos, de ma-
neira a simular cenários que conciliassem in-
teresses públicos e privados. Na tentativa de 
solucionar esses gargalos, trabalhamos com 
base em ferramentas à imagem de doações, 
patrocínios, concessões isoladas ou integra-
das e Parcerias Público-Privadas (PPPs), 
com visão de longo prazo e, 
portanto, contratos maio-

res. Quanto a estas últimas, verificamos que 
a legislação difere bastante da de outras na-
ções. Nos Estados Unidos da América (EUA), 
uma PPP para o segmento turístico pode cor-
responder ao gerenciamento de dois hotéis, 
uma pousada e um restaurante no Yosemite 
National Park, por exemplo. São concessões 
isoladas, em que o privado tem o dever de 
administrar eficazmente os atrativos, mas sem 
obrigações no tocante a assegurar ganhos de 
conservação àquela área. E isso acontece na 
maioria dos 16 países que estudamos.” 

PPP para conservação

No caso brasileiro, a PPP exibe uma carac-
terística de contrato, pela qual o governo se 
torna uma espécie de sócio do setor privado 
para fornecer à população o objetivo final: 
educação e saúde. O empresário não precisa 
cobrar do consumidor uma tarifa que garanta 
seu lucro. O poder público já o remunera, a 
fim de obter o serviço de maneira eficiente. 

“Então, por que não pensar em PPP para con-
servação?”, questionou a coordenadora do 

Instituto. “A União objetiva avançar nesse 
formato, ainda embrionário, mas per-

cebemos que os Estados têm 
uma agilidade maior para 
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adotá-lo em parques. Acredita-
mos que todos os entes se bene-
ficiarão a partir de contratos que 
variam até 35 anos. O governo 
federal conseguirá se colocar 
numa posição mais estratégica, 
definindo indicadores de con-
servação e desenvolvimento fu-
turos e deixando de realizar licitação para 
a compra de equipamentos simples, do dia 
a dia das unidades. A iniciativa privada será 
remunerada na execução do que faz melhor: 
operar com eficácia os atrativos, auxiliando 
no alcance de metas de sustentabilidade. E o 
entorno também ganhará. Parques cuidados 
criam dinamismo econômico em sua região, 
ampliando as oportunidades de emprego e 
renda. Esse não encerra o único nem o melhor 
modelo. Ainda assim, pode conter uma saída.” 

O Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) é o órgão gestor 
de parques nacionais no Brasil, para o qual o 
Semeia efetuou estudos de viabilidade eco-
nômico-financeira referentes ao da Serra da 
Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E 
coordena centenas de contratos em que ter-
ceiriza serviços de turismo, por intermédio 
de uma equipe escassa ante a necessidade 
de monitorar todo o País. Em decorrência, o 
resultado final também se mostra precário. 
Na PPP, o ator privado tem condições de as-
sumir uma gama de responsabilidades, em 
uma modelagem mais complexa. 

“O governo nunca vai deixar de fiscalizar os 
parques – função indelegável. Ao contrário, 
conseguirá se dedicar adequadamente a es-
sas atribuições precípuas da gestão pública 
de áreas protegidas. Hoje, vigoram no Brasil 
concessões cujos dispêndios de conservação 
são muito elevados, e os lucros provenientes 
das atividades de turismo dificilmente os co-
brem. Nos casos em que se alcançam lucros 
expressivos, à semelhança de Foz do Iguaçu, 
parte deles pode ajudar no custeio da manu-
tenção da unidade. E há concessões que afe-

rem altos recursos, mas não os reinvestem na 
sustentabilidade do atrativo”, assinalou.

Plano-piloto em Minas

O Semeia está implementando o piloto da pri-
meira PPP de conservação e desenvolvimento 
no País, com o governo de Minas Gerais, por 
meio de um edital, aberto à consulta pública, 
que envolve um parque estadual e dois monu-
mentos naturais em torno de um único contrato. 
A Rota Lund, região que representa o berço da 
paleontologia brasileira, tornou-se um progra-
ma institucional, abrangendo cinco secreta-
rias, com os gestores públicos recebendo 14º 
salário caso atinjam as metas anuais. A cinco 
minutos de carro do aeroporto de Confins, em 
meio a um eixo de crescimento, exibe poten-
cial para se tornar um museu de história natu-
ral a céu aberto. 

O ente privado assumirá as obrigações de 
conservação pelas quais será pago ante a 
máxima performance de cumprimento destas. 
Sob uma política de alinhamento de incenti-
vos, todas as partes devem sair contempla-
das. “Assim, trabalhamos os indicadores de 
desempenho, excelência e disponibilidade 
de serviços de proteção aos recursos naturais 
que o concessionário precisará prover, como 
limpeza da faixa de domínio das estradas in-
ternas e manutenção de aceiros para preven-
ção de incêndios florestais. Outro grupo de 
indicadores se relaciona ao monitoramento 
do grau de satisfação da experiência do vi-
sitante. Além disso, como o turismo na Rota 
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Lund é, sobretudo, regional, motivaremos 
a conquista de clientes de outros estados e 
países. O concessionário poderá introduzir 
diversas modalidades não desenvolvidas no 
Brasil –, pelo que será remunerado em escala 
progressiva, à medida que for atingindo me-
tas de excelência. E precisará implementar 
um sistema de gestão de segurança destina-
do ao turismo de aventura, comercializado 
nessas unidades, e cumprir a Norma de Qua-
lidade ISO 9001, com registro e avaliação do 
aumento do fluxo de visitantes”, detalhou.

Há, ainda, diretrizes referentes ao desenvol-
vimento do entorno. O número de pessoas 
da região requisitadas a trabalhar na conces-
são, por exemplo, conforma um tipo de indi-
cador de excelência. O empresário poderá 
capacitar as comunidades vizinhas, a fim de 
que apresentem projetos de microcrédito, o 
que é aferido em razão do volume posterior-
mente aprovado. Poderá, também, promover 
eventos de educação ambiental, item igual-
mente objeto de nota quanto ao grau de sa-
tisfação dos moradores. Estes contarão com 
um sistema de atendimento a denúncias, re-
clamações e sugestões.

A título de ilustração, a Namíbia conseguiu 
ampliar a faixa de suas áreas protegidas 
de 15% para 42%, por meio do empode-
ramento de comunidades tradicionais na 
gestão das unidades. Os modelos a que cha-
mam de conservances são de difícil aplica-
ção no Brasil. “Talvez na Amazônia, com mui-
tas delas habitando a floresta, porém não no 
restante do País – Biomata Atlântica, Cerrado, 
Pantanal. De qualquer modo, é interessante 
perceber a importância de garantir a parti-
cipação dos que moram no entorno. Trata-se 
de uma das premissas do turismo sustentá-
vel. A atividade deve contemplar, primeira-
mente, quem vive no território. Falando-se 
de parques nacionais, o conceito não difere. 
À medida que for evoluindo, por meio da li-
berdade de proposição de novos produtos e 

serviços, caberá ao concessionário uma re-
muneração à altura do que oferece. Ele não 
precisará aumentar o tíquete médio de en-
trada do parque para garantir o lucro. Será 
pago pelo governo, ao longo de 35 anos, na 
contrapartida de atingir os indicadores. No 
início do contrato, quando se preveem gran-
des investimentos, o ator privado receberá 
um valor proporcionalmente maior. Com o 
passar do tempo, crescendo o quantitativo 
de visitantes e, em decorrência, o lucro, este 
será compartilhado com o poder público.” 

Anna Carolina complementou: “Em sínte-
se, durante a vigência do acordo, poderão 
coexistir uma lógica de remuneração de 
PPP e outra de remuneração de concessão. 
O importante é focar não na administração 
dos negócios isolados, mas no resultado fi-
nal – a provisão de desenvolvimento aliado 
à conservação. Até agora, o projeto situase, 
aproximadamente, em R$ 130 milhões, com 
um retorno variando entre 12% e 18% e um 
Valor Presente Líquido (VPL) ao redor de R$ 
44 milhões.  Como o Semeia defende que o 
privado deve ter liberdade para propor no-
vos serviços turísticos, além dos que pensa-
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mos com os governos, essa configuração 
pode mudar bastante. Sob o ângulo da 
real atratividade de mercado, há condi-
ções de surgir muito mais produtos que 
os mínimos já previstos, expandindo o qua-
dro dos números atuais”.

Diretrizes dos planos de manejo

Os objetivos da concessão se equiparam aos 
do plano de manejo (uma espécie de plano 
diretor) das unidades de conservação. Atual-
mente, entretanto, esse instrumento é encara-
do mais como um obstáculo do que como um 
orientador – ou fonte de estratégias para faci-
litar a consecução de metas –, pois o governo 
embarga a exploração de qualquer atrativo 
com potencial de retorno interessante não pre-
vista (rapel, arvorismo, rafting, por exemplo). 

 “Ao trabalhar com as PPPs, começamos, tam-
bém, a interagir, no âmbito do poder público, 
em torno da discussão de diretrizes para a 
elaboração dos próprios planos de manejo. 
Em vez de o governo se ater em minúcias a 
tudo o que não é possível ser feito, inclusive 
as atividades turísticas – cujas oportunida-
des de mercado é ignorada, por fugir a nossa 
competência –, passamos a mirar o planeja-
mento territorial, fazendo com que esse obje-
tivo se converta no da PPP. No fundo, estamos 
falando de um tipo de contrato de desenvol-
vimento territorial em longo termo, tendo as 
unidades de conservação como pilar central. 
Os indicadores de acompanhamento de de-
sempenho da concessionária se vincularão 
aos provimentos dos serviços de conserva-
ção e turismo. Mas esse é um caminho de mão 
dupla. Não adianta o governo estabelecer um 
extenso rol de obrigações para o empresa-
riado cumprir nas áreas protegidas, se não 
houver margem de lucro nas atividades. Ao 
traçar as ações prioritárias e a lógica da re-
muneração do ator privado, chegamos àque-
le conjunto de indicadores enxutos, dividido 

nos três grandes grupos, de manejo dos 
patrimônios natural, histórico e cultural”. 

Estudos de viabilidade econômica

O potencial das parcerias bem estruturadas 
depende da capacidade do governo de su-
perar os problemas – como falta de recursos 
financeiros e técnicos à conservação, dificul-
dade de cobrir gastos correntes, necessidade 
de verbas para investimentos e carência de 
servidores lotados nas unidades – por meio 
de contratos com o setor privado.

“Nesse contexto – afirmou Anna Carolina – , 
aplicamos estudos de viabilidade econômica 
em nove parques estaduais de Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais. Levantamos o cená-
rio atual, para mapear quanto custa mantê-los 
em condições adequadas. Depois, analisamos, 
junto com a Associação Brasileira das Em-
presas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
(Abeta), mais de 50 modalidades – ainda não 
oferecidas no Brasil, mas comuns internacio-
nalmente, do tipo jetboat ou planasub – passí-
veis de desenvolvimento nas unidades. E exa-
minamos a maneira de canalizar o excedente 
dos produtos turísticos para melhorar a área 
de conservação em 30 anos.”

Esses estudos permitiram chegar a uma 
equação no sentido de, a partir da visão do 
empreendimento e do formato da parceria, 
garantir a movimentação média da Taxa Inter-
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na de Retorno (TIR) e de VPL pela quantidade e 
pela criatividade das atrações comercializadas. 

“Nossa planilha possibilita o cálculo de todos os 
resultados econômico-financeiros, como o fluxo 
de caixa e o retorno do investimento (um proje-
to de escalada, por exemplo) para conservação 
e turismo – no caso de uma PPP, quanto o gover-
no precisa fornecer em termos de contrapresta-
ção. Queremos, ao longo do tempo, disponibili-
zar esses instrumentos de análise ao País inteiro, 
e não só trabalhar com os Estados do Sudeste.”

Ela acrescentou: “Desenvolvemos, finalmente, 
uma outra ferramenta, chamada de modelo 
de apoio à tomada de decisão, que permite 
investigar os sistemas das unidades de for-
ma ampla e estratégica. Em 70 delas, no Rio, 
em São Paulo e em Minas, selecionamos os 
critérios relevantes do ponto de vista dos 
parceiros de uma PPP – governo, socieda-
de e ator privado. Assim, após definirmos as 
áreas protegidas prioritárias à conservação, 
examinamos, focados nos interesses de ne-
gócios do empresário, aquelas com melhor 
infraestrutura no entorno e mão de obra ca-
pacitada. E também, sob o prisma do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), o meio 
de conseguirmos arrecadar mais impostos e 
impactar favoravelmente o crescimento so-
cioeconômico do respectivo território”.

O cruzamento desses dados determinou 
a eleição dos parques com maior poten-

cial para que se estabeleça uma parceria 
bem-sucedida. “De outro lado, registramos 
casos em que os interesses do ator priva-
do e os da conservação, por mais prefe-
renciais, não convergiam, pois se tornaria 
extremamente difícil a obtenção de lucro. 
Consideramos interessante trabalhar com 
os três Estados. Agora, buscamos traduzir 
essas complexas metodologias de viabi-
lidade econômica num esquema simplifi-
cado para download no site do Semeia, na 
intenção de que venham a ser replicadas  
Brasil afora.”

E concluiu: “No final de 2012, levamos uma 
missão empresarial – um grupo de brasilei-
ros, entre os setores turístico e imobiliário e 
de concessionários de parques nacionais de 
outros países, inclusive dos Estados Unidos 

– para conhecer a Rota Lund e também con-
versar com o secretário de Meio Ambiente 
de São Paulo, Bruno Covas, sobre os parques 
locais. Pretendemos estimular agentes priva-
dos de porte a, pioneiramente, consorciar-se 
para participar de concessões. Se almejamos 
um horizonte de longo prazo, na melhoria da 
gestão das áreas protegidas, temos que tra-
zer inovações. Sabemos que há um grande 
caminho a percorrer. Contudo, precisamos 
experimentar cada vez mais, de modo a ul-
trapassarmos os desafios que se interpõem 
aos esforços de desenvolvimento dos atrati-
vos sustentáveis no País”.
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Destaques:

 � Estímulo a que os empresários do setor turístico conheçam o trabalho feito pelo Se-
meia e se interessem em participar de PPP e concessões, para, via contratos de longo 
prazo, conservar e desenvolver os parques nacionais. Há casos no mundo inteiro de-
monstrando como esses atrativos dinamizam a economia, ao promover a geração de 
emprego e renda. 

 � Sensibilização dos gestores públicos e privados – e da sociedade em geral – quanto à 
importância de valorizar e proteger os patrimônios natural e cultural. 

 � Aprimoramento da infraestrutura no entorno dos parques, a fim de atrair investimen-
tos em instalações e serviços de qualidade (hotéis, restaurantes, atividades esportivas, 
etc.), tornando-os rentáveis graças ao aumento da visitação.  

 � Difusão dos estudos de viabilidade econômica realizados pelo Semeia (com os indica-
dores de desempenho, excelência e disponibilidade de serviços de proteção aos re-
cursos naturais exigidos para o concessionário) – que simulam cenários de combinação 
de interesses entre os setores públicos e privados –, no intuito de que outros estados 
tenham ferramentas para reproduzir o modelo-piloto em seus parques. 

 � Aperfeiçoamento das diretrizes dos planos de manejo, como estratégias para agilizar a 
consecução de metas, visando, prioritariamente, ao desenvolvimento territorial.  

 � Incentivo à criação de novos produtos turísticos, de forma que sua comercialização nos 
parques propicie um retorno financeiro atraente ao empresariado. 

 � Aproximação do Semeia com o projeto do geoparque, envolvendo 16 municípios flu-
minenses, de Maricá até São Francisco de Itabapoana, com diversas unidades de con-
servação em vias de receber certificação da Unesco. Esse reconhecimento carreará 
recursos financeiros internacionais expressivos para preservar e promover a região da 
Costa do Sol e da Costa Doce. A ideia é debater com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), gestora do geoparque, e com agentes privados soluções para aprimorar 
o processo de implantação do projeto.
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Inovações para o turismo e o 
desenvolvimento sustentável

Marlone Gonzaga 

Gerente de Sustentabilidade 

do VerdeGreen Hotel, em João 

Pessoa, referência nacional 

em hospedagem  sustentável

O VerdeGreen, inaugurado em 2008, integra o Grupo Cadis, 
cujas empresas têm por filosofia garantir o uso ecologicamen-
te correto do planeta, sob os pilares de responsabilidade so-
cial, realização humana e sustentabilidade. O empreendimen-
to surgiu do interesse do Grupo, com negócios concentrados 
no Ceará, em se expandir para outros estados do Nordeste. A 
escolha de João Pessoa para a implantação de uma hospeda-
gem sustentável levou em consideração o marketing preexis-
tente de cidade mais verde das Américas. 

Situado na Praia de Manaíra, o projeto, envolvendo 140 apar-
tamentos em quatro andares, passou sete anos em desenvolvi-
mento, resultando no primeiro hotel no conceito de ecodesign 
no Brasil. Isso significa aliar estrutura física adequada e ações 
socioambientais. “Nossa política se desdobra em programas, 
objetivos e metas, na busca de oferecer serviços em confor-
midade com os requisitos legais e tornar cada estadia uma 
experiência de acolhida diferenciada, pelo cuidado e pelo 
respeito com as pessoas e a natureza”, afirmou a gerente de 
Sustentabilidade, Marlone Gonzaga, em palestra no Conselho 
de Turismo da CNC.

As obras do VerdeGreen começaram, em 2006, pela parte que, 
em geral, fica em último plano numa construção civil – o pai-
sagismo da calçada, onde foram introduzidas plantas nativas 
da Mata Atlântica que dominam o litoral nordestino, prevale-
cendo as árvores remanescentes. “Por essa iniciativa, ga-
nhamos, na categoria empresa, um concurso da Secreta-
ria de Meio Ambiente (Semam) de João Pessoa. No início 
do quarto pavimento, há também um jardim suspenso 
descortinando uma visão privilegiada da orla. Duran-
te a execução, adotamos a coleta seletiva de resíduos, 
depois estendida a todas as instalações, 
inclusive os cômodos, para posterior 
encaminhamento a uma cooperativa de 
reciclagem. Por constituir uma obra ino-
vadora na cidade, procedemos a treina-
mentos com a equipe, incluindo pales-
tras de educação ambiental. Atividades 
assim permanecem em vigor, incluindo 
a participação da comunidade e de hós-
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pedes, à imagem das campanhas antitabagis-
mo e de conscientização em relação ao câncer 
de mama, abordadas sempre por especialis-
tas nas diferentes temáticas”, elucidou. 

O mobiliário é em madeira certificada, e, para 
decoração e revestimento, foram utilizados ce-
râmicas naturais e material de reflorestamen-
to e demolição. As obras de arte são confec-
cionadas por artistas plásticos locais. “Temos 
iluminação natural, através de claraboias e 
vidraças, na área social fechada – recepção 
e restaurantes –, e grande part e da artificial 
é composta por lâmpadas LED, que são 50% 
mais econômicas que as fluorescentes. Há, 
também, sensores de presença na escadaria e 
nos corredores dos pavimentos, além de ele-
vadores inteligentes. O ar-condicionado é do 
tipo set free, com um consumo mais racional 
que os modelos tradicionais e emprego do AR 
420, o menos prejudicial dos gases refrigeran-
tes à camada de ozônio. No aquecimento de 
água, substituímos 80% da energia elétrica 
pela solar (usada, ainda, no carregador de 
celular que disponibilizamos, por intermédio 
de um processo fotovoltaico). Um sistema de 
captação de chuvas e volumes superficiais do 
lençol freático para uma cisterna, onde a água 
é filtrada e clorada, permite seu reaproveita-
mento na rega dos jardins e nas descargas dos 
banheiros. Estas dispõem de duplo aciona-
mento, com seis litros para sólidos e três para 
líquidos. Há chuveiros e torneiras com contro-
le de vazão, evitando-se desperdícios.”

Marlone Gonzaga acrescentou: “Além disso, 
plantamos uma horta que tanto abastece a co-
zinha como funciona para atividades educati-

vas com os hóspedes. Por sugestão deles, 
montamos uma Loja Verde, que 
comercializa artigos como ca-

misetas e sandálias 
feitas à base de mate-

rial reciclado. Todo o 
lucro se reverte 
para as nossas 
ações ambien-

tais. O fardamento dos colaboradores é feito 
em tecido ecoeficiente. Nos objetos de traba-
lho e na divulgação do hotel, sempre optamos 
por produtos reciclados e biodegradáveis 
para a limpeza”. 

Estímulo a sugestões

Como a hotelaria representa uma indústria 
que consome muitos recursos naturais, em 
especial água e energia, buscou-se o envolvi-
mento de todas as pessoa s – comunidade lo-
cal, clientes, fornecedores e funcionários – na 
linha da sustentabilidade. “Para estes últimos, 
criamos o Programa Atitude Verde Colabo-
rativa, em que podem sugerir ações, a partir 
de suas próprias observações no dia a dia. 
Nesse sentido, realizamos, mensalmente, uma 
reunião de análise crítica, na qual checamos 
o desempenho ambiental, assinalando as me-
lhorias contínuas, aprovadas de acordo com a 
necessidade e a viabilidade do hotel. O cola-
borador recebe um prêmio de valor estabe-
lecido, para utilização na compra de livros ou 
ingressos de cinema e teatro. E quem executa 
alguma tarefa positiva para o meio ambiente 
a deixa registrada no Quadro Verde de Títulos 
Green, numa área específica dos funcionários, 
localizada no deque. É um gesto que motiva 
os demais colegas a agir na mesma direção. 
Hoje, por causa da nossa filosofia de susten-
tabilidade, eles acabam levando esses con-
ceitos para a vida pessoal, como, por exemplo, 
plantando uma horta em casa (fazemos a dis-
tribuição de sementes e mudas) ou indo para 
o trabalho de bicicleta.”

Segundo a gerente, são organizados, periodi-
camente, passeios educativos, como ao Par-
que Estadual da Pedra da Boca, a cerca de 
100 quilômetros de João Pessoa, incentivando 
os colaboradores à prática de esportes, em 
especial corridas. “Temos um time, o Verde-
Green Futebol Clube, que compete com equi-
pes de outros hotéis e empresas parceiras. O 
Atitude Verde Interativa, por sua vez, constitui 
um programa destinado aos clientes, que re-
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cebem, no check-in, uma cartilha com o rol 
de ações ecológicas. Na reunião mensal, exa-
minamos as sugestões apresentadas, sempre 
dando um retorno a cada um deles. Todo ano, 
participamos da Hora do Planeta, promovido 
pela Rede WWF. Um dia antes, solicitamos 
aos hóspedes que desliguem as luzes do 
apartamento – assim como estarão às escuras 
subsolo, corredores e escadarias – e fiquem 
no lobby conosco. Por essa razão, geralmente, 
na faixa das 20 horas, promovemos um jantar 
à luz de velas. Para conforto do cliente, não 
interrompemos 100% a energia – até por-
que a cozinha precisa funcionar e também o 
computador da recepção. Dentro dos quartos, 
adere à proposta quem quiser. O desligamen-
to do ar-condicionado é setorial.” 

O empreendimento dispõe, inclusive, de um 
gerador movido a biodiesel, algo não corri-
queiro em João Pessoa. “Com isso, chegamos 
a atrair mais hóspedes em períodos de racio-
namento e apagão. Há uma distinção entre um 
estabelecimento que vende uma experiência 
ecológica – não utilizando ar-condicionado, 
por exemplo – e um estabelecimento susten-
tável, que procura meios de operar os equi-
pamentos com gasto reduzido de energia. 
Necessitamos dos recursos naturais, empre-
gando-os de maneira equilibrada, para aten-
der às nossas necessidades. Do contrário, es-
taríamos sendo primitivos, e não sustentáveis. 
Essa é uma dúvida comum, sobretudo em 
relação aos que tencionam executar projetos.”

Marlone completou: “Da mesma forma, sem-
pre buscamos nos engajar em eventos que 
se associem à temática socioambiental, à se-
melhança do Dia Mundial Sem Carro, quan-
do estimulamos a comunidade a substituir o 
veículo por outro modal de transporte. Nessa 
linha, apoiamos ONGs locais, como o Projeto 
Guajiru (similar ao Tamar), voltado à preser-
vação de tartarugas. Colocamos, também, um 
totem fotovoltaico – numa praça próxima ao 
hotel, no Largo da Gameleira –, que passa o 
dia captando energia solar para uso em dois 
refletores à noite. A instalação conta a história 
do VerdeGreen e daquela área de João Pessoa, 
com um texto em braile. A respeito do fator 
custos em um modelo de sustentabilidade, al-
guns itens são caros, como os equipamentos 
de energia solar. Se a construção tivesse ocor-
rido nos formatos tradicionais, seu orçamen-
to sairia em torno de 20% a 30% mais barato. 
Entretanto, em médio prazo, o investimento se 
paga – no nosso caso, pelo cálculo para cada 
prática de infraestrutura adotada, de oito a 
dez anos”.

Percepção do mercado

Em 2012, o VerdeGreen implantou o sistema 
de gestão ambiental com base na Norma ISO 
14001, recebendo, no ano seguinte, a primei-
ra auditoria de manutenção da certificação. 
Um dos tópicos para obtenção da chancela 
(requisito para processos ecológicos na hote-
laria concorrentes a financiamento de até 20 
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anos do BNDES) é o compromisso de a em-
presa responder tanto pelos seus impactos 
diretos quanto pelos de terceiros. “Como a 
lavanderia que contratávamos não dispunha 
de licença ambiental, fizemos um trabalho de 
conscientização do fornecedor, explicando o 
modo de efetuar a inspeção do tratamento dos 
dejetos e afluentes, bem como fizemos a pon-
te entre eles e o órgão certificador, para que 
se regularizassem. Hoje, são gratos a nós, pois, 
a partir disso, abriram ainda mais o leque de 
atendimento a empresas de porte. Nosso res-
taurante também é terceirizado, englobando 
cerca de 40 fornecedores de alimentos, bebi-
das e produtos de limpeza, que precisam exi-
bir a licença sanitária em dia. Mas muitos nem 
estavam cientes da legislação – nunca haviam 
sido cobrados. Promovemos, igualmente, um 
trabalho educativo com eles. No Programa de 
Alimentos Seguros (PAS), do Senac, consegui-
mos uma das maiores notas do Brasil – 98% 
de conformidade.” 

Ainda em 2012, o VerdeGreen foi eleito o hotel 
sustentável do ano pelo Guia Quatro Rodas. E 
ganhou, reiteradamente em 2013, o Certifica-
do de Excelência do TripAdvisor (que baliza 
o setor no mundo inteiro), cujo prêmio Travel-
lers Choise o apontou como um dos 25 melho-
res estabelecimentos na categoria. “Ao chegar 
com um conceito inovador, o VerdeGreen, re-
almente, despertou muita curiosidad e nos em-
presários e fornecedores locais interessados 
em se engajar na agenda da sustentabilidade. 
De fato, no começo, encontramos uma certa 
dificuldade no tocante à conscientização da 
equipe da obra, que apresentava um viés bas-
tante distinto das edificações convencionais.” 

A gerente continuou: “Notamos que as pesso-
as demonstravam vontade de entender como 
funcionava a concepção ecológica. Esse foi 
um dos motivos que nos levaram à certifica-
ção ambiental – uma forma de comprovar que 
efetivamente seguimos o sistema. E também 
de nos distinguirmos dos falsos verdes, au-
mentando a credibilidade do nome VerdeGre-

en no mercado, acentuada pela divulgação 
de nossas práticas. Os empresários do ramo 
viram que elas nos proporcionaram destaque 

– e que trazem retorno, não apenas financei-
ro, mas ganho de imagem para a marca. Sem 
falar que, no turismo de negócios, as corpo-
rações vêm agregando a preo cupação com 
a responsabilidade socioambiental ao firmar 
parcerias, incluindo a escolha de hotéis para 
os quais enviam seus colaboradores. Clientes, 
por sua vez, comentam que, só por se hospe-
darem lá, sentem-se contribuindo com o pla-
neta, tendo despertado para questões como 
reutilização de toalhas e lençóis.” 

Acolhida diferenciada

Atualmente, o empreendimento conta com um 
quadro de 86 funcionários, que passaram – e 
permanecem em constante reciclagem – por 
treinamentos intensivos, a fim de que ao novo 
conceito de ecodesign correspondam posturas 
e atendimentos adequados. Nesse sentido, se-
gundo a principal diretriz da legislação ambien-
tal para uma empresa, dá-se especial ênfase à 
coleta seletiva, com o monitoramento da desti-
nação de cada item dos resíduos sólidos.

Tratando-se de ocupação, à semelhança de 
todo meio de hospedagem, no primeiro ano 
em operação o VerdeGreen não registrou um 
índice alto. Mas já em 2010 a divulgação no 
Guia Quatro Rodas como o melhor hotel de 
João Pessoa gerou uma alavancagem progres-
siva na procura. De lá para cá, saltou da faixa 
entre 40% e 50% a uma taxa média de 76% 
ao ano, com um público predominantemente 
corporativo nos dias úteis e de turistas de la-
zer nos finais de semana na alta temporada.

“Optamos por nunca ocupar a totalidade dos 
140 apartamentos, reservando sempre de 
cinco a dez unidades em stand by, para que, 
mesmo com as manutenções preventivas em 
ordem, possamos realocar prontamente o 
hóspede em caso de algum imprevisto nas 
instalações. Assim, seguimos a política, ado-
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tada desde a inauguração, de oferecer uma 
acolhida diferenciada e atenciosa. Uma in-
dicação de que estamos no caminho certo 
são as avaliações dos próprios clientes no 

TripAdvisor ou nossos certificados de exce-
lência, que nos fazem sentir orgulho de co-
laborar para a sustentabilidade das futuras 
gerações”, concluiu.

Destaques:

 � Inaugurado em dezembro de 2008, o Hotel Verde Green, em João Pessoa, no Estado da Pa-
raíba, oferece a experiência de ser um espaço totalmente verde, com aplicação de técnicas 
e práticas que permitem ao hóspede participar efetivamente de uma iniciativa sustentável. 

 � O hotel tem a missão de desenvolver uma hotelaria sustentável com base em três eixos: 
realização humana, sustentabilidade e responsabilidade social.

 � A ideia é fazer de cada hospedagem uma experiência diferenciada, pelo cuidado e respeito 
com as pessoas e a natureza. Os serviços oferecidos estão alinhados com a melhoria do siste-
ma de gestão ambiental, atendendo a requisitos legais e prevenindo a poluição.

 � A madeira utilizada na construção do VerdeGreen é de reflorestamento, a decoração 
valoriza o artesanato local e 100% dos temperos utilizados no restaurante são da hor-
ta orgânica cultivada no próprio hotel. Há, também, aproveitamento de luz solar e ilumi-
nação natural, empréstimo gratuito de bicicletas para os hóspedes e treinamento es-
pecializado dos funcionários – a coleta seletiva de resíduos, por exemplo, é realizada 
em todo o hotel, até nos quartos. 80% da água quente provém do uso de energia solar, 
a água das chuvas é aproveitada para os jardins e as descargas, e os aparelhos de ar- 
condicionado usam um tipo de gás menos poluente à camada de ozônio.

 � Na chamada “atitude verde participativa e colaborativa”, os funcionários e hóspedes do Ver-
deGreen podem sugerir ações sustentáveis para ser aplicadas à rotina do hotel. Um exemplo 
é o Ecobolo, feito com o uso de cascas de frutas – sugestão de um cliente que foi incorporada 
ao café da manhã do hotel.

 � O VerdeGreen foi planejado por sete anos e construído em dois. O projeto poderia ter 
sido de 20% a 30% mais barato, se não fosse feito de forma sustentável, mas o retorno 
financeiro vem com as economias durante o funcionamento e com o reconhecimento 
dos hóspedes. 

 � As ações do VerdeGreen renderam o prêmio de Hotel Sustentável do ano de 2012 conce-
dido pelo Guia Quatro Rodas, da Editora Abril. O empreendimento paraibano VerdeGreen 
Hotel renovou a certificação ISO 14001 SGA, norma internacional que define os requisitos 
para estabelecer e operar o Sistema de Gestão Ambiental. Após auditoria da certificadora 
BRTÜV, o meio de hospedagem manterá o reconhecimento de sustentabilidade até 2015. 

 � A iniciativa mostra que é possível e economicamente viável a realização de empreen-
dimentos sustentáveis.
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O Licenciamento ambiental à luz da Lei 
Complementar n° 140/2011; e A Lei Geral do 
Turismo e o desenvolvimento sustentável

Constança Madureira

Advogada, professora e 

mestranda em Direito pela 

Universidade Cândido 

Mendes; consultora em 

Turismo e Direito Ambiental

Ao abrir a palestra em torno da regulamentação ligada ao 
tema da sustentabilidade no Conselho de Turismo da CNC, 
Constança Madureira, advogada, professora e mestranda 
em Direito pela Universidade Cândido Mendes, evocou a 
Constituição Federal de 1988. O pacto, então, disciplinava 
a gestão ambiental de forma inédita, sob o Artigo n° 225, 
estabelecendo em seu caput: "Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

“O conceito explícito de um direito fundamental e  
transrelacional pressupõe uma responsabilidade de todos, 
desde governos até a  coletividade em geral. Nesse contex-
to, torna-se crucial ressaltar, igualmente, que pela primeira 
vez se contemplou o turismo numa Carta brasileira ao longo 
da história. O setor, por ser considera-
do de interesse público, está inserido no 
capítulo da Ordem Econômica, portanto 
visceralmente associado à dinâmica do 
desenvolvimento sustentável. O texto se 
ancora em princípios de defesa do meio 
ambiente, segundo o Artigo n° 170, inci-
so VI, inclusive mediante tratamento di-
ferenciado, conforme o impacto ambien-
tal dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação. 
Em outras palavras, o ambiente precisa 
ser preservado para as gerações futuras, 
o que não signific a se manter intocado, 
pois a sobrevivência humana está vincu-
lada ao exercício da atividade econômi-
ca”, frisou a palestrante. 

Atualmente há uma vasta quantidade de 
legislações ordinárias dispondo sobre 
essas matérias, notadamente a relação 
de empreendimentos turísticos com a 
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ecologia. A começar pela Lei nº 6.513, que, 
em 1977, antecipou-se às diretrizes da Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente. Seu escopo, 
num outro contexto histórico, posicionava o 
turismo sob a premissa de que as pessoas, 
quando viajam para lazer, procuram locais 
belos para descansar, praticar esportes e 
desfrutar de atividades culturais. Nessa óti-
ca, registrou-se a definição, ainda vigente, de 
áreas de especial interesse.

Ato contínuo, veio a Lei nº 6.938, de 1981, que 
instituiu a Política Nacional de Meio Ambien-
te, cujo Anexo VIII, editado há pouco anos, 
classifica o turismo como segmento de pe-
queno potencial degradador. “A Lei de Cri-
mes Ambientais, nº 9.985, também é bastante 
representativa, porque estabeleceu o Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação. 
Mais tardiamente, chegou o Plano Nacional 
de Turismo, do governo federal – marco re-
gulatório da atividade –, em perfeito alinha-
mento com a Lei nº 6.938. E aqui adentramos 
o licenciamento ambiental, pela Lei Comple-
mentar nº 140, de 2011, como um mecanismo 
para enfrentar o grande desafio: compatibili-
zar o desenvolvimento socioeconômico com 
a sustentabilidade. Até a edição do novo re-
gramento, vigoravam as normas previstas na 
Política Nacional de Meio Ambiente e nas 
Resoluções nº 01 – que tratava do estudo 
obrigatório de impactos – e nº 237 do Con-
selho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
que as regulava de modo bem amplo”, infor-
mou Constança. 

Definição de competências

Nesse cenário, presenciava-se grande in-
quietação da iniciativa privada quanto a 
empreender, por conta de uma legislação 
que, na prática, provocava disputas entre 
os entes federativos sobre a competência 
para licenciar, além de prejuízos financeiros 
e desgastes institucionais para o empresaria-
do, em casos que, não raro, desembocavam – 
e quase se perpetuavam – no Judiciário. 

A mora data da publicação da Carta Magna, 
cujo Parágrafo único do Artigo nº 23 previa 
que uma lei complementar deveria ser edi-
tada para disciplinar o controle ambiental, 
incluindo o licenciamento, de competência 
administrativa comum dos entes federativos. 
Finalmente, com 23 anos de atraso, promul-
gou-se a Lei Complementar nº 140, hoje a 
referência matriz para o tema. Isso deu certa 
tranquilidade a todos os atores envolvidos, 
privados e públicos – estes na figura dos 
órgãos estaduais voltados ao meio ambien-
te nas diversas instâncias –, e, em particular, 
um norte ao Poder Judiciário, visto que as 
competências ficaram claramente definidas 
no documento.

“É interessante observar que o inciso III 
diz que um dos objetivos da Lei de 2011 é 
a harmonização de políticas e ações ad-
ministrativas, para evitar a sobreposição 
entre os entes federativos e, em decorrên-
cia, conflitos de atribuições, garantindo 
se uma atua ção gerencial eficiente. E o inciso 
seguinte assinala ainda outra meta: assegurar 
a uniformidade da política ambiental para 
todo o País, respeitadas as peculiaridades 
regionais e locais. Trata-se, portanto, de um 
dado muito animador e contundente, no sen-
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tido de que a atividade econômica apresenta 
um espaço de manobra e controle bem deli-
mitado – não estamos tão vulneráveis como 
no passado recente", sublinhou Constança.

Instrumentos cooperativos

Hoje, a tarefa de licenciamento cabe a um 
único órgão, estadual, municipal ou distrital 

– ponto relevante em termos de segurança ju-
rídica –, e na esfera federal, como empreen-
dimentos no Brasil com país limítrofe ou no 
mar territorial e projetos radioativos, nesta 
hipótese com um parecer obrigatório da Co-
missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 
cabe ao Ibama –, além de licenciamentos de-
finidos por uma comissão tripartite nacional, 
uma novidade da Lei.

As competências para que o Estado regule 
são determinadas por exclusão – quando se 
extrapola a alçada da União ou da Prefeitura. 
E o Município se responsabiliza por ativida-
des na categoria de impacto local, conceito 
estipulado pelos C onselhos Estaduais de 
Meio Ambiente, de acordo com as caracte-
rísticas do potencial poluidor da propost a. O 
Distrito Federal, por conjugar competências 
estaduais e municipais, tem uma abrangên-
cia maior – a exemplo do licenciamento das 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que se-
guem uma sistemática própria.

“Uma contribuição da Lei está no estabeleci-
mento das chamadas ações supletivas e sub-
sidiárias. Se declara que um órgão deverá 
supletivamente atuar, significa que, na falta 
de instituição capacitada em determinado 
âmbito, os licenciamentos ocorrerão no supe-
rior. Ou seja, o Estado substituirá o Município 
naquela que consistiria a função deste em sua 
jurisdição. A atuação subsidiária corresponde, 
igualmente, a um instrumento de cooperação. 
O licenciador municipal, por não apresentar 
capacitação plena, financeira ou operacional, 
pode solicitar ajuda ao estadual. Ao regular a 
competência administrativa comum dos en-

tes, a Lei determina que aquele que licenciou 
tem também a incumbência de fiscalizar, sem 
prejuízo da movimentação dos demais. Outro 
órgão, no exercício oficial do poder de polícia, 
tem direito a efetuar a fiscalização do empre-
endimento – e, inclusive, autuá-lo, se consta-
tada alguma irregularidade. Mas a priori está 
obrigado a informar o ente licenciador a res-
peito da infração. No caso de lavratura de mais 
de um auto, prevalecerá sempre o deste últi-
mo. Em todo o ordenamento jurídico acerca 
do desenvolvimento sustentável verificamos 
um processo de descentralização dessas tare-
fas, reduzindo os custos burocráticos que, no 
passado, muitas vezes inviabilizavam um pro-
jeto”, complementou a palestrante. 

Matéria-prima do turismo

A Lei inovou, ainda, com as comissões tri-
partites, compostas por representantes da 
União, dos Estados e dos Municípios, que de-
liberam, inclusive, sobre licenciamento. Uma 
de suas funções é definir os tipos de projeto 
mais ou menos potencialmente causadores 
de degradação ambiental. No caso do Distri-
to Federal, integram a comissão membros da 
União e do próprio DF.

O processo ordinário prevê três tipos de li-
cença: prévia, de instalação e de operação. 
A preliminar (que não pode superar cinco 
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anos) equivale à autorização para a constru-
ção de um projeto num determinado local, 
segundo as bases da Lei de Ocupação do 
Solo do Plano Diretor. Em função disso, infe-
re-se a competência do ente licenciador. Já a 
de instalação (não ultrapassando o período 
de seis anos) caracteriza-se pela aprovação 
do início da obra, mediante o cumprimento 
dos primeiros requisitos. Estabelecido um 
cronograma, a licença de operação (entre 
quatro e dez anos) permitirá o funcionamen-
to da atividade em si. Todas essas liberações 
estão sujeitas a renovação, a ser solicitada 
com no máximo 120 dias de antecedência 
em relação ao prazo de expiração, sob pena 
de sanção ao empreendimento. 

“Em suma, estamos falando de uma lei que 
veio para ficar. O meio ambiente constitui, 
de fato, a matéria-prima do turismo. Sob 
essa perspectiva, devemos cuidar para que 
suas ações se realizem de maneira organiza-
da, respeitando-se os parâmetros legais. O 
caráter predatório de certas práticas indica 
um perigo que urge evitarmos, pois não po-
demos nos dar ao luxo de assistir à fuga de 
turistas – e de capital – por quaisquer mo-
tivos. Aposto numa lei singela que, depois 
de 23 anos, chegou para tentar minimizar o 
calvário burocrático do empresário – e re-
dimir sua imagem de vilão. Lembramo-nos 
de no mínimo uma centena de casos de em-
preendimentos hoteleiros totalmente invia-
bilizados na época em que vigia a resolução 

anterior – sem ainda a importante dinâmica 
da troca de informações e esclarecimentos 

–, depondo contra o investidor, a ecologia, o 
Poder Legislativo e a Justiça.”

Constança Madureira finalizou: “Vemo-nos 
diante de novos e otimistas horizontes para 
o turismo a partir do ambiente jurídico. Os 
eventos esportivos não podem significar o 
único pretexto para que consigamos, defini-
tivamente, mitigar o déficit de representati-
vidade do nosso setor como indústria forte 
e colocá-lo numa posição de destaque inter-
nacional, mas uma oportunidade adicional 
de o incentivarmos, no plano político-legis-
lativo, na condição de segmento estratégico. 
E nesse aspecto, o Direito tem grande con-
tribuição a dar – em que pese nos ressen-
tirmos de dados mais consistentes em torno 
das especificidades do trade. Nós, da área 
legal, precisamos, também, quebrar para-
digmas, com uma interação plena entre os 
Ministério Público, a Defensoria, as demais 
instituições do Poder Judiciário e todos os 
atores envolvidos. São esses desafios que 
devemos vencer rumo à compatibilização 
entre desenvolvimento socioeconômico e 
sustentabilidade. O cenário constitucional 
que agora nos ampara é extremamente favo-
rável à consolidação de padrões que virão 
na medida do amadurecimento da socieda-
de civil, intensificando-se sua participação 
deliberativa em decisões que afetam o des-
tino de todos”.
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Destaques:

 � A regulamentação dos licenciamentos ambientais promove segurança jurídica para os 
empreendimentos e atividades do setor. 

 � A Constituição brasileira de 1988 aborda a preservação ambiental e sua relação com o 
desenvolvimento econômico. A Lei Maior prevê a defesa do meio ambiente como ne-
cessária, como um direito que perpassa as gerações, mas não como intocável, porque a 
existência humana depende da atividade econômica.

 � Desde a Constituição já havia a necessidade de uma lei complementar para regramento 
das licenças ambientais, mas até 2011 o licenciamento constava na Política Nacional de 
Meio Ambient e e faltava clareza sobre as competências dos Municípios, dos Estados e 
da Federação. 

 � Com 23 anos de atraso, foi editada a Lei Complementar 140/2011, que deu mais  tran-
quilidade a todos os atores envolvidos no desenvolvimento do setor – poder público, 
empreendedores e Poder Judiciário.

 � Há diferentes tipos de licença. As principais são as licenças prévia, de instalação e de 
operação. A Licença Prévia (LP) rege a localização e a viabilidade do projeto, mas não 
permite o início das obras e tem duração de até cinco anos. Já a Licença de Instalação (LI) 
aprova o início da obra e a construção do empreendimento e tem duração não superior 
a seis anos. Por fim, a Licença de Operação (LO) permite o início do funcionamento do 
empreendimento e vai de quatro a dez anos. 

 � Mesmo que o meio ambiente seja matéria-prima do turismo, é necessário cuidado para 
que essa atividade seja exercida de forma ordenada e não predomine o caráter predatório.
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Na abordagem do tema Destino sustentável, o presidente da 
Associação Paulista Pró Turismo de Aventura (APPTA), Carlos 
Alberto Tavares de Toledo, apresentou como caso de suces-
so o pequeno Município de Socorro, onde nasceu, na divisa 
entre o sul de Minas Gerais e o nordeste de São Paulo. Com 
apenas 37 mil habitantes, a cidade recebe em torno de 500 
mil visitantes por ano. Lá, promoveu-se um trabalho cuja vi-
sibilidade a tornou referência no Brasil. Os investimentos 
foram da ordem de R$ 5 milhões – R$ 900 mil do Ministério 
do Turismo e o restante dividido entre a iniciativa privada e  
a Prefeitura.

Com um centro comercial forte de malharias, além da fru-
ticultura, da cafeicultura e da produção leiteira, está bem 
situada, a 120 quilômetros tanto do aeroporto de Viracopos 
quanto do de Cumbica, dentro do Circuito das Águas Pau-
listas. Deste participam mais sete municípios (Águas de Lin-
dóia, Serra Negra, Jaguariúna, Pedreira, Monte Alegre do Sul, 
Lindóia e Holambra), numa região de instâncias hidromine-
rais premiada pelo Ministério do Turismo, em 2009, como um 
dos principais destinos do Programa Nacional de Regionali-
zação do Turismo. 

O nome da cidade deriva da influência da colonização italiana 
e da devoção à sua padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro. “Como atuamos no segmento de aventura, lançamos mão 
do apelo: ´Está estressado? Peça So-
corro!´ Nesse contexto, destaca-se 
a criação, em 1996, do Conselho 
Municipal de Turismo, cujo mode-
lo de gestão se replica em diversos 
lugares do País. Trata-se de um marco 
na história do Município, que apresenta 
1.200 quilômetros de estradas rurais e 
uma natureza maravilhosa. À época, 
considerando esse privilegiado 
cenário, refletimos sobre o 
que queríamos para Socor-
ro. Agricultura? Indústria? 
Não dispúnhamos de infraes-
trutura competitiva. Só nos resta-
va a opção do turismo. E resolvemos 
levá-la, efetivamente, a sério, como um 

Carlos Alberto Tavares de 

Toledo 

Presidente da Associação 

Paulista de Turismo de 

Aventura (APPTA) e gerente 

de Marketing e Gestão do 

Hotel Fazenda Campo  

dos Sonhos

Destino sustentável



Conselho de Turismo - CNC80

Estudos em Turismo | Turismo e sustentabilidade

negócio, a exigir, portanto, gestão profissional, 
visando não apenas à melhora da qualidade 
de vida da população, mas também resulta-
dos lucrativos. No tripé da sustentabilidade, 
montamos uma governança local, por intermé-
dio do Conselho, envolvendo o Poder Público 
e o empresariado, que aprovam, em conjunto, 
todas as decisões estratégicas relativas à ati-
vidade”, relatou Carlos Alberto de Toledo, em 
palestra no Conselho de Turismo da CNC.

A primeira ação, de marketing, destinou-se a 
conhecer o perfil das pessoas que visitavam 
a cidade, a fim de identificar o que lhes ofe-
recer. As pesquisas mostraram que a maioria 
buscava os atrativos naturais. Priorizaram-se, 
então, os nichos correlatos – de aventura, rural 
e ecológico. E se estabeleceram 13 caminhos 
para orientar o viajante nos deslocamentos 
até os pontos turísticos, que incluem parques 
temáticos de ótima qualidade. 

Na sequência, dedicamo-nos à formatação 
do produto, elaborando uma linguagem de 
comunicação visual, acompanhada do slogan 
Socorro apaixonante. Perfeito com você aqui! 
O fator confiabilidade entrou como elemento 
central. Por exemplo: reunimos mais de 40 ca-
choeiras, todas prontas para comercialização. 
Mas só divulgamos três, porque eram as úni-
cas dotadas de serviços eficientes. Como di-
ferencial competitivo no mercado, elegemos 
o aspecto da acessibilidade, por representar 
condições de autonomia, segurança e confor-
to. E também em razão de nosso alinhamento 
com o Plano Nacional de Turismo no tocante 
à inclusão; da adequação à Lei, no que resol-
vemos sair à frente; e da própria demanda. 
Hoje, cerca de 78 milhões de pessoas têm al-
gum tipo de deficiência ou mobilidade redu-
zida, constituindo um universo extremamente 
significativo. E há uma mensagem subliminar: 
se temos preparo para atender qualquer tipo 
de situação em termos de necessidades es-
peciais – como, por exemplo, levar um tetra-
plégico a fazer tirolesa a 140 metros de altura, 
dentro das normas –, imagine-se a capaci-

dade de fazê-lo para quem não as apresenta. 
Isso nos trouxe uma credibilidade imensa. Por 
isso o slogan Socorro, turismo para todos!”, ex-
plicou Toledo.

Adaptação de equipamentos urbanos

Foram instituídos 19 programas, a come-
çar pelos Aventureiros Especiais, da ONG 
Aventura Especial, de São Paulo, no Mi-
nistério do Turismo, que, reconhecen-
do a seriedade da iniciativa, abraçou- a, 
inclusive financeiramente, como referência 
nacional – e, quiçá, pioneira no mundo. Uma 
equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, orto-
pedista, psicólogo, etc.) desenhou e adaptou 
equipamentos especificamente para pesso-
as com deficiência ou  mobilidade reduzida, 
como bicicletas, cadeiras de rafting, rapel e 
trilhas, troles, coletes e selas, todos certi-
ficados pelo Inmetro e pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Participamos do projeto Aventura 
Segura, que treina desde o operador 
até o dono da empresa, na condução de seus 
negócios – somente 17 destinos receberam 
essa capacitação. Participamos, igual-
mente, do Viaja Mais Melhor Idade e 
do Viaja Mais Jovem, vinculados ao 
Programa Nacional de Regionali-
zação. Outra ação relevante diz 
respeito ao Socorro Acessí-
vel, destinado a sensibili-
zar autoridades e o setor 
privado (com o apoio da 
Associação Comercial) acerca da im-
portância de promover adaptações, 
tanto nos logradouros públicos 
quanto nos empreendimentos 
privados – hotéis, restau-
rantes, lojas, parques de 
diversão, cartório, igre-
ja, etc. Começamos 
pelos primeiros, ao 
quebrarmos a ci-
dade para exe-
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cutar as transformações, englobando calçadas, 
passagem de nível na parte central, piso tátil e 
semáforo sonor o. Isso é inclusão social”, enfa-
tizou o presidente da APPTA.

Foram elaboradas, também, uma lei munici-
pal para regular o turismo de aventura e uma 
cartilha simplificada acerca das exigências 
mínimas. Quem não obedece às normas de 
acessibilidade não  consegue tirar ou renovar 
o alvará de sua empresa. “E fundamos o Con-
selho do Direito da Pessoa com Deficiência, 
em convênio com a Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae), enquanto a Pre-
feitura criou o Conselho Municipal do Idoso. E 
ainda integramos o Programa Cidade Amiga 
do Idoso, da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Valorizamos muito as áreas de cultura 
– o Município é pequeno, mas oferece um con-

servatório musical – e meio ambiente. Esta-
mos caminhando para a meta Cidade 300%, 

da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), traduzi-
da por serviços de sanea mento básico 
integralmente cobertos.” 

Carlos Toledo acrescentou: “Temos, na zona 
urbana, 100% de fornecimento de água; 

aterro sanitário, com processamento do 
chorume; e, em 2014, receberemos tra-

tamento para o esgoto. Além disso, 
há a colaboração de três ONGs: 

Grupo Ecológico Água (que 
cuida das nascentes), Pirace-

ma (dedicada à limpeza e 
ao repovoamento dos rios) 

e Copaíba (responsável pelo reflo-
restamento da mata ciliar). Quan-

do Socorro completou 180 anos, 
efetuamos o plantio de 180 mil 

mudas de árvore na cidade. 
Participamos do Programa 

Talentos do Brasil Rural: 
turismo e agricultura 

familiar a caminho 
dos mesmos desti-

nos, dos Ministé-

rios do Turismo e do Desenvolvimento Agrá-
rio e do Sebrae, com o roteiro (entre os 24 no 
País) Caminhos da Roça, o primeiro de turis-
mo adaptado, talvez no mundo”.

A experiência de Socorro está reproduzida 
em quatro livros elaborados pela Associação 
para Valorização de Pessoa s com Deficiên-
cia (Avape) e pelo Ministério do Turismo: 
Introdução a uma Viagem de Inclusão, Mape-
amento Planejado de Acessibilidade em Des-
tino Turístico, Bem Atender no Turismo Aces-
sível e Bem Atender no Turismo de Aventura 
Adaptada. Como resultado dos investimentos, 
a oferta de unidades habitacionais cresceu 
5,56%; a de empregos para hotéis, parques, 
restaurantes e pontos de vendas, 13,59%; e 
a de assentos em restaurantes, 12,26%. Em 
suma, toda a comunidade foi beneficiada. 

Campos dos Sonhos

Um dos principais empreendimentos da cida-
de é o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, inau-
gurado em 1997 pelo engenheiro agrônomo 
José Fernandes e no qual Toledo atua como 
gerente de Marketing e Gestão. “Em 2011, 
fomos indicados no Guia Quatro Rodas sob 
a condição de Hotel Fazenda Sustentável do 
Brasil. E no ano seguinte ganhamos o prêmio 
de Sustentabilidade da Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo (Braztoa). Rece-
bemos, ainda, o Prêmio MPE de Serviços de 
Turismo e a certificação da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis (ABIH) em acessi-
bilidade e aventura. Operamos com energias 
solar, hidráulica, eólica e biomassa. Na parte 
externa, uma placa fotovoltaica capta energia 
do sol e, durante a noite, a bateria carregada 
ilumina o hotel, gerando grande economia. 
Utilizamos, também, em vários locais, lâmpa-
das de LED.” 

O mobiliário é produzido à base de bambu 
reciclad o. Há um funcionário só para colher 
as folhas e madeiras que caem diariamente, 
visando aproveitar o descarte da própria na-
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tureza para aquecer saunas e piscinas – adap-
tadas às normas de acessibilidade. Na tirolesa, 
os cadeirantes são içados, num assento espe-
cial, por um motor que o grampeia no cabo. 
As instalações têm mapa tátil e corrimãos em 
conformidade com a regulamentação, além de 
um sistema de comunicação dentro do quarto 
para o deficiente auditivo, que pode colocar 
um aparelho em modo de vibração embaixo 
do travesseiro para despertá-lo. Há placas in-
dicativas em braille e alto relevo, assim como 
canis nos chalés, destinados a cães-guias. 

“Nosso site também é adaptado, tendo rece-
bido prêmio de melhor projeto da Web. Da 

horta orgânica saem as verduras servidas 
no hotel. Nele, foram introduzidas cerca de 
30 mil árvores, sendo que cinco mil foram 
plantadas pelos clientes, o que cria fideliza-
ção, pois estes voltam para revê-las. Após a 
implantação do projeto, a taxa de ocupação 
média saltou de 58%, em 2011, para 92%. As 
visitas técnicas que recebemos passaram 
de sete à casa de 50. Isso evidencia que in-
vestir em práticas sustentáveis traz retorno 
em termos de geração de emprego e renda, 
qualidad e de vida e lucro financeiro – do 
grande empresário ao pequeno comercian-
te –, beneficiando imensamente a comuni-
dade em geral”, finalizou Carlos Toledo.
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Destaques:

 � A cidade de Socorro, no interior de São Paulo, é considerada referência em destino 
sustentável, pois foi o primeiro local turístico do Brasil a unir o turismo de aventura e 
de natureza com a proposta de acessibilidade. Um dos exemplos é o estabelecimento 
Campo dos Sonhos, um dos primeiros hotéis-fazenda do Brasil adaptados a pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

 � Socorro é um dos 17 destinos de Aventura Segura no Brasil, segundo o Ministério do 
Turismo. A cidade desenvolveu um trabalho nos pontos turísticos, em áreas do centro 
histórico e do comércio, tornando o destino acessível aos portadores de deficiência e 
pessoas com mobilidade reduzida. Algumas atividades de turismo de aventura também 
foram adaptadas para esse público.

 � O reconhecimento ao trabalho em Socorro é merecido, pois entende sustentável como 
um conjunto de fatores que transcendem o relacionamento com o meio ambiente, pre-
ocupando-se também com aspectos sociais e outras práticas de engajamento empresa-
rial. As ofertas de produtos, destinos e equipamentos com essas características atraem 
um cliente cada vez mais preocupado e atento a essas posturas.
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