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RESUMO 

 

Este presente trabalho visa explicitar a importância do desenvolvimento e da 

manutenção de projetos que buscam a sustentabilidade dentro dos meios de 

hospedagem, mais especificamente o Hotel Ibis Rio de Janeiro Santos Dumont. 

Foram observadas as ferramentas utilizadas e o uso das mesmas neste hotel 

para obtenção do selo ISO 14001, bem como as práticas adotadas pelos 

colaboradores da rede. Durante a realização desta pesquisa foram colhidas 

entrevistas com os funcionários de diversas áreas e funções (gerenciais, 

chefias e operacionais) para observar quais seriam as mudanças efetivas na 

forma de trabalho e a eficácia dos sistemas de gestão ambiental que 

concernem o desenvolvimento sustentável. Verificou-se que apesar de 

existirem normas e padronização das práticas de sistema de gestão ambiental, 

a maioria dos colaboradores fazem uso desses métodos, no entanto,(alguns) 

não tem conhecimento de sua finalidade e tão pouco entendem os conceitos 

básicos de conservação ambiental. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento sustentável. Sistemas de Gestão 
Ambiental. Sustentabilidade. Rede Ibis. ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

This paper aims to show the matter of the developing and perpetuation of 

projects which goals sustainability into hotels, especially the Ibis Rio de Janeiro 

Santos Dumont. The used tools and its uses were watched into this hotel to 

earn the ISO 14001 certificate, as well the practices adopted by the employees. 

During this research, interviews with the employees were made in every sector 

and functions (managers, leaders and operational) to observe which effective 

changes would be seen into their work and its efficiency of the environment 

management systems concerning the sustainable development. Also, were 

verified that even using rules and standardization of the environment 

managements, most of the employees use those techniques, although does not 

seem to know what its goal is nor are able to understand the basic concepts of 

environment conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este presente trabalho visa explicitar de que maneira as relações de 

sustentabilidade e desenvolvimento social se dão dentro de uma unidade de 

hotéis da cadeia Accor, mais precisamente, o hotel Ibis Rio de Janeiro Santos 

Dumont, localizado no centro do Rio de Janeiro, antiga área do Castelo, 

próximo ao aeroporto Santos Dumont.  

Esta pesquisa busca esclarecer e apresentar de forma mais abrangente 

as questões de responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável, que 

recentemente tem se colocado em pauta de forma mais contundente em 

diversas discussões acerca do presente e do futuro da sociedade. 

A importância desta questão é visível, já que, por muitos anos a 

sociedade, as organizações e até mesmo os governos, não deram a devida 

atenção aos cuidados com o meio ambiente e, hoje, observamos que neste 

ritmo de consumo e exploração extrativista sem responsabilidade o mundo 

estaria fadado à escassez de alguns de seus recursos vitais.  

Dessa forma, analisaremos as práticas da gestão ambiental e sua 

implantação e os requisitos para a manutenção do selo ISO 14001, bem como 

possíveis falhas neste tipo de gestão ambiental. 

Foi abordado também, através de questionários diretos, como os 

clientes internos vêem tais práticas. Se essas políticas fazem diferença na 

compra do serviço, se são apenas instrumentos de marketing, ou se enxergam 

apenas como uma maneira de evitar desperdícios e, conseqüentemente, 

diminuir gastos. 



Como sabemos, a maioria das atividades econômicas traz consigo 

impactos negativos sobre o ambiente, inclusive as instalações turísticas. Cabe 

assim, aos gestores dos empreendimentos, de qualquer tipo, turístico ou não, 

sanar ou diminuir este impacto para que este ambiente seja um local salubre 

hoje, em médio prazo e longo prazo e, dessa forma, continue sendo uma fonte 

de divisas para a população local, bem como o mesmo possa servir de 

equipamento na oferta turística da região. 

As preocupações com o meio ambiente se concentram na forma como as 

atividades econômicas influenciam na degradação dos recursos naturais 

usados por essas atividades. Segundo Stankovic (2001) “o turismo é um 

consumidor específico de recursos naturais, pois estes constituem a base para 

o desenvolvimento da atividade turística.” (apud OMT, p.227, 2001). 

As formas mais freqüentes de impacto ambiental são a contaminação do ar, 

do solo e da água, através da combustão de óleos fósseis, aumento dos 

detritos sólidos e líquidos e vazamento de substâncias químicas para mares, 

rios, lagoas e lençóis freáticos. Pode ser citado também o desmatamento, a 

urbanização desenfreada e as queimadas. 

Olhando de forma mais abrangente, com dados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do 

ano 2000, estimou-se que foram gerados no país em torno de 157 mil 

toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia. Para acrescentar, vale ressaltar 

que 20% da população brasileira não conta com serviços regulares de coleta 

de lixo. 

Segundo pesquisa da Global Environment Outlook 3 (GEO), a quantidade 

de dejetos sólidos por dia era de 0.2 a 0.5kg por pessoa a três décadas atrás. 

Hoje, este número saltou para exorbitantes 0.92 kg por pessoa, ou seja, cada 

pessoa, em média, produz quase um quilo de lixo sólido por dia. 

Além do aumento de detritos e dejetos lançados na esfera terrestre, dados 

da organização The Nature Conservancy, afirmam que 50% das florestas 

temperadas originais do planeta foram dizimadas e, que esta, juntamente com 

as florestas tropicais, são derrubadas na ordem de trinta e um milhões de 

campos de futebol por ano. Ambas são responsáveis pela climatização do 

planeta, trabalhando como um termostato, que regula a temperatura e o 

ambiente. 



As evidências que o homem vem alterando o meio ambiente de forma 

negativa são claríssimas. Mudanças radicais do clima, aumento da 

temperatura, alteração de correntes marítimas, derretimento das calotas 

polares, tufões, ciclones e furacões cada vez mais frequentes. 

Segundo Guggenheim (AN INCOVENIENT TRUTH, 2006), a queima de 

combustíveis fósseis, carvão, gás e óleo, além do desmatamento de florestas, 

têm aumentado drasticamente a concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera da Terra, o que leva também ao aumento da temperatura global. 

Esses números, a princípio, não são ligados diretamente ao turismo e suas 

atividades co-relacionadas, no entanto, este fenômeno pode contribuir também, 

de forma negativa no aumento significativo desses números. 

A contribuição da agressão ao meio ambiente proporcionado pelo turismo 

pode vir, principalmente, de hotéis, que não fazem coleta seletiva e/ou 

descarregam seu esgoto direto nos mares, rios e lagos; utilizam em demasia os 

recursos energéticos e hídricos dos territórios onde se localizam, devastação 

de florestas ou matas nativas para construção de empreendimentos turísticos; 

e falta de recursos e estudo de capacidade de carga para localidades com 

potencial turístico. 

Concretamente, tem-se observado alguns destinos turísticos que passam 

por momentos de crise decorrentes da exploração e utilização desenfreada de 

recursos naturais. 

É o caso de algumas cidades litorâneas brasileiras e paraísos ecológicos, 

onde o aumento do fluxo turístico não acompanha o desenvolvimento e 

crescimento consciente das cidades, causando dessa maneira, a urbanização 

de áreas protegidas e encostas, poluição de água doce e mares, bem como 

desmatamento, além de impactos sociais para os moradores locais. 

Esses locais são notados por Beni (p.130, 2003), quando os ambientalistas 

recordam-se de uma lista de lugares que foram degradados pela atividade 

turística nos últimos anos. Como exemplo, o autor cita a Ilha do Cardoso, 

Caverna do Diabo, Búzios, Trindade, Chapada dos Guimarães e Cachoeira do 

Paraíso, na Juréia. Neste último, dados do autor afirmam que uma festa de fim 

de ano, realizada na Cachoeira, contava com mais de cinco mil pessoas. 

Ruschmann (2003), também observa algumas localidades que enfrentam 

problemas semelhantes, como por exemplo, as praias da Zona Sul no Rio de 



Janeiro, de Santos e de Guarujá, em São Paulo, além do Balneário Camburiú 

em Santa Catarina, onde o excesso de demanda e “superdimensionamento” da 

oferta superam os limites físicos toleráveis dessas localidades, acarretando em 

poluição das águas e um número acima do aceitável de turistas, criando dessa 

maneira, um local menos salubre. 

Em decorrência destes problemas, as discussões pelo uso responsável dos 

recursos naturais e a diminuição da agressão ao meio ambiente causado pelas 

indústrias, empreendimentos turísticos ou não, tomaram a pauta de forma mais 

incisiva nas últimas décadas. 

Com a ampliação do debate sobre os problemas ambientais, surgiram 

também novos termos, como: responsabilidade ambiental, selos verdes, 

conservação ambiental e sustentabilidade e/ou desenvolvimento sustentável. 

Dessa maneira, buscou-se a partir da visão dos clientes internos do 

Hotel Ibis Santos Dumont, uma reflexão acerca das medidas adotadas para a 

diminuição dos impactos ambientais inerentes aos equipamentos do turismo, 

bem como visualizar as ferramentas que proporcionam esta busca pela 

sustentabilidade ou equilíbrio, no viés ambiental e social. 

Com mais de 745 hotéis em 35 países, Ibis é a maior bandeira de hotéis 

de categoria econômica da Europa e do Brasil. Com início na França, durante a 

década de 1970, esta cadeia de hotéis entrou em franca expansão na década 

de 1990, quando foi levado a outros países, inclusive o Brasil. 

A rede é mundialmente conhecida pela relação Custo X Benefício, onde 

o viajante encontrará um serviço de qualidade por um preço justo. 

Para garantir a perpetuidade dos serviços com qualidade, a rede tem 

normas de controle internacional ISO, que através de uma consultoria, 

monitora permanentemente o uso de suas ferramentas e processos 

operacionais dentro das instalações dos hotéis Ibis. 

Dessa maneira, este trabalho propôs analisar e investigar a importância 

das práticas de gestão ambiental para os clientes internos dentro do Hotel Ibis 

Santos Dumont. 

  Os objetivos propostos nesta pesquisa nos remetem a possibilidade de 

observar e esclarecer como as práticas de sistema de gestão ambiental dentro 

da rede Ibis (ISO 14001) são percebidas pelos clientes internos, e do olhar 

crítico acadêmico, se o sistema de gestão ambiental aplicado em uma unidade 



de Hotel da Bandeira Ibis tem de fato sido eficaz para o desenvolvimento 

sustentável. 

 Apresentaremos os sistemas de gestão ambiental dentro da rede, o selo 

ISO 14001 e suas práticas; bem como será possível levantar os limites e os 

benefícios da aplicação das práticas de gestão ambiental em um hotel e as 

prováveis limitações e as contribuições para a sociedade e o meio ambiente 

pelas boas práticas de gestão ambiental na hotelaria. 

 No segundo capítulo, será apresentado o SISTUR do professor Mario 

Beni, dada a complexidade que é o fenômeno do turismo, devido sua 

multidisciplinaridade, que é subdividido em Organização Estrutural, Ações 

operacionais e Relações Ambientais. 

 Em seguida, observam-se as Fases do Turismo, conceituado por Molina, 

apresentando as épocas no qual o turismo esteve inserido, de acordo com as 

revoluções industriais, mudanças no estilo de vida, adventos dos meios de 

transportes, busca por novos mercados consumidores e por fim a criação de 

produtos turísticos de acordo com a expectativa dos clientes criadas por sua 

experiência de vida. Essas fases serão conhecidas como: pré-turismo, turismo 

industrial e o pós-turismo. 

 Encerrando o segundo capítulo, notaremos as questões de 

Sustentabilidade e Turismo, onde serão relacionados os conceitos de 

sustentabilidade e conservação ambiental pertinentes aos atrativos e 

equipamentos turísticos. 

 No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa para a 

busca dos resultados propostos acima e de que maneira a mesma foi utilizada 

dentro do objeto de estudo. Em seguida, exibiram-se os conceitos das práticas 

de sustentabilidade em meios de hospedagem, relacionado também os 

Sistemas de Gestão Ambiental da Rede Ibis e o Selo ISO 14001 para melhor 

referenciamento do tema proposto. 

 Após a apresentação da metodologia e os sistemas de gestão 

ambiental, no quarto capítulo foi analisada a percepção dos próprios 

colaboradores acerca das práticas ambientais utilizadas por eles, bem como o 

entendimento de conceitos básicos pertinentes ao tema. 



 Por fim, nas considerações finais, observaremos a análise geral acerca 

do exame por parte do pesquisador, de forma crítica e embasada, buscando os 

respectivos respaldos em autores renomados na área. 

 

 

 

 

 

2  DO TURISMO À GESTÃO AMBIENTAL EM HOTÉIS 

 

 

A fim de que se entenda a relação das práticas ambientais com gestão 

de meios de hospedagem, o presente capítulo visa abordar as definições de 

Turismo, bem como quando um indivíduo é caracterizado como um turista ou 

visitante e a importância do turismo no cenário mundial. Os sistemas do 

fenômeno, onde são englobadas as ações operacionais, as relações 

ambientais e as organizações estruturais também foram citadas para um 

entendimento holístico desta situação. Outro ponto com enfoque relevante são 

as fases do turismo, desde sua fase inicial (Pré-Turismo) com seu patrono 

Thomas Cook, até os dias atuais nas concepções do Pós-Turismo. Por fim, 

pesquisou-se as definições de sustentabilidade no que concerne ao turismo, 

para, no capítulo seguinte, relacionar ao subsistema dos meios de 

hospedagem. 

O turismo é uma atividade socioeconômica que vem crescendo ao longo 

dos anos, decorrente, principalmente, do turismo de negócios, lazer ou a busca 

de estudos. Com o advento e a socialização dos meios de transportes rápidos 

(aviões e trens de alta velocidade) esta demanda foi incrementada em mais de 

2000% nos últimos 50 anos, como aponta a OMT na Figura 1 (2001). 



Na década de 1950, o número de turistas internacionais era de 

aproximadamente 25 milhões. No final da década de 90, este número passa 

para quase 600 milhões. (Figura 1) 

Também é possível averiguar, concomitantemente ao aumento do fluxo 

de turistas, o crescimento econômico desta atividade, como segue no gráfico 

abaixo. De uma movimentação de apenas US$ 2 bilhões na década de 

cinquenta, para incríveis US$ 425 bilhões no final da década de 90. 

 

Figura 1: Demanda mundial por Receita no período de 1950 a 1996 
Fonte: OMT – Organização Mundial de Turismo, 1995 
 

Ao observar a Figura 1 é possível afirmar que o turismo tem grandes 

taxas de crescimento relacionando as divisas geradas pelo aumento do fluxo 

de visitantes. 

Assim, constata-se a notabilidade do fenômeno turístico como atividade 

econômica, geradora de renda e riquezas, que por fim deve ser estudado de 

forma abrangente, já que se trata de um assunto interdisciplinar, observando 

principalmente os campos econômicos, ambientais e sociais. 

Com tal importância econômica e social, o Turismo logo foi objeto de 

estudo de vários pesquisadores, que ao longo dos anos foram amadurecendo 

suas conclusões. Uma delas é da Organização Mundial do Turismo (OMT, p. 

38, 1994), no qual afirma que “o turismo compreende as atividades que 



realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao 

seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras.” 

Esta é uma definição ampla da atividade turística, já que incorpora vários 

ramos do turismo, como as viagens a negócios, lazer, tratamento para saúde e 

estudos. Também delineia a duração deste período, no caso, até um ano, bem 

como onde se passa esta atividade, que é fora do entorno habitual ou local 

visitado frequentemente. 

Para compreender melhor o tema e, por fim, entender as relações de 

desenvolvimento sustentável nos equipamentos turísticos se faz necessário 

apresentar alguns conceitos e definições de Turismo que, segundo Beni 

(2006), ocorre em três correntes: 

A econômica – que agrega a parte econômica e empresarial do 

fenômeno, ou seja, observam-se as atividades componentes inerentes ao 

fenômeno do turismo tais como: hospedagem, restauração, transporte e 

recreação; 

A técnica – nos quais governos e empresas do Turismo acabaram por 

criar definições para os tipos de visitantes, com a finalidade de quantificar estes 

viajantes. Na definição de turista exclui-se qualquer visitante temporário que 

permaneça menos de vinte e quatro horas no país visitado e; 

A holística – que como trazido no nome, busca a essência como um todo 

no assunto, findando relações técnicas e econômicas dentro do fenômeno que, 

no caso, é reconhecer os vários aspectos e facetas desta atividade, como 

antropologia, sociologia, economia, ecologia, urbanismo, marketing e 

administração. 

Todos estes conceitos são indispensáveis para um entendimento amplo 

do turismo, no entanto, para compreender o sistema de turismo - SISTUR, que 

atualmente é a melhor ferramenta para explicar as ligações e relações das 

esferas englobadas por este fenômeno, observa-se com mais ênfase o 

conceito holístico, que por definição é mais abrangente, analisando vários 

aspectos da atividade. 

 

 
2.1 SISTEMA DE TURISMO (SISTUR) 



 
 

Como visto anteriormente, o fenômeno turístico engloba várias 

atividades econômicas, culturais e sociais, tornando-se assim, um objeto 

multidisciplinar de estudo. 

Dada essa complexidade, estudiosos do Turismo criaram um raciocínio 

lógico que circundasse as várias facetas desta atividade, interligando-as e 

relacionando como cada parte deste sistema interfere na outra. 

 

Em tese: 

 
A Teoria Geral de Sistemas afirma que cada variável, em um sistema 
específico, interage com todas as outras variáveis desse sistema e 
com as de outros sistemas que com ele realizam operações de troca 
e interação, explicando e desenhando as configurações aproximadas 
da dinâmica da vida real. (BENI, 2006, p.44)  
 

 

 Dessa maneira, almejou-se criar um plano de estudos mais abrangente 

possível, reconhecendo os vários conjuntos deste sistema, bem como as 

atividades ali realizadas e toda integração proporcionada por este fenômeno 

único, que é o Turismo. 

Abaixo, a Figura 2, demonstrando as relações existentes dentro destes 

conjuntos: 



 

Figura 2: Sistema de Turismo (SISTUR) – Modelo referencial 
Fonte: Beni, 1988 
 

Para exemplificar de maneira mais contundente, esses conjuntos são: 

A Organização Estrutural, conjunto das Ações Operacionais e as 

Relações Ambientais. 

2.1.1 Organização Estrutural 

 
 
A Organização Estrutural (OE) é formada pela Superestrutura e pela 

Infra-Estrutura. Na Superestrutura observam-se componentes pertencentes 

tanto às organizações públicas, quanto às privadas, isto é, desde organizações 

não governamentais, poder público, empresas de turismo do governo, 

empresas privadas (hotéis, pousadas, empresas de transportes, restaurantes). 

Essas esferas são responsáveis pelas políticas de turismo em nível local 

e regional. Essas políticas delinearão ações para o desenvolvimento da 

atividade turística em certas localidades, bem como a maneira que elas se 

darão. 



Por exemplo, as políticas de turismo têm como objetivo prezar pela 

preservação do patrimônio cultural e ambiental, através de leis e projetos. 

Onde serão direcionados os maiores investimentos governamentais, para que 

se condicione, dessa maneira, o turismo de forma responsável, atendendo o 

equilíbrio econômico, social e ambiental. 

Outros níveis de ação também são englobados, como incentivo a 

políticas de estímulo à cultura – arte, artesanatos, festas típicas e 

manifestações sociais. 

Quanto à Infra-Estrutura, visualizam-se dois tipos: a geral e a específica. 

A Infra-estrutura geral é formada basicamente pelas redes viárias, esgoto, 

energia, transportes e telecomunicações, que são utilizadas principalmente 

pela população local. Este tipo de infra-estrutura serve como um investimento 

ao Turismo, já que, eventualmente esta estrutura servirá de apoio para o 

desenvolvimento do turismo na localidade. 

A Infra-estrutura específica é quando o Estado (poder público) enxerga o 

turismo como uma atividade em particular. Dessa maneira, dirige investimentos 

de forma que atenda às localidades turísticas. Esse tipo de investimento pode 

ser a implantação de transportes específicos, como balsas, trens, bondes, 

obras para a diminuição da poluição no litoral ou rios / lagoas. 

Podem ser observados outros tipos de infra-estrutura específica nestas 

localidades, no caso, são chamados de equipamentos turísticos, são os hotéis, 

restaurantes, parques temáticos, espaços culturais e terminais de transportes.  

Estes equipamentos, em sua maioria, são advindos da iniciativa privada, 

que em geral recebe estímulos do poder público, como incentivos fiscais, ao 

crédito e financiamento, bem como, acesso a outros recursos. 

 
 

2.1.2 Conjunto das Ações Operacionais 

 
 
Neste conjunto, muito além da óbvia troca de produtos e valores, é 

analisado o trade turístico e os consumidores e toda sua dinâmica. Tem-se 

como objeto de estudo a oferta, o mercado e a demanda turística que compõe 

este conjunto. 



Nota-se que neste conjunto as leis de mercado são aplicadas através da 

lei da oferta e procura. Ou seja, observa-se que a variação dos preços depende 

da oferta do bem e/ou serviço pela busca do mesmo, ou a demanda deste 

serviço. 

Segundo Beni (2006, p.156): 

  

 
Demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores 
desejam e podem comprar a um dado preço em um dado tempo. 
Oferta é a quantidade de um bem ou serviço que chega ao mercado 
por um dado preço em um dado período de tempo. 

 

 

Assim, quanto maior a oferta em relação à demanda, a tendência é de 

queda nos preços. No sentido inverso, com um cenário a favor da oferta, 

teríamos uma demanda alta, uma grande procura por um bem, e a oferta do 

mesmo, menor que essa procura e, consequentemente, o aumento nos preços. 

A oferta é composta por vários elementos, dentre eles, os meios de 

hospedagem, restauração, agências, operadoras, empresas de transporte 

(companhias aéreas, viárias, linhas férreas, balsas e navios) e de diversão, 

além de objetos intangíveis, como belezas naturais, praias, cachoeiras, 

montanhas, tradições culturais da localidade turística. Estes elementos 

interligados, com a participação dos objetos intangíveis dentro do ciclo 

econômico darão forma ao que conhecemos como oferta turística.  

 

2.1.3 Relações Ambientais 

 

 

O conjunto das Relações Ambientais demonstra como os subsistemas 

existentes (ecológico, social, econômico e cultural) neste quadro de relações, 

interagem, e a forma que ocorrem os intercâmbios com os meios que os 

circundam. 

Logo, a análise deste conjunto como objeto de estudo é de extrema 

importância, dado que, este presente trabalho visa observar em geral, a co-

relação do homem para com o meio ambiente ou, de maneira mais clara, como 



as relações de desenvolvimento sustentável se dão dentro de uma rede de 

hotéis. 

Segundo Beni (2006, p. 55), o que se constata é que forças 

regeneradoras ou conservadoras da qualidade do subsistema, atrativos 

turísticos e ecológicos são subjugadas por interesses econômicos, criando uma 

deterioração do sistema, que em longo prazo, virá por afetar todo equilíbrio 

entre as forças do SISTUR. 

Em geral, é nítido o inchaço do subsistema econômico em detrimento 

aos demais – social, cultural e principalmente ecológico. A ideia nos últimos 

anos que vem em pauta com bastante frequência é da sustentabilidade, 

observando os três pilares – econômico, social e ambiental, de forma que o 

equilíbrio destes seja o objetivo macro dentro desta relação.  

Em seguida, no próximo subsistema, visualizamos os subsistemas das 

relações ambientais, bem como as trocas com o meio, os problemas da 

exploração econômica em detrimento dos aspectos sociais, culturais e 

ecológicos e as formas um planejamento integrado. 

  

Subsistema Econômico: 

Tratando-se de sistemas econômicos, analisa-se uma vasta forma de 

relações diretas e indiretas que compõem estas atividades, em que há um 

intercâmbio de produtos e prestação de serviços. Assim, formam-se as 

atividades produtivas de toda uma organização social. 

Como a atividade turística engloba uma gama de serviços oferecidos 

aos visitantes, por qualquer que seja seu motivo de deslocamento, estes 

formam a cadeia dos recursos econômicos. 

Para Beni (p.66, 2006) “O Turismo move-se na esfera do econômico. A 

conjuntura econômica é condicionante permanente de sua evolução, tanto na 

ordem micro quanto na macroeconômica” assim, não se exclui o aspecto 

social, pois é o que delineará os fins das motivações, bem como a ação da 

viagem. 

Não obstante, a situação econômica pessoal entrará na equação, no 

entanto, será observada também a conjuntura econômica nacional. Analisa-se 

a questão da renda per capita, inflação, índice de preços, produção, câmbio e a 

distribuição do gasto. 



O mesmo autor é categórico ao afirmar que:  

 

 
O turismo é manifestação e contínua atividade produtiva, geradora de 
renda, que se acha submetida a todas as leis econômicas que atuam 
nos demais ramos e setores industriais ou de produção. Por outro 
lado, provoca indiretamente acentuadas repercussões econômicas 
em outras atividades produtivas através do efeito multiplicador. 
(BENI, 2006, p.65) 
 
 
 

 Pode-se dizer que, através do fenômeno do turismo, observa-se um 

aumento da demanda de bens e serviços de outros setores econômicos. A 

renda obtida nos serviços específicos de turismo é repassada para outras 

atividades. 

Por exemplo, com o aumento da demanda turística de uma cidade, os 

hotéis e/ou restaurantes da cidade terão, em uma situação lógica, um 

incremento da procura por seus serviços, que por sua vez, buscarão mais 

matérias primas para abastecer esta demanda. Estas “matérias primas” podem 

ser desde materiais de limpeza, móveis, roupas de cama e banho para os 

meios de hospedagem até cereais, carnes, frutas para os serviços de 

restauração. 

O gasto com as empresas que fornecem matérias para a produção 

turística, também são repassados, sejam para seus fornecedores, salários de 

seus funcionários, impostos e contas a pagar, criando assim o efeito 

multiplicador. 

Nota-se que o turismo pode ser um catalisador para o desenvolvimento 

econômico e social de uma localidade, uma vez que esta atividade 

impulsionaria tantas outras, como já abordado acima. 

 
Subsistema Social - 

 Para Beni (2006), com a globalização, observa-se o crescimento de uma 

nova sociedade, em que caminhamos para um mundo transnacional, com 

limites territoriais, econômicos e políticos mais abertos, como exemplo dos 

mercados comuns. No caso, temos a União Européia como seu maior 

representante. 



 Com esta nova fase na humanidade, a Globalização, os valores, as 

relações interpessoais e interculturais foram modificadas e, dessa forma, a 

maneira no qual as pessoas se inserem no mundo também. Nota-se uma 

grande mobilidade humana no globo, com o advento e a popularização dos 

meios de transportes rápidos, além da massificação da informação. 

 Todos esses fatores foram cruciais para o rompimento das barreiras 

políticas, bem como, de forma mais branda, culturais e tradicionais. Através 

dessa mobilidade de acesso a outros lugares e a informação, o turismo tem-se 

mostrando cada vez mais importante na construção desta nova era. 

 É neste novo mundo que se almeja o turismo como um fenômeno que 

proporcione o desenvolvimento social das localidades que lá exerçam esta 

atividade. Ou seja, deve-se cobrar e criar ferramentas, através de políticas 

públicas, para participação ativa das comunidades locais no desenvolvimento 

do turismo nessas áreas, de forma que, a comunidade, o meio ambiente e os 

empresários entrem em consenso para a sustentabilidade. 

 Importante ressaltar que com a atividade turística em uma localidade, o 

intercâmbio com os visitantes e a busca por lucros podem acabar por destruir 

uma identidade local, decorrentes do choque de culturas, quando feitas de 

maneira imprópria ou sem planejamento. 

 
Subsistema Cultural 

Um dos grandes motivadores para o deslocamento geográfico de 

milhões de turistas ao redor do globo terrestre hoje é a busca pelo contato com 

outras culturas, que de acordo com Beni (p.90, 2006) pode ser entendida como 

um conjunto de crenças, valores e formas para lidar com o meio ambiente, que 

é transmitido de geração a geração. 

O turismo, dentro desse contexto, traz sua contribuição, tanto para os 

visitantes, como para a população local, uma vez que proporciona uma 

experiência cultural como um intercâmbio, através deste contato direto entre 

turistas e comunidade local. 

 Pode-se afirmar que os bens culturais incluídos neste intercâmbio estão 

os patrimônios históricos, os museus, as tradições populares e suas 

manifestações e a cultura popular, que são considerados atrativos turísticos 



dentro do espaço onde ocorrem, criando condições para o deslocamento e 

fluxo de turistas para esta área. 

 Assim, verifica-se que a cultura, como atrativo turístico, é um catalisador 

para o desenvolvimento social de uma região, já que, como dito anteriormente, 

criar-se-á demanda e oferta turística que, em tese, aumentaria a renda e criaria 

novos postos de trabalho para a população, bem como traria avanços em 

outras áreas, como no campo da educação e até mesmo tecnológico. 

 Como visualizado acima, os bens culturais, também fazem parte da 

oferta turística, principalmente como bens intangíveis, cabe dessa maneira, o 

Estado propiciar sua perpetuidade através da conscientização da comunidade 

e de políticas de proteção ao patrimônio e às manifestações culturais para que 

este legado cultural não se perca e continue servindo de atrativo turístico para 

todos visitantes e população local. 

 

Subsistema Ecológico 

O subsistema ecológico abrange principalmente o espaço turístico 

natural e urbano, os atrativos turísticos e os impactos desta atividade sobre o 

meio ambiente, preservação da flora, fauna e as paisagens. 

Esse subsistema também envolve o subsistema cultural, já que temos 

como principal ponto o contato direto com a natureza, que faz parte dos bens 

intangíveis de uma cultura, ou seja, analisam-se as formas de contato e 

maneiras de lidar com o meio ambiente pela população local. 

 Esse subsistema é de supra importância, pois trata-se do bem maior da 

humanidade, que é o planeta Terra. Todas as modificações e alterações que o 

homem fez e continua fazendo na natureza serão observados como as 

conseqüências do uso inconsciente do planeta nos próximos anos. 

  Assim, o turismo como atividade econômica e social, também contribui 

para a degradação do meio ambiente. É importante que, através do SISTUR e 

seus subsistemas, avalie-se o planejamento turístico urbano e natural, os 

atrativos turísticos, as conseqüências do turismo sobre a natureza e a 

preservação da flora, fauna e paisagens. 

Um dos pontos mais importantes neste item é a conservação ambiental, 

que a priori, tem como fundamento manter o equilíbrio dos elementos do meio 

ambiente, de forma que se mantenha a perpetuidade do ecossistema. 



Neste caso, são verificadas algumas políticas e normas para que o 

objetivo da sustentabilidade seja alcançado, como preservação, restauração, 

educação ambiental, estudo de impacto ambiental, capacitação profissional e 

reutilização. 

Pode-se dizer que estas ações, através do planejamento citado acima, 

buscam frear a agressão sofrida pelo meio ambiente decorrente dos 

equipamentos funcionais ao turismo, como meios de hospedagem, 

restaurantes, parques temáticos e visitas a meios naturais de forma 

desordenada. 

 

 
2.3 FASES DO TURISMO 

 
 
O turismo, assim como outras atividades econômicas, também sofreu 

transformações ao longo dos anos, seja por conta de adventos tecnológicos, 

seja por conta de mudanças culturais e sociais, bem como alterações nas 

dinâmicas econômicas. 

Essas mutações na atividade turística ocorreram através das novas 

variações que ocorreram na sociedade durante os últimos três séculos. A 

maneira de enxergar o mundo, a globalização, a busca pelo lazer para 

combater o stress corriqueiro da vida moderna também são fatores 

responsáveis por tais mudanças. Com isso, empresas ligadas ao turismo 

sentiram a necessidade de adaptação aos novos mercados que insurgiam, 

acarretando em três diferentes etapas temporais do turismo, de acordo com 

Molina (2003). 

No caso deste fenômeno, foram notados três grandes fases: O pré-

turismo (o grand-tour), o turismo (concepções industriais) e o pós-turismo. 

(MOLINA, p.22, 2003).  

No primeiro momento, temos como maior exemplo do pré-turismo o 

Grand Tour, que foram viagens realizadas, em sua grande maioria, pelos filhos 

da alta burguesia e aristocratas, que tinham como objetivo melhorar seus 

estudos e/ou fazer contatos de negócios e até mesmo diplomáticos em cidades 

importantes da Europa. 



Vale ressaltar que essa fase ocorre antes da revolução industrial, em 

que não se observa nenhum nível de tecnologia relevante para a atividade. 

Desta forma, o turismo ocorreu, em muitos casos, de forma precária, ao 

contrário de seu sucessor, o Turismo Industrial, onde a tecnologia e os 

adventos nos transportes com a revolução industrial trouxeram mais facilidades 

e conforto para o fenômeno. 

Segundo Molina, ainda existem produtos pré-turísticos na atualidade, 

que no caso, seriam ofertas de empresas com baixo nível tecnológico, sem 

capacitação e de instalações rudimentares. Por exemplo, cabanas em praias 

isoladas, campings que não contam com qualquer recurso de infra-estrutura, 

ou até mesmo um local coberto ou espaço para os visitantes dormirem. 

Na concepção do turismo industrial, que é subdividida em três 

momentos, o turismo industrial primitivo, o turismo industrial maduro e o 

turismo pós-industrial tem-se na primeira fase do turismo industrial, que ocorreu 

no século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial o início do 

agenciamento moderno de pacotes e destinos turísticos. 

Através de uma idéia inovadora, Thomas Cook, organizou a primeira 

viagem com vários serviços inclusos, que foram pagos com um único preço 

para seus clientes, ou seja, o embrião do agenciamento turístico que é 

conhecido hoje. Também foi notado o aparecimento dos balneários no 

mediterrâneo, alguns destinos na América Latina e o surgimento das primeiras 

agências de viagens. 

Na segunda fase da concepção industrial, conhecida como turismo 

industrial maduro, observa-se o crescimento massivo do fenômeno, 

transformando-se de fato em atividade que traria mudanças significativas, tanto 

nos âmbitos sociais, econômicos, ambientais e culturais para as populações 

dos destinos turísticos, bem como para as empresas ligadas à atividade. 

Esta fase começou após o fim da Segunda Guerra, no início da década 

de 1950 e tivemos o turismo de sol e praia como seu maior indutor. No caso, os 

pacotes turísticos, de acordo com os princípios da época de “uniformização, 

centralização e maximização” (MOLINA, p. 25, 2003) eram como embalagens 

em prateleiras, já que os produtos turísticos apresentavam-se de forma 

despersonalizada, sem a participação do cliente na montagem efetiva do 

pacote. 



Essa forma de estruturação estava condicionada à lógica do mercado de 

massa, à lógica industrial. Esta fase que predominou até a década de 1990 foi 

a precursora do terceiro modelo, o pós-industrial, que ao contrário de seu 

antecessor contrariava as lógicas da massificação e despersonalização dos 

mercados. 

O Turismo pós-industrial teve seu início na década de 1980 com uma 

proposta conceitual muito diferente da anterior, que trouxe ao mercado turístico 

anseios dos quais a demanda já dava sinais de procura, ou seja, acarretou na 

formação de produtos da nova tendência de mercado.  

Nesse novo momento do turismo industrial, observou-se a diferenciação 

dos produtos e serviços, a busca pela personalização do produto, mudanças 

estratégicas dentro das empresas e até uma segmentação nos mercados. 

No entanto, como no momento anterior, todas as formas de turismo 

industrial estão ligadas aos ciclos da natureza, no caso, a sazonalidade e o 

conceito de alta e baixa temporada. (MOLINA, p. 27, 2003). Então, com o 

intuito de romper esta dependência, utilizou-se a tecnologia como recurso para 

criar destinos semi-fechados que não se vinculem a estes ciclos, de forma que 

também se tenha melhorias e mudanças qualitativas. 

A principal característica do produto turístico inserido no contexto do 

pós-turismo é que ele se apóia em seu valor agregado, já que se trata de um 

mercado altamente competitivo. Isso demonstra que o desenvolvimento destes 

produtos, passam pela base tecnológica, concomitante de mudanças 

organizacionais, de gestão e trabalho. (MOLINA, p. 28, 2003) 

Neste novo mercado turístico é observado que as alterações sociais 

trouxeram à tona o desenvolvimento de outros tipos de destinos turísticos, em 

detrimento aos destinos padrões de sol e praia, já que a demanda apresenta 

outros tipos de preferências. As integrações de mercados, a eliminação das 

barreiras de movimentação de produtos, capitais e tecnologias; a esperança 

das comunidades locais de um desenvolvimento social real com a ampliação 

da atividade turística na região, bem como as mudanças de gestão 

empresarial, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, foram fatores 

para esta troca e para o surgimento do pós-turismo. 

Como exemplo, em especial o segmento hoteleiro, segundo Dias e 

Vieira Filho (2006, p. 87) “sofre cada vez mais pressões no que se refere à 



demonstração de um bom desempenho em relação às questões ambientais.” 

Pois, seguindo o pensamento dos autores, os hóspedes já exigem, além da 

excelência dos serviços propostos por cada empreendimento hoteleiro, a 

iniciativa e ações eficazes de gestão ambiental. 

Vale ressaltar que estes produtos pós-turísticos, como observados por 

Molina, foram desenhados de acordo com o que a demanda turística esperava, 

dessa forma, o produto sacia uma necessidade já existente por parte dos 

clientes, que buscam um produto de acordo com suas experiências de vida e 

idéias agregadas em seu subconsciente em uma mistura de estímulos e 

reflexões.  

Dentro do contexto do pós-turismo, observamos também a diferente 

visão destas novas empresas acerca do mundo, nos âmbitos econômicos, 

sociais e principalmente ambientais. Essas preocupações tornam-se 

relevantes, pois as questões de desenvolvimento sustentável são de supra-

importância para a escolha de produtos pelos clientes, além de ser um ponto 

crítico na perpetuidade do destino turístico ao longo dos anos. 

 

 

2.4 SUSTENTABILIDADE E TURISMO 

 
 
 Atualmente, verifica-se uma apreensão mais latente em relação aos 

assuntos ambientais tanto pelos produtores como pelos consumidores. Nasce 

desta forma, uma nova maneira de consumo, onde o consumismo e o 

desperdício são substituídos pelo auxílio, pela ampliação dos direitos, por uma 

exigência de melhor qualidade de vida e de um consumo responsável e sadio. 

  No caso, com a atividade turística não é diferente, a preocupação com a 

natureza já é realidade, já que o meio ambiente é a matéria-prima deste 

fenômeno, onde uma massa de turistas invade, em suas férias, folgas e tempo 

livre, ambientes de contato com a natureza e belezas naturais, como praias e 

montanhas. 

Esse contato direto com a natureza, de maneira desenfreada, por conta 

dos visitantes e as empresas exploradoras da atividade turística pode causar 



impactos irreversíveis neste meio, de forma a inutilizar aquele espaço para o 

turismo, ou até outras atividades por tempo indeterminado.  

Entretanto, segundo Ruschmann (2003), já se verifica desenvolvimento 

turístico em ambientes naturais com vantagens em alguns dos casos, pois se 

criam programas de conservação e preservação de áreas naturais e 

monumentos, investimento em medidas preservacionistas para manter 

atratividade natural e sociocultural e utilização mais racional dos espaços 

naturais. 

Com essas ações já é possível seguir em um caminho sustentável, pois 

se impõem limites à evolução descontrolada, além dos planos serem feitos em 

conjunto, aliando população local, empreendedores e Estado, para o equilíbrio 

do tripé – social, econômico e ambiental, que por muitos anos ficou esquecido 

e, na maioria das vezes, o âmbito econômico impôs seu próprio ritmo.  

De acordo com Ruschmann (2003), isso se deu com o rápido 

desenvolvimento do turismo a partir, principalmente, da década de 1950, que 

resultou na deterioração ambiental de vários recursos com potencial turístico 

por todo globo.  

Concomitantemente ao crescimento da atividade, observa-se o aumento 

dos impactos deste fenômeno no meio ambiente, que também causa 

mudanças nos comportamentos de governos, empresas e turistas, buscando 

iniciativas que tragam o desenvolvimento sustentável para esta atividade. 

Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

a definição trazida é: “desenvolvimento sustentável seria, assim, aquele que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.” apud Almeida, 

p.56, 2002. 

Dentro da nova lógica de desenvolvimento, as empresas devem 

responsabilizar-se pelo modo como afetam o ambiente, sendo as questões 

ambientais um fator essencial na política de gestão. Assim, as empresas 

devem assumir os custos ambientais, provenientes da poluição que provocam, 

ou simplesmente adaptar-se ao consumo consciente com respeito ao meio 

ambiente, vide que: 
 
 



      No mundo atual, a percepção de que tudo afeta a todos, cada vez 
com        maior intensidade e  menor tempo para absorção, gerou o processo 
de        redefinição, conceitual e pragmático – porque não há mais tempo a    
       perder -, do clássico desenvolvimento consumidor de recursos  
naturais, no        qual o homem é incluído como mero animal de produção, e 
levou à         formulação do conceito de desenvolvimento sustentável. 
(ALMEIDA, 2002,        p.57) 

 

 

Esse processo de adaptação ao consumo consciente tem seu fator 

positivo frente aos consumidores, já que hoje em dia, a responsabilidade 

ambiental e as empresas ecologicamente corretas, que buscam a 

sustentabilidade, têm uma aceitação melhor no mercado, não importando sua 

área de atuação. 

 

 

 

Por exemplo, de acordo com Ruschmann (2003, p. 168): 
 

 

      uma sensibilidade ambiental crescente estimulará os esforços no 
sentido de       proteger, conservar e valorizar tanto o meio natural como 
sociocultural,       criando a expectativa de que os empresários do turismo 
abandonem a visão       estreita que têm dos seus negócios e o imediatismo 
do lucro e assumam       uma mentalidade de  planejamento a longo prazo, 
conscientizando-se de       que uma estratégia ecológica viável será pré-requisito 
para o sucesso       empresarial. 

 

 

Dessa forma, o investimento para diminuir os níveis de consumo de 

bens, ou insumos, bem como, o monitoramento dos gastos com energia 

elétrica e água, pode ser caracterizado como um investimento em marketing, já 

que, como dito anteriormente, com uma crescente preocupação acerca do 

meio ambiente, os consumidores têm procurado empresas ecologicamente 

corretas. 

De acordo com BENI (pg.63, 2006), “o conceito de turismo sustentável é 

mais abrangente e transcende a preocupação centrada na conservação e 

manejo do meio ambiente e recursos naturais, incluindo os aspectos de 

comercialização, marketing, qualidade, produtividade e competitividade dos 

bens e serviços turísticos.” 



Como descrito por Beni acima, esta é uma preocupação real das 

grandes empresas e, assim, no contexto pós-turismo e na era da 

conscientização ambiental toda mudança no comportamento empresarial na 

busca por soluções, bem como por práticas mais limpas induzirão ao 

crescimento destas empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

3. Processos Metodológicos e Sistema de Gestão Ambiental (SGA)  
 
 

A Metodologia planejada para a pesquisa está baseada em pesquisa 

bibliográfica em fontes primárias e secundárias, bem como pesquisa de campo 

(no hotel em questão – Ibis RJ Santos Dumont) com coleta de dados através 

de observação e aplicação de entrevistas guiadas diretas. As informações 

obtidas são analisadas sob a ótica das políticas de diminuição de impactos 

ambientais e são observados pontos críticos dos sistemas de gestão ambiental 

e selo ISO 14001 segundo orientações da bibliografia consultada. 



Com o intuito de analisar os processos operacionais que concernem o 

desenvolvimento sustentável dentro de uma unidade hoteleira, foram feitas 

entrevistas guiadas com os funcionários do Hotel Ibis Rio de Janeiro Santos 

Dumont, de tal forma que se pudesse verificar a percepção dos clientes 

internos sobre tais práticas ambientais. 

Com este material coletado, será apresentado uma análise da eficácia 

da contribuição para o desenvolvimento sustentável da gestão ambiental dentro 

desta unidade Ibis, bem como levantar quais são de fato as propostas da 

bandeira e os limites e benefícios da aplicação das normas inerentes ao Selo 

ISO 14001. 

São notadas também, quais são as contribuições reais para a sociedade 

e para o meio ambiente com a utilização desses métodos de desenvolvimento 

sustentável, bem como a viabilidade operacional do mesmo. 

O questionário (ver Apêndice A) para a entrevista com os funcionários 

do referido hotel trazia dez perguntas que tratavam desde entendimento da 

sustentabilidade às políticas de desenvolvimento sustentável e conscientização 

ambiental. 

Foram dez entrevistados no total, sendo dois membros da gerência, três 

membros das chefias e cinco funcionários operacionais, dentro de um universo 

de 82 empregados, contabilizando assim, um percentual de 12% do numero 

total de colaboradores. 

 

 OBJETO EMPÍRICO DE ESTUDO: 

 

O Grupo Accor é uma empresa francesa com aproximadamente 150 mil 

funcionários em todo globo, presente em aproximadamente cem países por 

mais de 40 anos, em dois segmentos de negócios: hotéis e serviços. 

Na área de serviços, oferece mais de 50 produtos corporativos como 

serviços pré-pagos, no caso, os maiores exemplos são os Tickets Refeição, 

Alimentação e Carro, além dos produtos de recompensas e fidelidade para os 

próprios funcionários da rede. 

Na área de hospitalidade, observam-se mais de 15 bandeiras de hotéis, 

que oferecem serviços de luxo até ao super econômico, como o Sofitel e o 

Formule 1 respectivamente.  



São aproximadamente 4.100 hotéis e mais de 500 mil unidades 

habitacionais em todo o mundo. Na América Latina e Caribe são em torno de 

180 hotéis e 28 mil unidades habitacionais, representando cerca de 6% de todo 

portfólio da rede. 

A rede Ibis detém quase 900 hotéis em todo o planeta, com 103 mil 

quartos. No Brasil a marca é representada por 51 hotéis, presente nas 

principais capitais, pólos turísticos e econômicos. 

A Marca Ibis, pertence à bandeira econômica, que visa aliar preço justo 

com serviços pertinentes ao que é cobrado, levando em conta a localização do 

hotel e o padrão da marca. No Brasil, o início foi na década de 1990, com a 

inauguração do primeiro hotel na cidade de Fortaleza.  

O foco da rede é principalmente atender ao público de negócios. Dessa 

forma, observam-se as maiores taxas de ocupação nos dias da semana, já que 

a maioria destes hotéis se concentra nos centros comerciais e empresariais. 

O cliente da rede Ibis em sua maioria é do sexo masculino, em torno de 

69% do total de clientes, com idade de 25 a 34 anos, que ficam em média uma 

noite hospedados. Mais de 50% destes consumidores ficam sozinhos. Estes 

hóspedes buscam serviços práticos e rápidos, além da certeza de encontrar 

um produto padronizado em qualquer hotel da rede. 

O hotel Ibis Santos Dumont, objeto de estudo do presente trabalho, está 

localizado no centro empresarial da cidade do Rio de Janeiro, na área 

conhecida como Castelo, na Avenida Marechal Câmara, número 280. Esta 

área esta cercada por edifícios empresariais, além de estar próximo da sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Este hotel possui 330 unidades habitacionais e 82 colaboradores. O 

contrato deste hotel foi feito na forma de administração, onde o investidor 

possui um hotel, mas deseja a administração Ibis, dessa forma o hotel assume 

a bandeira da marca e é operado pela Accor. 

Os funcionários são contratados e treinados pela Accor, no entanto 

possuem registro e são responsabilidade do proprietário. Por este serviço, a 

Accor recebe do investidor uma remuneração variável como honorários de 

administração. 

 



 
3.1  PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 
 
Quando o assunto remete à hospitalidade, deve-se ressaltar que o setor 

de hospedagem é um dos maiores da atividade turística, pois se trata de um 

negócio essencial à vida humana do viajante, pois de acordo com Swarbrooke 

(2000, p. 34) é “um empreendimento público ou privado, que fornece, entre as 

suas atividades, serviço de acomodação” e, em geral, todos turistas 

necessitam de algum lugar para dormir e descansar durante sua estada. 

Ao observar a análise da Organização Mundial do Turismo sobre o 

conceito de turista, no qual, só será classificado como tal, o viajante que 

pernoitar na localidade visitada, tem-se noção da dimensão desta atividade 

para o fenômeno.  

Esses empreendimentos, não importando seu porte, pequeno, médio ou 

grande, terão gastos e utilizarão recursos como água, esgotos, resíduos 

sólidos, energia, desmatamento (pelo simples fato de acomodar uma estrutura 

feita pelo homem, parte-se do principio que houve alteração naquela área), 

além dos impactos sociais. 

Assim, é possível acreditar que cada empreendimento desse tipo trará 

impactos ambientais relevantes ao seu entorno e o estudo da sustentabilidade 

nos meios de hospedagem se faz presente atualmente para discutir ações que 

minimizem os prejuízos ambientais e sociais, bem como colocar em prática 

planos que aliem desenvolvimento econômico, resultados positivos para a 

população local e a menor alteração possível na natureza. 

No entanto, para o sucesso dessas ações, o empreendedor terá de abrir 

mão da busca por lucros incessantes e de forma rápida, para dar lugar a 

investimentos em outras áreas, que beneficiem as políticas de conservação 

ambiental e desenvolvimento social, como gestão de resíduos, busca por 

novas tecnologias, pesquisas e capacitação de mão-de-obra. (DIAS, PIMENTA, 

2005, p. 107). 

É relevante citar que a atividade turística, mais propriamente os meios 

de hospedagens, não são as fontes de mazelas à natureza. É uma das 



atividades econômicas, entre tantas, que pode contribui para a degradação 

ambiental.  

No entanto, é neste momento que se deve mostrar a importância da 

atividade turística como impulsionadora da economia e desenvolvimento local, 

tratada de forma responsável, produzindo mais e melhor com menos uso de 

recursos naturais, além de ser socialmente integrada. (ALMEIDA, 2002, p.78) 

Já segundo Dias e Pimenta (2005, p.119), outras atividades tais como 

agricultura, pecuária e mineração, são muito mais danosas à natureza que 

qualquer outro tipo de serviço turístico, no entanto, socialmente e 

economicamente são mais importantes no contexto brasileiro e, dessa maneira, 

continuarão a impor seu ritmo de acordo com as necessidades locais.  

Ainda assim, se observarmos a evolução do turismo, na qual foi 

marcada em momentos passados por ações que não respeitavam o ambiente, 

hoje temos a pressão da sociedade, governos e outras organizações para 

diminuir esses efeitos à natureza. Graças a isto, atualmente, é vendável a idéia 

de empresas ecologicamente sustentáveis, que utilizam seus programas de 

proteção ao meio ambiente como campanhas publicitárias e de marketing para 

otimizar seus lucros. 

Entretanto, seguindo o pensamento do autor, não será possível pensar 

no turismo como única atividade que trará a sustentabilidade. Isso ocorrerá 

assim que os outros sistemas estiverem “harmonizados, em um equilíbrio que 

garanta a utilização dos recursos de forma ordenada, a fim de proporcionar um 

efetivo desenvolvimento sustentável.” (DIAS; PIMENTA, 2005, p.119) 

Assim, segundo Castelli (2006, p. 131), tornam-se imprescindíveis 

estudos de capacidade de carga, em que será analisado o máximo uso do 

destino turístico, sem que cause efeitos negativos sobre o ambiente, visitantes, 

população local e empreendedores. 

 

Este estudo de capacidade de carga observa aspectos:   

 

a) ecológicos: onde o numero de visitantes que freqüentem o destino 

natural não seja danoso àquele espaço; 

b) sociais: para que não cause mudanças negativas na população local; 



c) psicológicas: estudo da sobrecarga psicológica do turista, com 

irritações e expectativas inerentes a qualquer viagem e suas experiências. 

Também analisará a sobrecarga psicológica dos moradores do destino; 

d) do turista: que verificará a satisfação do visitante em relação ao 

destino turístico; 

e) e econômicas: mensurando se os benefícios econômicos serão 

maiores que as mazelas causadas por essas atividades. 

Através dos estudos de capacidade de carga, que é observado neste 

caso, comparado ao tripé da sustentabilidade onde se tem objetivos paralelos, 

segundo Castelli (2006, p. 132), garantiriam emprego e melhoria nos níveis de 

renda das pessoas que vivem próximos aos destinos turísticos; a preservação 

dos recursos naturais e da identidade cultural da comunidade; e a viabilidade 

(rentabilidade) por parte dos investidores. 

Uma maneira de buscar a sustentabilidade, dentro de uma visão micro, 

no caso, um meio de hospedagem, o gestor pode adotar políticas ambientais 

para almejar este desenvolvimento responsável. 

Com isso, vem à tona o anseio pelos fatores que farão a diferença na 

criação de empreendimentos turísticos dentro das características de 

sustentabilidade. Neste caso mais específico, os meios de hospedagem. Todos 

estes aspectos se darão de forma endógena, ou seja, a mudança virá através 

de novas políticas organizacionais internas, como analisados no próximo item. 

 

 

 

 

 

3.2  SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

  

Os sistemas de gestão ambiental têm como objetivo principal identificar 

leis e normas ambientais aplicáveis às atividades, produtos e serviços da 

empresa frente às leis estaduais e leis orgânicas. 

Dessa forma, a empresa compromete-se a empregar práticas de 

proteções ambientais, além de incluir a gestão ambiental nas prioridades da 



empresa, bem como estabelecer diálogo com as partes interessadas, dentro e 

fora da empresa. 

Pela definição de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é: “a forma pela 

qual a empresa se mobiliza, interna e externamente, na conquistada qualidade 

ambiental desejada.” (ALMEIDA, 2002, p. 107) 

O referido autor também afirma que os “Sistemas de gestão ambiental 

reduzem os impactos negativos de sua atuação sobre o meio ambiente e 

melhoram o gerenciamento de riscos.” (ALMEIDA, 2002, p. 107) 

Assim, utiliza-se a SGA como uma ferramenta organizacional para sanar 

problemas em relação à degradação ambiental inerentes a todas as empresas, 

pois o mesmo criará condições para que se observem leis orgânicas e 

estaduais, bem como mudará o ambiente organizacional para o melhor 

gerenciamento desta ferramenta. 

De acordo com Dias e Vieira Filho (2006, p. 87) esses sistemas usados 

no gerenciamento de hotéis, trará recursos para utilizar a produção como uma 

vantagem competitiva, já que aumentará a eco eficiência e reduzirá o risco 

humano e do meio ambiente. 

Essa é uma prática que exigirá mecanismo de “comando-e-controle”, 

auto-regulação e instrumentos de mercado. (ALMEIDA, 2002, p. 80). 

Observam-se através do comando-e-controle as regulamentações 

governamentais com padrões e formas de monitoramento já definidos.Tem-se 

na auto-regulação iniciativas das próprias empresas para monitoramento 

próprio, com metas de redução e diminuição da poluição e resíduos. Um 

exemplo claro de auto-regulação é a proposta do sistema de certificação como 

as normas ISO. (ALMEIDA, 2002, p. 80) 

 

 

 

3.2.1  ISO - International Organization for Standardization 

 

 

A ISO é o maior criador e publicador de Padrões Internacionais. É 

formado por uma rede de Institutos de Padronização Nacionais, com uma 

central em Genebra, na Suíça. Trata-se de uma organização não 



governamental que cria o elo entre o público e o privado, já que ambas as 

partes fazem parte da estrutura deste instituto. 

A ISO busca e propõe consensos a serem alcançados entre as 

necessidades dos negócios e da sociedade. Dessa forma, existem vários tipos 

de selos. As mais conhecidas são a 9000, pertinente aos processos e 

organização da empresa para aumentar a eficiência organizacional, buscando 

a gestão da qualidade; e o selo 14000, que da mesma forma, trata da gestão 

ambiental. 

A ISO 14000 especifica requerimentos mínimos para os Sistemas de 

Gestão Ambiental de cada corporação, de forma a criar um clima 

organizacional favorável ao desenvolvimento e a implantação de políticas e 

objetivos dentro das legislações vigentes. Este selo se aplica aos aspectos 

ambientais no qual a empresa se acha capaz de controlar e melhorar, bem 

como ela pode ser influente, sem nenhum critério ambiental de desempenho. 

Se existir algum tipo de desempenho ou medição ambiental cada 

empresa será incorporada dentro do selo 14000 de maneira diferente, 

dependendo de sua área de atuação, políticas internas, atividades, produtos e 

suas localidades. 

 

 

3.2.2  Caracterização do Sistema de Gestão Ambiental e ISO 14001 na Rede 

Ibis  
 
O sistema de gestão ambiental da rede Ibis tem como principal foco a 

diminuição do lançamento de dejetos, poluentes e detritos no meio ambiente, 

bem como a redução do consumo de energia elétrica e fóssil e a reciclagem de 

papel, alumínio, plástico e vidro dentro de cada unidade de hotéis da Rede Ibis 

de maneira que minimize a ação predatória inerente à atividade do hotel ao 

meio ambiente. 

O primeiro passo está no treinamento dos colaboradores que chegam à 

rede, que concomitantemente ao treinamento específico de seu labor em que 

são instruídos a utilizar as práticas de conservação ambiental pertinentes à sua 

área, segundo membros da gerência. 



Além da instrução específica de conservação ambiental de seu trabalho, 

os empregados da rede são convidados, todos os anos, a participar do 

treinamento de reciclagem que trata do Selo ISO 14001. Este treinamento não 

é específico para cada área operacional do hotel. É feito com todos 

colaboradores de diversas áreas, tratando o assunto de maneira genérica, 

segundo a gerência. 

Quanto ao assunto das ações de economia de recursos, notaremos 

através da carta ambiental e a planilha de aspectos e impactos ambientais da 

rede, que seguem em anexo (A e B), questões como a utilização de lâmpadas 

fluorescentes nas dependências do hotel, sistemas de ar condicionado 

economizadores de energia, geladeiras com baixo uso de energia elétrica nos 

quartos, manutenção preventiva no que tange às instalações elétricas e a 

análise de consumo periodicamente. 

Com os resíduos, visualiza-se a busca pela reciclagem do lixo, seja ele 

de qualquer origem, assim, metais, vidros, papéis papelões, plásticos, 

cartuchos de impressão são todos devidamente separados para reciclagem. 

Quanto ao óleo de cozinha e as gorduras alimentares, todos são recolhidos e 

repassados a uma empresa especializada. 

No que tange à preocupação com a água, observa-se a utilização de 

redutores de vazão nas torneiras e duchas dos banheiros, propõem-se a 

reutilização das toalhas e roupas de cama pelo hóspede através da 

conscientização do mesmo, além da reutilização da água potável para água de 

uso industrial (a água utilizada nos chuveiros e torneiras é reaproveitada nos 

vasos sanitários para descarga). 

Na carta ambiental da Accor, que apresenta o modelo de gestão 

ambiental da rede Ibis, é notório o quesito de informação e sensibilização, no 

qual afirma a “sensibilização dos nossos colaboradores para a proteção 

ambiental”, referindo-se aos treinamentos para o tema, bem como dos próprios 

clientes, que são convidados a participar da proteção ambiental durante sua 

estada, seja não trocando sua roupa de cama ou banho, seja apagando a luz 

ao sair de seu quarto, ou depositando suas pilhas e/ou baterias antigas em 

local apropriado.  

É de costume também, uma vez por ano, uma ação da rede para que os 

colaboradores plantem árvores em algum ponto próximo ao hotel. Esta ação é 



conhecida como “Plant for the Planet” e conta com um pequeno evento no local 

para promoção e conscientização do público. 

Por fim, é observada a busca pela manutenção da camada de ozônio, 

evitando materiais e/ou instalações que contenham CFC, bem como a medição 

e reparação dos equipamentos que possam trazer alguma moléstia ao meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
4  O OLHAR DO COLABORADOR ACERCA DO SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DO HOTEL IBIS RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT 
  
 
 
 Acordando com os objetivos desta pesquisa, buscou-se através das 

entrevistas com os colaboradores do hotel sua percepção acerca da gestão 

ambiental da rede Ibis. Dessa maneira, as indagações propostas aos 

funcionários tiveram como objetivo buscar uma reflexão às práticas e as 

atividades do hotel, ao que concerne o desenvolvimento sustentável. 

As duas primeiras questões eram mais abrangentes e tangiam o 

entendimento de sustentabilidade e se o Hotel Ibis Santos Dumont possuía 

formas para diminuir o impacto ambiental causado por sua ação.   

Ao se observar qual o entendimento de sustentabilidade com os 

membros da gerência, ambas as respostas referenciaram a utilização dos 

recursos de forma mais consciente de maneira que cause menos impacto 

possível ao meio ambiente, bem como que este uso seja feita de forma que 

não se esgote estes recursos para as gerações futuras. Este conceito, que foi 

propagado pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

faz menção da importância ao não esgotamento de nossos recursos, como 

citado no primeiro capítulo. 

Por outro lado, ao se observar as respostas de funcionários de 

hierarquias abaixo, caso das chefias e dos operacionais, este não é um 

consenso. Dos três entrevistados, somente a governanta se lembrou de que se 

trata de um assunto pertinente à natureza e meio-ambiente. Afirma ainda que 

sustentabilidade é “utilizar os recursos da Natureza de uma forma consciente”. 



 Os chefes de restaurante e manutenção não souberam se expressar 

quando questionados sobre a temática, demonstrando desconhecer a que se 

referia sustentabilidade, confundindo o tema com questões pessoais. 

Quanto aos funcionários das áreas operacionais, observamos o mesmo 

problema, vistos anteriormente, como a falta de entendimento sobre o tema, no 

caso dos colaboradores da cozinha, governança e restaurante. Já os 

funcionários de hospedagem (recepção e reservas), conseguiram expressar 

alguma noção sobre o assunto. 

A funcionária da recepção se refere à sustentabilidade como fazer 

coisas de maneira não extrativista, reutilizando itens para manter um ciclo não 

“degradante”. Enquanto a funcionária de reservas cita ser uma prática 

econômica que visa à preservação do meio ambiente e desenvolvimento de 

outras áreas da sociedade. 

Observando a última citação é possível fazer uma ligação com os 

conceitos de desenvolvimento sustentável, quando menciona preservação e 

desenvolvimento – meio ambiente, sociedade e economia (lucro). Essa 

afirmação remete a Swarbrooke (2000, p. 35), que faz referência aos pilares do 

desenvolvimento sustentável e cita “colocar em prática planos que aliem 

desenvolvimento econômico, resultados positivos para a população local e a 

menor alteração possível na natureza.” 

Todos os funcionários responderam “sim” na questão seguinte quando 

perguntados se o hotel tinha alguma política ambiental, com exceção do 

colaborador do restaurante, que foi categórico ao negar a existência da 

mesma. 

Quanto à questão da ferramenta utilizada para alcançar as metas de 

desenvolvimento sustentável, grande parte dos empregados apresentam 

respostas divergentes, que se concentraram na realidade para as ações da 

rede, ou seja, foram citados por funcionários de todos os níveis hierárquicos, o 

que de fato é feito no hotel para colaborar com a sustentabilidade, não fazendo 

referência ao sistema de gestão ambiental utilizado no hotel. 

Somente o chefe do restaurante e a funcionária de reservas citaram a 

certificação ISO 14001 como ferramenta de auxílio ao desenvolvimento 

sustentável. 



Por exemplo, os membros da gerência citaram as práticas dentro da 

unidade, como a coleta de pilhas, conscientização dos hóspedes quanto à 

troca diárias de toalhas e roupas de cama e a economia de recursos. 

A governanta citou uma das ações da rede, como o “Plant for the Planet” 

(toda toalha que o hóspede deixar pendurada no banheiro, indicando que não 

seja lavada, o dinheiro que seria gasto com esta lavagem é convertido para o 

plantio de uma muda de árvore), enquanto o chefe de manutenção citou o uso 

de redutores de vazão de água, separação de óleo vegetal, descarte das 

lâmpadas florescentes por conta do mercúrio contida nelas. 

Os empregados das áreas operacionais também citaram as práticas 

acima, e lembraram-se da coleta seletiva de lixo, além da reutilização de folhas 

de papel nos setores. O colaborador da cozinha, citou as ferramentas de “auto-

controle” e custos de gastos da cozinha. Ambas as ferramentas não fazem 

parte da política ambiental da empresa. 

Ao serem questionados se sabiam o que é o selo ISO 14001, os 

colaboradores que conheciam tal certificação deveriam explicar a sua 

finalidade. Membros da gerência foram sucintos e classificaram como 

“certificação de qualidade pertinente ao meio-ambiente” e “certificação que a 

marca Ibis conseguiu através de ações sócio-ambientais.” 

Para Almeida (2002 p. 79), Sistema de Gestão Ambiental é a maneira 

que a empresa se mobilizará para a conquista da certificação ambiental 

desejada, respaldando a colocação da ultima gestora. 

Os chefes de setores também foram sucintos e citaram, assim como os 

membros da gerência, que se tratava de uma certificação e uma ferramenta 

para qualidade ambiental, com exceção da governanta, que afirmou ser “um 

dos códigos da preservação ambiental e de sustentabilidade”. 

Segundo a própria ISO, a certificação 14001 especifica requerimentos 

para um sistema de gestão ambiental. Para completar estes requisitos, 

demanda-se uma auditoria objetiva que demonstrará que a gestão ambiental 

está funcionando de acordo ao padrão. 

Na área operacional, dos cinco entrevistados, apenas a funcionária de 

reservas mencionou conhecer um pouco do assunto ao lembrar que é um 

“certificado dado às empresas que possuem práticas de sustentação ambiental 

e práticas de não agressão ao meio ambiente.” 



Observando a colocação do instituto sobre sua posição: 

 “A ISO 14000 concerne à gestão ambiental, ou seja, significa o que a 

organização faz para minimizar os efeitos danosos causados ao meio ambiente 

por suas atividades e a busca contínua de melhoria em seu desempenho 

ambiental.” (tradução do autor, 2010).1 

 Assim, mesmo sem conhecer os conceitos que englobam esta 

certificação, a colaboradora é capaz de fazer referência a importantes pontos 

desta ferramenta. 

 Já os outros quatro empregados não conhecem ou não se lembram do 

que se trata tal certificação. 

 A interrogativa seguinte tratava das práticas utilizadas no hotel pelo 

próprio colaborador para manter o selo ISO 140001, ou seja, as ações que de 

fato eram realizadas pelos funcionários do hotel com o intuito de diminuir o 

impacto ambiental inerente à atividade da empresa. 

A gerência destacou ações simples como apagar as luzes de ambientes 

vazios, o não desperdício de água, a separação do lixo para coleta seletiva; 

bem como ações específicas da empresa, tais quais utilizar uma placa em 

forma de travesseiro em cima da cama – indicando para não trocar as roupas 

de cama (já que mora no hotel), a busca por fornecedores que também tenham 

políticas ambientais e a reutilização de papéis. 

A pergunta visava conhecer se existia alguma ação feita pelo próprio 

colaborador para manter o selo de qualidade que certifica a gestão ambiental. 

As respostas citaram algumas atividades que são feitas independentemente da 

ação dos colaboradores, como reutilização de água potável para uso industrial 

e sensores de movimento nos corredores. 

Empregados da chefia também tiveram a mesma posição ao indicar 

práticas que são feitas independentemente de sua própria vontade, como 

colocação de redutores nas torneiras e duchas dos banheiros. No entanto 

                                                            
1 “The ISO 14000 family addresses "Environmental management". This means what the 
organization does to: minimize harmful effects on the environment caused by its activities, and 
to achieve continual improvement of its environmental performance.” 
Disponível em ISO: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_
essentials.htm 
(ISO, 2010) 
 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm


lembraram-se que economizam água e luz, bem como, fazem seleta coletiva 

do lixo. 

De todos colaboradores entrevistados, os das áreas operacionais foram 

os únicos que souberam distinguir as ações feitas pelo próprio colaborador das 

práticas que são feitas independente da sua conscientização ambiental, ou 

seja, não dependerá de sua mobilização para que ocorra. Assim, citaram 

práticas simples de educação ambiental, como: coleta de lixo, economia de luz, 

água, matérias-primas, coleta de pilhas e óleo. 

A sexta pergunta tinha como intenção identificar se o empregado do 

Hotel Ibis Santos Dumont saberia explicar quais os impactos positivos que as 

ações citadas acima poderiam trazer à natureza. 

Membros da gerência citaram como impactos positivos para o meio 

ambiente a diminuição dos resíduos sólidos e líquidos, economia de gás, luz e 

água. A gerente de alimentos e bebidas citou também a “diminuição da 

poluição das águas com óleo de cozinha”. 

Observando atentamente o que foi revelado pelos questionados, verifica-

se que com exceção da citação da assistente de gerente de alimentos e 

bebidas, não temos nenhum exemplo concreto de benefícios que as ações 

utilizadas pelos colaboradores trazem à natureza, somente exemplos de 

práticas utilizadas no hotel. Na carta ambiental da Rede, nota-se no quesito 

informação e sensibilização: “sensibilizamos nossos colaboradores para a 

proteção ambiental”, no entanto, quando são indagados sobre questões de 

impactos positivos ao meio ambiente são citados apenas práticas utilizadas no 

hotel, dessa forma, conclui-se que os funcionários não sabem quais as 

mudanças efetivas que podem acontecer no meio ambiente com suas ações.  

Já os chefes de setores, dois deles, em alguns momentos foram 

confusos ao citar “mobilização coletiva” e “conscientização das outras pessoas” 

como benefícios trazidos ao meio ambiente. No entanto, foram adequados ao 

se lembrarem “que evita a poluição dos lençóis freáticos”, bem como “temos 

menos agressão ao solo, ar e lençóis freáticos” 

Beni (2003) recorda em sua análise que um dos pontos mais 

importantes no SISTUR é a conservação ambiental, que tem como fundamento 

manter o equilíbrio dos elementos do meio ambiente, de forma que se 

mantenha a perpetuidade do ecossistema. 



Assim como os chefes de setores, funcionários da área operacional 

também falaram sobre a questão do equilíbrio ambiental e o não desperdício, 

sem exceção. Da sua maneira, cada colaborador explicou sucintamente o que 

suas práticas trazem de positivo ao ambiente. Como exemplo, a funcionária da 

recepção disse “economia de matéria-prima e menos desmatamento”, assim 

como o colaborador da cozinha e a auxiliar de reservas que também destacou 

que “evita a degradação do meio-ambiente e o desperdício dos recursos 

naturais” e “diminui a poluição do ambiente e minimiza o desgaste dos recursos 

naturais” respectivamente. 

Já na governança e no setor de alimentos e bebidas há opiniões mais 

simples, mas bem coerentes acerca do assunto. Respectivamente citaram que 

diminui a poluição de rios e do ar e; evita poluição, enchentes, além de 

melhorar a qualidade do ar. 

O questionamento seguinte abordava se as práticas adotadas pelo hotel, 

que foram citadas anteriormente pelos colaboradores traziam alguma 

interferência aos seus trabalhos. 

Para os membros da gerência, essas práticas não interferiam em seu 

trabalho, pois é “natural” e “faz parte do cotidiano”. Assim como os chefes de 

setores, que citaram ser práticas corriqueiras, intrínsecas à suas funções, não 

causando interferência negativa, com ressalva da governanta que recordou a 

dificuldade de conscientizar as camareiras a respeito do assunto. 

Quantos às áreas operacionais, três dos cinco entrevistados também 

não enxergam qualquer interferência negativa ou positiva quanto essas 

práticas aplicadas ao seu labor. 

O funcionário da cozinha, no entanto, critica o uso de práticas 

ambientais em sua função com um quadro de colaboradores enxuto, alegando 

assim “mais trabalho”. Também temos o caso do atendente de alimentos e 

bebidas que cita: “ajuda no meu trabalho e pessoalmente”. Este último afirma 

trazer para sua vida particular as práticas ambientais utilizadas no trabalho. 

Quando questionados a respeito das metas de redução de resíduos 

sólidos e líquidos, consumo de energia e água dentro da unidade, todos 

colaboradores negaram conhecer estas metas, com exceção da assistente de 

hospedagem (gerência) que citou que o hotel deve reduzir a utilização de papel 

em 5%, água em 2% e luz em 3%, referente aos dados do ano passado. 



A indagação posterior explorava se, na opinião dos entrevistados, os 

treinamentos e/ou esclarecimentos acerca deste tema eram suficientes para o 

entendimento de sustentabilidade e aplicação das ferramentas em seu hotel. 

Para os membros da gerência, ambas as respostas tiveram o mesmo 

sentido, pois afirmam que particularmente todos os treinamentos e dúvidas que 

circundam este tema são esclarecedores. No entanto, crêem que para o 

restante da equipe a formação para este assunto ainda é ineficaz. 

Já os chefes de setores, com exceção da governanta que ainda não fez 

o treinamento por ser nova colaboradora na unidade, afirmam que no caso 

específico da ISO 14001 os treinamentos não têm a devida abordagem e 

aprofundamento de acordo com sua importância, deixando assim, brechas para 

dúvidas e não esclarecimentos para os dois colaboradores. 

Os funcionários das áreas operacionais também não acreditam que este 

treinamento é satisfatório, pois dos cinco empregados entrevistados, apenas a 

auxiliar de reservas disse que os treinamentos para educação ambiental são 

suficientes, entretanto, recordou a escassez de informações acerca das metas 

a serem alcançadas pela unidade. 

O restante dos colaboradores das áreas operacionais tiveram a mesma 

opinião dos chefes de setores, pois acreditam que os esclarecimentos para 

este assunto não são suficientes. De acordo com a funcionária da recepção “é 

utilizado mais o bom senso”. Já o atendente de alimentos e bebidas sequer 

lembra de ter feito tal treinamento, ao passo que o camareiro afirma “que 

poderíamos ter mais explicações”. 

Neste ponto, vale recordar Almeida, 2002, que cita que Gestão 

ambiental é a maneira que a empresa se mobilizará interna e externamente 

para a redução dos impactos negativos sobre o meio ambiente. É neste 

momento que se observa a não mobilização dos colaboradores frente este 

desafio, já que sete dos dez entrevistados não acreditam ter todos os 

esclarecimentos possíveis para este tema. Neste momento é pertinente 

lembrar mais uma vez a carta ambiental, que menciona a sensibilização dos 

colaboradores acerca deste tema. 

A décima pergunta trazia à tona qual a importância das práticas 

sustentáveis na vida do colaborador, principalmente fora do seu trabalho, como 

por exemplo, em casa, na praia e outros espaços de convivência. 



Funcionários de todas as áreas indicaram a importância destas práticas 

fora do espaço do hotel, bem como lembraram que algumas ações utilizadas 

durante seu labor, agora são feitas em seus domicílios, assim como nos 

espaços públicos, como disse o chefe de manutenção e o funcionário da 

governança, pois “orienta a me preocupar mais com certas atividades, como 

reciclar o lixo e coletar o óleo” e “faço as mesmas coisas em casa, no dia-a-dia 

e na rua” respectivamente. O discurso da gerência é o mesmo, segundo a 

assistente de hospedagem, não joga lixo na rua, separa o lixo na praia e em 

casa, bem como procura economizar energia. 

Observando as respostas dos colaboradores, em geral, percebem-se 

problemas com o entendimento de conceitos acerca de desenvolvimento 

sustentável, sustentabilidade e questões que concernem ao meio ambiente, 

principalmente com os funcionários da governança, restaurante, manutenção e 

cozinha. Em contrapartida, as práticas propostas pelo hotel para a busca de um 

equilíbrio ambiental são feitas e estão praticamente intrínsecas na maneira de 

trabalhar de cada funcionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta da temática debatida nesta pesquisa consistie em analisar as 

práticas de gestão ambiental dentro da Rede Ibis, pelo olhar do cliente interno, 

mais especificamente, a prática no Hotel Ibis Rio de Janeiro Santos Dumont. 

Através das entrevistas e de pesquisa bibliográfica congruente ao tema, 

foi possível averiguar as colocações dos próprios funcionários, de todas as 

hierarquias organizacionais, acerca dos assuntos ISO 14001, sustentabilidade 

e gestão ambiental. 

Analisando as respostas por hierarquia (gerência, chefias e operacional), 

observaram-se na maioria dos casos discursos semelhantes entre os 

funcionários de cargos similares. No entanto, as percepções dos colaboradores 

das áreas operacionais, em alguns momentos não convergiam para as idéia 

gerenciais, bem como dos supervisores, que tão pouco eram coerentes com a 

gerência e operacional em alguns momentos 

Um exemplo simples foi observado logo no início da entrevista, quando os 

entrevistados foram indagados se sabiam o que era sustentabilidade. Metade 

dos funcionários entrevistados que participaram desta pesquisa não sabiam 

seu significado ou confundiram o tema com questões pessoais. Neste caso, 



concluiu-se que os esclarecimentos acerca do que é sustentabilidade para os 

colaboradores são insuficientes. 

No entanto, a grande maioria dos entrevistados, com exceção de um 

colaborador, disseram em seguida que o hotel possuía políticas ambientais. 

Esta informação leva a crer que os mesmos entrevistados não sabiam na 

verdade, o que é de fato o significado ou o conceito da palavra 

sustentabilidade, já que em diversos momentos seriam citados pelos 

funcionários de todas as áreas, as políticas e práticas ambientais feitas pela 

empresa e por todos colaboradores. 

Também se constatou que muitos empregados não sabem o que é, nem 

qual é a ferramenta para a aplicação das práticas sustentáveis, já que ao 

serem indagados sobre esta questão, quase todos os colaboradores fizeram 

confusão entre ferramenta e práticas para desenvolvimento sustentável. 

Outro ponto forte verificado foi a boa aceitação dos colaboradores frente 

às ações da empresa quanto a questão ambiental, onde nove dos dez 

entrevistados afirmaram que as práticas para a gestão ambiental do hotel não 

atrapalham suas atividades diárias de trabalho. Lembraram ainda, a 

importância dessas ações para a perpetuidade do planeta, citando o que essas 

práticas trariam de benefícios à natureza. 

Outro aspecto abordado nesta pesquisa é a questão do entendimento 

quanto ao Selo ISO 14001. Muitos sabiam que ele existia e que o hotel possui 

este selo, entretanto não conseguem explicar o que é muito menos sua 

finalidade dentro da rede. 

De fato, analisando as entrevistas, nota-se que apesar da falta de 

entendimento dos conceitos de sustentabilidade, gestão ambiental e selo ISO 

14001, por parte da maioria dos colaboradores, todos, sem exceção, aplicam 

as ações de sustentabilidade da rede em suas funções. 

 Dessa forma, é relevante citar que as medidas sócio-ambientais 

implantadas neste hotel são eficazes na contribuição do desenvolvimento 

sustentável, já que as mesmas são realizadas por todos os colaboradores, 

reutilizando matérias primas, reduzindo o uso de água, luz e gás e; reciclando e 

coletando lixo seletivamente. 

 Com base nas entrevistas, notou-se muito respeito às práticas para 

desenvolvimento sustentável na cadeia de produção do Hotel Ibis RJ Santos 



Dumont, já que a maioria das ações operacionais tem intrínsecas em seu 

funcionamento atividades sustentáveis, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento sustentável da Rede Ibis no Brasil. 

 No entanto, como se trata de um assunto com temáticas amplas, pois 

circundam desenvolvimento social, meio ambiente e economia, alguns 

colaboradores parecem não associar o tema com os conceitos da gestão 

ambiental, bem como desconhecem o que é ISO 14001 e sua finalidade. 

 Os treinamentos não são muito esclarecedores, na percepção dos 

funcionários das áreas operacionais e as chefias, ao contrario do que foi 

observado com membros da gerência. Isso ocorre, na grande maioria, devido 

ao desnível de escolaridade e também cultural. Uma ressalva importante é a 

falta de treinamentos específicos para membros dessas áreas, com linguajar 

mais simples e básico, buscando a disseminação do conhecimento proposto de 

maneira mais compreensível a todos os funcionários. 

 Assim, observa-se que os colaboradores compreendem, em sua grande 

maioria, a importância das ações sustentáveis em suas atividades diárias para 

o planeta, no entanto, desconhecem o significado das normas ISO e os 

conceitos de desenvolvimento sustentável, deixando uma lacuna a ser 

preenchida no futuro pela Accor, no que tange os treinamentos específicos com 

ênfase nos públicos das áreas operacionais e de supervisão com o intuito de 

aperfeiçoar e sensibilizar de fato todos seus funcionários. 

 Isso será de extrema importância, visto que, tem-se no desenvolvimento 

sustentável, especificamente no turismo, uma grande área a ser aperfeiçoada, 

onde perpetuará as atividades econômicas que hajam de maneira mais 

consciente.  Assim, com a exploração dos recursos naturais de forma 

inteligente, bem como um controle rígido na emissão de resíduos e poluentes 

na Natureza e sensibilização ambiental trará um equilíbrio entre as atividades 

econômicas e os interesses ecológicos. Cria-se com essas condições, um 

clima mais propício para que – lucro, sociedade e meio ambiente co-existam de 

maneira harmoniosa, por muito mais tempo. 
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Entrevista Guiada 

 

1 – Qual seu entendimento de sustentabilidade? 

 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.un.org/
http://www.unep.org/geo/geo3/english/pdf.htm
http://www.worldwatch.org.br/


2 - A sua unidade de hotel tem alguma política ambiental que vise à 
sustentabilidade? 

 

3 – Você conhece qual (quais) a(s) ferramenta(s) utilizada(s) dentro do hotel 
para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável? 

 

4 – Você sabe o que é o selo ISO 14001? Se sim, explicar.  

 

5 – Quais são as práticas que você utiliza dentro do hotel, como colaborador, 
para manter o selo ISO 14001? 

 

6 – Quais os impactos positivos que você acha que essas práticas trazem ao 
meio ambiente? 

 

7 – De que forma as práticas adotada pela empresa interferem em seu 
trabalho? 

 

8 – Você conhece as metas de redução de resíduos sólidos e líquidos, 
consumo de energia e água dentro da sua unidade? Se sim, explicitar. 

 

9 – Em sua opinião, os treinamentos e/ou outros tipos de esclarecimento 
acerca deste tema são suficientes para seu entendimento da sustentabilidade e 
da aplicação das ferramentas em sua unidade de hotel? 

  

10 - Qual a importância que você atribui às práticas de sustentabilidade na sua 
vida (trabalho, lar, praia, demais espaços de convivência)? 
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