
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

 

 

SARAH NÁRGNA JABER PONTES DIAS 

 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE NOS RESTAURANTES 

PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE RESTAURANTES DE HOTEIS EM  NITERÓI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

 

 

SARAH NÁRGNA JABER PONTES DIAS 

 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE NOS RESTAURANTES 

PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE RESTAURANTES DE HOTEIS EM  NITERÓI 

 

Artigo científico (Trabalho de Conclusão de 

Curso) apresentado como requisito parcial 

para obtenção do título de Tecnólogo em 

Hotelaria pelo Curso Superior de Tecnologia 

em Hotelaria da Universidade Federal 

Fluminense. Orientador: Prof. D.Sc.Marcello 

de Barros Tomé Machado. 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 

 

SARAH NÁRGNA JABER PONTES DIAS 

 

 

SUSTENTABILIDADE EM RESTAURANTES 

PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE RESTAURANTES DE HOTEIS EM NITERÓI 

 

Artigo científico (Trabalho de Conclusão de Curso) apresentado como requisito 
parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Hotelaria pelo Curso Superior 
de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________ 

Prof. D.Sc. Marcello de Barros Tomé Machado – Orientador 

 

 

________________________________________________ 

Prof.  

 

________________________________________________ 

Prof.  

 

 

NITERÓI 

2014



4 

 

 

SUSTENTABILIDADE EM RESTAURANTES 

PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE RESTAURANTES DE HOTEIS EM  NITERÓI 

SARAH NÁRGNA JABER PONTES DIAS 

 

RESUMO 

 

Neste artigo, tem-se como objetivo geral tratar sobre a sustentabilidade 
como expressão da hospitalidade em restaurantes de hotéis, analisando dois 
exemplos na cidade de Niterói - RJ. Foram realizadas duas entrevistas 
qualitativas com os gestores de dois restaurantes, a fim de mostrar se são 
realizadas práticas de gestão ambiental e quais são elas. A entrevista também 
teve como finalidade identificar se há na pessoa do gestor o interesse na 
preservação do meio ambiente ou apenas o interesse em economizar seus 
recursos a fim de obter lucro. Além das entrevistas, o artigo discute a 
necessidade da implantação de uma gestão ambiental em todo o setor, 
propondo ideias e projetos que atendam às necessidades dos gestores e do 
próprio meio ambiente, ressaltando o sentido da sustentabilidade como 
hospitalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE : sustentabilidade; gastronomia; hospitalidade. 

 

ABSTRACT  

 

This article has as main objective to discuss sustainability as hospitality 
in restaurants located in a hotel, using as examples two at Niterói city, RJ. 
There were made two qualitative interviews with the managers of the 
restaurants in order to show whether environmental management practices are 
conducted and what they are. The interview also aimed to identify whether there 
is in the person of the manager's interest in preserving the environment or just 
interested in saving their resources to obtain profit. Besides the interviews, the 
article discusses the need to implement an environmental management across 
the industry, proposing ideas and projects that meet the needs of managers and 
of the environment itself, emphasizing the meaning of sustainability as 
hospitality. 

 

KEYWORDS: sustainability; gastronomy; hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral abordar a questão da 

sustentabilidade como expressão da hospitalidade no cenário da alimentação 

fora do lar, especificamente em restaurantes de hotéis de alto padrão abertos 

ao público. O critério de escolha dessas empresas foi a estabilidade e 

visibilidade que já ganham por se estabelecerem em hotéis de alto padrão, que 

pode ser um facilitador na adoção de políticas ambientais. 

Sustentabilidade é um tema muito discutido nos últimos anos. Mas por 

quê? Porque o ser humano percebeu que não pode apenas desfrutar dos 

recursos que a natureza oferece, sem se preocupar em conservá-los para as 

próximas gerações. Cidades em todo o mundo sofrem com a falta de água 

potável, escassez de terras férteis, poluição atmosférica, lixões, etc.; resultado 

de anos de exploração desregulada sem considerar os possíveis efeitos futuros 

para o meio ambiente.  

A partir desta constatação, o conceito de desenvolvimento sustentável 

proposto pela World Commission on Environment and Development (WCED), 

em 1987, é: “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações”. Segundo 

BOFF (2005), a Terra é a grande hospedeira, de todos os animais e seres 

vivos. Seguindo a linha de pensamento do autor, o homem deveria se espelhar 

na natureza da qual ele faz parte e aprender com seu exemplo.  

A natureza é um sistema complexo que se desenvolve e sobrevive, a 

partir de diversas trocas. Essas trocas podem ser adaptadas para a tríade dar-

receber-retribuir de MAUSS (2003). Mauss define a hospitalidade como uma 

dádiva, a preocupação com o bem-estar do próximo, oferecendo de bom grado 

o que este necessita. Aquele que recebe passa a retribuir, oferecendo sua 
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hospitalidade àquele que antes o recebeu, criando um ciclo. Para este artigo, 

sob as perspectivas dos conceitos de sustentabilidade e hospitalidade, são 

relatadas e discutidas as relações entre os restaurantes entrevistados e o meio 

ambiente, as formas de administração e sugestões de medidas que podem ser 

tomadas a fim de torná-lo mais consoante com a natureza. 

 

 

1 AS ESFERAS DA SUSTENTABILIDADE 

 

A sustentabilidade é possível através de três esferas: a esfera ambiental, 

que visa principalmente a manutenção dos recursos naturais; a esfera 

econômica, onde o foco é a prosperidade financeira, e a esfera social, que 

objetiva desenvolver a sociedade nos quesitos de educação, formação e 

empregabilidade. Esse desenvolvimento sustentável não ocorreu de imediato 

junto ao progresso tecnológico porque na ânsia de crescer, governos e 

empresas priorizaram o lucro, sem levar em conta os danos de ordem 

ambiental e social.  

Quando a escassez de recursos naturais e humanos decorrida dessa 

falta de atenção ao meio ambiente e às comunidades se tornaram nítidas, o 

governo público e as empresas privadas começaram a desenvolver projetos 

operacionais e novas tecnologias com diretrizes e bases sustentáveis.  

Entretanto, essa nova forma de administrar ainda é recente, e o mais 

difícil é mudar a forma de pensar dos políticos e empresários, quebrar o 

paradigma que visa principalmente o lucro. Um negócio, para ser considerado 

sustentável, deve estar comprometido com todas as esferas da 

sustentabilidade. 

Na visão de Camargo (2003), pode-se entender que a hospitalidade é 

uma forma de promoção da preocupação com o meio ambiente: 

 

[...] hospitalidade e ecologia de alguma forma falam da casa, da 
perspectiva do morador. Por esse motivo, os estudos de 
desenvolvimento sustentável estão bem confortáveis nos dois 
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endereços. Igualmente se pode dizer do lazer que, mesmo quando a 
hospitalidade privilegia a parcela extra doméstica, ainda assim se faz 
em nome do morador, do residente, antes de pensar no visitante, no 
turista. (CAMARGO, 2003, p. 15). 
 
 

A esfera social envolve questões como a valorização e crescimento do 

ser humano. O investimento das empresas na comunidade local, comprando 

de fornecedores próximos e contratando mão de obra da própria comunidade 

são exemplos de práticas sociais. Algumas empresas, inclusive, criam projetos 

educacionais para a população. Essas atitudes colaboram para a sobrevivência 

da população, incentivando a busca pela formação profissional, evitando, 

assim, a procura por profissionais em outras cidades ou países. O investimento 

na esfera social também gera renda nas comunidades, diminuindo o êxodo 

populacional em busca de oportunidades de trabalho.  

A esfera ambiental é que mais recebe atenção, seja dos governos, seja 

da mídia. Dela esfera provém as necessidades mais básicas do ser humano, 

água e comida. Assuntos relacionados ao meio ambiente e ideias para a 

preservação da humanidade começaram a ser discutido em 1972, na United 

Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), quando, também, o 

termo “sustentabilidade” começou a ser propagado mundialmente. 

Quanto à esfera econômica, esta sempre recebeu atenção dos 

governos, com a criação de programas de isenção ou redução de impostos 

para grandes empresas, a fim de que elas se estabilizassem no mercado ou 

expandissem seus negócios e até para incentivar o consumo de bens e 

serviços pela população; fornecimento de capital e redução de juros em 

empréstimos.  

Esses tipos de programa se baseiam na crença de que havendo a 

circulação da moeda, o país se desenvolve por consequência, naturalmente. 

Porém, o desenvolvimento sustentável tem as três esferas, equilibrando a 

relação do ser humano e da natureza a longo prazo. 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E A S 

CONSEQUÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS 

 

O progresso tecnológico das últimas décadas trouxe muitas inovações 

para a indústria, comércio, agricultura, transporte e prestação de serviço. 

Inversamente, esse progresso acarretou diversas agressões ao ambiente e, 

consequentemente, a quem nele habita. Diante disso, é possível afirmar que o 

desenvolvimento sustentável é necessário à sobrevivência do ser humano.   

O aspecto finito dos ativos terra e água são motivo de preocupação para 

a produção agropecuária e implicam na necessidade de desenvolvimento de 

técnicas que permitam maior produtividade e aproveitamento desses recursos. 

Esse aspecto finito e a necessidade de expansão para suprimento da 

crescente demanda populacional geram uma valorização no preço deles, e 

consequentemente, nos produtos alimentícios. 

Os resíduos sólidos devem ser reduzidos ao máximo, e aqueles que são 

inevitáveis, ter destinos de reciclagem. O planeta é um habitat fechado, o lixo 

gerado continua presente no ambiente, portanto, a redução, reciclagem, 

reaproveitamento e destinação correta são imprescindível.  

A mão de obra do setor gastronômico necessita de treinamento e 

conscientização específica. O desperdício de alimentos ainda é grande, através 

do excesso produzido ou pela má manipulação. 

De acordo com CAMPOS (2005), o mercado consumidor que utiliza 

serviços de alimentação cresceu significativamente, decorrente do tempo gasto 

atualmente no caminho casa-trabalho-casa, do estilo de vida e de profissão, 

fazendo com que os trabalhadores se alimentem próximo dos seus locais de 

serviço. Esse crescimento também fez com que fossem criadas novas 

tecnologias de produção e conservação de alimentos.  
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Contribuindo com esse aumento, tem o crescimento da população 

mundial, que fez com que as empresas de produção de alimentos buscassem 

produzir em larga escala e a fornecer para empresas de localidades distantes. 

Essa produção em larga escala barateia o custo para as empresas 

compradoras, como exemplo os restaurantes e empresas que optam fornecer 

alimentação própria aos colaboradores para diminuir custos com benefícios 

alimentícios.  

Em contrapartida, desvaloriza o produtor local, que produz em uma 

escala exponencialmente menor, encarecendo seu produto em relação às 

grandes empresas. Apesar dessa produtividade em larga escala baratear para 

os restaurantes os custos com fornecedor, ela implica em grandes distâncias 

percorridas para transporte dos produtos, aumentando o consumo de 

combustíveis fósseis poluentes do ar e o número de veículos nas estradas, que 

faz aumentar mais ainda o tempo gasto no transporte.  

 

 

3 A SUSTENTABILIDADE PARA OS RESTAURANTES  

 

O artigo foi baseado em duas entrevistas feitas de forma qualitativa com 

temas abertos, nas quais os restaurantes e seus gestores não foram 

identificados e são aqui chamados de Restaurante X e Gestora X e 

Restaurante Y e Gestora Y.  

 

3.1 O RESTAURANTE X 

 

O Hotel onde se localiza o Restaurante X fica em uma área nobre da 

cidade de Niterói, com uma vizinhança de predominância residencial de classe 

média alta. Oferece uma gastronomia contemporânea, serviço à la carte sete 
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dias por semana, de 6h às 23h, e room service 24h. O restaurante é 

terceirizado e teve sua equipe de gestão renovada em julho de 2014. A 

Gestora X é formada em Nutrição e já trabalhou em multinacional do ramo de 

alimentação. 

Com a finalidade de não influenciar a visão da Gestora X, a entrevista foi 

iniciada com a pergunta genérica sobre qual a posição do restaurante em 

relação à sustentabilidade, se havia uma política sustentável por parte dele ou 

do hotel e se isso era usado como marketing para as empresas (hotel e 

restaurante).  

A Gestora X explicou que a administração do hotel, em reuniões, 

demonstra preocupação em economizar recursos básicos, como a água, luz, 

gás, mas a fim de reduzir custos, e não pensando na preservação ambiental. 

Entretanto, disse também que o hotel oferece palestras e treinamentos para os 

funcionários, para que estes aprendam a reduzir o desperdício dos recursos, 

explicando o impacto que a falta deles causa na sociedade e em suas próprias 

vidas, seja na atual geração ou nas próximas. Mesmo que essas palestras e 

treinamentos possam visar apenas a redução dos custos, elas transmitem o 

conceito de desenvolvimento sustentável da WCED, ainda que 

inconscientemente. 

Em relação à política do restaurante, a gestora explicou que segue as 

normas do hotel em relação ao desperdício de recursos e que não possuem 

práticas sustentáveis próprias, mas que isso é um plano para um futuro 

próximo. O motivo dado para a não existência de uma política sustentável foi a 

recente troca de gestão do restaurante, e que o foco dessa nova administração 

está em cuidar da sustentabilidade econômica do negócio, ou seja, se manter 

financeiramente até que sejam estabilizadas as questões concernentes a uma 

nova gestão. Entretanto, a gestora disse que planeja implantar uma política de 

sustentabilidade nas operações do restaurante, usando como base a 

experiência que adquiriu em seus cargos anteriores e que, pessoalmente, 

sempre se preocupou com o desperdício de alimentos.  
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Percebe-se, então, que o restaurante já prática normas básicas para 

desenvolver a sustentabilidade ambiental, como a economia de água, luz e 

gás, além do tipo de serviço oferecido, o à la carte, favorecer a redução do 

desperdício de alimentos, visto que só é produzida a refeição que o cliente 

solicitar, diferente de um serviço de buffet, onde diversas travessas de comida 

são feitas e cabe ao cliente escolher o que deseja; se uma ou mais opções 

forem menos escolhidas, estas deverão ser descartadas, visto que as boas 

práticas de higiene e segurança alimentar não permitem seu reaproveitamento.  

Seguidamente, foi levantada a questão sobre a procura de fornecedores 

alternativos aos da grande indústria, como pequenas produtoras, cooperativas, 

de manejo orgânico ou não. A administração ainda não havia estudado essa 

possibilidade, e a gestora argumentou que esse tipo de política só ocorre em 

empresas que buscam ou já tenham algum tipo de certificação de 

sustentabilidade, visto que essa prática encarece os custos, dificulta a entrega 

dos insumos e a facilidade de pagamento. Ou seja, o restaurante ou empresa 

deve ser muito preocupado com a questão da sustentabilidade ambiental, a 

ponto de tornar isso um valor da empresa, fazer desse diferencial um marketing 

empresarial e atrair clientes que busquem essa categoria de restaurante.  

Sob a ótica da esfera social da sustentabilidade, a gestão do restaurante 

não busca o desenvolvimento de pequenos negócios, que sofrem com uma 

concorrência desleal da indústria de alimentos. Estas empresas de pequeno 

porte podem ser responsáveis pelo crescimento e sobrevivência de pequenas 

cidades se receberem o devido incentivo governamental e privado. 

A questão de controle de resíduos foi levantada pela própria gestora, 

que acredita que o governo deveria desenvolver um programa para a 

reutilização das sobras limpas no combate à fome. Essas sobras são os 

alimentos que foram preparados além do necessário e que, apesar de não 

estarem contaminados, não serão reutilizados pelos restaurantes. A gestora 

mostrou um interesse grande nesse assunto, falando de sua experiência 

anterior em uma empresa multinacional de alimentação. Explicou que nela 

havia um programa de metas a serem cumpridas, como a redução da 



12 

 

quantidade de lixo produzido no pré-preparo das refeições, redução das sobras 

limpas e do resto-ingesta (comida que sobra no prato do cliente). Sobre esse 

conceito da redução do resto-ingesta, disse que seria difícil para o restaurante 

aplicá-lo, pois o pensamento do cliente é o que, se ele está pagando, ele quer 

o máximo que tem direito, independente se vai sobrar ou não.  

Por outro lado, o restaurante produz as refeições dos funcionários do 

hotel, e percebeu que a média de carne por funcionário era de 0.5 kg, porque o 

colaborador podia se servir livremente. A gestão do restaurante observou que 

os funcionários estavam ingerindo além de muita proteína (carnes), muita 

sobremesa também. A gestora disse que esses excessos podem acarretar 

problemas de saúde futuramente, e este era o motivo de uma mudança que 

deve ser feita no sistema de almoço dos funcionários: um funcionário será 

designado para colocar a porção indicada de proteínas e um para as 

sobremesas. Apesar de ser justificada pela Gestora X como uma medida para 

cuidar da saúde dos funcionários e evitar o desperdício do excesso de comida 

colocado no prato, aparenta ser mais uma prática de economia do restaurante 

do que um real interesse de uma prática social.  

Outras duas medidas tomadas pelo restaurante são a coleta do óleo 

utilizado, feita de forma gratuita pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a 

venda de papelão, com o qual o hotel obtém dinheiro para fazer as festas de 

fim de ano dos funcionários. A gestora questionou também a falta de incentivo 

à reciclagem do lixo orgânico, que pode ser utilizado para produção de adubo e 

compostagem, pois as empresas que fazem esse processo cobram taxas para 

transporte do lixo. 

A entrevista foi finalizada com o tema do controle de resíduos sólidos; 

porém, este assunto levantou questões de ordem governamental e sustentável, 

como a falta de projetos para reaproveitamento dos alimentos produzidos em 

excesso e que não são reaproveitados pela maioria dos restaurantes, terão 

como destino um aterro sanitário ou lixão, junto com o lixo orgânico. 

Com a entrevista, foi possível notar que a gestora possui um amplo 

conhecimento do assunto e se preocupa em tornar o restaurante sustentável, 
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ainda que futuramente. Boas práticas já são adotadas, mas muitas ainda 

podem ser.  

 

3.2 O RESTAURANTE Y 

 

Localizado em um hotel de médio porte próximo ao centro de Niterói 

com vista privilegiada, o Restaurante Y oferece culinária internacional, café da 

manhã, almoço e jantar e room service 24h. A entrevista foi feita via e-mail, 

motivo que dificultou a obtenção de informações mais detalhadas e tornou a 

entrevista mais objetiva. 

A entrevista começou com perguntas sobre qual era a opinião da gestão 

do restaurante acerca da sustentabilidade na gastronomia, se a empresa 

considera-se sustentável e se eram praticadas políticas ambientais.  

“Entendemos que sustentabilidade na gastronomia é uma prática de atitudes 

éticas, visando o crescimento da empresa sem agredir ao meio e também 

ajudando a desenvolver o crescimento da sociedade”, foi a resposta dada pela 

gestora, englobando as três esferas da sustentabilidade.  

A gestora, apesar de demonstrar conhecer a questão da 

sustentabilidade, afirmou que não considera o restaurante sustentável, visto 

que as atitudes tomadas são consideradas poucas em relação ao que pode ser 

feito. Essas atitudes fazem parte de políticas obrigatórias pela Agência 

Vigilância Sanitária (ANVISA), como coleta seletiva feita por uma empresa 

especializada em reciclagem de resíduos sólidos, o descarte regular do óleo de 

cozinha, o escoamento de esgoto em vias regulamentadas.   

Medidas como utilização de produtos de limpeza autorizados pela 

ANVISA e manutenção preventiva mensal dos equipamentos também são 

tomadas pela gestão do restaurante, a fim de prevenir o desperdício de água, 

energia e gás. Foi informado também que os funcionários são treinados para 

praticar diariamente hábitos de correta manipulação e higienização de 

alimentos, evitando contaminação e desperdício de insumos.  
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Todas essas medidas ou políticas praticadas colaboram para 

manutenção do ambiente e redução de custos para a gestão, ou seja, são de 

cunho da esfera ambiental e econômica da sustentabilidade. Entretanto, não 

foram informadas práticas da esfera social, como procura de fornecedores 

orgânicos, projetos de capacitação de mão de obra ou eventos sociais nos 

quais possam participar moradores da comunidade onde se localiza o hotel. 

Apesar disso, não há como afirmar que nenhuma medida para essa esfera é 

tomada, pois é provável que parte da mão de obra contratada seja local, visto a 

proximidade do hotel aos polos de mão de obra do estado do Rio de Janeiro, 

Niterói e São Gonçalo. 

A gestora afirmou ainda que os motivos para não se considerarem 

sustentáveis eram a falta de estrutura do restaurante e por não haver um setor 

de Recursos Humanos influente a fim de treinar e conscientizar os 

colaboradores. 

Analisando a entrevista, não é transmitido um firme interesse na adoção 

de políticas ambientais sustentáveis. As medidas tomadas visam apenas seguir 

a legislação, economizar recursos e insumos para aumentar a lucratividade do 

restaurante. O interesse pode e deve surgir na gestão do empreendimento, que 

deve procurar opções e soluções a serem implantadas e explicar as vantagens 

e necessidades de um sistema de gestão ambiental para o setor responsável 

por aplicar as medidas, seja o RH ou os donos do empreendimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O trabalho abordou as questões mais importantes da sustentabilidade, 

explicando o significado do termo e ligando-o à hospitalidade. Foi possível 

comprovar a necessidade da adoção de um desenvolvimento sustentável que 

não comprometa as fontes dos recursos naturais e permita o progresso 

econômico e social da sociedade.  
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As entrevistas permitiram ter uma noção de qual a importância desse 

assunto para duas empresas do ramo da gastronomia e, apesar destas 

empresas praticarem medidas ambientais similares, o interesse em implantar 

uma gestão ambiental fica explícito apenas em uma. A mentalidade de 

sustentabilidade ainda precisa ser desenvolvida dentro das empresas de 

alimentação, desde a gestão até aos colaboradores. 
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