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RESUMO 

 

Este estudo buscou identificar a existência ou não de práticas sustentáveis adotadas 
pelos empreendimentos do setor de meios de hospedagem dos distritos de Lumiar e 
São Pedro da Serra, no município de Nova Friburgo, RJ e, de que maneira elas 
podem contribuir para o destino se tornar mais competitivo. Embora tenha sido 
possível verificar a adoção de práticas sustentáveis pelos empreendimentos locais, 
não foram mapeadas articulações entre os meios de hospedagem para a 
elaboração, implementação e divulgação das mesmas no destino. Esse fato, embora 
aponte para a percepção de alguns empreendedores locais para as possibilidades 
que tais práticas podem oferecer, não oferece ao destino um retorno mais 
expressivo que pode ocorrer em caso de investimentos realizados por um elevado 
número de empreendimentos locais. Com o objetivo de facilitar a adoção de práticas 
sustentáveis por um elevado número de empreendimentos locais foi elaborada uma 
proposta para incentivar esse investimento, apontando os possíveis benefícios com 
a sua implementação. Para sua realização foram feitas pesquisas de cunho 
qualitativo, constituídas por aplicação de formulários com visitantes do destino, envio 
de questionários para os meios de hospedagem locais e para representantes do 
poder público do município de Nova Friburgo. 

 
Palavras-chave: Turismo. Práticas sustentáveis. Sustentabilidade. Competitividade. 
Lumiar, São Pedro da Serra. Nova Friburgo-RJ.  
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ABSTRACT 
 
This study sought to identify the existence of sustainable practices adopted by the 

enterprises of the sector means hosting of districts Lumiar and São Pedro da Serra, 

in the municipality of Nova Friburgo, RJ, and how they can contribute to the target 

become more competitive. Although it has been possible to verify the adoption of 

sustainable practices by local businesses, were not mapped joints between lodging 

facilities for the development, implementation and dissemination of the same fate. 

This fact, although point to the perception of some local entrepreneurs to the 

possibilities that such practices can offer, not the destination offers a return more 

expressive than can occur in case of investments by a large number of local 

enterprises. In order to facilitate the adoption of sustainable practices by a large 

number of local enterprises was drafted a proposal to encourage this investment, 

pointing out the possible benefits to its implementation. For its realization were made 

a qualitative research, consisting of questionnaires with visitors destination, 

submitting forms for lodging facilities and local government representatives in the 

municipality of Nova Friburgo. 

 
Key-words: Tourism. Sustainable practices. Sustainability. Competitiveness. Lumiar, 

São Pedro da Serra, Nova Friburgo-RJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora esteja presente nas pautas de governos há muitas décadas, a 

temática da sustentabilidade somente passou a ganhar força com a o maior 

interesse social com o tema nas últimas décadas do século passado. Popularizada a 

partir da década de 1990, em decorrência de questionamentos dos modelos 

econômicos adotados até aquele momento, e pela maior quantidade de eventos 

relacionados sobre o tema, a sociedade passa a exercer maior pressão sobre 

governos e empresas para incorporação de outros paradigmas além do econômico 

adotados até então.  

A sociedade, de maneira geral, passou (e ainda passa) por um processo de 

ampliação da compreensão da complexidade do tema, até há pouco tempo 

considerado inovador. No contexto histórico atual, a temática da sustentabilidade 

ganhou destaque em diferentes setores sociais, o que deu origem a uma série de 

mudanças na forma de exigir e consumir por parte dos consumidores e na forma de 

produzir e prestar os serviços por parte das organizações. 

O interesse social pela sustentabilidade vem fazendo com que pessoas 

alterem seus hábitos e costumes, passando a estar mais atentas aos resultados que 

eles podem causar. Este fato por si só já caracteriza uma mudança de 

comportamento, apontando para o desenvolvimento sustentável. Essa mudança de 

paradigma social vem ganhando força e se popularizando, ampliando o processo de 

mudanças. Isso se caracteriza com um conjunto de exigências que passam a ser 

feitas sobre as organizações empresariais, exigindo delas, também, uma mudança 

de postura, que passasse a priorizar outros elementos além do crescimento 

econômico.  

As pressões exercidas sobre as organizações geraram revisões nas suas 

práticas de gestão. Percebendo os anseios sociais, as empresas iniciaram um 

processo de respostas aos seus consumidores. No entanto, não foram todas as 

empresas que perceberam e iniciaram esse ciclo de mudanças. De maneira 

genérica é possível apontar quais foram as principais reivindicações sociais e como 

as organizações responderam a elas: a mudança de seus modelos produtivos, 

optando por meios de menor consumo de energia, água, e combustíveis fósseis; 

maior investimento na comunidade em que se inserem, dando um maior retorno à 

elas; além da elaboração e implantação de políticas de preservação ambiental, 
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social e cultural. É notória a mudança obtida a partir de pressões para a sua adoção, 

fazendo com que as organizações passem a ter um ideal mais amplo, indo além da 

visão estritamente mercantilista inicial.  

As organizações que trouxeram para a prática as mudanças apontadas pela 

sociedade, não apenas responderam a uma exigência social, mas também 

obtiveram retorno com esse investimento. Ganhando em termos de imagem e 

mercado, tendo a escolha de seu produto ou serviço vinculada à ações desse 

gênero. Além disso, contribuíram para a melhora da qualidade de vida das 

populações, de sua cultura e do ecossistema que as rodeiam. Já aquelas que não 

acompanharam as tendências podem estar tendo prejuízos em termos competitivos, 

em alguns casos sendo vinculadas a imagens insustentáveis, necessitando reverter 

a situação.  

Este trabalho buscou inserir atividade turística dentro desse contexto. Para 

tanto, abordou a mudança de paradigma em direção à sustentabilidade, tanto do 

ponto de vista social, representado pela visão dos visitantes de Lumiar e São Pedro 

da Serra, como do ponto de vista das organizações, representado pelos meios de 

hospedagem desse mesmo destino.  

Para que este estudo fosse realizado, foram escolhidos os distritos de Lumiar 

e São Pedro da Serra, no município de Nova Friburgo, localizado na região turística 

Serra Verde Imperial do estado do Rio de Janeiro. Essa escolha se justifica por ser o 

município de residência do autor, que viu nesse trabalho a oportunidade para 

devolver algo de positivo para os lugares que frequentou por muitos anos.  

Essa pesquisa se torna relevante por abordar um tema muito presente no 

cotidiano contemporâneo e por ter grande relevância para o desenvolvimento social. 

Especificamente para as localidades de Lumiar e São Pedro da Serra, este se torna 

um tema chave, uma vez que tem em seus bens matérias e imateriais seus 

principais atrativos que devem ser preservados para a sustentação da atividade por 

um longo período de tempo. O estudo evidenciou a importância atribuída por todos 

para a preservação da mata atlântica que os envolve, pela valorização da 

comunidade local e pela valorização dos bens históricos locais. 

Este trabalho objetivou estudar a importância da preservação sustentável do 

destino, centralizada nos meios de hospedagem como difusor das práticas 

sustentáveis e em sua percepção por parte dos seus visitantes. Mais 

especificamente, buscou-se verificar o atendimento aos desejos desses visitantes, 
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como forma de se diferenciar de outros destinos similares e agregar valor ao produto 

ofertado. Ou seja, a lógica de pressão imposta pelos consumidores fez com que 

organizações revissem suas ações. Nesse trabalho, buscou-se também, observar se 

os empreendedores identificam esses anseios e trabalham para atender a eles.  

Como elemento norteador do trabalho, a pesquisa procurou responder a 

pergunta “Os empreendimentos turísticos locais adotam práticas sustentáveis a fim 

de atender a demanda interessada nesse investimento?”. Baseados nesse 

questionamento foram utilizados diferentes mecanismos de pesquisa. Como 

instrumento inicial da pesquisa destaca-se a pesquisa bibliográfica, que forneceu a 

base teórica para o desenvolvimento da análise e o desenvolvimento das pesquisas 

a serem realizadas. O levantamento de dados envolveu o mapeamento de todos os 

empreendimentos de meios de hospedagem existentes nessas localidades. Com 

essas etapas concluídas foi iniciada a formulação e aplicação das pesquisas de 

campo. Inicialmente, foram elaboradas e aplicadas as entrevistas estruturadas com 

visitantes do destino, com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes locais, sua 

percepção a respeito de elementos da competitividade do destino e suas visões e 

interesses sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis no destino.  

Em seguida, foram elaborados os questionários que foram enviados via e-

mail, tanto para os meios de hospedagem mapeados anteriormente como para o 

representante do poder público municipal. Composto por cinco perguntas, o 

questionário enviado via e-mail para os empreendedores locais esteve focado na 

temática da sustentabilidade, questionando-os sobre a existência de práticas 

sustentáveis em seus negócios e sobre possíveis ganhos com o maior investimento 

nelas. Para fechar o tripé, visitantes - iniciativa privada – poder público, foi elaborado 

um questionário específico para o poder público municipal responder, composto por 

treze perguntas relacionadas com o papel do poder público municipal nessas 

localidades, seu apoio ao desenvolvimento do turismo em Lumiar e São Pedro da 

Serra, à difusão de práticas sustentáveis pelos mesmos.  

O trabalho apresenta-se estruturado em quatro capítulos. O primeiro deles, a 

introdução, expõe de maneira objetiva o tema estudado e de que maneira foi 

desenvolvido, explicitando também os objetivos e meios para se chegar ao resultado 

final.  

Em seguida, o segundo capítulo reporta as bases teóricas utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa. Nele são trabalhados temas como desenvolvimento 
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sustentável e a sustentabilidade, a adoção de práticas sustentáveis, a 

responsabilidade social empresarial e a competitividade. Foram esses os temas de 

maior embasamento, e a partir deles foi iniciado o trabalho de análise da pesquisa. 

O terceiro capítulo define melhor o destino. Nele, são apresentadas sua 

história, localização e o surgimento do advento do turismo nas localidades. Ainda 

nessa etapa do estudo serão melhores definidas a oferta e a demanda local. Na 

oferta são apresentadas, sua rede hoteleira, sua rede gastronômica e seus atrativos. 

Os dados da oferta serão melhor trabalhados no transcorrer do capítulo, com 

destaque para os meios de hospedagem. Será inda apresentada a demanda 

evidenciada na pesquisa que foi realizada com os visitantes. Ela dará início ao 

debate que também será detalhado em seguida. 

Com a contextualização atual sobre Lumiar e São Pedro da Serra, serão 

apresentados os resultados cruzados das pesquisas realizadas junto aos visitantes e 

meios de hospedagem. Esse cruzamento tem como intuito dialogar entre eles, 

mostrando as necessidades, dificuldades, problemas e anseios de cada um dentro 

do cenário diagnosticado. Como forma de apresentar soluções aos entraves 

mapeados, ao final é apresentada uma proposta para implantação de práticas 

sustentáveis. Essa proposta busca auxiliar o meio de hospedagem local para a 

implantação de práticas sustentáveis em seus negócios. Acreditando na ideia de que 

se adotadas por um elevado número de empreendimentos elas podem agregar valor 

ao destino, sendo um elemento de diferenciação e assim tornando-se um fator 

positivo para aumentar a competitividade do mesmo. 

As Considerações Finais procuram oferecer uma síntese dos pontos 

importantes abordados no decorrer da pesquisa, visando compreender a totalidade 

do trabalho, dentro do contexto proposto além de abrir possibilidades para novas 

pesquisas.   
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2 SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE NO TURISMO 

 

Este capítulo está estruturado para dialogar sobre o tema mais amplo do 

presente estudo, que é a sustentabilidade e a competitividade. Dentro disso será 

desmembrado buscando o aprofundamento e contextualização de cada um na área 

que é de interesse à pesquisa. De maneira geral apresenta a revisão da teoria 

necessária para o cumprimento do objetivo final da pesquisa que são a adoção de 

práticas sustentáveis como fator de competitividade para Lumiar e São Pedro da 

Serra. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável vêm ganhando destaque 

nas pautas de reuniões, estudos e investimentos na esfera pública, privada e 

acadêmica, despontando como uma das áreas de maior destaque no cenário global.  

Mas para que fosse possível chegar aos níveis de discussão de hoje, foi 

necessário um longo processo de pensamento e ação voltada para o crescimento 

econômico a qualquer custo, desconsiderando outras dimensões, que hoje, no 

século XXI, passaram a ter relevância, tais como as dimensões ambiental, social e 

cultural, além do antes, exclusivo, econômico. De maneira breve, é possível afirmar 

que o movimento ambientalista passou a ganhar força no decorrer das décadas de 

1960 e 1980, com a percepção social a respeito dos problemas que ficaram mais 

evidente, como consequências do período pós II Guerra, com a adoção do modelo 

econômico desenvolvimentista.  

Como resposta a essa mobilização social, em virtude do modelo industrial 

vigente naquele momento, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou um ciclo 

de conferências, consultas e estudos junto a seus países membros para início a um 

processo de busca de um desenvolvimento mais harmônico com o meio ambiente. 

Criada em 1983 pela Assembleia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), concentrou o debate sobre um tema que 

começava a despontar com mais força, o desenvolvimento sustentável. Composta 

por entidades não governamentais, políticos influentes e outros, tinha por objetivo 

elaborar um relatório sobre o tema, contemplando planos e ações dentro do cenário 

global. O maior legado desta Comissão foi entregue no ano de 1987. O Relatório de 
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Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum, foi um marco, visto que apresentou 

uma proposição para um novo paradigma de desenvolvimento. Foi a partir deste 

Relatório que a expressão desenvolvimento sustentável teve maior notoriedade, 

passando a ter maior repercussão midiática e consequentemente passando a ser 

mais conhecido. O conceito de desenvolvimento sustentável se popularizou como 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” (RELATÓRIO 

BRUNDTLAND, 1991, p. 41)  

Outro legado, também oriundo do Relatório de Brundtland foram os pilares 

norteadores do desenvolvimento sustentável. Esse foi elemento de grande 

importância na época por ter sido o primeiro a definir dimensões da sustentabilidade 

e por oferecer as bases para o desenvolvimento das demais dimensões 

posteriormente. Segundo este Relatório, o desenvolvimento a partir daquele 

momento deveria ser pautado no pilar econômico, no pilar da equidade social e no 

pilar da proteção ambiental. Isso implica dizer que o desenvolvimento social deve 

levar em consideração o equilíbrio entre os três pilares para estar de acordo com o 

ideal do desenvolvimento sustentável.  

Desse mesmo modo, o Consórcio CDS/ UNb – ABIPTI - Centro de 

Desenvolvimento Sustentável/ Universidade de Brasília - Associação Brasileira de 

Instituições de Pesquisa Tecnológica (2000, p.13) diz que o princípio da 

sustentabilidade: 

 
 
[...] não se limita ao cálculo utilitarista das consequências de cursos 
alternativos de ação. Impõe, às racionalidades instrumentais das diversas 
práticas humanas (economia, política, ciência e tecnologia, etc.), fins e 
valores que lhes são extrínsecos. Em suma, não basta ser eficiente para ser 
sustentável, embora a eficiência seja requerida pela sustentabilidade. A 
sustentabilidade funda, portanto, um sentido ético-político para o 
desenvolvimento. Deve ser percebida como um fenômeno complexo de 
múltiplas dimensões (social, espacial, ecológica, político-institucional, 
econômica, cultural, etc.), integradas como “vasos comunicantes” de um 
sistema. 
 
 

Com as diferentes compreensões sobre os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade, além do crescente interesse social, muitas pesquisas 

começaram a ser desenvolvidas sob esta temática.  

No entanto, a abrangência do conceito de desenvolvimento sustentável, o fez 

confundir com a sustentabilidade, gerando uma indefinição de até aonde vai cada 
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uma deles. Muitos pesquisadores apontam para essa abrangência, o que em muitos 

casos, acaba por gerar confusões entre conceitos que a principio parecem simples, 

mas que devem ser estudados em suas diferentes abordagens. 

De maneira geral, Mikhailova (2004, p. 25) difere sustentabilidade de 

desenvolvimento sustentável da seguinte maneira:  

 
 
Em seu sentido lógico sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, de 
se manter. Uma atividade sustentável é aquela que pode ser mantida para 
sempre. Em outras palavras: uma exploração de um recurso natural 
exercida de forma sustentável durará para sempre, não se esgotará nunca. 
Uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os elementos 
do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a 
qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que respeita a 
capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos.  
 
 

De acordo com a visão da autora, é possível compreender a sustentabilidade 

como o ideal ou patamar a ser buscado pela sociedade, governos e empresas para 

se manterem estáveis para sempre. Ao passo que desenvolvimento sustentável 

pode ser caracterizado como os meios a serem utilizados para que se possa buscar 

a sustentabilidade.  

Portanto, pode-se considerar que a sustentabilidade é a meta, e o 

desenvolvimento sustentável outro o caminho para se atingir essa meta. A 

possibilidade de alcance da sustentabilidade no contexto atual, ainda pode ser 

compreendido como utópico. Isso por ela ser muito ampla e de difícil monitoramento 

e ainda em processo de assimilação pela sociedade.  

 

2.2 O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

Como se sabe, o Brasil figurou durante anos, em um patamar de 

desenvolvimento abaixo dos países mais desenvolvidos do mundo, e como tal 

apresentou problemas recorrentes dessa condição. Como forma de reversão dessa 

condição, os gestores nacionais viram no modelo desenvolvimentista uma forma 

alternativa de aumentar sua competitividade no mercado global. Contudo, os meios 

utilizados para se chegar o mais próximo de produtos competitivos basearam-se em 

ações que se mostraram insustentáveis ao longo do tempo, comprometendo o 

transcorrer desse processo e seus resultados, conforme mostra o Consórcio CDS/ 

UNb – ABIPTI (2000, p. 15):  
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A competitividade inicial dos produtos industriais das economias 
retardatárias pode basear-se nos baixos preços locais de mão-de-obra e 
matérias-primas, na exploração (predatória ou não) dos recursos naturais e, 
ainda, na proteção ou subsídio estatal. Contudo, essas vantagens 
comparativas não são suficientes para assegurar o avanço do processo de 
industrialização, assim como não o são para garantir uma verdadeira e 
sustentada competitividade.  
 
 

Mesmo com a elevada industrialização brasileira entre os anos de 1900 e 

1980, com o país liderando a industrialização mundial, o modelo desenvolvimentista 

não devolveu para a sociedade os benefícios gerados pelo maciço processo de 

industrialização. Como provas da insustentabilidade do modelo desenvolvimentista 

adotado até aquele momento é possível destacar problemas que ainda são vistos 

hoje, tais como: O baixo desenvolvimento de tecnologia, o aumento da concentração 

de renda, o baixo nível de educação dos trabalhadores e a dependência de 

incentivos governamentais no país. Retratando a relativa estagnação ao qual o país 

ficou sujeito (CDS/ UNb – ABIPTI, 2000).  

Nos anos 1990 com a difusão da ideologia do neoliberalismo através da 

abertura dos mercados, de sua auto regulação e da não intervenção do governo 

propunha-se uma mudança do paradigma global, e também interno, no caso do 

Brasil. No entanto o que se viu não foram mudanças, mas sim uma espécie de 

continuação do modelo desenvolvimentista que vigorava até aquele momento.  

Os modelos de desenvolvimento referidos historicamente se mostraram 

incompatíveis com as necessidades sociais, centralizadas, em sua grande maioria, 

no crescimento econômico. No entanto, esses modelos, além de não atingirem um 

crescimento significativo em nações subdesenvolvidas também geraram problemas, 

degradações e retardos em outras esferas, dentre as quais se destacam, por 

exemplo, a ambiental, a social e a cultural.  No entanto as tendências para o futuro 

já apontam para o diálogo maior entre outras dimensões, e é esse diálogo que já 

podemos observar atualmente. Ao menos é o que aponta o Consórcio CDS/ UNb – 

ABIPTI (2000, p.42):  

 
 
A racionalidade econômica subjugou o social, o cultural, o político e a 
natureza às consequências lógicas e indubitáveis do desenvolvimento 
econômico, quando, na verdade, a esfera das atividades econômicas é 
parte das atividades humanas e, estas, estão incluídas nas dinâmicas da 
biosfera. A sustentabilidade obriga a racionalidade econômica a introjetar 
dimensões lógicas que a contêm e nas quais está contida, quais sejam, as 
forças cultural, ética, simbólica e mítica, encravadas nas valorações 
econômicas que fundamentam o cálculo utilitarista do desenvolvimento. A 
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atividade econômica não poderá desenvolver-se sustentavelmente se a 
natureza, que lhe fornece os recursos materiais e energéticos, estiver 
gravemente comprometida. 
 
 

Essas mudanças conduziram e ainda conduzem a sociedade para uma 

alteração de paradigma, para um novo modelo de desenvolvimento que passa a 

considerar não apenas o crescimento econômico, mas um conjunto de fatores, 

social, ecológica, econômica, cultural, política e espacial, passando a considerar o 

crescimento conjunto e não apenas um deles. A mudança de paradigma é apontada 

por (BASSAN; SIEDENBERG, 2008, p. 152 apud KUNZ, 2012, p. 146) da seguinte 

maneira: 

 
 
Atualmente o conceito de desenvolvimento está ligado a uma nova visão 
relacionada à qualidade de vida, sem deixar de buscar a eficiência 
produtiva; volta-se para as necessidades dos indivíduos, para a participação 
desses na [sua] região, como atuantes nesse processo de desenvolvimento.  
 

 
Esse novo modelo de desenvolvimento apontado pelos autores e que está em 

debate é composto por um grande desafio: a mudança de concepções e relações 

entre a sociedade a iniciativa privada e o poder público, na condução do processo 

de desenvolvimento de uma determinada localidade em um período do tempo. O 

Consórcio CDS/ UNb – ABIPTI (2000, p. 44) ampliou para seis dimensões de 

sustentabilidade o que antes havia sido definido pelo Relatório de Brundtland como 

o tripé da sustentabilidade. Essa ampliação possibilitou especificar melhor as 

dimensões, facilitando a compreensão desse novo modelo de desenvolvimento.  

Além das já presentes, dimensões econômica, social e ecológica, foram acrescidas 

as dimensões espacial, político-institucional e a cultural. 

 
 

• Sustentabilidade social – ancorada no princípio da equidade na distribuição 
de renda e de bens, no princípio da igualdade de direitos à dignidade 
humana e no princípio da solidariedade dos laços sociais; 

• Sustentabilidade ecológica – ancorada no princípio da solidariedade com o 
planeta e suas riquezas e com a biosfera que o envolve;  

• Sustentabilidade econômica – avaliada a partir da sustentabilidade social 
propiciada pela organização da vida material;  

• Sustentabilidade espacial – norteada pelo alcance de uma equanimidade 
nas relações inter-regionais e na distribuição populacional entre o 
rural/urbano e o urbano;  

• Sustentabilidade político-institucional – que representa um pré-requisito 
para a continuidade de qualquer curso de ação a longo prazo; 

• Sustentabilidade cultural – modulada pelo respeito à afirmação do local, do 
regional e do nacional, no contexto da padronização imposta pela 
globalização.  
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Esse modelo mais amplo foi adotado por este trabalho por ser mais atual e 

oferecer dimensões mais detalhadas da sustentabilidade. Isso facilita a 

compreensão sobre cada uma delas, além de oferecer bases mais sólidas para o 

estudo, quando se refere ao tema.  

A sustentabilidade surge da junção de múltiplas dimensões, a partir daí 

aparecerá o equilíbrio necessário ao desenvolvimento harmonioso das 

comunidades. Para que se torne possível é preciso que a sociedade entenda o seu 

papel na condução de um processo de desenvolvimento sustentável. Para que a 

meta sustentável possa ser atingida, a sociedade deve superar o paradigma 

enraizado, como assegura Rosa (2007, p. 52): 

 
 
Sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico recente que passa a 
questionar a sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria 
o conceito síntese desta sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A 
sustentabilidade pode ser considerada um conceito importado da ecologia, 
mas cuja operacionalidade ainda precisa ser provada nas sociedades 
humanas.  
 

 
Boechat e Paro (2007. p.3) corroboram com essa necessidade de mudança 

de paradigma ao apontarem:  

 
 
[...] os desafios que os indivíduos e sociedade irão se defrontar no próximo 
século, considerando outras dimensões, como as desigualdades 
econômicas e sociais, além do ambiente natural, são muitos. Alternativas 
para reverter ou amenizar esta situação podem incluir: diminuir as 
diferenças de riquezas entre países e pessoas; desenvolver economias 
mais ricas e inclusivas e tecnologias inovadoras para energia, alimentação, 
transporte e moradias. 

 
 

Mesmo que a partir de diferentes visões, é possível perceber uma ideia 

central que parece ser inegável. A de que se este modelo não for revisto, as 

sociedades futuras podem enfrentar crises em diversos setores, cabendo à 

sociedade atual o papel de se articular para cobrar a mudança de modelo. 

No entanto a sustentabilidade ainda não é um consenso entre a sociedade. 

Algumas linhas de pensamento não acreditam nos bens práticos que essa temática 

pode trazer, questionando sua efetiva contribuição para a sociedade. 

Um desses questionamentos trata a respeito da aplicação prática das 

dimensões da sustentabilidade. Apontando um caminho a ser traçado, algumas 
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possibilidades já são apontadas, mas reafirmam a importância da articulação social 

para torná-las reais.  

 
 
[...] consequência de um complexo padrão de organização que apresenta 
cinco características básicas: interdependência, reciclagem, parceria, 
flexibilidade e diversidade. Se estas características forem aplicadas às 
sociedades humanas, essas também poderão alcançar a sustentabilidade. 
(CAPRA 2006, apud ROSA, 2007, p. 47) 
 
 

Ou seja, o caminho para a sustentabilidade depende, antes de qualquer 

coisa, da percepção social e da articulação entre pessoas. Dessa forma torna-se 

possível a construção de um cenário que favoreça a sustentabilidade, 

compreendendo o seu caráter contínuo e de longo prazo, em que os resultados 

passem a se tornar visíveis com o passar do tempo e não, apenas, com atitudes 

solitárias e isoladas.  

A mudança no cenário global, de assimilação de conceitos e de sua aplicação 

prática tem sua inserção em variados meios e setores. O turismo, sendo uma das 

principais atividades no contexto atual passou a apresentar uma maior associação 

com a sustentabilidade. Essa associação será melhor detalhada na seção seguinte. 

 

2.2.1 A sustentabilidade no turismo 

 

Acompanhando tendências globais e atendendo a necessidades, turismo e 

sustentabilidade vivenciaram uma aproximação a partir da década de 80, por conta 

do aumento do interesse por novas formas de desenvolvimento. No turismo essa 

preocupação esteve ligada aos impactos negativos gerados pelo turismo de massas 

e a consequente necessidade de se repensar a maneira de fazer turismo, o que fez 

emergir uma ideia de turismo em menor escala e ao mesmo tempo menos 

agressivo. Sobre isso, Dias (2003, p.72) afirma que: 

 
 
Os recursos turísticos de que dispõe os países estão constituídos por sua 
vez no espaço, bens e valores. Trata-se de recursos cujo emprego não 
pode deixar-se a uma utilização descontrolada sem correr os riscos de sua 
degradação, e mesmo de sua destruição. A satisfação das necessidades 
turísticas não deve constituir uma ameaça para os interesses sociais e 
econômicos das populações das regiões turísticas, para o meio ambiente, 
especialmente para os recursos naturais, atração essencial do turismo, nem 
para os lugares históricos e culturais. Todos os recursos turísticos 
pertencem ao patrimônio da humanidade. As comunidades nacionais e a 
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comunidade internacional inteira devem desenvolver esforços necessários 
para sua preservação. 
 

 

Como sabido, o turismo é uma das mais dinâmicas atividades econômicas do 

mundo, e que apresenta um crescimento muito acentuado. Assim como qualquer 

outra atividade, a turística acarreta impactos em diferentes esferas. Este fato gera 

nos atores envolvidos com a atividade, a necessidade de minimização dos mesmos.  

Pela importância que adquiriu nas últimas décadas, o turismo passou a se um 

tema pontual para a Organização das Nações Unidas, ONU na difusão do 

desenvolvimento sustentável mundial. 

Como forma de nortear a atividade turística e difundir o turismo sustentável, a 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da OMT, redefiniu em 2003 

o seu entender sobre turismo sustentável, ampliando sua abrangência e ressaltando 

o caráter de equilíbrio em que a atividade deve estar pautada.  

 
 
As diretrizes para o desenvolvimento sustentável do turismo e as 
práticas de gestão sustentável são aplicáveis a todas as formas de 
turismo em todos os tipos de destinos, incluindo o turismo de 
massas e os diversos segmentos turísticos. Os princípios de 
sustentabilidade referem-se aos aspectos ambiental, econômico e 
sociocultural do desenvolvimento turístico, devendo haver um 
equilíbrio adequado entre essas três dimensões para garantir a 
sustentabilidade em longo prazo. (OMT, 2003 apud Almeida; 
Abranja, 2013, p. 20). 

 
 

A passagem da OMT sobre o conceito de turismo sustentável que merece 

maior destaque é a possibilidade de aplicação de práticas sustentáveis em todas as 

formas de turismo. Não se pode restringir o pensamento sustentável da atividade 

turística somente a determinadas formas de turismo, como por exemplo, ao 

ecoturismo. O respeito às particularidades de cada um dos segmentos de turismo 

deve sempre ocorrer, mas seu foco deve estar pautado nas premissas sustentáveis. 

O respeito e a difusão das premissas sustentáveis no turismo devem partir de todos 

os envolvidos na atividade, o que quer dizer, envolvimento público, privado e 

também dos visitantes.   

A implantação de práticas sustentáveis na atividade turística pode ser vista 

como uma oportunidade de desenvolvimento e de aumento da sua competitividade 

frente aos outros destinos turísticos. É possível observar o processo dessa maneira 

pelo fato de sua implantação exigir, efetivamente, o envolvimento daqueles que 
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estão envolvidos no processo, que segundo Cooper (2001 p. 61) “são os residentes 

locais, o trade turístico local, os trabalhadores do setor, os turistas e o poder 

público”. 

É importante destacar que assim como qualquer outro tipo de planejamento, o 

turístico para a sustentabilidade deve, necessariamente, ser pautado em um 

determinado período temporal. Isso implica dizer que esse processo deve ser 

pensado em longo prazo, com programas e ações que possam se completar ao 

longo do tempo. Os resultados que podem vir a surgir como frutos dessas ações, 

não aparecem de maneira imediata. Eles tendem a aparecer com o desenvolvimento 

do trabalho, exigindo dos envolvidos um comprometimento e respostas durante todo 

o processo. 

O turismo sustentável vem encontrando muitos caminhos para o seu 

desenvolvimento, no entanto, entraves característicos do passado ainda seguram o 

seu desenvolvimento. Esse fato acaba por gerar uma espécie de conflito que não 

possibilita o deslanchar de práticas sustentáveis pelo turismo. 

A difusão de práticas sustentáveis por empreendimentos e destinos turísticos 

apresentam dualidades. Ao mesmo tempo em que existem fatores que retraem a 

sua difusão existem aqueles que favorecem o seu desenvolvimento.  Como fatores 

que diminuem a velocidade de seu desenvolvimento estão a necessidade do trade 

turístico em obter receitas e retornos de investimento em curto prazo, 

desconsiderando os resultados, possivelmente maiores que o planejamento em 

conjunto e em longo prazo podem gerar. A dependência de determinadas regiões 

com a atividade turística. Além da necessidade de determinados destinos de 

inserção da moeda de fora para sua sustentação.  

Por outro lado, o que impulsiona seu desenvolvimento são as pressões dos 

consumidores, que hoje, em muitos casos tem a escolha de destino associada a 

questões sustentáveis. A diminuição de custos operacionais com a adoção de 

práticas sustentáveis. E a criação de políticas, prêmios e classificações voltadas ao 

incentivo de boas práticas, embora essas não estejam muito difundidas, estando 

restritas a determinados clusters turísticos. (COOPER, 2001) 

Comparando-se os entraves com os facilitadores do turismo sustentável 

percebe-se um aumento no incentivo às práticas sustentáveis do turismo no cenário 

mundial.  Porém, a incerteza em relação aos benefícios dessas práticas, o fomento 

do setor público e sua aceitação pela iniciativa privada ainda são pouco conhecidas 
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no Brasil. Isso sugere uma incapacidade administrativa, de observação de 

tendências e necessidades sem conseguir atender a elas no prazo exato. Esse 

retardamento põe o país num patamar abaixo do necessário, exigindo no futuro, 

ações emergenciais, desenvolvidas, em muitos casos, sem o devido planejamento. 

Com isso, ações passam a ser realizadas apenas para suprir uma necessidade 

evidenciada anteriormente, mas que não foram atendidas no momento e da maneira 

correta, sendo realizadas apenas para suprir uma necessidade mercadológica, sem 

o respeito a etapas necessárias.  

Do mesmo modo as dúvidas em relação ao Brasil podem ser aplicadas aos 

distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, onde ainda é pouco conhecida a adoção 

de praticas sustentáveis pela iniciativa privada e seu incentivo pelo poder público, 

auxiliando assim a competitividade do destino. 

 

2.3 COMPETITIVIDADE NO TURISMO  

 

Atualmente, governos e organizações empresariais pautam suas atividades 

no objetivo de se tornarem mais competitivos.  Mas o conceito de competitividade 

não foi tão fácil de ser assimilado e implantado por essas instituições. Ele surgiu 

como uma solução para empresas e nações a partir do advento da globalização. Ele 

buscou ser a base para solucionar diferentes problemas sociais, tais como 

desemprego, inflação, estagnação. Ao passar dos anos esse conceito foi sendo 

adaptado à realidade de cada instituição, auxiliando o desenvolvimento das 

organizações e o próprio mercado. (RUIZ, 2013). 

Essas práticas, ao mesmo tempo em que aumentam a disputa entre 

organizações, favorecem o seu desenvolver. A competição faz com que elas 

aprimorem seus processos, desenvolvam melhor seu produto, prestem um melhor 

serviço, e com isso, busquem liderar o seu mercado pelo melhor serviço oferecido 

ou prestado.  

A mesma lógica aplicada a organizações de outros setores pode ser aplicada 

a destinações turísticas, trazendo seus conceitos, especificamente características da 

atividade turística.  

Embora muitas abordagens sobre competitividade estejam focalizadas em 

questões de vantagens a partir do preço, este estudo buscou entender a 

competitividade em um contexto mais amplo, sob a perspectiva de um conjunto de 
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fatores.  Moraes (2006, p. 1) segue essa linha de pensamento ao afirmar que a 

“Competitividade deve ser entendida aqui como a capacidade de formular e 

implantar estratégias concorrenciais, que permitem ampliar ou conservar de forma 

duradoura uma posição no mercado”.  

Ao afirmar que a competitividade é uma forma duradoura de confirmar uma 

posição no mercado, é possível associar a competitividade com a sustentabilidade, 

visto que ambas buscam a sustentação das atividades a longos prazos. Essa 

associação beneficia não apenas aqueles que produzem ou prestam um serviço, 

mas também aqueles que consomem o produto em questão, aumentando sua 

satisfação por ter um produto melhor desenvolvido e sustentável em mãos. 

Reforçando a contribuição mútua dessa associação.  

No turismo, a competição pode ser aplicada tanto a destinos como a 

empresas do setor. A competitividade de um conglomerado turístico ocorre através 

da reunião de um conjunto de fatores físicos e não físicos. Silva (2004 p.374) 

corrobora com a ideia de envolvimento para a competitividade do turismo, afirmando 

que: 

  
 
[...] competitividade do turismo é a capacidade dos agentes de interferir nas 
atividades do turismo em um país, região ou zona turística, para atingir suas 
metas acima da média do setor de uma forma sustentada e sustentável, o 
que pode ser alcançado por concessões lucrativamente financiadas acima 
da média do setor, e por ganhos sociais e ambientais como consequência 
de intervenções de organizações e instituições públicas, além de obter a 
máxima satisfação do turista. Assim, o objetivo último da competitividade é 
atender da melhor forma possível às expectativas de todos os agentes que 
participam na atividade de turismo.  
 
 

Competitividade turística é, portanto, estar acima dos seus concorrentes, 

possibilitando o alcance de metas previamente delimitadas pelos agentes 

envolvidos, assim como respostas positivas para seus visitantes a fim de atender 

suas expectativas. É importante compreender que Silva, faz referência a um trabalho 

de grupo para o desenvolvimento de um determinado local. Interesses individuais 

são deixados de lado, fazendo emergir os benefícios gerais que o aumento 

competitivo pode trazer para essa destinação. Essa forma de desenvolvimento gera 

resultados sustentáveis e acessíveis aos envolvidos, fortalecendo essa destinação. 

A base da competitividade turística está centrada nas competências de cada 

destino, ou seja, onde ele é mais forte, tornando central o desenvolvimento correto 
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de suas competências. Esse desenvolvimento deve ser pautado em um modelo 

competitivo que contemple os agentes do destino, uma vez que são eles, juntos, que 

irão trabalhar para o fortalecimento geral, desenvolvendo produtos e serviços 

superiores e assim mais competitivos, chegando à frente desse mercado de destinos 

semelhantes a esse. (Ruiz, 2013).  

Um dos responsáveis pela estratégia competitiva dos destinos são as 

organizações. Para este estudo, as organizações e as praticas sustentáveis 

adotados por ela são abordadas como um fator de competitividade. Para isso busca-

se compreender o papel das organizações no contexto atual e como elas podem 

contribuir para o desenvolvimento local.  

 

2.3.1 Responsabilidade social empresarial  

 

Sabendo que o turismo pode ser um elemento importante na formação de um 

espaço mais sustentável, é preciso fazer com que o papel de cada um dentro desse 

contexto esteja bem definido. Á administração pública cabe um papel relevante, o de 

fomentar a atividade e envolver o seu meio, a fim de propiciar o ajuntamento de 

diversos interesses e setores sociais, alcançando, assim, um melhor resultado 

prático. A iniciativa privada possui um papel relevante dentro deste cenário. Cabe a 

ela discutir e por em prática aquilo que foi estipulado pelo e junto do poder público, 

em suas diferentes esferas. Entender e aprofundar o estudo sobre a participação 

dos empreendedores locais no desenvolvimento e estímulo à adoção de práticas 

sustentáveis dentro dos limites de Lumiar e São Pedro da Serra é o grande desafio 

deste estudo.  

Não se pode negar a natureza das empresas de terem como princípios 

básicos a satisfação de seus clientes e a obtenção de lucro. Mas, no cenário atual, a 

manutenção das empresas no mercado vai além dessa regra básica. Resultando de 

pressões crescentes, o século XXI exige um envolvimento social e ambiental maior 

por parte das organizações, fazendo com que as mesmas busquem mecanismos 

para a promoção de um maior bem-estar para a sociedade. Figueira e Dias (2011, p. 

50) classificam o envolvimento empresarial com a sociedade e o meio ambiente 

como “Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), ou ainda, Responsabilidade Social Organizacional (RSO)”. Para 
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esse trabalho foi utilizado um critério aleatório para fazer referência à 

responsabilidade corporativa, sendo escolhido o primeiro termo, RSE.  

A necessidade de envolvimento empresarial com a sociedade passou a ser 

mais abordada na década de 1960, com o aumento de empresas no mundo e dos 

consequentes problemas gerados por elas. Um marco desse momento foi o livro 

Silent Spring, (Primavera Silenciosa), de Rachel Carlson (1968), que tratava dos 

problemas relacionados aos pesticidas. Esse livro ajudou na geração de ativistas 

políticos para a causa, sendo a autora a precursora desse movimento, conforme 

concordam Svitz e Weber (2007, p.51) e Dias (2003, p.189). Mas foi na década de 

1990 que a Responsabilidade Social ganhou força, com a realização da Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida 

como ECO 92, que passou a tratar de maneira mais séria o debate a respeito da 

insustentabilidade das empresas em seus processos produtivos e como elas 

contribuíam para o agravamento dos problemas sociais e ambientais causados 

direta ou indiretamente por esses processos.  

Como dito, as pressões sobre as organizações foram gradativamente 

aumentando, assim como a consciência crítica da sociedade a respeito do papel das 

empresas com o meio. A pressão sofrida pelas empresas advém das expectativas 

de seus consumidores e da opinião pública, que concentram suas críticas na 

preservação do meio ambiente. A escolha pelo consumo de produtos de uma ou 

outra empresa já está associado a sua Responsabilidade Social, podendo a 

empresa perder mercado pela falta de investimento nessas práticas. 

 Assim sendo, empresas são pressionadas a melhorarem seus processos 

produtivos, sua relação com fornecedores e clientes, adoção de soluções 

energéticas renováveis, a minimização seus impactos ambientais e a adoção de 

iniciativas ecológicas inteligentes. Na ótica social, está focada na discriminação de 

minorias e mulheres, corrupção, valorização dos funcionários entre outros.  

Dessa forma, nota-se que “estas novas expectativas sociais adquirem uma 

extraordinária força, tornando-se, quando não cumpridas, muito mais graves para as 

empresas que as resultantes do não cumprimento de leis e regulamentos”. 

(FIGUEIRA; DIAS, 2011, p 52). As organizações passaram a estar muito mais 

suscetíveis às pressões exercidas sobre elas, devendo estar atentas ao cenário que 

se insere, mais do que isso, estar envolvida com ele, passando a trabalhar 

conjuntamente seus objetivos e funções com as demandas sociais. 



27 
 

Em termos práticos, (CORREA et al. 2012 apud CARDOSO et al. 2012, p 5.) 

define Responsabilidade Social Empresarial como: 

O conceito de sustentabilidade empresarial perpassa a gestão, com o 
objetivo de assegurar o sucesso empresarial em longo prazo e, 
concomitantemente, auxiliar o desenvolvimento socioeconômico da 
comunidade, visando à preservação do meio ambiente e a uma sociedade 
mais equilibrada. 
 
 

Do mesmo modo, Araya (2003 apud Figueira e Dias, 2011, p 50) reafirma o 

interesse socioambiental que a empresa deve ter e acrescenta que esse também é 

um modo de fidelizar, cativar e ganhar novos consumidores, pois é: 

  
 
[...] um conceito que promove um comportamento empresarial que integra 
elementos sociais e ambientais que não estão necessariamente contidos na 
legislação, mas que atendem às expectativas da sociedade em relação à 
empresa.  
 
 

Figueira e Dias (2011) entendem que a Responsabilidade Social Empresarial 

deve ultrapassar o comprimento das obrigações impostas por governos, entidades 

reguladoras e outros. Além de ir além de obrigações, a RSE é entendida por esses 

autores como um processo contínuo realizado por organizações para melhorar a 

qualidade de vida do meio em que se insere. Ainda de acordo com Figueira e Dias 

(2011), a organização: 

 
 
[...] deve acima de tudo, se responsabilizar por seus impactos sociais e 
ambientais. Se envolvendo com a comunidade na qual estão inseridas, visto 
que elas não podem negar os problemas e desafios de seu entorno. 
Fazendo parte do meio ela passa a participar de maneira efetiva do 
cotidiano local, se envolvendo nas necessidades e interesses sociais. (p.51)  
 
 

A necessidade de empresas responsáveis e com imagens positivas se 

popularizou, fazendo com que elas incorporassem ao seu objetivo final o 

engajamento social e ambiental. Fischer (2002,) classifica as empresas em duas 

condutas. Considerando que a primeira vertente pratica um investimento social, 

buscando promover resultados para as comunidades, passando, este a ser um bem 

para a própria empresa. Do outro lado, a segunda vertente entende os investimentos 

sociais e ambientais, como unicamente necessário, com o simples objetivo de gerar 

valor para marca e um melhor desempenho de seu produto.  
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Diante disso, nos questionamos sobre a efetiva adoção da RSE. Ao 

compararmos as duas condutas, é possível observar que ambas realizaram um 

investimento, o que as diferencia é a maneira que foi realizada. Uma classificada 

como espontânea e a outra como necessária. Embora os benefícios possam ser 

muito próximos ao final do processo, a sua condução pode gerar ganhos que 

ultrapassam as metas finais. O maior envolvimento social, a formação de lideranças 

locais e o real envolvimento empresarial com o seu meio caracterizam um processo 

enriquecedor para todos os envolvidos, muito por conta da espontaneidade na 

consolidação do processo.  

O cenário atual mostra-se cada vez mais favorável a organizações que 

norteiam seu funcionamento em ações sustentáveis. Na atividade turística estas 

ações são muito acentuadas, por se tratar de uma atividade que faz uso do espaço e 

de seus elementos, favorecendo ainda mais organizações que baseiam suas 

atividades no pilar da sustentabilidade.   

 

2.3.2 O cenário para as práticas sustentáveis 

 

Como visto, a sustentabilidade é a reunião de um conjunto de dimensões, 

entre as quais podemos destacar a social, ecológica, econômica, espacial, político-

institucional e cultural. O desenvolvimento atual deve ser pautado em cima dessas 

dimensões, buscando um crescimento equilibrado entre cada uma delas. Desta 

forma torna-se possível dizer, que a sustentabilidade é, portanto, suprir as 

necessidades atuais sem interferir nas gerações futuras.  

Mas a maneira de trazer a sustentabilidade para a prática tornou-se um 

desafio. A mudança de comportamento pela sociedade, em termos de consumo, de 

uso de materiais, de reciclagem e outros deve ser repensado, na busca pelo ideal 

sustentável. Para a aplicação prática do discurso e a mudança de paradigma, as 

possíveis soluções são as práticas sustentáveis. Essas práticas são meios efetivos 

de respeitar e preservar as dimensões da sustentabilidade. 

As práticas sustentáveis possuem diferentes naturezas, conforme será visto 

mais a frente, existindo as de alto ou baixo investimento, ou baixa ou alta 

complexidade o que possibilita a sua aplicação em diferentes desde residências ou 

até grandes organizações. Mas para as organizações devem ter papel de liderança 

nesse processo de mudança, conforme aponta o SEAC-SP, (2012, [s.p.]): 
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[...] as organizações que representam setores estratégicos no mundo 
contemporâneo devem encabeçar esta discussão, e mais, traduzirem os 
conceitos em atos práticos que irão dar a dimensão correta dos novos 
hábitos do cidadão consumidor, do profissional e do empresário. 

 
 

O SEAC-SP (2012) faz referência à força que as organizações tem para a 

difusão das práticas sustentáveis, por estarem em evidência e por promoverem uma 

forma de consumo atual, mas que pode ser usado para a promoção da 

sustentabilidade. Outro fator que deve ser considerado é o consumo histórico de 

bens e matérias-primas para o desenvolvimento de seus produtos e serviços. A 

aplicação de práticas sustentáveis é de responsabilidade de qualquer tipo de 

organizações, independentemente de seu tamanho, tipologia ou função. 

Voltando o estudo para as pequenas e médias empresas, que são as 

responsáveis pelo regular fluxo de visitantes de Lumiar e São Pedro da Serra, 

notamos que cabe, principalmente, a elas a preservação sustentável da localidade, 

independentemente de ações e/ou incentivos públicos. A respeito disso, o SEBRAE 

(2012, p. 6) afirma o seguinte sobre os pequenos negócios: 

 
 
Os pequenos negócios convivem com um ambiente cada vez mais favorável 
no Brasil. Nos últimos anos, eles foram estimulados pela demanda interna 
aquecida, mais empregos e maior oferta de crédito. Os investimentos em 
infraestrutura, os megaeventos esportivos e as políticas públicas de 
promoção da inclusão produtiva e financeira, bem como de erradicação da 
pobreza descortinam novas possibilidades nos próximos anos. Inovar, 
portanto, é imprescindível aos empreendimentos de pequeno porte. É fazer 
melhor, se diferenciar e, com isso, garantir competitividade global. 
 
 

Ao mesmo tempo os consumidores estão cada vez mais sensíveis a 

preocupações sustentáveis, muitas vezes condicionando suas escolhas a empresas 

que se mostrem atentas a essas demandas sociais, culturais, ambientais e outras. A 

esse respeito, o SEBRAE (2012, p.6) caracteriza os novos consumidores da 

seguinte maneira:  

 
 
Na outra ponta, consumidores mais exigentes, seletivos e bem informados 
tendem a escolher preferencialmente marcas, produtos e serviços que 
conquistaram prestígio e competitividade por causa de suas práticas 
sustentáveis. Esse é um diferencial competitivo que se aplica aos pequenos 
negócios. 
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Aliado às tendências de fortalecimento de práticas sustentáveis por empresas 

e pela mídia, a fim de incentivar a sua escolha pelos visitantes, o Ministério do 

Turismo e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, em conjunto com o Ministério da 

Ecologia e Desenvolvimento Sustentável da França e o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), criaram em 2012, a Campanha Passaporte 

Verde. Esta Campanha visa incentivar o visitante a realizar viagens mais 

sustentáveis, atribuindo ao visitante um papel de protagonista na atividade turística, 

por meio de ações e opções mais sustentáveis durante as viagens. Do mesmo modo 

incentiva a difusão de ações sustentáveis por parte de destinos e empresas para se 

tornarem mais competitivas em um mercado cada vez mais seleto e competitivo. O 

Ministério do Turismo do Brasil (2012) estabelece como objetivo da Campanha 

Passaporte Verde: 

 
 
Estimular o turista a adotar um comportamento de consumo responsável, e 
assim dar a sua contribuição para a conservação da natureza e a 
valorização da cultura dos destinos visitados, tornando a viagem mais 
prazerosa e recompensadora tanto para o turista quanto para a comunidade 
visitada. [s.p.]. 
 
 

Como é possível notar existe um cenário favorável à disseminação de 

práticas sustentáveis no cenário atual. Empresas encontram um ambiente favorável 

a seu crescimento, e para crescer devem se basear em práticas sustentáveis. Do 

outro lado, consumidores, interessados com a temática da sustentabilidade passam 

a dar preferência a empresas que valorizem de maneira visível e efetiva o ambiente 

em que estão inseridas.  

 

2.3.3 Práticas sustentáveis em meios de hospedagem 

 

Para nortear as ações sustentáveis em empresas turísticas, o Comitê de 

Turismo – ABNT/ CB 54 publicou no final de Outubro de 2006 a Norma ABNT NBR 

15.401 Meios de Hospedagem (ABNT; SEBRAE, p.7).   

Essa norma busca o fortalecimento do setor turístico, onde turistas estão cada 

vez mais exigentes e destinos cada vez mais competitivos. O uso da norma pelos 

meios de hospedagem tem por objetivo a geração de benefícios de diferentes 

ordens, tais como ambientais, econômicos, sociais e culturais. Sob a visão ambiental 

ele contribui para a preservação da biodiversidade e qualidade ambiental local. Do 
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ponto de vista econômico ele potencializa áreas utilizadas pelo turismo, torna-se um 

diferencial de marketing, pois gera vantagens competitivas para os meios de 

hospedagem e possibilita a expansão e acesso a outros mercados. Já nas 

dimensões social e cultural busca promover condições adequadas de trabalho, a 

preservação do patrimônio cultural, além de promover o respeito aos direitos dos 

trabalhadores e também das comunidades locais. (ABNT; SEBRAE, 2012) 

Com a finalidade de facilitar a implementação desta Norma, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) publicaram em 2012 o Guia de Implementação da 

Norma NBR 15.401, destinado à micro e pequenas empresas com o objetivo de 

facilitar a implementação de práticas sustentáveis. Para este estudo este será o 

modelo a ser seguido, com determinadas adaptações para serem aplicáveis aos 

distritos Lumiar e São Pedro da Serra, no município de Nova Friburgo. 

Com o intuito de estabelecer o meio para a aplicação de práticas sustentáveis 

em meios de hospedagem, o Guia de Implementação da NBR 15.401 sugeriu 

elaboração de práticas sustentáveis ligados a princípios da sustentabilidade. Estes 

princípios fazem referência às seis dimensões da sustentabilidade, social, ecológica, 

econômica, espacial, ambiental e político institucional. Já os sete princípios são o 

respeito à legislação vigente, a garantia dos direitos das populações locais, a 

conservação do meio ambiente natural e sua biodiversidade, o respeito ao 

patrimônio cultural e aos valores locais, o estímulo ao desenvolvimento social e 

econômico, a garantia da qualidade dos produtos, processos e atitudes, além do 

planejamento e gestão responsáveis. 

A partir desta interface foram elaboradas as práticas sustentáveis a serem 

aplicadas em empreendimentos turísticos. Cabe resaltar que este é apenas um 

modelo e pode sofrer alterações dependendo do tipo de estabelecimento, de sua 

localização e de algum outro fator que possa influenciar diretamente sua aplicação. 

A figura 1 associa de maneira estruturada os princípios da sustentabilidade às 

possíveis práticas que podem ser aplicadas para minimizar impactos negativos e 

maximizar potencialidades peculiares gerando resultados em termos de 

competitividade para o negócio, e também para o destino, se pensado em um 

contexto maior: 
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PRINCÍPIOS DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL 

EXEMPLOS DE AÇÕES 

1. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE                            O turismo 

deve respeitar a legislação vigente, em 
todos os níveis, no país e as convenções 

de que o país é signatário. 

Ter o empreendimento registrado no CADASTUR 

Possuir um sistema de tratamento de esgoto 

Assegurar que os salários pagos atendem o mínimo aos 
pisos da categoria dos colaboradores contratados, 

usando referências sindicais regionais 

2. GARANTIR OS DIREITOS DAS 
POPULAÇÕES LOCAIS                                                                                              

O turismo deve buscar e promover os 
mecanismos e ações de 

responsabilidade social, ambiental e de 
equidade econômica, inclusive as de 
direitos humanos e de uso de terra, 

mantendo e ampliando, a médio e longo 
prazo a dignidade dos trabalhadores e 

comunidades envolvidas. 

Dar preferência a população local para contratação 

Oferecer capacitação e treinamentos voltados para os 
colaboradores e comunidade local 

Estabelecer salários que não desvalorizem os 
colaboradores pertencentes a comunidade 

3. CONSERVAR O AMBIENTE 
NATURAL E SUA BIODIVERSIDADE                                                                            

Em todas as fases de implementação e 
operação o turismo deve adotar práticas 

de mínimo impacto sobre o ambiente 
natural, monitorando e mitigando 

efetivamente os impactos, de forma a 
contribuir para a manutenção das 

dinâmicas e e processos naturais em 
seus aspectos paisagísticos e físicos e 

biológicos, considerando o contexto 
social e econômico existente. 

Realizar ações específicas para a proteção das espécies 
ameaçadas de existentes na propriedade do meio de 

hospedagem. 

Implementar ações educativas com clientes. Por 
exemplo, a conscientização quanto a não alimentação 
de animais silvestres e o consumo de energia elétrica. 

Controlar a utilização de recursos naturais pelos meios 
de hospedagem. Por exemplo, através de manutenções 
periódicas  do encanamento para evitar desperdício de 

água. 

4. CONSIDERAR O PATRIMÔNIO 
CULTURAL E VALORES LOCAIS                                                                                   

O turismo deve reconhecer e respeitar o 
patrimônio histórico e cultural das regiões 
e localidades receptoras e ser planejado, 
implementado e gerenciado em harmonia 

às tradições e valores culturais, 
colaborando para seu desenvolvimento. 

Ceder o espaço do empreendimento para eventos 
culturais 

Conscientizar o cliente quanto aos costumes locais. Para 
que não haja desrespeito às tradições e sítios locais. 

5. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E ECONÔMICO DO DESTINO 

TURÍSTICO                                    
O turismo deve contribuir para o 

fortalecimento das economias locais, a 
qualificações das pessoas, a geração 

crescente de trabalho, emprego e renda 
e o fomento da capacidade local de 

desenvolver empreendimentos turísticos. 

Promover os produtos e serviços locais. Por exemplo, 
indicar passeios realizado por guias da  região. 

Utilizar produtos provenientes de fornecedores 
pertencentes à comunidade local. 

6. GARANTIR A QUALIDADE DOS 
PRODUTOS, PROCESSOS E 

ATITUDES                                                             
O turismo deve avaliar a satisfação do 

turista e verificar a adoção de padrões de 
higiene, segurança, informação, 

educação ambiental e atendimento 
estabelecidos, documentados, divulgados 

e reconhecidos. 

Possuir um meio de comunicação aberto a sugestões e 
reclamações 

Responder prontamente as reclamações e sugestões 

Oferecer a descrição clara de seus produtos e serviços 
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Cont. 
PRINCÍPIOS DO TURISMO 

SUSTENTÁVEL 
EXEMPLOS DE AÇÕES 

7. ESTABELECER O PLANEJAMENTO 
E A GESTÃO RESPONSÁVEIS                                                                           

O turismo deve estabelecer 
procedimentos éticos de negócio visando 

engajar a responsabilidade social, 
econômica e ambiental de todos os 

integrantes da atividade, incrementando 
o comprometimento do seu pessoal, 

fornecedores e turistas, em assuntos de 
sustentabilidade desde a elaboração de 

sua missão, objetivos, estratégias, metas 
e processos de gestão. 

Estabelecer e divulgar uma Política de sustentabilidade 

Envolver os colaboradores em ações e atividades 
ligadas a sustentabilidade 

Estabelecer critérios para a contratação de seus 
fornecedores 

 

Figura 1: Ações sustentáveis baseadas nos princípios do turismo sustentável 
Fonte: Meios de hospedagem. Sistema de Gestão da Sustentabilidade: Guia de Implementação, p. 10 

 

Como visto este conjunto de práticas sustentáveis pode variar em decorrência 

de determinados fatores. Por este motivo, a sua implementação deve seguir uma 

ordem lógica, que de maneira geral pode ser compreendida como diagnóstico, 

implantação e monitoramento. O Guia de Implementação da Norma NBR 15401 

elaborado em conjunto pela (ABNT; SEBRAE, 2012) elencou dezesseis etapas a 

serem seguidas como método de implementação das práticas sugeridas. Do mesmo 

modo que a definição das ações sustentáveis é de escolha dos empreendimentos, 

as etapas sugeridas pelo Guia também são adaptáveis à realidade de cada 

empreendimento, permitindo mudanças ao modelo (FIGURA 2).  

Práticas sustentáveis são, portanto, além de um movimento em busca pela 

sustentabilidade na prática, uma ferramenta para meios de hospedagem e destinos 

no aumento de sua competitividade em um mercado cada vez mais competitivo. Os 

distritos de Lumiar e São Pedro da Serra tem, na adoção de práticas sustentáveis 

por seus meios de hospedagem a oportunidade de agregarem valor e oferecer 

produtos cada vez mais competitivos. Esse movimento conjunto dará ao destino a 

oportunidade de se fortalecer em conjunto, agregando benefícios para todos e 

contribuindo para a preservação de uma localidade rica em suas múltiplas 

dimensões. 
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Figura 2: Método de implementação das práticas sustentáveis 
Fonte: ABNT; SEBRAE, 2012, p.10 e 11.  
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3 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS APLICADAS AO TURISMO EM LUMIAR E SÃO 
PEDRO DA SERRA, NOVA FRIBURGO, RJ 

 
 
Este capítulo apresenta os resultados das pesquisas realizadas nos distritos 

de Lumiar e São Pedro da Serra, município de Nova Friburgo. Na sua parte inicial, 

busca-se caracterizar o destino turístico, apresentando informações sobre a sua 

localização, história e formação. Em seguida, é dado enfoque ao início e 

consolidação da atividade turística em seu território. A partir desse entendimento, é 

detalhada a oferta e a demanda turística atual, com base nos resultados das 

pesquisas elaboradas pelo autor, com os visitantes e com os empreendedores de 

meios de hospedagem do destino.  

Na parte final do capítulo são analisados indicadores referentes à 

competitividade do destino, buscando iniciar o debate sobre adoção de práticas 

sustentáveis no destino. Para isso, os dados das pesquisas feitas com os visitantes 

e com os empreendedores locais foram cruzados, com o objetivo de trabalhar as 

visões, anseios e necessidades de cada grupo pesquisado de maneira conjunta. 

Obtendo as percepções desse debate são propostas algumas ações que poderão 

ser adotadas pelos empreendimentos do destino a fim de atender a demanda 

turística e gerar benefícios competitivos tanto para os empreendedores como para o 

próprio destino.  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA 
 

Situada na região central do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 

popularmente conhecida como a “Suíça brasileira” possui uma área total estimada 

em 933 km², um dos maiores municípios do estado, levando em consideração a 

extensão de terra. Seu clima é o tropical de altitude, com temperaturas amenas no 

verão e frias no inverno, tendo as estações bem definidas. A população municipal é 

estimada em 182.082 habitantes (CENSO IBGE, 2010), estando distribuída por seus 

oito distritos, compreendendo zonas urbanas e rurais. Para distinguir melhor cada 

um dos distritos municipais, adotaram-se as seguintes definições para as zonas rural 

e urbana:  

 
 
 
 



36 
 

 
Zona rural designa uma região não urbanizada, destinada a atividades de 
agricultura e pecuária, turismo rural, silvicultura ou conservação 
ambiental. Enquanto a zona urbana é a área de um município caracterizada 
pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados 
às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e 
circulação. (SIGNIFICADOS, 2012) 
 
 

A estrutura administrativa subdivide o município de Nova Friburgo em oito 

distritos, que são: 1° Nova Friburgo, 2° Riograndina, 3° Campo do Coelho, 4° 

Amparo, 5° Lumiar, 6° Conselheiro Paulino, 7° São Pedro da Serra, e o 8° distrito, 

Mury (Figura 3). 

O presente estudo compreende os territórios do quinto e do sétimo distritos, 

Lumiar e São Pedro da Serra, respectivamente. Estando, ambos, enquadrados na 

classificação de zona rural, conforme a definição. Suas atividades econômicas estão 

basicamente centradas na agricultura, floricultura, artesanato e turismo, sem a 

existência de uma grande estrutura urbana, com um elevado número de edificações 

ou elevada circulação de pessoas.  

 
 

 

 

Figura 3: Divisão Política de Nova Friburgo e área de estudo 
Fonte: Forem sindical e popular de Nova Friburgo, 2012. 
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A atual estrutura e organização das localidades herdaram as raízes da 

colonização do município de Nova Friburgo. Com o intuito de povoar a antiga 

Fazenda do Morro Queimado, atual Nova Friburgo, o Rei Dom João VI decretou, no 

ano de 1820, a criação da Vila de Nova Friburgo, desvinculando-a de Cantagalo, a 

maior cidade da região até aquele momento, por conta das grandes plantações de 

café. Com base naquele decreto, foi autorizada a vinda de famílias suíças e alemãs 

para povoar as terras da citada fazenda. As primeiras famílias chegaram por volta do 

ano de 1820 e se alocaram na sede da povoação do Morro Queimado.  

Passados dois anos de sua alocação, no ano de 1822, esses colonos, 

insatisfeitos com a improdutividade das terras que receberam decidiram abandoná-

las e seguir em busca de terras mais férteis. Seguiram então, rumo a leste de onde 

estavam, margeando o Rio Grande, que passava por parte do município. Desse 

êxodo, foram ocupadas as localidades de São José do Ribeirão, Bom Jardim, Barra 

Alegre e Santo Antônio até que chegaram ao território que hoje compreendem os 

distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. Ali encontraram terras férteis e se 

instalaram nas margens do Rio São Pedro, o que possibilitou o desenvolvimento 

agrícola e o surgimento, em 1822, de uma comunidade rural chamada São Pedro 

(SÃO PEDRO DA SERRA TUR, 2013; PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

FRIBURGO, 2013). 

Alvo de disputas locais por muitas décadas, essa região sofreu mudanças na 

administração local em decorrência de interesses sobre as terras de grande 

extensão. Anos após sua ocupação, no ano de 1889 foi criado o distrito de Lumiar, 

anexado à Vila de Nova Friburgo. No entanto, essa denominação durou apenas até 

o ano seguinte, quando por uma deliberação o distrito passou a ser intitulado São 

Pedro. A mudança de nome daquelas terras ocorreu por mais vezes, resultado de 

diferentes interesses.  

Em 1892 houve novamente uma nova nomeação, voltando ao antigo nome, 

Lumiar. Como resultado da disputa, em 1901, nove anos após a última mudança, a 

designação do distrito volta a ser São Pedro. Com esta nomeação e com Nova 

Friburgo elevada à condição de cidade, em 1911, a estrutura municipal foi baseada 

em dois distritos, Nova Friburgo (sede) e São Pedro. Mas este conflito ainda não 

tinha chegado a um desfecho. Em 1915, uma lei estadual resgata o nome do distrito 

como Lumiar. 
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Como resultado de anos de conflitos de interesses, em 1987, foi criado o 

distrito de São Pedro da Serra, resultado da seção de partes dos distritos de Lumiar 

(5º distrito) e Amparo (4º distrito), já existentes. São Pedro da Serra foi o sétimo 

distrito do município de Nova Friburgo. (SÃO PEDRO DA SERRA TUR, 2013; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, 2013).  

Com o passar dos anos as belezas naturais e a tranquilidade dessas 

localidades tornaram-se mais conhecidas e começaram a atrair visitantes e dessa 

forma a atividade turística se desenvolveu. Juntos os distritos, deram origem ao 

destino turístico Lumiar e São Pedro da Serra.  

 

3.2 O SURGIMENTO DO TURISMO EM NOVA FRIBURGO 

 

Na atualidade, entre os setores econômicos de maior expressão de Nova 

Friburgo destacam-se: a agricultura, primeiro setor econômico no município e que 

ainda demonstra grande produtividade, abastecendo uma parcela do estado do Rio 

de Janeiro; o setor da indústria metal mecânica que, mesmo com a diminuição de 

sua relevância a partir dos anos 1980, ainda tem grande representatividade para a 

economia local; o setor da moda íntima, com grande empregabilidade e geração de 

negócios o município é conhecido popularmente como a capital nacional da moda 

íntima; e o turismo, que apresenta relevância para a dinâmica econômica local. 

(D´ONOFRE, 2010).  

A infraestrutura, os atrativos turísticos e os serviços disponíveis atualmente 

para uso do turismo em Nova Friburgo são resultado do desenvolvimento da 

atividade no município.  

Foi no século XIX que a região serrana do Rio de Janeiro começou a registrar 

a ocorrência de fluxos turísticos. Com o intuito de fugir do calor durante o verão ao 

nível do mar, a Família Real portuguesa partia em direção a Serra da Estrela, atual 

cidade de Petrópolis. Este costume disseminou na elite carioca o hábito de subir a 

serra em busca de clima ameno, principalmente no verão. Para o município de Nova 

Friburgo, a chegada da Estrada de Ferro Cantagalo (1873), embora com o objetivo 

melhorar o escoamento da produção cafeeira do município de Cantagalo, também 

facilitou a vinda de veranistas da elite carioca aumentando o fluxo que existia até 

aquele momento. 
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A instalação da rede ferroviária para escoar a produção agrícola da região 
de certa forma, beneficiou diretamente o setor turístico de Nova Friburgo. O 
hábito de rumar às regiões de clima ameno durante o verão, deixado pelos 
monarcas lusitanos que vieram se estabelecer no Brasil no início do século 
XIX influenciou de sobremaneira o estabelecimento do fluxo turístico a Nova 
Friburgo. Os chamados veranistas eram membros da elite carioca, que 
deixavam a cidade do Rio de Janeiro para passar a temporada de verão em 
cidades serranas fluminenses. (D’ONOFRE, 2010, p.13). 
 
 

A região se consolidou no decorrer dos anos, tornando-se umas das mais 

visitadas do estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo acompanhou este crescimento 

e as localidades de Lumiar e São Pedro da Serra com a natureza exuberante e 

equipamentos turísticos bem qualificados acompanhou este crescimento. 

 

3.3 O TURISMO EM LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA  

 

Até meados da década de 1950 a região habitada pelos colonos suíços no 

século anterior era estritamente agrícola e extrativista, resultado dos solos propícios 

para a agricultura. Até aquele momento os habitantes daquelas localidades não 

tinham facilidade de ligação com a sede do município e a capital para o escoamento 

da produção, o que tornava o, até então distrito de Lumiar, de certa maneira isolado. 

Teixeira (1998) apud D’onofre 2010 revela que as décadas de 1950 e 1960 foram de 

intensas transformações para aquelas comunidades. Ainda na década de 1950, por 

iniciativa dos moradores locais foi implementada uma estrada rural, que passaria a 

ligar Lumiar a Mury (atual 8º distrito). A construção da estrada intensificou as trocas 

econômicas entre Lumiar e o mercado municipal e da capital. Anos mais tarde, na 

década de 1980 esta via foi asfaltada, melhorando ainda mais essas trocas. 

Aliadas às intensas transformações as quais aquelas comunidades tiveram, 

estão as chegadas dos primeiros visitantes a Lumiar na década de 1960. Oriundos 

do movimento de contracultura e fugindo da repressão do governo militar, seus 

adeptos passaram a vagar pelo interior do Rio de Janeiro, sendo os primeiros 

visitantes a chegarem a Lumiar. Já na década seguinte, 1970, adeptos de outros 

movimentos e religiões também passaram a frequentar aquele distrito. Embora não 

houvesse um interesse específico quanto à utilização de equipamentos turísticos 

tidos como clássicos (hotéis e restaurantes, por exemplo) sabia-se que a motivação 

para hippies, sufistas e seguidores da religião do Santo Daime para estarem nestas 

localidades rurais de Nova Friburgo era o ambiente tranquilo e distante de grandes 
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aglomerados urbanos, tão prezados pelos seguidores dessas filosofias, que se 

relacionam com o pacifismo e a proximidade com a natureza (TEIXEIRA, 1998 apud 

D’ONOFRE, 2010).  

Com o asfaltamento da via que ligava Lumiar a Mury, na década de 1980, a 

estrada que cumpria o papel de, apenas, escoar a produção rural tornou-se mais 

acessível. A melhora da acessibilidade tornou-se uma espécie de abertura dos 

distritos para a chegada de novos tipos de visitantes. Impulsionados pelo 

fortalecimento da classe média e pelo maior acesso aos automóveis nos anos de 

1980 a nova tipologia de visitantes começaram a chegar aos distritos, oriundos em 

sua maioria dos municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Este fato pode explicar o 

elevado número de visitantes nessas cidades atualmente. Dividindo espaço com os 

primeiros visitantes, eles ajudaram a impulsionar o turismo em Lumiar e São Pedro 

da Serra, já que vinham em busca, além da tranquilidade e contato com a natureza, 

qualidade nos produtos que passaram a ser oferecidos (D’ONOFRE, 2010). 

Deste novo e maior fluxo de visitantes surgiram equipamentos turísticos 

interessados nessa demanda. Como resultado formou-se um polo turístico dentro do 

município de Nova Friburgo, com empreendimentos capazes de atender diferentes 

expectativas, aumentando a competitividade local e fortalecendo as localidades.  

 

3.3.1 A oferta turística de Lumiar e São Pedro da Serra 

 

Integrado à região turística Serra Verde Imperial, Lumiar e São Pedro da 

Serra despontam como um polo turístico dentro do município de Nova Friburgo. Os 

distritos são responsáveis por atrair visitantes de diversas partes do Brasil que vem 

em busca da tranquilidade e principalmente, do contato com a natureza que esses 

distritos podem oferecer.  

Lumiar e São Pedro da Serra distam entre si em apenas quatro quilômetros, o 

que estimula a associação entre os seus atrativos e equipamentos turísticos. Por 

este motivo, neste trabalho eles serão entendidos como um destino turístico único. A 

competitividade deste destino é resultado de um conjunto de elementos, tanto 

naturais como planejados, em decorrência do fluxo turístico lá existente. Entre os 

principais elementos da oferta turística, os elementos que merecem destaque são os 

seus atrativos naturais, seus meios de hospedagem e seus restaurantes.  
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Os atrativos naturais do destino e a tranquilidade que eles transmitem são 

elementos de grande destaque de Lumiar e São Pedro da Serra. Isso se comprova 

ao se analisar a maneira com que essas localidades se posicionam no mercado. Os 

slogans de cada uma delas estão intimamente ligados à paz e a calma que elas 

proporcionam aos seus visitantes. Tanto para convidar possíveis visitantes como 

para fazer com que os que lá estão valorizem o fato de estarem desfrutando de todo 

aquele bem, os portais oficiais de cada localidade na internet e de alguns 

empreendimentos locais fazem uso dos slogans “Toda a luz do universo” para 

Lumiar e “Toda a paz do universo” para São Pedro da Serra. Nota-se que a íntima 

ligação entre aqueles que pensam o turismo deste destino e os bens ambientais 

para eles. 

Como visto, o ambiente natural possui grande relevância para o turismo 

nessas localidades. A Mata Atlântica, bioma presente em Nova Friburgo, figura entre 

as maiores áreas remanescentes no Brasil. De acordo com o levantamento realizado 

pela Organização Não Governamental SOS Mata Atlântica são aproximadamente 

94.367 hectares, ou 42, 63% de seu território coberto por aquele bioma. Os distritos 

de Lumiar e São Pedro da Serra comportam uma das áreas de grande concentração 

como ilustra a figura 4.  

 

 

 

Figura 4: Cobertura vegetal no município de Nova Friburgo 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria a Serviços, 
2009. 

Legenda 
  Área urbana 
  Massas d'água 
  Formações originais 
  Campo/ pastagem 
  Vegetação secundária 
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Além das montanhas e matas os maiores destaques do destino são os seus 

rios e cachoeiras. Distribuídos pelo destino, a sua maior concentração encontra-se 

em Lumiar e Boa Esperança, localidade daquele distrito. Ao todo são dezenas de 

atrativos naturais oferecidos aos visitantes, entre rios, cachoeiras e trilhas que 

possibilitam a pratica de diversas atividades, como rafting, rapel e arvorismo, 

mediante a contratação de alguma empresa de turismo receptivo do local para se 

aventurar em algo mais restrito. As figuras 5 e 6 reproduzem alguns dos principais 

atrativos naturais do destino. A figura 5 reproduz o mapa presente no portal do 

Circuito de Ecoturismo e Artes de Lumiar e São Pedro da Serra com os principais 

rios e cachoeiras das localidades e as suas distâncias para o centro de Lumiar: 

 
 

 

Figura 5: Mapa das principais cachoeiras e rios e sua distância para Lumiar 
Fonte: Portal do Circuito de Ecoturismo e Artes de Lumiar e São Pedro da Serra 

 

A figura 6, apresentada na página seguinte, reporta o mapa das principais 

trilhas do destino, também presente no portal do Circuito de Ecoturismo e Artes de 

Lumiar e São Pedro da Serra: 
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Figura 6: Mapa das principais trilhas e suas distâncias 
Fonte: Portal do Circuito de Ecoturismo e Artes de Lumiar e São Pedro da Serra 

 

Ao mesmo tempo em que compõem a identidade local, esses bens são 

utilizados pela atividade turística. Por conta disso, sua preservação para o uso 

contínuo e geração de bens para a localidade deve ser pensado por todos os 

envolvidos na atividade. O envolvimento deve partir de cada um, sem que seja 

necessário o incentivo, por exemplo, do poder público. A adoção de práticas 

sustentáveis é uma alternativa para a preservação local e ao mesmo tempo um 

diferencial para o destino, se realizadas em conjunto, o que quer dizer com o 

envolvimento do maior número de empreendimentos possível. 

Ao lado dos atrativos naturais os meios de hospedagem possuem grande 

importância para o desenvolvimento do turismo em Lumiar e São Pedro da Serra. 

Seus hotéis e pousadas são fatores determinantes para a competitividade deste 

destino. Eles oferecerem diferentes opções de hospedagem, possibilitando o 

atendimento de diferentes expectativas. Dessa forma, acabam se tornando um fator 

de atratividade a mais para quem busca a tranquilidade típica dessas localidades. 

Por esse motivo, este estudo está centrado nos meios de hospedagem como difusor 

de práticas sustentáveis para as localidades, visto que eles são os principais 

interessados em sua manutenção e no fortalecimento no mercado turístico.  

Na análise do ambiente para o desenvolvimento deste trabalho, procurou-se 

mapear a existência de meios de hospedagem em atividade permanente, ou seja, 
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que não funcionam apenas nos períodos de alta temporada do destino. Este 

funcionamento por temporada pode comprometer a imagem do destino, por fazerem 

a oferta local oscilar e por oferecerem, apenas, empregos temporários, por exemplo. 

No entanto, não foi possível diferenciar estabelecimentos temporários dos 

permanentes com exatidão. O resultado obtido refere-se a um número aproximado 

que o estudo conseguiu obter. 

O mapeamento inicial foi feito por meio dos resultados da pesquisa realizada 

na rede mundial, através de portais de viagens tais como, www.hotelinsite.com.br e 

www.exitorio.com.br. Como resultado desta busca, foram identificados 46 meios de 

hospedagem, entre hotéis e pousadas, que apresentavam portais próprios ou 

mecanismo de contato online. Posteriormente, com dados obtidos em uma listagem 

da Secretaria Municipal de Marketing e Turismo de Nova Friburgo, foi realizado um 

cruzamento dos dados e checado o mapeamento anterior. Esta listagem continha 60 

meios de hospedagem, porém não estava atualizada. A partir de um cruzamento dos 

dados das duas fontes de pesquisa, foram acrescidos cinco meios de hospedagem, 

totalizando uma oferta de 51 meios de hospedagem no destino. 

Este mapeamento resultou nas figuras 7 e 8, retratando o número de meios 

de hospedagem, unidades habitacionais e leitos de cada um dos distritos, Lumiar e 

São Pedro da Serra, respectivamente. Ao final foi possível mapear que o destino 

tem hoje 51, conforme observado nas figuras. 

Comparando a oferta de ambas as localidades é possível observar um 

número um pouco mais elevado de meios de hospedagem, unidades habitacionais e 

leitos em Lumiar se comparado a São Pedro da Serra (Figuras 5 e 6). No entanto 

eles são complementares, inclusive se fortalecendo por conta disso. 

Ao todo são aproximadamente 360 unidades habitacionais para um valor 

aproximado de 900 leitos. Esses números são expressivos e capazes de atender 

uma demanda interessada na qualidade dos serviços prestados por esses 

estabelecimentos.   
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OFERTA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM – LUMIAR 

MEIO DE HOSPEDAGEM UNIDADES HABITACIONAIS (UHs)  LEITOS 

CABANAS LUMIAR 9 56 

CHALÉS LUMIAR 5 12 

CANOPY CHALÉS SUSPENSOS                 2 4 

ECO RESORT HOTEL VILLA SÃO 
ROMÃO 

8 24 

ESTALAGEM CONDE REDONDO 4 8 

FAZENDA RANCHO ELDORADO 4 8 

HOTEL PARADOR LUMIAR 13 36 

PIERRÔ POUSADA E TABERNA 6 14 

POUSADA ALIÁ 6 14 

POUSADA ALTO ASTRAL 4 10 

POUSADA ARTE DE VIVER 5 13 

POUSADA BRILHO DO SOL 5 10 

POUSADA CAMINHO DAS 
CANDEIAS 

17 48 

POUSADA DAS ANDORINHAS 7 16 

POUSADA DO ITALIANO 7 16 

POUSADA DO KLEIN 16 40 

POUSADA DO VALE 9 18 

POUSADA ENCANTO DE 
RECANTO 

5 10 

POUSADA ENCONTRO DOS RIOS 5 10 

POUSADA ESTAÇÃO LUMIAR 4 13 

POUSADA FAZENDA PEDRA 
RISCADA 

8 20 

POUSADA FLOR DO MATO 6 17 

POUSADA FONTE VIVA 9 16 

POUSADA JARDIM REAL 6 12 

POUSADA LUAR DA SERRA 4 12 

POUSADA PANORAMA 10 25 

POUSADA POÇO FEIO 6 18 

POUSADA RIACHO DOCE 4 8 

POUSO DO TIÊ 10 20 

RECANTO DAS PEDRAS 
POUSADA 

5 10 

TOTAL 209 538 

 

Figura 7: Oferta de meios de hospedagem em Lumiar 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados obtidos junto a Sec. de Marketing e Turismo de 
Nova Friburgo.  
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OFERTA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - SÃO PEDRO DA SERRA 

MEIOS DE HOSPEDAGEM UNIDADES HABITACIONAIS (UHs) LEITOS 

COUNTRY INN E POUSADA 8 32 

FLOR DA SERRA CHALÉS 4 12 

DEGUSTARTE CAMA E CAFÉ 3 6 

POUSADA AMARILLYS 8 16 

POUSADA BELA VISTA 11 33 

POUSADA BOCAINA 8 16 

POUSADA BOM BOCADO 8 16 

POUSADA CANTEIROS 6 10 

POUSADA CANTO NOSSO 15 30 

POUSADA DA SERRA 10 17 

POUSADA DOS ANJOS 7 21 

POUSADA ECO RESORT NAGUAL 4 15 

POUSADA ESTRELA DA MANHÃ 8 16 

POUSADA GALO DA SERRA 11 29 

POUSADA LA GOLONDRINA 5 15 

POUSADA RECANTO DA SERRA 4 8 

POUSADA RECANTO DOS EUCALIPTOS 10 30 

POUSADA SÃO SARUÊ CHALÉ 5 10 

POUSADA SOLAR DO PASSAREDO 6 12 

POUSADA VALE DO ACONCHEGO 4 13 

POUSADA VILA DO CÉU 6 21 

TOTAL 151 376 

 

Figura 8: Oferta de meios de hospedagem em São Pedro da Serra 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos junto a Sec. De Marketing e Turismo de Nova  

     Friburgo. 

 

Outro destaque na oferta turística local é a sua rede gastronômica. Com 

opções de diferentes preços, variedades e ambientes ela desponta como um 

elemento chave do destino. Isso por se capaz de oferecer opções variadas, desde o 

chope produzido nos distritos até a culinária local, com alimentos produzidos na 

localidade, a tradicional truta da região e até mesmo a cozinha internacional. 

Embora o distrito de Lumiar tenha bares e restaurantes que possibilitem essa 

vivência, é em São Pedro da Serra que a boêmia e a boa culinária despontam como 

principal atrativo.  

Em resumo, a oferta turística de Lumiar e São Pedro da Serra consiste 

basicamente em seus atrativos naturais, meios de hospedagem e em sua 

gastronomia. Mesmo que existam outros fatores, como acesso, sinalização, serviços 

médicos e atrativos culturais, é a partir daqueles que esse destino constrói a sua 

força competitiva frente a seus concorrentes, auxiliando a atração e satisfação de 
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seus visitantes. Mas hoje, destino e empresas precisam ir além, buscar um 

diferencial, que no caso de Lumiar e São Pedro da Serra pode ser a sua 

diferenciação pela adoção de práticas sustentáveis. Para tanto, é preciso pautar o 

desenvolvimento em premissas da sustentabilidade, a fim de manter a sua 

localidade e comunidade preservada e ao mesmo tempo atender os desejos de seus 

atuais e potenciais visitantes. 

 

3.3.2 A demanda turística atual de Lumiar e São Pedro da Serra 

 

Diante da inexistência de dados regulares sobre o perfil do visitante do 

destino, para caracterizar a demanda de Lumiar e São Pedro da Serra, foi aplicado 

uma pesquisa de caráter exploratório com os seus visitantes no período do feriado 

prolongado da Semana Santa de 2013. Apesar de o objetivo ter sido atingir 10% do 

número total de leitos, problemas climáticos restringiram as respostas a um total de 

43 respostas, número muito significativo e que atendeu as necessidades da 

pesquisa, sendo 23 de homens e 20 de mulheres. Suas respostas possibilitaram 

traçar um perfil preliminar para os visitantes locais.  

A razão principal do fluxo turístico de Lumiar e São Pedro da Serra é o lazer e 

a recreação, conforme apontados na pesquisa. Dentro deste patamar destaca-se o 

contato com a natureza, por meio de seus diferentes atrativos, conforme apontado 

por muitos respondentes. Em segundo na ordem de principal motivação está o 

descanso e o lazer, muito atribuído a paz e tranquilidade característicos das 

localidades. É importante ressaltar o valor do meio para os visitantes, tornando-se 

essencial a sua preservação para a manutenção da atividade turística. Em seguida 

outros motivos ainda atraem visitantes, porém sem representatividade.   

O estudo evidenciou ainda que o destino recebe, em sua maioria, visitantes 

entre as idades de 26 a 50 anos e com uma escolaridade avançada (o maior índice 

de resposta concentrou-se no nível superior completo). Em sua maioria os visitantes 

são casados e possuem uma renda familiar média entre R$ 4.068 e R$ 6.780. Eles 

vêm dispostos a gastar em média 65 reais por pessoa durante o seu período de 

visita.  

Durante a aplicação da pesquisa a maior concentração de respostas quanto 

ao tempo de permanência no destino, apontou três dias, seguidos por mais de 

quatro dias, dois dias e um dia sem pernoite. Embora a aplicação do formulário 
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tenha sido realizada durante um feriado prolongado ele aponta para informações de 

que a maioria dos visitantes o hábito de pernoitar no destino. Durante sua visita é 

possível notar a relevância da hotelaria para o destino. Apontado por 58% dos 

respondentes quando perguntados se estavam hospedados em algum lugar, os 

meios de hospedagem foram os mais indicados, mostrando o hábito dos visitantes 

de se hospedar e reforçando a expressividade dos estabelecimentos para a 

dinâmica econômica local. 

Oriundos, em sua maioria do estado do Rio de Janeiro, os visitantes chegam 

principalmente da capital e de Niterói. Há também um fluxo de visitantes de São 

Gonçalo, Cabo Frio, e Macaé, além de visitantes procedentes dos estados de Minas 

Gerais e São Paulo. Os visitantes chegam ao destino normalmente em grupos. A 

maioria dos entrevistados respondeu ter visitado o destino em família, e em seguida 

junto de amigos, enquanto nenhum respondente afirmou estar viajando sozinho. O 

maior volume de visitantes ocorre em dupla, mas também em quatro pessoas. Deste 

indicador é notável o caráter mais familiar que o destino apresenta.  

Os visitantes de Lumiar e São Pedro da Serra, em sua maioria visitam o 

destino com relativa regularidade. Entre visitas frequentes e esporádicas, conforme 

revelado pelo estudo, é possível notar que os visitantes têm o hábito de retornar, 

sendo este outro indicador favorável ao destino. Do mesmo modo, um elevado 

número de visitantes fez a sua primeira visita ao destino e se mostrou satisfeito com 

o que esteve vivenciando. Quando indagados sobre a intenção de retornar, todos os 

respondentes afirmaram ter o interesse. Do mesmo modo todos eles indicariam a 

visita para outras pessoas. Esses dois últimos indicadores mostram que o destino 

caminha de maneira a satisfazer os visitantes, atendendo a muitas de suas 

expectativas.  

No entanto, ainda existem gargalos a serem solucionados, que podem elevar 

a competitividade local caso sejam revertidos. Tanto em questões referentes à 

infraestrutura, que são competência do poder público, quanto a práticas sustentáveis 

realizáveis por empreendedores, mudanças devem ser pensadas para o 

desenvolvimento do destino. A adoção de práticas socioambientais são cada vez 

mais valorizadas pelos consumidores, tornando-se até mesmo um dos fatores de 

decisão na escolha de produtos ou destinos. Sua implantação torna-se uma 

oportunidade para empresas de se destacarem em um mercado cada vez mais 

acirrado. 
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3.4 COMPETITIVIDADE E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM LUMIAR E SÃO 
PEDRO DA SERRA 

 

A força competitiva de Lumiar e São Pedro da Serra é formada por um 

conjunto de elementos, turísticos e não turísticos, que são a base para o 

desenvolvimento da atividade no destino.  

Com o intuito de avaliar a importância desses elementos para a 

competitividade local foi proposta a análise do destino, levando-se em consideração 

elementos de importância para ele. Para tal, foram considerados alguns dos 

indicadores adotados pela Fundação Getúlio Vargas na avaliação de escolha dos 

destinos indutores nacionais. Este recorte nos indicadores foi feito para que ele se 

enquadrasse na realidade do destino, respeitando suas especificidades e atendendo 

aos objetivos desse estudo.   

Com o recorte, foram considerados para a análise 18 indicadores, que se 

enquadram a estrutura local e desse modo pudessem ser aplicados ao estudo: 

Serviços médicos para o visitante, fornecimento de energia, segurança para o 

visitante, estrutura urbana nas áreas turísticas, serviços de comunicação, 

sinalização turística, serviço de informação ao visitante, serviços de turismo 

receptivo local, meios de hospedagem, restaurantes, espaços para realização de 

eventos, acessibilidade, atrativos naturais, atrativos culturais, eventos programados, 

promoção do destino, página do destino na internet e hospitalidade da população 

local.  

Esses indicadores foram apresentados aos visitantes em um quadro dentro 

do questionário aplicado a eles entre os dias 26 e 27 de Abril de 2013. Foi pedido 

para que cada um dos indicadores fosse avaliado entre muito ruim, ruim, regular, 

bom, excelente ou não sabe/ não respondeu. A partir das respostas obtidas 

observou-se a relevância desses indicadores para os visitantes, sendo possível 

notar aqueles que mais atendem as suas expectativas, os que são mais ou menos 

satisfatórios, os que carecem de investimento, contribuindo mais ou menos para o 

desenvolvimento turístico local. De acordo com essa avaliação serão analisados, por 

meio de observação pessoal, os itens que segundo os visitantes são os maiores 

responsáveis por atravancar e impulsionar o desenvolvimento turístico local.  
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O questionamento com os visitantes resultou em 43 respostas sobre cada um 

dos 18 indicadores escolhidos para o destino de Lumiar e São Pedro da Serra. A 

Figura 9 consolida esse universo e suas respostas: 

 

AVALIAÇÃO DA 
COMPETITIVIDADE 

M/R Ruim Reg. Bom Excel. N/R N/S TOTAL 

Serviços méd. para o turista 3 6 6 2 0 0 26 43 

Fornecimento de energia 0 0 5 26 1 0 11 43 

Segurança para o turista 0 1 3 21 13 0 5 43 

Estrutura urbana nas áreas turísticas 0 0 12 26 3 0 2 43 

Serv. de comunicação 1 12 19 9 1 0 1 43 

Sinalização turística 2 9 15 15 1 0 1 43 

Serviço de inf. ao turistas/visitante 1 5 16 15 1 0 5 43 

Serviços de turismo receptivo local 1 1 10 14 3 0 14 43 

Meios de hospedagem 0 0 2 20 9 0 12 43 

Restaurantes 0 0 2 30 5 0 6 43 

Espaços para realização de eventos 0 5 10 4 1 0 23 43 

Acessibilidade a Lumiar e São Pedro 0 6 12 22 2 0 1 43 

Atrativos Naturais 0 0 0 14 28 0 1 43 

Atrativos culturais 0 0 8 21 5 0 9 43 

Eventos programados 0 2 6 8 0 0 27 43 

Promoção do destino 1 19 9 9 0 0 5 43 

Página do destino na internet 3 10 10 10 0 0 10 43 

Hospitalidade da população local 0 0 0 20 22 0 1 43 

Legenda: M/ R = Muito Ruim, Ruim, Reg. = Regular, Bom, Excel = Excelente, N/ R = Não 
respondeu, N/ S = Não sabe.  
 

Figura 9: Avaliação dos indicadores de competitividade local pelos visitantes 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Antes de centrarmos a avaliação nos elementos de entrave e de destaque do 

turismo no destino, torna-se relevante considerar os elementos que, embora não 

possam ser considerados de grande relevância, interferem diretamente na 

competitividade do destino. No caso de Lumiar e São Pedro da Serra esses 

elementos são o fornecimento de energia, a segurança para o visitante e a estrutura 

urbana nas áreas turísticas. Eles funcionam de maneira regular, suprindo as 

necessidades locais e não interferem de forma negativa para o destino. Conforme 

ilustrado na figura 9 esses elementos tiveram uma avaliação similar mostrando o 

nível de satisfação. 

Os elementos com maior índice de respostas entre os níveis muito ruim e 

ruim (Figura 9), caracterizando entraves ao desenvolvimento turístico, foram a 
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sinalização turística, os serviços de comunicação e a promoção do destino (que 

inclui a página do destino na internet). 

É possível apontar a sinalização turística como um entrave ao turismo por 

conta de fatores referentes a sua conservação, localização e ausência de 

informações.  A sinalização turística é um elemento chave para o deslocamento de 

pessoas, acessibilidade ao destino e a seus atrativos. O investimento em placas de 

sinalização devem seguir padrões internacionais de sinalização, contemplando os 

nomes das localidades, as direções dos atrativos e suas respectivas distâncias. O 

investimento em placas de sinalização é um elemento chave, pois facilitam a 

localização e deslocamento do visitante no destino. Buscando melhorar sua oferta 

no mercado turístico, ele deve atender a esses requisitos básicos, estando a 

sinalização turística entre eles.  

Os serviços de comunicação ainda não abrangem todo o destino. Embora 

exista linha de telefone fixo, as operadoras de telefonia celular não atendem todas 

as localidades, e o acesso à internet ainda é limitado. Isso restringe o acesso à 

comunicação no destino e investimentos são necessários para atender às 

necessidades dos residentes e visitantes. No entanto muitos de seus visitantes 

demonstraram não ter o interesse pelo aumento do acesso à serviços de 

comunicação por buscarem se “desligar” e fugir da rotina, caracterizando um 

contraponto ao que foi diagnosticado, devendo ser levado em consideração em 

qualquer alteração que venha a ser feita. 

A promoção do destino foi o elemento apontado com maior frequência como o 

obstáculo ao turismo em Lumiar e São Pedro da Serra. A pouca divulgação na 

grande mídia, a rara participação em eventos, a ausência de um portal na internet 

mais efetivo e a inexistência de uma página oficial em redes sociais podem ser 

apontadas como os causadores dessa percepção. Evidenciando uma falta de 

percepção sobre a dinâmica atual e apontando para a necessidade de sua reversão, 

para o seu melhor posicionamento.  

Ao se tratar dos elementos que impulsionam o turismo nesse destino, é 

possível notar ainda na figura 6, que os elementos mais lembrados de maneira 

positiva, ou seja, com maior avaliação entre bom e excelente são segurança para o 

visitante, restaurantes, atrativos naturais e hospitalidade da população local. Todos 

esses elementos reforçam o ideal de contato com a natureza e tranquilidade, 
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característicos destas localidades, representado nessa avaliação por diferentes 

aspectos. 

Pode-se atribuir a presença da segurança entre os mais lembrados pela 

sensação de tranquilidade que os visitantes percebem no lugar. Embora a presença 

de policiais não seja representada em grande número a segurança passa a estar 

atrelada a serenidade local. O maior investimento neste elemento é a manutenção 

do caráter atual estrutural presente atualmente, de tal modo o policiamento 

ostensivo sem um elevado número de policias pode continuar a manter a ordem sem 

mudar o caráter local. 

Como um dos principais elementos da oferta local, os restaurantes 

apresentam opções variadas capazes de atender a diferentes demandas. Apesar de 

despontar como elemento de satisfação dos visitantes, esses estabelecimentos 

contam com uma crítica em massa. O preço cobrado é apontado como fator 

negativo da gastronomia local, podendo interferir no desempenho do destino para o 

visitante. Para o melhor posicionamento desses estabelecimentos é importante 

estudar os fornecedores, o próprio mercado consumidor e seus concorrentes. Desse 

modo é possível traçar estratégias para aumentar o seu poder de lucro e 

participação no mercado, ampliando a satisfação dos seus clientes e do destino.  

Os atrativos naturais são o elemento de maior força para o desenvolvimento 

turístico destes distritos. A manutenção da força competitiva de Lumiar e São Pedro 

da Serra está atrelada à preservação desses bens. Para tal torna-se importante o 

contínuo acesso da população e de seus visitantes a eles, já que por meio do uso é 

mais fácil sua valorização e preservação. Ao mesmo tempo campanhas de 

conscientização de seu uso devem ser feitas por todos aqueles que valorizem essas 

localidades, sejam eles o poder público, o trade turístico ou outros empresários, e 

assim tenham a sua adesão e valorização por todos. 

Como elemento mais lembrado por seus visitantes a hospitalidade local é o 

retrato de um povo simples e que tem satisfação em receber os visitantes. Os 

visitantes sentem-se acolhidos, o que facilita a troca entre visitante e visitado. Não é 

possível apontar uma forma de incentivar a hospitalidade. No entanto, existem 

mecanismos para tal. A conservação de bens locais pelo turismo, o investimento em 

infraestrutura a partir da atividade turística e a inserção de residentes no mercado 

turístico são formas de obter benefícios pela comunidade receptora e assim manter 

a troca positiva entre ambos.  
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É importante destacar que todos os elementos que compunham o grupo 

carecem de investimento. Mesmo aqueles que foram mais bem avaliados devem 

buscar sua melhora ou aprimoramento. Isso ajudará o destino a elevar o nível do 

produto ofertado e ao mesmo tempo a satisfação de seus visitantes. Mas hoje é 

preciso buscar um diferencial para se tornar mais competitivo. Uma alternativa 

proposta como diferencial para Lumiar e São Pedro da Serra é a adoção de práticas 

sustentáveis em conjunto por estabelecimentos do setor hoteleiro.  

 

3.4.1 Práticas sustentáveis em Lumiar e São Pedro da Serra 

 

Baseadas nas dimensões social, ecológica, econômica, espacial, política-

institucional e cultural da sustentabilidade buscou-se observar como os 

empreendedores locais atuam diante dessas dimensões e como os seus clientes 

veem a adoção ou não de práticas que atendam a elas.  

Para se chegar a essas respostas, foi aplicado via e-mail um questionário 

composto por cinco perguntas sobre a adoção de práticas sustentáveis aos 51 

meios de hospedagem locais (Apêndice A), englobando perguntas sobre o 

segmento em que atua o destino, sobre o conhecimento do que são práticas 

sustentáveis, de sua adoção pelos empreendedores locais e de possíveis benefícios 

que se pode extrair da adoção de práticas sustentáveis por um elevado número de 

meios de hospedagem em Lumiar e São Pedro da Serra. Desse total de pesquisas, 

foram obtidas repostas de nove meios de hospedagem, representando 18% de 

todos os empreendimentos locais, fator importante visto o caráter de contribuição e 

não obrigatoriedade das respostas. Esses meios de hospedagem, juntos, 

comportam uma oferta de 148 leitos, o que representa 16% da oferta de leitos do 

destino.  

Como a intenção da nossa pesquisa era entender se os empreendimentos 

locais atendem as expectativas e percepções de seus clientes em relação à adoção 

de práticas sustentáveis, os visitantes também foram questionados sobre o tema, 

quando entrevistados, a partir de perguntas (perguntas de numero 20 a 24 e 27 do 

formulário, Apêndice B) específicas sobre aquelas práticas. A pesquisa com os 

visitantes resultou em 43 respostas.  

Com os resultados de ambas as pesquisas, buscou-se identificar a atual 

situação da adoção das praticas sustentáveis pelos meios de hospedagem locais e 
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suas percepções por parte dos visitantes, levando-se em consideração os dois 

grupos de agentes sociais entrevistados. 

O aparecimento de problemas oriundos da atividade turística pode vir a gerar 

problemas para toda a cadeia do turismo em Lumiar e São Pedro da Serra. Um dos 

setores que poderia sofrer mais impactos diretos com esses problemas são os meios 

de hospedagem. Tendo disponível mais de 900 leitos, os meios de hospedagem 

juntos estão sujeitos a causar impactos de diferentes naturezas. Atentos a 

responsabilidade que tem para a sustentação do destino, empreendedores do setor 

de hotelaria parecem iniciar um processo para diminuírem os riscos causados por 

suas atividades.  

A pesquisa realizada com os empreendedores locais apontou a existência da 

ações que reafirmam o posicionamento de diminuição dos problemas oriundos de 

suas atividades. Entre as práticas citadas pelos representantes dos meios de 

hospedagem do destino foram apontadas: 

 Não retirada de madeira das matas existentes na propriedade, 

reflorestamento, plantio de flores, área da pousada inserida em uma 

(Reserva Particular de Patrimônio Natural) RPPN; 

 Reciclagem de lixo; 

 Utilização de energia solar, madeira de reflorestamento para saunas e 

lareiras e uso de lâmpadas econômicas 

 Uso de sistema de esgotamento sanitário e efluentes da cozinha, 

reutilização/ não utilização de óleo de cozinha 

 Preferência a produtos e fornecedores locais 

 Divulgação de passeios e eventos locais 

 Funcionários com carteira assinada e firma formalizada. 

 Montagem de composto orgânico, uso de casca de ovo como adubo de 

orquídeas e horta orgânica; 

 Conscientização dos colaboradores para o uso sustentável de recursos, 

alerta aos hóspedes quanto ao desperdício/ excesso de uso de materiais; 

 Adoção de tijolos ecológicos para construção e material de demolição para 

a construção. 

A figura 10 apresenta, em termos quantitativos, a distribuição das práticas 

sustentáveis entre os meios de hospedagem respondentes. Nela, as pousadas estão 
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representadas por números, visando preservar suas imagens. Em seguida, o item 

práticas adotadas refere-se a quantidade de práticas que cada empreendedor 

respondente afirmou ter em seu negócio. O item classificação busca qualificar as 

práticas adotadas por cada um dos empreendimentos, e para isso foi elaborado um 

critério próprio. A avaliação para a montagem do critério foi pautada na quantidade 

de práticas sustentáveis adotadas por cada empreendimento e no julgamento da 

qualidade de cada uma delas. Assim o critério ficou definido como: Ruim: práticas 

mal definidas e em baixa quantidade; Regular: práticas melhores definidas, porém 

em baixa quantidade; Bom: práticas bem definidas em quantidade média; Muito 

bom: práticas muito bem definidas e número médio e Excelente: práticas muito bem 

definidas em quantidade suficiente. Os números considerados como base para o 

critério foram o de total de respostas. O último item da figura refere-se ao principal 

retorno que os empreendedores apontaram ao investirem em práticas sustentáveis. 

 

DEFINIÇÃO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DESTINO 

Pousadas 
Práticas 
adotadas 

Classificação Retorno para o empreendimento 

POUSADA 1 3 Ruim Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 2 6 Bom Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 3 12 Excelente Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 4 4 Regular Positivo - retorno ambiental 

POUSADA 5 4 Regular Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 6 5 Muito bom Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 7 2 Ruim Positivo - satisfação do turista 

POUSADA 8 2 Bom Positivo - economia financeira 

POUSADA 9 4 Bom Positivo - retorno ambiental 
 

Figura 10: Definição das práticas sustentáveis em Lumiar e São Pedro da Serra 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados em pesquisa com meios de 
hospedagem 

 
 

Inicialmente, é notória a resposta positiva de todos os empreendedores 

respondentes sobre a adoção de praticas sustentáveis em seus negócios. Apesar de 

todos terem apontado para a existência dessas práticas em seus estabelecimentos, 

sua adoção de maneira mais contundente é vista em apenas cinco das nove 

pousadas, conforme apontado no item definição das práticas (Figura 7). Porém, 

mesmo aquelas que não apresentaram de maneira clara suas ações afirmaram as 

ter. Esse apontamento feito, mesmo que de maneira “tímida” por alguns 
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estabelecimentos, pode ser um indicador de interesse na implantação de práticas 

sustentáveis em seus estabelecimentos.  

Embora enumeradas, a lista de práticas sustentáveis adotadas pelos 

estabelecimentos seja vasta, é possível comprovar (Figura 7) que elas são muito 

concentradas em determinados estabelecimentos e ainda muito restritas a dimensão 

ecológica. Este fato evidencia um cenário ainda longe do ideal, sendo mais um 

indicativo de que o destino pode expandir seus benefícios caso venha a ter a adoção 

de práticas sustentáveis em um elevado número de estabelecimentos, aumentando 

assim sua competitividade.   

Quando questionados sobre os maiores benefícios que a adoção de práticas 

sustentáveis trás para seus negócios, os empreendedores não souberam definir ao 

certo quais eram eles, deixando de se beneficiar com esse mapeamento. A maioria 

dos empreendedores apontou a satisfação de seus clientes, seguido pelo retorno 

ambiental e pela economia financeira. Esse indicador aponta para os diferentes 

benefícios que a adoção de práticas sustentáveis pode trazer para os 

estabelecimentos, devendo ser este um mecanismo para o seu próprio controle. 

Sendo o maior deles, segundo a visão dos próprios empreendedores, o retorno dos 

visitantes, que podem ser potencializadas com uma articulação para uma adoção 

mais ampla e concreta pelos meios de hospedagem. 

Embora saibam que as atitudes sustentáveis de seus meios de hospedagem 

agradam aos seus hóspedes, os empresários não apontaram nenhum tipo de 

mapeamento, pesquisa ou entrevista com eles para aprimorar e desenvolver novas 

práticas que venham a atender sua demanda. Por esse motivo o estudo sobre as 

percepções de sustentabilidade propostas por esse estudo com os visitantes é 

relevante, pois poderá ajudar os estabelecimentos, mesmo que de maneira inicial, a 

entender o seu mercado e estimular práticas nesse sentido.  

Inicialmente, os visitantes foram questionados sobre a importância de ações 

sustentáveis para a valorização e preservação de Lumiar e São Pedro da Serra. 

Deste questionamento já foi possível um perfil de visitantes interessados no 

desenvolvimento de ações que prezam pela sustentabilidade no destino. Isso porque 

todos os respondentes concordaram com essa afirmação, dando a primeira 

indicação de interesse com a preservação do lugar visitado, dando sinal de que 

empresas locais precisam estar atentas ao seu anseio. 
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É importante que os empresários do trade turístico local percebam a 

indicação de seus visitantes e passam a se desenvolver sustentavelmente, o que 

hoje ainda é incipiente no destino. A adoção concreta de práticas sustentáveis por 

um elevado número de estabelecimentos mostra-se um fator motivacional para a 

escolha desse destino em uma próxima viagem. Do total de respondentes, 44% 

deles mostraram–se motivados a escolher o destino apenas pela adoção dessas 

práticas. Por sua vez, 35% deles disseram se motivar por atitudes sustentáveis 

associadas à melhoria de outro elemento, tal como a sinalização turística e a 

promoção do destino. Somados, eles totalizam 79% de visitantes potencialmente 

motivados a escolher o destino a partir de práticas sustentáveis adotadas por um 

grande número de estabelecimentos. O que pode contribuir de diferentes formas 

para o destino. Os empreendedores mostraram-se incapazes de perceber esse fato, 

já apresentando problemas para a competitividade do destino.  

Além da grande representatividade das respostas favoráveis à adoção de 

práticas sustentáveis em conjunto, os visitantes mostra-se dispostos a incentivar e 

prestigiar das práticas sustentáveis nos negócios locais. Do total de formulários 

aplicados, 79% afirmou estarem dispostos a pagar um valor superior ao que é pago 

hoje pela adoção de práticas sustentáveis nos estabelecimentos do destino. Esse 

indicador é de grande relevância para o destino, pois é um estímulo à adoção de 

práticas sustentáveis, pois facilita a cobertura de eventuais gastos para implantação 

das primeiras práticas, além de ser um elemento motivador para empresas 

adotarem, visto que não é possível negar o caráter de lucro que visam as 

organizações.  

Reafirmando a existência de poucas práticas sustentáveis em espaços do 

destino e o não atendimento dos mesmos, os visitantes foram questionados se 

notaram a existência de alguma prática sustentável onde estavam hospedados. Dos 

25 turistas hospedados apenas três disseram ter notado algum tipo de prática 

sustentável no meio de hospedagem em que estavam. Dentre as ações enumeradas 

por três visitantes, estão: O aquecimento de água a gás, o incentivo a economia de 

energia, o tratamento de água, a existência de horta própria e reciclagem. Os 

demais turistas hospedados nesses distritos afirmaram não ter visto nenhum tipo de 

prática sustentável. 

 Ainda sobre o desenvolvimento turístico pautado na sustentabilidade estão 

os outros espaços frequentados pelos visitantes, tanto privados quanto públicos. 
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Quando perguntado sobre a existência de práticas sustentáveis em outros espaços 

privados nas localidades, como bares, restaurantes e espaços culturais, apenas uma 

resposta afirmou ter notado, a separação de lixo. O que é muito pouco 

representativo para um destino que tem seus visitantes interessados em seu 

investimento, e pode ter nisso o seu diferencial.  

Trazendo a discussão para o papel do poder público e sua contribuição para o 

local, é relevante nos atentarmos para a visão do empresariado local. Eles apontam 

falhas que, segundo eles, impossibilitam um melhor desenvolvimento turístico para o 

local. Como exemplo apontam o fornecimento de infraestrutura básica falha, como 

falta de um posto médico de emergência e a carência de serviços de 

telecomunicações, exemplificado pela falta de uma linha de telefone fixo para uma 

determinada pousada. Sobre incentivos com vistas á sustentabilidade em Lumiar e 

São Pedro da Serra, foram apontados pelos representantes das pousadas ausência 

de iniciativas nesse sentido. A não implementação da Estrada Parque Serra Mar, a 

ausência de um programa de coleta seletiva são um exemplos dos entraves. 

Somado a isso, segundo a pesquisa com os visitantes, o poder público foi 

quem menos apresentou práticas sustentáveis para o destino. Nenhuma prática 

sustentável por parte do poder público foi observada pelos visitantes, reforçando a 

ausência do poder público no destino.  

O poder público concorda com essas afirmações, conforme informou uma 

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Apêndice C). No entanto 

ela alegou existir o apoio por parte do poder público, embora não tenha citado que 

tipo. No entanto, afirma que a falta de recursos para o turismo impede maiores 

investimentos. Ela apontou, também, para a possibilidade de criação de uma 

subprefeitura em Lumiar, afirmando que isso pode vir a alavancar ações para o 

turismo e para a sustentabilidade na atividade no futuro.  

Embora vinculados a Nova Friburgo, os distritos de Lumiar e São Pedro da 

Serra são um polo turístico que funcionam de forma independente, seja por seus 

atrativos naturais, paz e tranquilidade ou pela força de seu trade turístico. Mesmo 

sem um grande apoio do poder público, os agentes locais devem buscar soluções 

para atenderem a demanda evidenciada, e o mesmo tempo se tornarem mais 

competitivos em um mercado cada vez mais exigente. Ao se falar em ganho para o 

destino, todos os representantes dos meios de hospedagem afirmaram acreditar que 

a adoção de práticas sustentáveis em todos os empreendimentos pode tornar o 
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destino mais forte, sendo essa mais uma ferramenta de marketing e um importante 

componente de competitividade para este destino.  

A soma dos fatores indicados pelos representantes dos meios de 

hospedagem e por seus visitantes apontou para uma tendência global, a de 

escolhas sustentáveis pelos clientes e a adesão sustentável por parte das 

organizações. No entanto o cenário evidenciado em Lumiar e São Pedro da Serra 

não acompanhou em sua totalidade o contexto global, faltando para isso, a melhor 

compreensão e resposta dos empreendimentos locais para escolhas mais 

sustentáveis no destino.   

Para isso será proposto um modelo de trabalho a ser adotado coletivamente 

por empreendimentos do setor de meios de hospedagem locais.  O intuito dessa 

proposta é tornar mais simples a adoção de práticas sustentáveis, aumentando os 

retornos da atividade turística para as localidades, além de agregar valor aos meios 

de hospedagem e consequentemente para o destino, aumentando assim sua 

competitividade. 

 

3.4.2 Propostas para os meios de hospedagem de Lumiar e São Pedro da Serra 

 

Trazer a adoção das práticas sustentáveis para a realidade dos 

estabelecimentos é uma tarefa que depende do interesse dos próprios 

empreendedores em tornar os seus negócios mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, 

atender ao anseio de seus consumidores. Essa decisão poderá refletir em sua 

consolidação no mercado com uma imagem mais sustentável, tanto para o 

empreendimento como para o destino. Mesmo sem ser o ideal, a implantação de 

práticas sustentáveis por um elevado número de empreendimentos do setor de 

meios de hospedagem pode ocorrer sem o auxílio do poder público. Conforme dito 

pela representante da Secretaria de Meio Ambiente não há nenhum plano nesse 

sentido para o destino. Essa mobilização para implantação de práticas sustentáveis 

pelos empreendimentos pode, inclusive, exercer uma pressão maior sobre o poder 

público, podendo resultar daí uma maior aproximação entre ambos. 

Com o objetivo de atender a uma necessidade contemporânea e a demanda 

evidenciada por seus visitantes, ainda não suprida, é proposta a adoção de práticas 

sustentáveis em meios de hospedagem de Lumiar e São Pedro da Serra. Entende-

se que com a adoção dessas práticas o destino pode agregar valor ao seu produto e 
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ao mesmo tempo se diferenciar de seus concorrentes, podendo gerar resultados 

mais competitivos para o destino a partir daí.  

Assim como a pesquisa realizada com os visitantes, essa proposta visa 

auxiliar os empreendimentos a melhorarem seus serviços agregando a eles 

elementos importantes para a competitividade local.  

Com aproximadamente 51 meios de hospedagem, Lumiar e São Pedro da 

Serra possuem estabelecimentos de variados tipos, tamanhos e especificidades. Por 

esse motivo as ações a serem apresentadas nessa proposta são abrangentes e 

devem ser adequadas a realidade de cada um dos estabelecimentos. O acréscimo 

ou a retirada de práticas sustentáveis deve ficar a critério de cada meio de 

hospedagem. Se adaptando a realidade de cada um deles. 

A implantação de práticas sustentáveis pelos empreendimentos locais deverá 

estar condicionada a uma melhor compreensão do tema por seus empreendedores. 

Eles devem passar a conhecer as demais dimensões da sustentabilidade e sua 

aplicação no turismo para terem a exata noção da abrangência de todas as ações 

que serem colocadas em prática. A maioria deles associava práticas sustentáveis 

somente ao meio ambiente, ignorando as demais dimensões da sustentabilidade. 

Embora o perfil do destino possa conduzir para essa aproximação, pelo destino 

estar envolvido pela mata atlântica, a ampliação desse entendimento deve ser 

revisto. Somente a partir da absorção desse conhecimento será possível trazer cada 

uma das dimensões da sustentabilidade para a prática diária nos meios de 

hospedagem de Lumiar e São Pedro da Serra.  

Apenas para relembrar as dimensões da sustentabilidade, adotamos as 

definições apontadas pelo Consórcio CDS/ UNb – ABIPTI (2000, p. 44), que as 

define como a: Político institucional, a social, a ecológica, a cultural, a econômica, e 

a espacial. Ao todo, são seis dimensões que precisam ser entendidas e trazidas 

para a prática, se quisermos tratar de sustentabilidade.  

Essas seis dimensões, quando trazidas para o turismo, são a base para o 

desenvolvimento dos princípios do turismo sustentável, que são: a) o respeito à 

legislação vigente, b) garantias dos direitos as populações locais, c) conservação do 

ambiente natural e sua biodiversidade, d) preservação do patrimônio cultural e dos 

valores locais, e) estímulo ao desenvolvimento social e econômico do destino, f) 

garantia de qualidade dos produtos, processos e atitudes e g) estabelecimento do 

planejamento e da gestão responsáveis. O SEBRAE; ABNT, (2012), com vistas a 
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alcançar cada um desses princípios, desenvolveram práticas aplicáveis a cada um 

deles, abrangendo todas as dimensões da sustentabilidade, como apresentado na 

figura 11. 

O modelo apresentado (Figura 11) atende as necessidades do destino, e 

pelos seguintes fatores foi o escolhido como modelo para esta proposta: Está 

vinculado a norma de sistema de gestão ABNT NBR 15401, foi idealizado 

especificamente para meios de hospedagem e atinge a todas as dimensões da 

sustentabilidade. Esses três fatores mencionados acima favorecem a sua aplicação, 

pois ao atenderam todas as dimensões da sustentabilidade ficam de acordo com a 

necessidade do destino, e tem no próprio modelo apresentado, exemplificando as 

práticas, direcionando as ações a serem executadas. 

Conforme ilustrado na figura 11, são propostas inicialmente 19 práticas 

sustentáveis distribuídas entre os sete princípios do turismo sustentável, atendendo 

a todas as dimensões da sustentabilidade. A adoção das práticas sustentáveis deve 

ficar a critério de cada empreendimento, uma vez que a adoção das práticas 

sustentáveis deve ser ajustada a realidade de cada um deles. 

No entanto, mesmo que eventuais alterações venham a ocorrer, em relação a 

lista de práticas sugeridas,  é obrigatório que as práticas adotadas pelos diferentes 

empreendimentos englobem todos os sete princípios do turismo sustentável.  

Somente ao final da adoção das práticas sustentáveis de todos os sete princípios da 

sustentabilidade será possível afirmar ter chegado ao fim do processo de 

implantação das mesmas. 

Definidas as possíveis práticas sustentáveis a serem implementadas, os 

empreendedores devem se mobilizar para realizar as adaptações aplicáveis em seu 

estabelecimento. A partir desse momento torna-se viável a implantação das 

mesmas. 

A efetivação das práticas sustentáveis deve ser cumprida dentro de um 

período temporal pré-determinado. Para isso esse trabalho sugere um período 

temporal de nove meses para o processo de implantação de práticas sustentáveis. 

Conforme detalhado no cronograma de ações (Figura 12). Embora definido em nove 

meses ele pode ser alterado a partir de um estudo melhor detalhado antes do início 

do processo.  
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PRINCÍPIOS DO TURISMO SUSTENTÁVEL SUGESTÕES DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

1. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE                            O 
turismo deve respeitar a legislação vigente, em todos os níveis, 

nó país e as convenções de que o país é signatário. 

Ter o empreendimento registrado no CADASTUR 

Possuir um sistema de tratamento de esgoto 

Assegurar que os salários pagos atendem o mínimo aos 
pisos da categoria dos colaboradores contratados, 

usando referências sindicais regionais 

2. GARANTIR OS DIREITOS DAS POPULAÇÕES LOCAIS                                                                                              

O turismo deve buscar e promover os mecanismos e ações de 
responsabilidade social, ambiental e de equidade econômica, 

inclusive as de direitos humanos e de uso de terra, mantendo e 

ampliando, a médio e longo prazos a dignidade dos trabalhadores 
e comunidades envolvidas. 

Dar preferência a população local para contratação 

Oferecer capacitação e treinamentos voltados para os 
colaboradores e comunidade local 

Estabelecer salários que não desvalorizem os 
colaboradores pertencentes a comunidade 

3. CONSERVAR O AMBIENTE NATURAL E SUA 
BIODIVERSIDADE                                                                            

Em todas as fases de implementação e operação o turismo deve 
adotar práticas de mínimo impacto sobre o ambiente natural, 

monitorando e mitigando efetivamente os impactos, de forma a 

contribuir para a manutenção das dinâmicas e e processos 
naturais em seus aspectos paisagísticos e físicos e biológicos, 

considerando o contexto social e econômico existente. 

Realizar ações específicas para a proteção das espécies 
ameaçadas de existentes na propriedade do meio de 

hospedagem. 

Implementar ações educativas com clientes. Por 
exemplo, a conscientização quanto a não alimentação de 

animais silvestres e o consumo de energia elétrica. 

Controlar a utilização de recursos naturais pelos meios 
de hospedagem. Por exemplo, através de manutenções 

periódicas  do encanamento para evitar desperdício de 
água. 

4. CONSIDERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E VALORES 
LOCAIS                                                                                  

 O turismo deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico e 
cultural das regiões e localidades receptoras e ser planejado, 

implementado e gerenciado em harmonia às tradições  e valores 

culturais, colaborando para seu desenvolvimento. 

Ceder o espaço do empreendimento para eventos 
culturais 

Conscientizar o cliente quanto aos costumes locais. Para 
que não haja desrespeito às tradições e sítios locais. 

5. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
ECONÔMICO DO DESTINO TURÍSTICO                                  

  O turismo deve contribuir para o fortalecimento das economias 
locais, a qualificações das pessoas, a geração crescente de 

trabalho, emprego e renda e o fomento da capacidade local de 

desenvolver empreendimentos turísticos. 

Promover os produtos e serviços locais. Por exemplo, 
indicar passeios realizado por guias da  região. 

Utilizar produtos provenientes de fornecedores 

pertencentes à comunidade local. 

6. GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS, PROCESSOS 
E ATITUDES 

O turismo deve avaliar a satisfação do turista e verificar a adoção 

de padrões de higiene, segurança, informação, educação 
ambiental e atendimento estabelecidos, documentados, 

divulgados e reconhecidos. 

Possuir um meio de comunicação aberto a sugestões e 

reclamações 

Responder prontamente as reclamações e sugestões 

Oferecer a descrição clara de seus produtos e serviços 

7. ESTABELECER O PLANEJAMENTO E A GESTÃO 
RESPONSÁVEIS                                                                           

O turismo deve estabelecer procedimentos éticos de negócio 

visando engajar a responsabilidade social, econômica e 
ambiental de todos os integrantes da atividade, incrementando o 
comprometimento do seu pessoal, fornecedores e turistas, em 

assuntos de sustentabilidade desde a elaboração de sua missão, 
objetivos, estratégias, metas e processos de gestão. 

Estabelecer e divulgar uma Política de sustentabilidade 

Envolver os colaboradores em ações e atividades ligadas 
a sustentabilidade 

Estabelecer critérios para a contratação de seus 
fornecedores 

 

Figura 11: Práticas sustentáveis baseadas nos princípios do turismo sustentável 
Fonte: ABNT; SEBRAE, 2012, p.10 e 11.  

 

Ainda que venham a existir diferenças no tempo necessário para cada 

empreendimento na implementação das práticas sustentáveis, é importante que os 

estabelecimentos cumpram os períodos preestabelecidos, a fim de todos os 

envolvidos caminharem juntos e obterem benefícios coletivos.  
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O cronograma de ações ilustra o período de aplicação das práticas definidas, 

atendendo aos sete princípios da sustentabilidade (Figura 12). Porém, como a 

escolha das práticas a serem adotadas é um critério de cada estabelecimento, não é 

possível precisar o período em que cada uma das práticas deve ocorrer, e sim, o 

período em que cada um dos princípios da sustentabilidade turística deve ter as 

suas práticas sustentáveis aplicadas e em funcionamento.  

Com a intenção de agregar valor ao destino por meio de práticas sustentáveis 

adotadas em conjunto, a divulgação é um elemento fundamental. Para fortalecer a 

imagem do destino e dos próprios estabelecimentos é proposta a sua divulgação em 

grupo. O objetivo da divulgação coletiva é tornar visível aos potencias e efetivos 

visitantes as ações implementadas, valorizando assim os esforços realizados para 

tornar os estabelecimentos e também o destino, mais sustentáveis.  

Para isso, proposto um plano de divulgação para a captação de visitantes e 

divulgação das práticas sustentáveis adotadas no destino, representado pelos meios 

de hospedagem, inicialmente. Entre as ações previstas estão a criação de um web 

site, a identificação dos empreendimentos que possuem práticas sustentáveis, 

placas informativas sobre a adoção de práticas sustentáveis no destino e elaboração 

de folheteria própria.  
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CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

Práticas sustentáveis                                  Meses de execução 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
MÊS 

7 
MÊS 

8 
MÊS 

9 

1. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE 

Ter o empreendimento registrado no 
CADASTUR 

         
Possuir um sistema de tratamento de esgoto 

         Assegurar que os salários pagos atendem o 
mínimo aos pisos da categoria dos 

colaboradores contratados, usando referências 
sindicais regionais 

         

2. GARANTIR OS DIREITOS DAS 
POPULAÇÕES LOCAIS 

Dar preferência a população local para 
contratação 

         Oferecer capacitação e treinamentos voltados 
para os colaboradores e comunidade local 

         
Estabelecer salários que não desvalorizem os 

colaboradores pertencentes a comunidade 

         

3. CONSERVAR O AMBIENTE 
NATURAL E SUA 
BIODIVERSIDADE 

Realizar ações específicas para a proteção 
das espécies ameaçadas de existentes na 

propriedade do meio de hospedagem. 

         
Implementar ações educativas com clientes. 
Por exemplo, a conscientização quanto a não 

alimentação de animais silvestres e o consumo 
de energia elétrica. 

         
Controlar a utilização de recursos naturais 
pelos meios de hospedagem. Por exemplo, 

através de manutenções periódicas  do 
encanamento para evitar desperdício de água. 
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Cont. 

Práticas sustentáveis                                  Meses de execução 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
MÊS 

7 
MÊS 

8 
MÊS 

9 

4. CONSIDERAR O 
PATRIMÔNIO CULTURAL E 

VALORES LOCAIS 

Ceder o espaço do empreendimento para 
eventos culturais 

         Conscientizar o cliente quanto aos costumes 
locais. Para que não haja desrespeito às 

tradições e sítios locais. 

         
5. ESTIMULAR O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
ECONÔMICO DO DESTINO 

TURÍSTICO 

Promover os produtos e serviços locais. Por 
exemplo, indicar passeios realizado por guias 

da  região. 

         Utilizar produtos provenientes de fornecedores 
pertencentes à comunidade local. 

         

6. GARANTIR A QUALIDADE 
DOS PRODUTOS, PROCESSOS 

E ATITUDES 

Possuir um meio de comunicação aberto a 
sugestões e reclamações 

         Responder prontamente as reclamações e 
sugestões 

         Oferecer a descrição clara de seus produtos e 
serviços 

         

7. ESTABELECER O 
PLANEJAMENTO E A GESTÃO 

RESPONSÁVEIS 

Estabelecer e divulgar uma Política de 
sustentabilidade 

         Envolver os colaboradores em ações e 
atividades ligadas a sustentabilidade                   

Estabelecer critérios para a contratação de 
seus fornecedores                   

Figura 12: Cronograma para implantação de práticas sustentáveis 
Fonte: Elaboração própria 
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Cada uma das ações previstas deve atender as suas funções, auxiliando no 

retorno previsto para os empreendimentos que adotaram práticas sustentáveis. 

O web site terá a função de apresentar e divulgar o destino de uma maneira 

sustentável, destacando o seu diferencial diante de destinos concorrentes similares. 

Para tal, destacará as práticas que o destino possui com um enfoque nos meios de 

hospedagem participantes. A sua função é atingir potenciais visitantes que além do 

interesse no contato com a natureza, paz e tranquilidade desse destino, também 

valorizem as empresas que prezam pela sua preservação e desenvolvimento 

sustentável.  

A identificação dos meios de hospedagem e as placas informativas sobre a 

adoção de práticas sustentáveis existentes no destino são complementares e 

buscam ambientar o visitante ao meio sustentável que se busca criar. A identificação 

dos meios de hospedagem que aderirem a aplicação de práticas sustentáveis 

deverá ocorrer na parte externa, por meio de placas de identificação. Internamente 

os estabelecimentos contaram com um quadro de suas iniciativas sustentáveis, 

podendo demonstra-las os seus clientes. Essas iniciativas de divulgação dos 

estabelecimentos e suas práticas são elementos fundamentais. Eles privilegiam 

aqueles que possuem atitudes sustentáveis e tornam possível a identificação das 

mesmas pelos visitantes. As placas informativas são complementares a identificação 

dos meios de hospedagem. Elas devem ser distribuídas pelos espaços do destino, 

com a função de apresentar o que são as práticas sustentáveis, como elas são 

incorporadas pelo destino e devem, também, incentivar os visitantes a incorporá-las 

em sua visita. Essa iniciativa terá a função de situar os visitantes no meio 

sustentável que o destino estará implantando. Além disso, essa ação deverá 

incentivar outros estabelecimentos a aderir as iniciativas. 

A folheteria própria terá como finalidade fornecer aos visitantes dados sobre o 

destino, tais como informações úteis e seus principais atrativos.  Também deverá 

conter dicas sobre sustentabilidade e a divulgação das ações desenvolvidas em 

conjunto por meios de hospedagem para a preservação de Lumiar e São Pedro da 

Serra. Este material visa ser mais um mecanismo de marketing para o destino e 

deve ser disponibilizado pelos empreendimentos envolvidos com práticas 

sustentáveis e por seus Centros de Atendimento ao Visitante, CAT, em uma parceria 

com o poder público municipal. 
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Esse processo de efetivação de práticas sustentáveis sugerido poderá 

ocasionar gastos para os empreendimentos que optarem por adotá-las. Porém, esse 

envolvimento com a sustentabilidade vai muito além de possíveis gastos. Ele almeja 

a sustentação da atividade por um período longo no tempo, além do atendimento de 

necessidades evidenciadas por seus visitantes e a redução de custos em longo 

prazo. Essas são justificativas para a adoção de práticas sustentáveis em conjunto 

por estabelecimentos hoteleiros nesse destino. Contudo, a proposta de implantação 

de práticas sustentáveis por meios de hospedagem deve ser entendida apenas um 

mecanismo para dar início a uma adesão maior, agregando a eles outros setores 

envolvidos na atividade turística local. Os empreendedores de Lumiar e São Pedro 

da Serra demonstraram o interesse nesse tipo de desenvolvimento e devem colocar 

em prática essas ações para iniciar a trilhar o caminho para o desenvolvimento 

sustentável das localidades.  

 

 
 
  



68 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São variados os fatores que tornam Lumiar e São Pedro da Serra destinos 

turísticos atrativos para seus visitantes. Como visto na descrição da oferta turística, 

sua exuberância natural, seu polo gastronômico e sua variada oferta de 

hospedagem podem ser entendidos como os principais elementos da oferta turística 

desse destino. 

No entanto, a competição, característica da atualidade, faz com que Lumiar e 

São Pedro da Serra tenha que desenvolver constantemente outros elementos para 

captar, satisfazer, e fazer com que esse visitante divulgue e retorne ao seu destino.  

No decorrer da presente pesquisa, foi possível compreender que os elementos que 

compõem a competitividade do destino turístico ainda têm gargalos a serem 

solucionados a fim de gerar uma experiência melhor a seu visitante.   

Embora tenham avaliado o destino em uma média boa, conforme apontou a 

pesquisa realizada por nós com os visitantes, os gargalos em termos de 

competitividade são de fundamental importância, e serão muito úteis para o destino 

se somados a adoção de práticas sustentáveis nos mesmos. 

Na procura por considerações finais para esse estudo, é importante relembrar 

o objetivo de estudar o papel dos meios de hospedagem como difusor de práticas 

sustentáveis no mesmo. Para isso era importante identificar a existência e interesse 

dos visitantes desse destino para a adoção de práticas sustentáveis, para, então, 

estudar a existência de ações por esses empreendimentos para atender a essa 

demanda. 

Os resultados obtidos com as pesquisas com os visitantes confirmaram o que 

se pressupunha: o seu interesse e preocupação com o destino. Esses resultados 

apontaram para o interesse na promoção de práticas sustentáveis em Lumiar e São 

Pedro da Serra. 

Com a confirmação do interesse pelos visitantes pelas questões relacionadas 

com a sustentabilidade do destino, foi possível analisar a existência de práticas que 

viessem a atender a essa demanda. A partir desse momento foi elaborada uma 

pesquisa com os meios de hospedagem com o intuito de entender se os mesmos 

adotam práticas sustentáveis, atendem a demanda evidenciada e veem na 

promoção dessas práticas uma possibilidade para aumentar a competitividade 

turística local. 
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Essas pesquisas permitiram traçar um cenário para o destino no que se refere 

a adoção de práticas sustentáveis por meios de hospedagem, atendendo ou não as 

inquietudes e desejos da demanda efetiva do destino. 

O cruzamento de dados de ambas as pesquisas apontaram para a 

insuficiência de práticas sustentáveis no destino para o atendimento dos anseios de 

seus visitantes.  

O interesse dos visitantes de Lumiar e São Pedro da Serra está alinhado à 

conduta social contemporânea, de preocupação com o legado que será deixado 

para as próximas gerações, gerando nelas uma mudança de conduta e pressão 

sobre organizações empresariais, exigindo delas a mesma alteração, porém em 

seus modelos de produção, desenvolvimento de políticas e ações. No entanto, as 

organizações turísticas, no caso, os meios de hospedagem de Lumiar e São Pedro 

da Serra, embora não estejam na contramão do fluxo que visa a sustentabilidade, 

ainda não apresenta ações que possam coloca-los como um caso de sucesso. 

Os meios de hospedagem disseram adotar práticas sustentáveis, e isso foi 

evidenciado pela pesquisa que apontou a adoção de 19 práticas sustentáveis 

diferentes entre os meios de hospedagem do destino. No entanto, esse número é 

pouco representativo para o destino. Se analisado mais profundamente é possível 

notar, também, que ele é pouco abrangente, pois fica restrito a poucas dimensões 

da sustentabilidade, dando pouca credibilidade a suas ações.  

Entre as falhas apresentadas pelo destino para a adoção de práticas 

sustentáveis, foi possível mapear a falta de mecanismos para monitorar o interesse 

dos visitantes e o retorno com a adoção de práticas sustentáveis, a falta de 

incentivos públicos para esse desenvolvimento, e o possível desconhecimento sobre 

os benefícios que elas podem gerar. 

Se adotadas por um número mais significativo de empreendimentos do setor 

de meios de hospedagem local, sendo implantadas com um volume de práticas 

elevado e de modo que abarque todas as dimensões da sustentabilidade, o destino 

poderá se diferenciar de destinos concorrentes similares. Entre os benefícios 

possíveis de serem atingidos, destacam-se a agregação de valor ao produto, a sua 

diferenciação no mercado, a comercialização de produtos sustentáveis e a 

diminuição de custos operacionais, além de outros, sob diferentes vertentes.  

Contudo, essas práticas ainda não ocorrem no destino. O que foi possível 

verificar foi a adoção independente de práticas sustentáveis por alguns 
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empreendimentos hoteleiros, uns com práticas que contemplaram desde sua 

construção até a sua operação e outros com apontamentos sobre práticas muito 

desconexas, inclusive gerando dúvidas sobre a sua real implantação.  

Como forma de buscar a reversão dessa situação e a obtenção de maiores 

benefícios, tais como os acima citados, foi apresentada uma proposta de trabalho 

para ser aplicada aos meios de hospedagem do destino. Ela foi baseada na norma 

NBR 15401, e aplicada à realidade do destino. A viabilidade de sua implantação 

depende do interesse dos próprios empreendedores locais, que devem ver nesse 

estudo e na proposta contida nele, a oportunidade de desenvolvimento de práticas 

que venham a agregar valor ao destino, atendendo a uma demanda evidente do 

mercado atual. Esse processo pode dar início a um reposicionamento no mercado 

mais sustentável para o destino.  

Essa pesquisa buscou ser um princípio para a implantação de práticas 

sustentáveis no destino, iniciando o processo de mudança dentro de seus limites. 

Como desafios futuros da pesquisa, propõe-se a ampliação das propostas 

apresentadas para empreendimentos de outros setores do destino tais como para 

bares, restaurantes e agências de receptivo. A ampliação para outros setores do 

turismo daria continuidade ao processo iniciado com essa pesquisa fortalecendo o 

destino e ajudando ao mesmo a se tornar um polo sustentável de turismo no estado 

do Rio de Janeiro. 
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Apêndice A – Questionário realizado com os empreendedores locais 
 
1 - Em qual segmento do mercado turístico você considera que Lumiar e São Pedro 

da Serra se enquadram? Seu empreendimento trabalha para o fortalecimento desse 

segmento?  

2 - Práticas sustentáveis são atitudes que visam a preservação, em longo prazo, dos 

meios ambientais, sociais, culturais e econômicos. Partindo desse entendimento é 

possível afirmar que seu empreendimento possui algum tipo de prática sustentável?  

Em caso positivo, quais são elas?  

3 - Em caso afirmativo, é possível observar que tipo de retorno para o negócio? Em 

caso negativo, existe o interesse em investir?  

4 - Acredita que um investimento maciço em práticas sustentáveis, em todos os 

empreendimentos, pode fortalecer o circuito?  

5 - Após a aplicação de pesquisa realizada por nós  com os visitantes de Lumiar e 

São Pedro da Serra, nos dias 29  e 30 de Abril de 2013,  tivemos a indicação de que 

seus visitantes consideram importante ações sustentáveis para a preservação do 

destino. Além disso, mais de 79% dos entrevistados admitiram que o maior 

investimento em práticas sustentáveis seriam um diferencial para a escolha do 

destino. Em sua opinião, o investimento em práticas sustentáveis seria um fator de 

competitividade para o destino Lumiar e São Pedro da Serra?   

 

Espaço reservado para observações, considerações e sugestões. 

 
  



76 
 

Apêndice B – Formulário de pesquisa com os visitantes 
 

1. Local de residência permanente. 
Bairro 

________________________________________________ 
Cidade______________________________________ 
UF______ 
País______________________________________________
____ 

2. Sexo: 
Masculino (  ) Feminino (  ) 

3. Estado civil: 

(  ) solteiro (  ) casado (  ) viúvo (  ) outros 

4. Faixa etária:       
(  ) 14 a 17 anos (  ) 18 a 25 anos  (  ) 26 a 34 anos  
(  ) 35 a 50 anos (  )  51 a 65 anos (  )  acima de 65 anos 

5. Escolaridade: 
(  ) Ensino Fundamental  (  ) completo 
(  ) Ensino médio   (  ) incompleto 
(  ) Nível superior 

(  ) Pós Graduado 
(  ) Sem escolaridade  

6. Ocupação principal:_______________________________ 

7. Renda familiar mensal: 
(  ) até R$ 678  (1 sal. min.)  
(  ) de  R$ 679 a R$ 1.356 (1 a 2 sal. min.) 
(  ) de  R$ 2. 034 a R$ 3.390 (3 a 5 sal. min.) 
(  ) de  R$ 4. 068 a R$ 6.780 (6 a 10 sal. min.) 

(  ) Acima de R$ 6.781  (+10 sal. min.) 

8. Renda pessoal mensal: 
(  ) até R$ 678  (1 sal. min.) 
(  ) de  R$ 679 a R$ 1.356 (1 a 2 sal. min.) 
(  ) de  R$ 2. 034 a R$  3.390 (3 a 5 sal. min.) 
(  ) de  R$ 4.068 a R$ 6.780 (6 a 10 sal. min.) 
(  ) Acima de R$ 6.781  (+10 sal. min.) 

9. Está hospedado temporariamente em algum lugar? 
(  ) Hotel/pousada   (  ) Camping (  )Resort  

(  )  Casa de amigos/parentes   (  ) Casa de 
veraneio  
(  )Outros __________________________ (  ) Não  

10. Com que frequência visita Lumiar/São Pedro? 
(  ) 1ª Vez   (  ) semanal 
(  ) mensal   (  ) semestral 
(  ) anual    (  )esporadicamente  

11. Qual o motivo dessa visita? 

(  ) Lazer/recreação  (  )  Praticar esportes na 
natureza 
(  ) Visita a amigos/parentes  (  ) Descansar/relaxar 
(  ) Gastronomia local    (  ) Outros 
__________________ 

12. Com quem está realizando a visita? 
(  ) Sozinho   (  ) Com a família    (  )Com amigos  

13. Se estiver em família ou em grupo, quantas pessoas 

incluindo você?________________________________ 

14. Qual o seu tempo de permanência nessa visita?  
(  ) Até um dia sem pernoite  (  ) Dois dias  
(  ) Três dias                   (  ) Mais de quatro dias 

15. Qual o seu gasto médio/dia individual em Luminar/São 
Pedro?___________________________________________
_____ 

16. Você tem conhecimento do Circuito de Ecoturismo e 

Artes de Lumiar e São Pedro da Serra? 
(  ) Sim            (  ) Não 

17. Em caso afirmativo, de que maneira tomou 

conhecimento do circuito? 

(  ) Amigos / Parentes  (  ) Agência de Turismo 

(  ) Site oficial   (  ) Site de relacionamento 

(  ) Jornal / Revista   (  ) Outro. Qual?______________________ 

18. A distância de seu lugar de residência para Lumiar/ São 

Pedro foi um fator decisivo para a escolha da viagem. 
(  ) Concordo plenamente  (  ) Concordo parcialmente          
(  ) Não concordo nem discordo   (  ) Discordo parcialmente 

   (  )Discordo totalmente 

 

19. 

 
20. São importantes ações sustentáveis para preservação de 

Lumiar e São Pedro da Serra. 
(  ) Concordo plenamente   (  ) Concordo parcialmente          
(  ) Não concordo nem discordo   (  ) Discordo parcialmente 

(  )        (  )Discordo totalmente 

21. O maior investimento em práticas sustentáveis seria um 

diferencial para a escolha deste destino? 
(  ) Concordo plenamente  (  ) Concordo parcialmente          

(  ) Não concordo nem discordo   (  ) Discordo parcialmente 
(  )        (  )Discordo totalmente 

 22. Você observou se o local onde você está hospedado adota 

práticas sustentáveis? 
(  ) Sim   (  ) Não  
Quais:___________________________________________________
______ 
________________________________________________________

______ 

23. Você observou a adoção de práticas sustentáveis em outros 

espaços da localidade? 
(  ) Sim   (  ) Não  
Quais?___________________________________________________ 

AVALIAÇÃO M/R Ruim Reg. Bom Excel. N/R N/S 

Serviços médicos para o 

turista 

Fornecimento de energia

Segurança para o turista

Estrutura urbana nas 

áreas turísticas 

Serv. de comunicação 

Sinalização turística

Serviço de informação 

ao turista/visitante

Serviços de turismo 

receptivo local

Meios de hospedagem

Restaurantes 

Espaços para realização 

de eventos 

Acessibilidade a Lumiar 

e São Pedro

Atrativos Naturais

Atrativos culturais 

Eventos programados

Promoção do destino

Página do destino na 

internet

Hospitalidade da 

população local
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24. Você observou se a prestação de serviços públicos em    

Lumiar e São Pedro da Serra contribui para sua    

preservação sustentável? 
(  ) Sim   (  ) Não 
Quais?__________________________________________ 

25. Tem a intenção de voltar? (  ) Sim  (  ) Não 
26. Indicaria a visita para outras pessoas? (  ) Sim   (  ) Não 

 27. Estaria disposto a pagar um valor superior ao que é pago 

hoje para o investimento em práticas sustentáveis?                   

(  ) Sim (  ) Não  

 28. Grau de satisfação da visita, levando em conta toda a 

experiência? 
1 - Muito ruim  2 - Ruim 3 – Regular 4 – Bom 5 - 
Excelente                
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Apêndice C – Questionário realizado com o poder público municipal 

 

1. O poder público municipal trabalha de maneira articulado com os integrantes do 

trade turístico de Lumiar e São Pedro da Serra para o seu melhor desenvolvimento?  

2. Em qual segmento de mercado turístico, você considera que Lumiar e São Pedro 

da Serra se enquadram?  

3. Como você avalia o papel do poder público municipal/ estadual/ federal no 

fortalecimento desse segmento/ destino? E como avalia a atuação da iniciativa 

privada? 

4. Quais destinos você considera concorrentes de Lumiar/ São Pedro da Serra? 

5. Há colota regular de lixo em Lumiar e São Pedro da Serra? E coleta seletiva? 

6. Avalie Lumiar e São Pedro da Serra, levando em consideração os seguintes itens: 

 
 

7. Em quais desses indicadores o Circuito é mais falho e necessitam maior 

investimento para melhorar sua posição no mercado turístico?  

8. Você considera que o trade turístico valoriza a comunidade local e o meio em que 

ele está inserido?  

9. Entende que é possível dizer que Lumiar e São Pedro são um polo de turismo 

sustentável? Por quê?  

AVALIAÇÃO M/R Ruim Reg. Bom Excel. N/R N/S 

Serviços médicos para o 

turista 

Fornecimento de energia

Segurança para o turista

Estrutura urbana nas 

áreas turísticas 

Serv. de comunicação 

Sinalização turística

Serviço de informação 

ao turista/visitante

Serviços de turismo 

receptivo local

Meios de hospedagem

Restaurantes 

Espaços para realização 

de eventos 

Acessibilidade a Lumiar 

e São Pedro

Atrativos Naturais

Atrativos culturais 

Eventos programados

Promoção do destino

Página do destino na 

internet

Hospitalidade da 

população local
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10. Sabe o que são práticas sustentáveis e como elas podem ajudar a desenvolver o 

turismo da localidade?  

11. O poder público estimula/ apoia o trade turístico da região na difusão/ adoção 

práticas sustentáveis? O que falta para haver maior investimento?  

12. Você considera o investimento em práticas sustentáveis um fator de 

competitividade para o trade turístico e para o destino?  

13. Em sua opinião, o investimento no turismo sustentável de Lumiar e São Pedro 

da Serra o tornaria mais competitivo? 

 

Espaço reservado para observações, considerações e sugestões. 

 


