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RESUMO 

A preocupação com o desenvolvimento, produção e consumo sustentável é hoje 

uma realidade na maior parte do mundo. No turismo, essa questão é ainda mais 

preocupante, uma vez que o setor vem se expandindo de maneira exponencial, o 

que demanda mais recursos, os quais podem se esgotar e ter como consequência o 

próprio sufocamento das áreas e regiões turísticas, caso mal geridos. São 

necessárias ações que maximizem efeitos positivos e minimizem os negativos, o que 

é possível através de uma gestão sustentável. A hotelaria é uma área estratégica 

onde ações sustentáveis podem trazer benefícios não apenas ambientais, como 

sociais, culturais, políticos e econômicos. No Brasil, alguns meios de hospedagem já 

demonstram uma preocupação expressiva com princípios sustentáveis. No intuito de 

mapear, incentivar e divulgar iniciativas de sustentabilidade no meio hoteleiro, o site 

Ecohospedagem avalia estabelecimentos no Brasil, utilizando indicadores 

elaborados de maneira a contemplar ações sociais, ambientais, culturais e 

econômicas. O presente estudo tem como objetivo analisar o trabalho do Portal 

Ecohospedagem através de visitas ao site e entrevistas com o seu idealizador, 

investigando a elaboração e aplicação dos critérios utilizados pelo site para avaliar 

os empreendimentos, averiguando também sua atuação, objetivos, metas 

alcançadas, dificuldades encontradas durante os anos de atuação e extensão do 

trabalho realizado até o momento, buscando demonstrar a importância do trabalho 

realizado para o turismo sustentável no Brasil. 

Palavras-chave: Turismo. Sustentabilidade. Turismo sustentável. Hotelaria. Portal 

Ecohospedagem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Concern about development, production and sustainable consumption, nowadays it’s 

a reality in most parts of the world. In tourism, this issue is even more worrying, since 

the sector has been expanding exponentially throughout the world, demanding great 

use of resources, which can be extinguished and have as a consequence the 

collapse of touristic areas if not well managed. Actions focused on maximizing 

positive effects and minimizing negative ones are be possible through sustainable 

management.  Hospitality is a strategic area where sustainable actions can bring 

benefits not only environmental, but social, cultural, political and economic. A careful 

look at these benefits has led many hotels, inns and resorts around the world to be 

concerned about the issue of sustainability. In Brazil, some means of lodging already 

demonstrate an expressive preoccupation with sustainable principles. So as to map, 

encourage and disseminate sustainability initiatives in the hotel environment, the 

Ecohospedagem website evaluates establishments in Brazil, using indicators 

elaborated in order to contemplate social, environmental, cultural and economic 

actions. This study aims to analyze the work of the Ecohospedagem Portal through 

visits to the website and interviews with its founder, investigating the elaboration and 

application of the criteria used by the company to evaluate the enterprises, also 

ascertaining their performance, objectives, goals reached and difficulties found 

during the years of work and extension of the work accomplished so far, seeking to 

demonstrate the importance of the work carried out for sustainable tourism in Brazil. 

Keywords: Tourism. Sustainability. Sustainable tourism. Hospitality. Portal 

Ecohospedagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de não haver uma definição única do que é o turismo sustentável, há 

uma ideia cada vez maior de que o desenvolvimento e a prática do turismo não deve 

contemplar somente sua dimensão econômica, sendo necessário considerar 

também as dimensões sociais, culturais e ambientas. Preocupar-se com todas as 

dimensões que o turismo afeta é uma forma de torná-lo possível também para as 

gerações futuras, pois a utilização massiva e irrestrita dos recursos, assim como a 

desconsideração dos recursos humanos e suas culturas pode desgastar a atividade 

de forma que ela não consiga se manter e gerar frutos de forma prolongada. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), principal organização 

internacional do turismo, atualmente agência especializada da Organização das 

Nações Unidas (ONU), com mais de 155 países membros, o turismo sustentável é  

o que relaciona as necessidades dos turistas e das regiões receptoras, 
protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. Contempla a gestão dos 
recursos econômicos, sociais e necessidades estéticas, mantendo a integridade 
cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas 
de suporte à vida. (OMT. Código Mundial de Ética do Turismo. Santiago do Chile: 
OMT, 1999). 

Já para o Ministério do Turismo (MTUR), o turismo sustentável é 

a atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as necessidades 
socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a 
integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o 
futuro (MTUR, 2009). 

Os conceitos apresentados assemelham-se muito com o de 

desenvolvimento sustentável definido pelo Relatório Brundtland (WCED,1987) ou 

“Nosso Futuro Comum” (em tradução para o português). Segundo o Relatório 

apresentado em 1987, o desenvolvimento sustentável é aquele que “atenda às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas” (WCED,1987). 

 

O referido relatório foi elaborado após a retomada das discussões sobre 

questões ambientais pela Organização das Nações Unidas (ONU), na década de 

1980, resultado de estudos da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento* (World Commission on Environrnent and Development - WCED 
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(1987); "Our Commorn Future (Bruntland Report)", Oxford University Press), 

ministrada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Criada em 

1983, o objetivo dessa Comissão era de gerar frutos formais a partir de audiências 

promovidas pelo mundo. Após três anos de intensas discussões sobre meio 

ambiente e desenvolvimento, envolvendo líderes e o público em geral de países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, além de agentes envolvidos em diversas áreas, 

como agricultura, energia e água, dentre outros, o Relatório Brundtland foi publicado. 

Neste relatório, foi proposta uma conciliação entre desenvolvimento e 

preservação de recursos ambientais. Há uma forte critica sobre o modelo de 

desenvolvimento utilizado pelos países industrializados, ressaltando que o padrão 

de consumo e produção à época era incompatível com o desenvolvimento 

sustentável, propondo medidas que apoiem o crescimento sem desconsiderar as 

questões sociais e ambientais. O Relatório Brundtland trouxe a tona os conceitos de 

aquecimento global e destruição da camada de ozônio, e propõe uma lista de ações 

e metas a serem implementadas pelos Estados, tais como: 

diminuição do consumo de energia; o desenvolvimento de tecnologias para uso de 
fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial nos países não-
industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas; limitação do 
crescimento populacional; garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) 
a longo prazo; preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do 
consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes 
energéticas renováveis; aumento da produção industrial nos países não-
industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas; controle da 
urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores; 
atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). (Relatório 
Brundtland, 1987 apud INBS, 2018) 

Foram definidas ainda outras medidas para implantação mínima de um 

desenvolvimento sustentável: uso de novos materiais na construção; reestruturação 

da distribuição de zonas residenciais e industriais; aproveitamento e consumo de 

fontes alternativas de energia, como a solar, a eólica e a geotérmica; reciclagem de 

materiais reaproveitáveis; consumo racional de água e de alimentos e redução do 

uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos (Relatório 

Brundtland, 1987 apud INBS, 2018). 

Levando em consideração a relevância que o tema sustentabilidade adquiriu 

ao longo dos anos, diversos setores de produtos e serviços necessitaram adequar 

suas políticas ao tema. No turismo, a discussão passou a ser cada vez mais 
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presente, de modo que diversos órgãos do setor turístico passarem a definir ações e 

metas para que a atividade pudesse continuar se desenvolvendo e conseguisse se 

adequar ao novo paradigma sustentável. Neste sentido, a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) definiu um conjunto de princípios para regular a atividade turística. 

No conjunto de princípios definido pela OMT, que consideram todas as 

dimensões afetadas pelo turismo, constam, entre outros: estimular a compreensão e 

conhecimento dos impactos do turismo sobre o ambiente natural, cultural e humano; 

alertar para a importância dos recursos naturais e culturais e para a necessidade de 

os preservar, no sentido do bem-estar económico e social das comunidades 

humanas; gerar emprego local, quer diretamente no setor turístico, quer 

indiretamente nos diversos serviços setoriais de apoio à atividade econômica; 

estimular a criação de restaurantes típicos, de gastronomia local; redes de 

transportes e comunicações; artesanato; pequenas empresas baseadas na 

exploração equilibrada dos produtos locais; diversificar a economia local em áreas 

rurais ou periféricas, com baixos índices de emprego; compatibilizar o 

desenvolvimento turístico com as capacidades de regeneração dos ecossistemas e 

com ordenamento dos espaços naturais; reforçar a identidade local e a autoestima 

das comunidades, facilitando o intercâmbio cultural; promover uma constante 

avaliação e gestão dos próprios impactos que tem sobre o ambiente natural e sobre 

os padrões culturais, desenvolvendo métodos de estudo e de diagnóstico 

permanente, e definindo responsabilidades no combate aos possíveis impactos 

negativos. (OMT, 1993) 

Para que o tema sustentabilidade adquira ainda cada vez mais força em 

nossa sociedade, é necessário que existam meios que divulguem ações de 

sustentabilidade e incentivem a preocupação com essa questão não só para as 

grandes empresas, instituições e gestão pública, mas também para o público em 

geral: consumidores, clientes, turistas, hóspedes, entre outros que consomem 

produtos e serviços pelo mundo. Nesses termos, a internet é uma grande aliada. No 

turismo, ela é o principal meio por onde as pessoas procuram informações. Segundo 

o Ministério do Turismo,  

a internet está presente em todas as fases de uma viagem: da pesquisa à reserva, 
do registro das imagens ao compartilhamento de informações. Para turistas 
estrangeiros e brasileiros, os meios digitais têm se consolidado, nos últimos anos, 
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como a principal fonte de informações, de acordo com pesquisa do Ministério do 
Turismo. A cada hora, internautas de todo o mundo realizam 625 mil buscas no 
site Google sobre viagens, de acordo com dados da empresa. (“A importância da 
internet para o turismo”, MTUR, 2014.) 

Assim, a existência de canais que divulguem ações de sustentabilidade na 

internet pode ser uma boa estratégia para chamar a atenção do grande público para 

o tema, colaborando para que ele seja cada vez mais expressivo na sociedade. Um 

bom exemplo deste tipo de trabalho é o realizado pelo Portal Ecohospedagem, 

criado em 2011 por Thiago Pagna. O site possui uma obra significativa na área do 

turismo sustentável. Elaborado com o objetivo de compartilhar dicas para 

implementação de ações sustentáveis em hotéis e pousadas, o site cresceu e 

passou, com o tempo, a avaliar e atribuir selos a hotéis, pousadas, resorts e 

restaurantes que cumprem um mínimo estabelecido de ações sustentáveis, dentre 

outras ações, todas relacionadas ao tema sustentabilidade. O trabalho realizado 

pelo Portal Ecohospedagem na área de sustentabilidade é ainda mais considerável 

tendo em vista ser o único site privado direcionado especificamente para a questão 

da sustentabilidade no turismo, avaliando, analisando e visitando diversos 

empreendimentos, desde hotéis a restaurantes, e, posteriormente, elaborando 

postagens inteiras dedicadas aos estabelecimentos avaliados que se comprometem 

com ações sustentáveis.  

Tendo em vista a relevância do trabalho realizado pelo site para a questão 

da sustentabilidade, é importante diagnosticar: quais os procedimentos utilizados 

pelo site para avaliar a sustentabilidade nos empreendimentos?  Para responder 

essa questão, um objetivo geral foi traçado: conhecer mais profundamente o 

trabalho realizado pelo Portal Ecohospedagem, buscando diagnosticar como foram 

elaborados os métodos de avaliação da sustentabilidade nos meios de hospedagem 

e sua aplicação, objetivando encontrar alternativas que colaborem para o 

crescimento do trabalho proposto pelo site. Os objetivos específicos são: conceituar 

turismo sustentável; contextualizar a sustentabilidade no turismo no Brasil em termos 

de gestão pública e normatização; averiguar como surgiu a ideia do autor do site e o 

caminho percorrido até tornar-se um site de avaliação de empreendimentos; 

compreender os objetivos, visão de futuro e metas do Portal Ecohospedagem; 

identificar outras ações feitas pelo site e descobrir dificuldades encontradas pelo 

autor do site nesses anos de trabalho e para manter o Portal ativo. Visando o 
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alcance dos objetivos propostos, será feita uma pesquisa de caráter qualitativa e 

descritiva no qual foram coletados os dados de fontes primárias e secundárias.  

É possível auferir a importância da realização desse trabalho levando-se em 

consideração que o site é um relevante referencial para o turismo sustentável no 

Brasil quando se considera as buscas por informações nos meios digitais. Ao 

procurar pelo termo “turismo sustentável” pela ferramenta de pesquisa Google, por 

exemplo, o Portal Ecohospedagem aparece como quarto resultado de pesquisa, e 

ao pesquisar o termo “hotéis sustentáveis”, o site aparece como segundo resultado 

na pesquisa, conforme demonstram as figuras a seguir: 

FIGURA 1: Busca pelo termo “Turismo Sustentável” na ferramenta de 

pesquisa Google 

 

Fonte: Google.  
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FIGURA 2: Busca pelo termo “hotéis sustentáveis” na ferramenta de pesquisa 

Google 

 

Fonte: Google.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo são descritas as bases teóricas deste estudo no qual são 

apresentados os seguintes temas: gestão pública, sustentabilidade, sustentabilidade 

sobre a perspectiva do Ministério do Turismo, Programa de Regionalização do 

Turismo, dimensões da sustentabilidade, indicadores de sustentabilidade, iniciativas 

de incentivo a sustentabilidade no turismo brasileiro. A exposição destes temas é 

feita com base em alguns estudiosos e estudo de políticas públicas nacionais de 

turismo, que trazem referências para as próximas etapas da pesquisa.  

 

2.1. Breve histórico da gestão pública e da sustentabilidade no turismo 

brasileiro 

A partir de 1966 o Brasil passa a preocupar-se em incrementar e estabelecer 

diretrizes para o turismo nacional. Nos anos 70, principalmente com a criação da Lei 

6.513, de 20 de dezembro de 1977, que dispõe sobre a criação de Áreas Especiais 

e de Locais de Interesse Turístico e sobre o Inventário com finalidades turísticas dos 

bens de valor cultural e natural do país, iniciou-se uma tentativa de ordenamento dos 

espaços turísticos brasileiros. A referida lei embasou a Embratur – na época 

Empresa Brasileira de Turismo -  para o lançamento do projeto Identificação do 

Espaço Turístico Nacional (1979), o qual tinha como objetivo selecionar os principais 

espaços turísticos brasileiros visando implementar uma política descentralizadora. A 

preocupação central do projeto era mapear e estabelecer locais de maior vocação 

turística para em seguida criar uma escala hierárquica de destinos prioritários, além 

de proteger os bens naturais e culturais, definindo usos compatíveis destes bens. 

(Fratucci, 2008.) 

Na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, os Estados e 

municípios ganharam maior autonomia de gestão a partir da transferência da 

responsabilidade sobre a política urbana da União para os estados, municípios e 

Distrito Federal, iniciando a tendência descentralizadora das políticas públicas 

brasileiras. Mas foi a partir da década de 90 que o turismo começou a ser visto como 

importante atividade econômica no Brasil, capaz de gerar riquezas e alavancar o 

desenvolvimento do país, reflexo do que acontecia no mundo. Aliado a isso, o 

avanço dos paradigmas neoliberais trouxeram uma tendência à diminuição do poder 



16 
 

estatal no que tange as questões econômicas. A partir deste período, as ações 

governamentais voltadas ao turismo se aprofundaram, refletindo-se na criação de 

leis, programas e planos voltados ao setor. (Fratucci, 2008.) 

Em 1991, a promulgação da Lei 8.181, de 28 de março do referido ano, 

reestruturou todo o sistema turístico, transferindo a Embratur para a capital federal e 

aproximando-a do governo federal. A referida lei fundamentou-se na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento também conhecida 

como Eco92, ocorrida no Rio de Janeiro e organizada pela Organização das Nações 

Unidas que visava debater e descobrir soluções para preservar o meio ambiente, 

sendo um marco para de um novo olhar para o turismo sustentável. (Barreto, 2009). 

No ano seguinte, é lançado o Plano Nacional de Turismo (Plantur) que propunha 

estabelecer o Programa de Polos Turísticos Integrados em diversas áreas do país, 

visando descentralizar a concentração de estruturas turísticas, que predominavam 

nas regiões sul e sudeste. Embora o plano não tenha sido concretamente realizado 

devido ao impeachment do presidente Collor, foi a partir deste contexto que surgiram 

diversas políticas descentralizadoras, como o PRODETUR Nacional, que visava  

fortalecer a Política Nacional de Turismo e consolidar a gestão turística de modo 

democrático e sustentável, alinhando os investimentos regionais, estaduais e 

municipais a um modelo de desenvolvimento turístico nacional, buscando, com 

isso, a geração de emprego e renda, em especial para a população local (MTUR, 

2013, s./p.). 

Na mesma década, em 1994, a Embratur desenvolveu ainda o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), plano nacional que tinha o intuito 

de desenvolver o turismo sustentável nos municípios, o que seria possível através 

da descentralização da gestão do turismo.   

Com a implementação do PNMT, os gestores locais, que foram capacitados 

a partir das diversas oficinas oferecidas pelo programa país afora, perceberam a 

necessidade de articulação com os municípios vizinhos, uma vez que notaram que o 

fenômeno turístico não se limita aos espaços delimitados por fronteiras. Essa 

percepção acarretou a criação de conselhos regionais de turismo, que englobavam 

gestores de municípios com potencial turístico afins, sensibilizando o governo 
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federal e culminando mais tarde na criação do Programa de Regionalização do 

Turismo (PRT) em 2003. (Fratucci, 2008.) O PRT era definido como  

eixo estruturante do turismo brasileiro, alinhado à estratégia governamental de 
promover políticas que assegurem o desenvolvimento sustentável de regiões 
com potencial econômico,  com foco no compromisso social de geração de 

empregos e de melhoria da qualidade de vida da população.(MTUR, 2003, P.2).  

O século XXI trouxe à tona a questão da sustentabilidade devido à 

consagração do paradigma ambientalista e a partir deste momento o discurso 

político começou a encarar o turismo não apenas como uma atividade de exploração 

econômica e uso de novas áreas, mas também voltada à proteção e preservação de 

áreas e patrimônios reconhecidos. Nos anos 2000, há a promulgação da Lei Geral 

de Turismo (Lei Federal 11.771, de 17 de setembro de 2008), que dispõe sobre a 

Política Nacional de Turismo e define as atribuições do Governo Federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. Em seu rol, a referida 

lei prevê princípios constitucionais que a Política Nacional de Turismo devera 

obedecer, como a livre iniciativa, a descentralização, a regionalização e o 

desenvolvimento econômico-social justo e sustentável. (Fratucci, 2008). 

As principais políticas públicas de turismo no Brasil, como o PNT e o PRT, 

começaram a convergir no sentido de incentivar o desenvolvimento do turismo de 

maneira sustentável, criando diretrizes para que isso fosse possível, pois, para o 

Ministério do Turismo,  

O papel fundamental dos governos é transformar a teoria em ações práticas 
efetivas que modifiquem a visão do crescimento sem planejamento, “a todo custo”, 
de forma a incorporar os aspectos fundamentais para a melhoria da qualidade de 
vida e para a construção de uma visão de longo prazo. (Conteúdo Fundamental: 
Turismo e Sustentabilidade. PRT. MTUR 2007, p.21) 

 

2.2. Programa de Regionalização do Turismo e sustentabilidade  
 

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT), criado com o objetivo 

principal de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo 

no País (MTUR, 2007) criou o documento “Programa de Regionalização do Turismo 

– Roteiros do Brasil”, composto por treze cadernos, sendo cada um correspondente 

a um Modulo Operacional para implementação do programa e quatro destinados a 

assuntos que irão auxiliar a implantação desses módulos. O módulo XIII, nomeado 

“Conteúdo Fundamental - Turismo e Sustentabilidade” foi elaborado com o objetivo 
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de oferecer as bases para a elaboração, implementação, gestão e acompanhamento 

de políticas públicas na área de turismo, levando em consideração a necessidade de 

que tais políticas sejam realizadas com sustentabilidade. (Conteúdo Fundamental: 

Turismo e Sustentabilidade, PRT, MTUR. 2007, p.14) 

Segundo a OMT, citada no PRT, a seletividade dos turistas na hora de 

escolher o destino é uma realidade cada vez mais intensa, de maneira que é levada 

em consideração além da exigência pela qualidade, a sensibilidade com o meio 

ambiente e com as culturas locais. Tudo isso, aliado a preocupação com o impacto 

das decisões atuais na qualidade de vida das próximas gerações, traz a tona a 

importância dos destinos e empreendimentos turísticos em se adequar a princípios 

sustentáveis. 

O Ministério do Turismo defende que para que o turismo se desenvolva de 

forma sustentável todas as dimensões que a atividade afeta devem ser 

consideradas na elaboração de políticas públicas. O crescimento do setor não pode 

mais ser visto somente do ponto de vista econômico e deve contemplar todos os 

envolvidos no processo, pois, para o MTUR,  

O turismo, quando planejado e executado dentro dos princípios conceituais da 
sustentabilidade, fortalece a cultura local e regional preservando a identidade 
social, fomentando a diversidade cultural das comunidades, grupos e regiões, com 
elevação da autoestima dos indivíduos/cidadãos. (Conteúdo Fundamental: 
Turismo e Sustentabilidade, PRT. MTUR. 2007, p.27) 

 

Para isso, o Ministério do Turismo traz no documento Conteúdo 

Fundamental - Turismo e Sustentabilidade, do Programa de Regionalização do 

Turismo (PRT), os conceitos de sustentabilidade em todas as áreas e define o que 

cada uma delas deve assegurar.  

 

2.3. As dimensões da sustentabilidade 

 

Sachs (2002) acredita que o desenvolvimento sustentável passa por oito 

critérios: social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, político nacional 

e internacional. Em suma, o autor acredita que pelo critério social, deve-se basear o 

crescimento com maior equidade e distribuição de renda, igualdade no acesso a 

recursos e emprego pleno com qualidade de vida decente; na sustentabilidade 

cultural deve haver equilíbrio entre respeito à tradição e inovação; pela dimensão 

ecológica deve-se limitar o uso de recursos não renováveis e preservar os recursos 
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da natureza; a dimensão ambiental deve apostar no aumento produtivo dos recursos 

potenciais e na limitação do consumo daqueles recursos esgotáveis ou 

ambientalmente prejudiciais; a sustentabilidade territorial deve assegurar 

configurações urbanas e rurais balanceadas, superação das disparidades inter-

regionais; o critério econômico tem base na gestão e alocação mais eficiente dos 

recursos financeiros, sejam eles públicos ou privados e as sustentabilidades 

políticas devem focar na coesão social, na melhoria da democracia e na valorização 

dos indivíduos, desenvolvendo a capacidade de cada estado em parceria com as 

empresas privadas em ter um nível de coesão social, além de abranger também a 

cooperação dos estados em âmbito internacional como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) a fim de garantir a paz e o fim das guerras, adquirindo os controles 

efetivos nos sistemas financeiros, na gestão ambiental, dos recursos naturais, da 

proteção da diversidade cultural e da cooperação da ciência e da tecnologia. Para 

Azevedo e Irving (2002) a sustentabilidade está relacionada à mudança do 

pensamento das sociedades e o compromisso de todos na conservação dos 

recursos naturais. Para as autoras, por essa percepção em prática exige o 

conhecimento de todas as interações, considerando sociedade, economia, política e 

o meio ambiente. 

Conceitos semelhantes encontram-se listados pelo Ministério do Turismo no 

PRT, no que diz respeito ao turismo sustentável. Para o MTUR, o turismo 

sustentável deve ter como princípios quatro dimensões: a sustentabilidade 

ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional. A sustentabilidade 

ambiental deve contemplar a gestão dos impactos ambientais e a preservação da 

biodiversidade e das áreas naturais. Para o MTUR, a sustentabilidade ambiental 

deve assegurar a compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais à diversidade dos recursos. (PRT, 2007, p. 20). No 

PRT são citados os requisitos que devem ser seguidos para que um sistema de 

gestão de sustentabilidade ambiental seja eficiente: identificação dos responsáveis 

pelo sistema de gestão e daqueles que irão efetivamente trabalhar com a sua 

implementação e monitoramento; mapeamento dos aspectos ligados à 

sustentabilidade; estabelecimento de objetivos e metas; implementação e operação; 

avaliação e monitoramento. (PRT, 2007, p. 68). 

A sustentabilidade sociocultural está ligada a responsabilidade dos 

empreendedores em respeitar a população e a cultura local, englobando todos os 
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envolvidos nos serviços e a comunidade na hora de planejar e executar as 

atividades. Ela envolve o comprometimento do empreendedor com a comunidade 

local, os seus funcionários, clientes e fornecedores no esforço de incorporar os 

interesses de todos no planejamento e execução das atividades. Para o MTUR, a 

sustentabilidade sociocultural deve assegurar  

que o desenvolvimento aumente o controle das pessoas sobre suas vidas, 
preserve a cultura e os valores morais da população e fortaleça a identidade da 
comunidade. Tem por objetivo construir uma civilização mais igualitária, ou seja, 
com mais equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o 
abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. (Conteúdo Fundamental: 
Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 20). 
 

A sustentabilidade econômica, segundo a OMT, deve garantir a 

conformidade entre criação de postos de trabalho com nível satisfatório de renda 

aliado ao controle de custos e recursos. Para o Ministério do Turismo, a 

sustentabilidade econômica deve assegurar que o desenvolvimento seja 

economicamente eficaz, garanta a equidade na distribuição dos benefícios advindos 

desse desenvolvimento e gere os recursos de modo que possam suportar as 

necessidades das gerações futuras. (Conteúdo Fundamental: Turismo e 

Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 20). Já a sustentabilidade político-institucional 

garante a continuidade das parcerias e compromissos estabelecidos entre o governo 

e a sociedade civil, assegurando uma perspectiva integrada entre os diversos 

agentes e agências governamentais dos três níveis de governo e nas três esferas de 

poder, além dos atores situados no âmbito da sociedade (Conteúdo Fundamental: 

Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 20). 

 

2.4. Indicadores de sustentabilidade 

 

Para o controle e monitoramento do desempenho das ações de 

sustentabilidade no turismo, é necessário que sejam utilizadas ferramentas de 

aferição de resultados e processos permanentemente. O Ministério do Turismo 

aposta em indicadores, identificando-os como  

ferramentas utilizadas nos sistemas de gestão e nos planos de monitoria e 
avaliação para dimensionar as mudanças nos aspectos considerados mais 
importantes da sustentabilidade de uma região ou produto turístico. (...) 
possibilitam identificar e avaliar o resultado das ações empreendidas. (Conteúdo 
Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 66).  
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Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 00), citada no PRT 

(2007), os indicadores podem medir diversos fatores nos sistemas de gestão de 

sustentabilidade no turismo, tais como mudanças em determinados aspectos do 

ambiente, impactos do turismo no ambiente, revisar os objetivos e meios de 

sustentabilidade, monitorar as condições, comparar as condições existentes com os 

padrões; dentre outros. Para o MTUR, os melhores indicadores são os  

facilmente observáveis; fáceis de medir; relacionados aos objetivos da área; 
sensíveis às mudanças nas condições de uso; que respondem ao manejo. 
(Conteúdo Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 65 e 66)  

 
A figura a seguir, adaptada de Leung & Marion (2000) e Passold (2002), 

utilizada no PRT, mapeia o papel dos indicadores nos sistemas de gestão da 

sustentabilidade no turismo: 

FIGURA 3: O papel dos indicadores no sistema de gestão da sustentabilidade no 

turismo 

 

Fonte: Conteúdo Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 66, adaptado de Leung & 
Marion, 2000 apud Passold, 2002 
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O PRT traz alguns exemplos de indicadores que podem e devem ser 

utilizados para avaliar os empreendimentos, respeitando o tipo de estabelecimento 

que se avalia, o seu porte e a região em que está localizado. Defende que não deve 

haver um número muito grande de indicadores, pois isso pode causar problemas na 

hora de monitorar um grande fluxo dos mesmos. Para a sustentabilidade ambiental, 

o PRT sugere cinco indicadores que podem ser usados para avaliar hotéis, mas que 

podem ser adaptados para qualquer tipo de empreendimento turístico: o consumo 

de água por hóspede, o consumo de energia por hóspede, geração de resíduos por 

hóspede, a porcentagem do total de resíduos sólidos reciclados ou encaminhados 

para a compostagem e a porcentagem do faturamento bruto do empreendimento 

aplicado em iniciativas ambientais.  (Conteúdo Fundamental: Turismo e 

Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 68 e 69).  

No quesito gestão sociocultural, o PRT elenca os seguintes indicadores que 

podem ser usados para monitorar o comprometimento da atividade turística com 

ações sustentáveis, com a possibilidade de adaptação de alguns para utilização na 

avaliação de empreendimentos turísticos: 

 
geração de emprego e renda; promoção da equidade socioeconômica entre os 
agentes e as regiões envolvidas no  desenvolvimento da atividade turística; 
redução dos índices de pobreza da localidade; redução dos índices de violência e 
criminalidade; aumento progressivo da escolaridade entre homens e mulheres; 
redução de índices de agravos e doenças epidemiológicas (cólera, dengue, AIDS, 
tuberculose,  hanseníase etc.); respeito ao patrimônio histórico e cultural, 
representado por edificações e monumentos e pela tradição e valores das culturas 
locais; respeito ao patrimônio imaterial de indivíduos, comunidades e 
coletividades; promoção de práticas e tecnologias de inclusão sociocultural; 
capacitação profissional de recursos humanos; adoção de medidas de reciclagem 
e redução do volume de lixo e do consumo de água e luz; inserção de grupos e 
coletividades envolvidos com turismo nas políticas sociais do governo; aumento de 
infraestrutura social: escolas, postos de saúde, estradas em boa conservação, 
telefonia, transportes etc.; aumento de pequenos empreendimentos comunitários e 
familiares com arranjos produtivos inovadores; aprovação de legislação de 
proteção ao patrimônio cultural e ambiental com promoção de qualidade de vida 
para turistas e comunidades receptoras; maior comprometimento das autoridades 
e formadores de opinião com o turismo da região. (Conteúdo Fundamental: 
Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 71) 

 

No que condiz a gestão da sustentabilidade econômica, o MTUR aposta em 

práticas que colaboram para uma boa gestão: cooperação para reduzir a ameaça de 

novos destinos turísticos, através de criação de economias de escala, diferenciação 

da região turística com a criação de uma marca corporativa e alianças com 

operadores turísticos e distribuidores; cooperação para diminuir a ameaça das 
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alternativas ao turismo, melhorando os serviços, apostando em padrões mínimos de 

qualidade, certificando profissionais e testando roteiros; cooperação para melhorar a 

capacidade de negociação com fornecedores através de acordos coletivos, 

parcerias para recuperação do patrimônio histórico e ambiental e benefícios mútuos, 

formação de associações, conselhos, fóruns, comitês ou fortalecer os que já existem 

e criação de relações com fornecedores e cooperação para melhorar a capacidade 

de negociação com os clientes, através de aposta nos canais digitais, marketing, 

criação de portais atrativos para os clientes e tematização dos destinos, eventos, 

roteiros, centros comerciais e áreas de entretenimento e lazer. Os indicadores 

sugeridos pelo MTUR para o monitoramento de ações de sustentabilidade 

econômica no turismo são: exportações brasileiras, receita cambial, desembarque 

de passageiros em voos internacionais, desembarque de passageiros em voos 

nacionais e fluxo de visitantes. (Conteúdo Fundamental: Turismo e 

Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 79 e 80). 

No âmbito político-institucional, o MTUR cita a suprema importância do 

diálogo com os atores locais, pois eles possuem maior conhecimento do destino, 

suas necessidades, capacidades e estratégias possíveis. O fator chave no que diz 

respeito a esse tipo de gestão sustentável é a cooperação. Além disso, enaltece a 

importância das regiões turísticas e do diálogo entre os municípios para que possam 

tecer estratégias benéficas para todos, sendo a complementaridade entre suas 

ofertas uma boa estratégia para aumentar a competitividade da região. Algumas 

questões relevantes a serem consideradas na discussão com os agentes locais, 

segundo Torres (2005), citado no PRT, são: a necessidade de diferenciar processos 

de expansão da atividade turística de processos de desenvolvimento; a possível 

dependência da atividade econômica local com relação ao turismo; o problema da 

especulação imobiliária vinculada ao crescimento turístico; os impactos do turismo 

na cultura e nas tradições das comunidades receptivas; a participação dos atores e 

dos produtores locais no sistema produtivo regional; as vantagens e riscos da 

exploração dos atrativos ambientais e culturais pelo turismo. Alguns indicadores 

citados como referência pelo MTUR são: número de organizações representadas, 

número de pessoas que participa efetivamente das reuniões, número de projetos em 

Parcerias Público-Privadas e percentual de implementação do plano institucional. 

(Conteúdo Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 81; 85 e 86).   



24 
 

2.5. Iniciativas de incentivo à sustentabilidade no turismo 

 

O Brasil através da gestão pública e privada participa de algumas ações de 

incentivo a sustentabilidade em diversos setores, dentre eles o turismo.  A Braztoa, 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, criou o Prêmio Braztoa de 

Sustentabilidade em 2012, maior prêmio de turismo sustentável no Brasil, lançado 

no intuito de reconhecer, estimular e premiar ações sustentáveis no setor turístico 

que colaboram para ações ambientalmente responsáveis, socialmente justas e 

economicamente viáveis. Voltado às empresas, organizações e demais agentes e 

indivíduos envolvidos no turismo que investem em sustentabilidade no setor, 

engloba a participação das seguintes categorias: associados Braztoa (operadoras de 

turismo, representantes, colaboradores e convidados), agências de viagem, meios 

de hospedagem, parceiros do turismo, envolvendo agências não associadas ao 

Braztoa, companhias aéreas, locadoras de veículos, fundações, associações e 

organizações do terceiro setor, bem como as instituições governamentais, entre 

outros; e projetos inovadores, submetidos por grupos de alunos representando 

instituições de ensino técnico e superior. O Ministério do Turismo é parceiro da 

Braztoa na promoção desse prêmio que tem a chancela da Aliança Global para o 

Turismo Sustentável, da ONU e da Organização Mundial do Turismo (OMT). A 

iniciativa reconhece as melhores práticas e dá visibilidade às empresas e suas 

ações sustentáveis. Atualmente conta com mais de 60 práticas premiadas pelo 

Brasil, que constam em um mapa de iniciativas sustentáveis no turismo. 1   

A Campanha Passaporte Verde – Turismo Sustentável, desenvolvida no 

âmbito da Força Tarefa Internacional para o Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável (FTI-DTS), foi lançada em 2008 pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA). Decisão voluntária, conta atualmente com a participação 

de 20 países membros, dentre os quais África do Sul, Coreia do Sul, Costa Rica, 

Equador, França, Israel e Brasil, que participa através dos ministérios do Meio 

Ambiente e de Turismo. A campanha visa estimular mudanças globais em direção a 

padrões de produção e consumo sustentáveis e incentivar empresários do trade 

                                                           
1  Mapa de práticas sustentáveis premiadas pelo Brasil. Em 

<http://iniciativassustentaveis.turismo.gov.br/mapa.html.>. Acesso 10 mar 2018, às 10h. 

 

http://iniciativassustentaveis.turismo.gov.br/mapa.html
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turístico a adotar prática de sustentabilidade. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA),  

No Brasil, o Passaporte Verde - Turismo Sustentável tem como objetivo apoiar 
a qualificação da cadeia produtiva do turismo e a implantação de infraestrutura 
básica e turística, além das ações de educação ambiental, por parte do 
Ministério do Meio Ambiente. A ação também incentiva o turista a consumir de 
forma consciente e reduzir os impactos do turismo no meio ambiente. 
(“Passaporte Verde”, MMA, s/p.) 

 

Há ainda a norma para desenvolvimento do turismo sustentável no Brasil, 

ABNT NBR 15401:2006, nomeada Meios de hospedagem — Sistema de gestão da 

sustentabilidade — Requisitos, elaborada no Comitê Brasileiro de Turismo, pela 

Comissão de Estudo de Turismo Sustentável em 2006. O Ministério do Turismo 

afirma que  

A norma visa o fortalecimento do setor, uma vez que os turistas estão mais 
exigentes, e os destinos turísticos cada vez mais competitivos. A adoção dos 
requisitos desta norma possibilita a redução de custos operacionais e de impactos 
socioambientais; contribui ativamente para a conservação e a recuperação da 
biodiversidade; promove a justiça social e a valorização da cultura local; estimula a 
participação e a transparência nos processos de decisão e representação 
comunitária, e proporciona destaque no mercado com a certificação do 
empreendimento. (GUIA TURISMO SUSTENTABILIDADE. BRASIL. Ministério do 
Turismo. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil. Turismo e 
Sustentabilidade. Brasília: 2009.p. 27) 

A ABNT NBR 15401:2006 sugere que são sete os princípios para o turismo 

sustentável: respeitar a legislação vigente, garantir os direitos das populações locais, 

conservar o ambiente natural e sua biodiversidade, considerar o patrimônio cultural e 

valores locais, estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos 

turísticos, garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes, e estabelecer o 

planejamento e a gestão responsáveis. (NBR 15401; 2006).  

O trabalho realizado pelo Portal Ecohospedagem do autor Thiago Pagna 

pode ser enquadrado como uma importante iniciativa privada que estimula a 

sustentabilidade em empreendimentos turísticos e em hóspedes. Com o intuito de 

incentivar e divulgar ações sustentáveis em diversos estabelecimentos ligados ao 

turismo, tais como meios de hospedagem, incluindo hotéis, pousadas e resorts e 

também restaurantes, assim como alertar aos turistas, viajantes, hóspedes e 

consumidores que é possível viajar e consumir respeitando premissas sustentáveis 

que ajudam o meio ambiente, a comunidade local e a economia, o Portal possui 

atualmente um trabalho expressivo no turismo sustentável, tendo analisado e 

premiado mais de cem estabelecimentos desde 2011, em todas as regiões do país. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: O PORTAL 

ECOHOSPEDAGEM  

Para compreender melhor o trabalho realizado pelo Portal Ecohospedagem, 

é necessário primeiramente conhecer sua missão, visão e objetivo. Na aba “O que e 

porque fazemos” do Portal Ecohospedagem, sua missão, ou seja, seu propósito 

fundamental pelo qual foi criado encontra-se assim descrita:  

Através da conscientização de turistas e da criação de demanda para 
empreendimentos sustentáveis do setor hoteleiro, fazer com que todos os hotéis, 
pousadas e resorts do Brasil passem a adotar a sustentabilidade como uma 
estratégia de negócio. (CAGNA, Thiago. “O que e porque fazemos”, Portal 
Ecohospedagem, 2011? Em <https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-
fazemos/> Acesso: dia 01 de março de 2018, às 18h) 

Sua visão, isto é, onde o Portal Ecohospedagem deseja chegar com seu 
trabalho é  

Ser o maior Portal de sustentabilidade relacionado exclusivamente ao setor de 
hospedagem turística, mostrando opções de empreendimentos sustentáveis em 
todos os estados do Brasil, trazendo benefícios aos empreendimentos 
responsáveis e conscientes, ao meio ambiente e a comunidade local. (CAGNA, 
Thiago. “O que e porque fazemos”, Portal Ecohospedagem, 2011? Em 
<https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/> Acesso: dia 01 de março 
de 2018, às 18h) 

Seu objetivo principal com a criação do Portal Ecohospedagem está descrito 
como 

a aproximação entre hotéis, pousadas e resorts que desenvolvam um trabalho 
sério de sustentabilidade com os turistas, brasileiros e estrangeiros, que buscam 
alternativas de hospedagem mais sustentáveis. Fazendo assim com que estes e 
outros empreendimentos passem a ter benefícios de marketing com as ações 
socioambientais que desenvolvem ajudando que estas empresas se sustentem no 
longo prazo.  (CAGNA, Thiago. “O que e porque fazemos”, Portal 
Ecohospedagem, 2011? Em <https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-
fazemos/> Acesso: dia 01 de março de 2018, às 18h) 

O idealizador do site descreve como objetivos secundários conscientizar 

turistas, brasileiros e estrangeiros, sobre a importância do turismo sustentável; 

disponibilizar opções de roteiros de ecoturismo, turismo social, turismo rural, turismo 

comunitário, dentre outros no Brasil; disponibilizar dicas para tornar as viagens 

desses turistas mais sustentáveis, isto é, para que tenham o menor impacto negativo 

possível sobre a natureza e a comunidade local; mostrar opções de hotéis, 

pousadas e resorts que desenvolvam ações socioambientais em todos os estados 

do Brasil; incentivar a adoção de práticas sustentáveis entre empreendedores do 

setor hoteleiro brasileiro, sejam eles pequenos, médios ou grandes; dar destaque a 

https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
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empreendimentos do setor hoteleiro que já desenvolvam práticas de 

sustentabilidade; criar um cadastro com todos os hotéis, pousadas e resorts do 

Brasil que desenvolvam ações sustentáveis, facilitando assim a procura destes por 

parte dos turistas; e criar uma rede de empresas fornecedoras de produtos que 

ajudem os empreendimentos do setor hoteleiro a implantarem ações de 

sustentabilidade. 2   

Mas como alcançar esses objetivos? O idealizador Thiago Cagna busca 

atingi-los através de publicações de matérias que relacionam o turismo e a 

sustentabilidade; cadastro de hotéis, pousadas e resorts que comprovarem atingir os 

requisitos mínimos exigidos de sustentabilidade; publicações individuais de cada 

empreendimento cadastrado descrevendo todas as ações socioambientais por ele 

desenvolvidas; avaliação de hotéis cadastrados por turistas que já os visitaram; 

visitas da equipe Ecohospedagem a empreendimentos com ações de 

sustentabilidade e fornecimento de selo de hotel visitado para os que atingirem os 

quesitos mínimos exigidos; publicações sobre as visitas realizadas pela equipe 

Ecohospedagem; dicas quinzenais de ações simples para implementar em 

empreendimentos do setor hoteleiro; dicas quinzenais para turistas tornarem suas 

viagens mais sustentáveis; descrição das melhores praticas de sustentabilidade já 

desenvolvidas no setor hoteleiro; artigos técnicos mostrando como implantar a 

sustentabilidade em hotéis, pousadas e resorts; roteiros turísticos existentes no 

Brasil separados por ecoturismo, turismo comunitário, turismo rural, turismo cultural, 

turismo de aventura, sol e praia e turismo de eventos; roteiros turísticos existentes 

no Brasil separados por regiões; suporte a turistas para que estes possam avaliar as 

ações de sustentabilidades desenvolvidas por hotéis, pousadas e resorts; lista de 

fornecedores de produtos e serviços que ajudam a inserir a sustentabilidade no setor 

hoteleiro; indicação de agencias de turismo que levem em conta questões de 

sustentabilidade em seu leque de roteiros, passeios, destinos e fornecedores; e 

vídeos e downloads para ajudar o empreendedor do setor hoteleiro a adotar praticas 

socioambientais.  

                                                           
2

CAGNA, Thiago. “O que e porque fazemos”, Portal Ecohospedagem, 2011? Em 

<https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/> . Acesso 01 mar 2018, às 18h. 

https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
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E o que é a sustentabilidade no turismo para o idealizador do Portal 

Ecohospedagem? Segundo Thiago Cagna,  

Sustentabilidade não é abrir mão do conforto e dos mimos que estamos 
acostumados quando viajamos. Sustentabilidade é tomar um banho quente e 
agradável, mas usando luz solar para aquecer a água. É passar o dia inteiro 
dentro de uma piscina aquecida, mas aquecida por energia solar. Sustentabilidade 
é sim comer bem, mas comer uma comida sem agrotóxico e da cultura local. Não 
é deixar de comprar souvenires para dar aos amigos, mas comprar produtos feitos 
por pessoas da comunidade local, produtos únicos. É ser mimado pelos 
funcionários dos hotéis, mas funcionários felizes e que ganham bem.  (CAGNA, 
Thiago. “Como avaliar se um hotel é sustentável”, Portal Ecohospedagem, 2011?. 
Em https://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/. Acesso: dia 01 de março de 
2018, às 19h). 

Para o autor do site, o que importa no turismo sustentável é “fazer uma 

diferença positiva para as pessoas e locais que visitamos”, o que para ele significa 

“ajudar a proteger o meio ambiente, promover recursos para que famílias locais 

tenham uma vida digna, ajudar a preservar a cultura local e suas tradições e 

reconhecer que água e energia são bens preciosos e devem ser usados com 

responsabilidade.” 3   

Para Cagna, no turismo “a política de sustentabilidade deve conter uma 

política ambiental, social, de compras e código de conduta contra exploração sexual” 

Defende ainda que “É primordial que a empresa tenha conhecimento e esteja em 

conformidade a todas as leis (nacionais e internacionais) aplicáveis ao 

empreendimento.”  4  

Apesar de não defender diretamente todas as dimensões de 

sustentabilidade defendidas pelo Ministério do Turismo, quais sejam, a ambiental, 

econômica, sociocultural e político-institucional, o significado de turismo sustentável 

para Cagna se associa facilmente às quatro dimensões citadas pelo Ministério do 

Turismo no Programa de Regionalização do Turismo: ambiental – Cagna defende 

que o turismo sustentável deve proteger o meio ambiente, reconhecer a água e 

energia como bens preciosos -, sociocultural - fazer diferença positiva para as 

                                                           
3

CAGNA, Thiago. “O que é turismo sustentável”, Portal Ecohospedagem, 2011?. Em 

https://ecohospedagem.com/turismo-sustentavel/. Acesso: dia 01 de março de 2018, às 19h. 

4
CAGNA, Thiago. “Gestão Sustentável”. Portal Ecohospedagem, 2011?. Em 

https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/. Acesso: 10 mar  2018, às 11h.  

https://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/
https://ecohospedagem.com/turismo-sustentavel/
https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/
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pessoas e locais que visitamos, preservar a cultura local - , econômica - promover 

recursos para que as famílias tenham uma vida digna -  e político-institucional: 

defende a existência de um código de conduta contra exploração sexual e a 

adequação a leis aplicáveis ao empreendimento. 

A equipe do site acredita que não só o meio ambiente e as pessoas irão 

colher bons frutos com a adoção de práticas sustentáveis: para eles há grandes 

benefícios possíveis para os empreendimentos que se adequam a essas práticas. 

Para o Portal Ecohospedagem um empreendimento sustentável que dá atenção 

especial à comunidade local recebe de volta muitos benefícios, tais como o 

acolhimento da comunidade, o que é percebido pelos hóspedes, que serão bem 

tratados pela pelos moradores e agentes locais. Não só a participação da população 

local, mas o engajamento da mesma com a sustentabilidade na atividade turística 

possui grande importância no desenvolvimento de um turismo realmente 

sustentável, pois, segundo o MTUR,  

O turismo é desenvolvido com a participação dos próprios habitantes de um lugar, 
como articuladores, construtores, gestores, da rede turística e do arranjo 
produtivo. Esses sujeitos devem ser conscientes de que a renda e o lucro oriundos 
pela atividade turística devem ser geridos e distribuídos na comunidade. Assim, 
atendem-se os objetivos de promover a melhoria da qualidade de vida de todos os 
envolvidos e de favorecer a geração de empregos. Esses objetivos são 
alcançados pela comunidade, a partir da formulação, organização e implantação 
de estratégias sustentáveis do turismo e da hospitalidade. (Conteúdo 
Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT. MTUR, 2007, p. 93). 

Cagna defende que um plano de ações para sustentabilidade deve envolver 

o engajamento de todos os funcionários de um empreendimento para que seja 

possível seu sucesso. É uma estratégia sugerida pelo idealizador do site para 

começar a implantar uma gestão sustentável. Afirma que  

   Se não tivermos o engajamento de todos, as chances de sucesso são 
drasticamente reduzidas. Para a mensagem ter maior efeito sobre os 
colaboradores é essencial que estes percebam o envolvimento da diretoria com 
o projeto. Cartas, discursos ou vídeos feitos pela diretoria dizendo a importância 
da inserção da sustentabilidade no negócio são fundamentais para a 
implementação do projeto. (CAGNA, Thiago. Portal Ecohospedagem, 2011?. Em 
https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/. Acesso: 22 de março de 2018, 
às 11h). 

Outras vantagens que a adequação a parâmetros sustentáveis pode trazer a 

empreendimentos turísticos, segundo o Portal Ecohospedagem, são: a proteção ao 

meio ambiente garantirá vida longa ao turismo da região; o consumo consciente de 

https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/
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água e energia, principalmente com a instalação de aparelhos econômicos, pode 

trazer menores custos operacionais, além de que segundo pesquisas da OMT, 

citada pelo Ecohospedagem, hotéis sustentáveis tem de 30% a 35% mais clientes, e 

os clientes tendem a se dispor a ter um gasto maior para hospedarem-se em um 

hotel sustentável; empreendimentos sustentáveis irão encontrar maior facilidade na 

captação financeira através de incentivos especiais à empresas sustentáveis no 

setor hoteleiro; aumenta a motivação dos colaboradores, intensificando a 

produtividade e diminuindo o absenteísmo e a rotatividade de funcionários, 

consequentemente aumentando a qualidade no atendimento; ganho de exposição 

na mídia espontânea e a possibilidade de ser um hotel pioneiro, visto que no Brasil 

há poucos estabelecimentos considerados sustentáveis. Segundo o Portal 

Ecohospedagem, que utiliza dados do “Guia Quatro Rodas”, grupo que atribui selo 

verde a empreendimentos sustentáveis no Brasil, em 2008 e 2009 foram certificados 

apenas 28 hotéis no Brasil, em 2010 foram 34 e em 2011, dos 5.733 hotéis e 

pousadas listados pelo Guia, apenas 43 receberam o selo verde. 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 CAGNA, Thiago. “Por que adotar a sustentabilidade?”. Portal Ecohospedagem, 2011?. Em 

<https://ecohospedagem.com/porque-adotar-a-sustentabilidade/>. Acesso 01 mar de 2018, as 11h. 

https://ecohospedagem.com/porque-adotar-a-sustentabilidade/
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

Nesse capítulo serão apresentados dados coletados na entrevista e nas 

observações e análises feitas no Portal Ecohospedagem através de visitas em áreas 

do site.  

A entrevista foi realizada por correio eletrônico através do endereço de 

contato disponível no site (contato@ecohospedagem.com). A mensagem foi enviada 

do endereço pessoal do pesquisador no dia 01 de março de 2018 e a resposta foi 

enviada do próprio Thiago Cagna, idealizador e dono do Portal Ecohospedagem no 

dia 05 de março de 2018, através de um áudio anexado com a duração de 10 

minutos e 32 segundos.  Foram feitas seis perguntas no intuito de descobrir sobre o 

surgimento do site, interação com os meios de hospedagem, método de elaboração 

dos indicadores para análise dos meios de hospedagem e sua aplicação, e 

dificuldades encontradas pelo idealizador durante os anos de trabalho. 

 

A primeira pergunta era: Como surgiu a ideia do site? Thiago respondeu que 

a ideia surgiu depois de uma viagem para Nova Zelândia, onde ficou sete meses e 

presenciou muitas coisas relacionadas ao turismo sustentável, principalmente em 

alguns hotéis em que se hospedou que possuíam muitas ações sócio ambientais, e 

então ele começou a estudar sobre o assunto. Afirmou que antes de ir para lá já 

havia começado a estudar sobre o tema sustentabilidade como um todo, mas 

quando foi para lá viu a questão da sustentabilidade no turismo e gostou muito pois 

viu que essa questão poderia fazer uma grande diferença. Percebeu que um hotel 

pode fazer muito bem para a comunidade local e o meio ambiente, ou pode fazer 

muito mal. Thiago declarou que notou que “um hotel pode fazer muito bem para a 

comunidade local e o meio ambiente, ou pode fazer muito mal. Por exemplo, se um 

hotel se instala numa cidadezinha afastada ou numa ilha, se ele não pensar na 

comunidade e no meio ambiente, ele vai destruir tudo e não vai trazer benefícios à 

comunidade local, só vai trazer os problemas do turismo. Agora, se o hotel for para o 

mesmo local e tiver essa consciência, ele pode ajudar bastante a comunidade local, 

trazendo recursos dos turistas, vai ter trabalhos que envolvem a comunidade, gerar 

empregos, conseguirá proteger o meio ambiente, etc. Então foi por isso que gostei 

do tema de sustentabilidade no turismo.”  
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Thiago disse que o site surgiu porque quando voltou para o Brasil ele 

possuía bastante conteúdo sobre sustentabilidade e queria dividir esse conteúdo. 

Thiago afirmou que no começo, o objetivo maior dele era só trazer dicas e conteúdo 

para donos de meios de hospedagem, principalmente para os pequenos, trazendo 

dicas para eles implementarem a sustentabilidade em seus empreendimentos, 

mostrando que não precisava contratar uma consultoria ou gastar muito dinheiro 

para aplicar essas ações socioambientais. Hoje em dia, afirma que o site possui 

outras coisas como áreas voltadas para os turistas, onde se encontra hotéis que tem 

ações socioambientais, passeios, e até dicas de sustentabilidade para a pessoa 

implementar em sua casa, ampliando o leque do Portal. 

Em seguida foi questionado se ele já trabalhava com turismo e hotelaria. 

Thiago disse que não, que trabalhava com sustentabilidade, e que depois do 

surgimento do Portal Ecohospedagem começou a trabalhar com sustentabilidade no 

turismo e principalmente na hotelaria.  A terceira pergunta foi com relação a taxa de 

retorno dos meios de hospedagem em que eles entravam em contato. Thiago 

explicou que no começo do site, entrava em contato com os meios de hospedagem 

para que eles se cadastrassem no portal. Ele fazia uma pesquisa para encontrar os 

meios de hospedagem que já tinham algumas ações voltadas para a 

sustentabilidade e convidava a preencher o formulário para estar no site, que é 

totalmente gratuito, a única exigência era que eles mandassem as comprovações de 

que realmente cumpriam ações sustentáveis em seus estabelecimentos. Afirmou 

que depois de um tempo com o crescimento do site ele já não entra mais em 

contato, os empreendimentos que entram em contato com o site. No entanto afirma 

que na época que entrava em contato havia uma boa taxa de retorno, e acredita ser 

porque os empreendimentos estariam sendo beneficiados já que estariam sendo 

anunciados em um site e não seriam cobrados por isso. 

Na quarta pergunta foi questionado como foram definidos os indicadores 

para avaliar se o hotel ou pousada é sustentável ou não. Thiago explicou que na 

época em que começou a estudar sobre o assunto sustentabilidade, juntou cinco 

diferentes certificações que existem no mundo, uma delas a brasileira, a NBR 

15401, e a partir delas elaborou uma lista para o Portal Ecohospedagem, colocando 

os indicadores. Afirma que usa uma listagem que tem diversas ações, mais de 
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sessenta ações de sustentabilidade que são possíveis de ser implementadas no 

empreendimento, e que são 60 porque há ações que só são possíveis de ser 

implementadas num hotel de campo e outras só nos localizados em cidade, então 

tem muitas que dependendo do hotel não se aplica.  

Na quinta pergunta foi questionado sobre as dificuldades encontradas 

durante os sete anos de trabalho no Portal Ecohospedagem. Thiago afirmou que a 

maior dificuldade sem dúvidas é “patrocínio, dinheiro, esse tipo de coisa, porque a 

gente não consegue sobreviver só do portal.” Disse que já tentou vender 

propaganda no site, vender outros produtos para hotéis através do site, e nada deu 

certo. Admitiu que o portal ainda existe porque ele gosta muito do assunto e que isso 

acabou abrindo outras portas, ajudando direta ou indiretamente. Devido ao portal, 

hoje ele faz palestras, dá consultoria pra hotéis e vende produtos relacionadas a 

sustentabilidade, pois o site hoje possui mais de 1500 visitas por dia, o que gera 

muitos contatos para ele. Mas esclarece que o portal em si não se banca, apesar de 

ter algumas propagandas do Google, que na verdade pagam o custo do site, que é 

bem baixo, mas não pagam o tempo gasto na geração e escrita de conteúdo. Outra 

dificuldade encontrada é que devido a extensão territorial do Brasil, o mesmo possui 

um número muito grande de hotéis, e é impossível visitar todos, porque em sua 

opinião o ideal seria visitar todos os empreendimentos, para averiguar mais de perto, 

gerar conteúdo mais facilmente, e até mesmo ver mais conteúdo de 

sustentabilidade, porque segundo afirma, as vezes o próprio empreendimento não 

sabe tudo que ele faz de sustentabilidade, muitas vezes faz algo que ele nem sabe 

que pode ser considerado uma ação socioambiental.  

Na última pergunta, foi perguntado sobre o método de aplicação dos 

indicadores para avaliação dos hotéis. Ele afirma que há duas formas de o hotel se 

cadastrar no Portal Ecohospedagem. A primeira pelo site: o hotel tem que responder 

o formulário com as sessenta ações, com um número mínimo de ações tanto na 

área ambiental como na área gerencial que ele tem que aplicar. Se ele atingir um 

número mínimo ele vai entrar como hotel cadastrado, se não atingir ele não fica 

cadastrado. Outra opção é o hotel que a que ele visita o estabelecimento, dessa 

maneira o hotel precisa ter uma quantidade maior de ações, porque a cada hotel 

visitado é feito uma postagem completa sobre o hotel, então ele terá um destaque 
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maior. Thiago disse que “quando a gente visita o hotel, a gente põe que ele foi 

visitado, tem um selo, tem um post só dele, tem um destaque, então vamos mais 

fundo nas ações. Então os que a gente não visita tem muitas ações que não daria 

pra gente confirmar se eles realmente fazem, só pessoalmente.”. 

Segundo informações do site, foram avaliados até o momento 110 hotéis 

espalhados por cinco regiões do país, sendo 44 na região sul, 32 na região sudeste, 

9 na região centro-oeste, 24 na região nordeste e 1 na região norte e 17 

restaurantes em duas regiões do país, sendo 11 na região sul e 6 na região sudeste.  

O Portal Ecohospedagem conta atualmente com uma média de 1500 visitas 

por dia - segundo informação do idealizador e mantenedor, Thiago Cagna - 

possuindo até o momento 110 meios de hospedagem (hotéis, pousadas e resorts) e 

17 restaurantes avaliados pelo dono do site, todos no Brasil. O intuito do site é ter 

um “case” por mês, ou seja, visitar um empreendimento a cada mês e elaborar uma 

matéria completa sobre o mesmo. As interações nas redes sociais não são tão 

expressivas: o Facebook do site conta com cerca de 26 mil curtidas (perfil: Portal 

Ecohospedagem), o Instagram, com nome distinto do Portal 

(@narotadasustentabilidade) conta com cerca de 2 mil seguidores, enquanto o canal 

do Youtube (EcoHospedagem) conta com 266 inscritos.  

O Portal Ecohospedagem disponibiliza para download uma lista de ações 

para que os turistas possam carregar consigo e aplicar nos hotéis em que se 

hospedam, podendo em seguida enviar os dados coletados do site para que possam 

divulgar o resultado. É uma forma encontrada pelo autor de incentivar a consciência 

sustentável nos turistas e também incentivar estas ações nos meios de 

hospedagem. O site alerta aos visitantes que existem outras ações possíveis e que 

nem todo estabelecimento necessita aplicar todas, uma vez que algumas ações vão 

depender da estrutura, localização e outras variáveis do empreendimento, assim 

como afirma o Ministério do Turismo: “O número de indicadores a escolher depende 

do porte e tamanho da região, produto ou empreendimento, e também do número de 

problemas ambientais que caracterizam a localidade.” (Conteúdo Fundamental: 

Turismo e Sustentabilidade, PRT, 2007, p. 68) 
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 FIGURA 4: Check list de ações sócio-ambientais

 

Fonte: Portal Ecohospedagem, 2011. Em <https://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/>. Acesso: 
05 de março de 2018, as 19h. 

https://ecohospedagem.com/como-avaliar-hotel/


36 
 

Thiago Cagna sugere um meio de os hóspedes ajudarem a incentivar os 

empreendimentos a adotar práticas sustentáveis: 

Quando escolher um destino, acomodação e operadores turísticos considere 
aqueles que dão atenção especial ara o meio ambiente, beneficiem as culturas 
locais e comunidades. Escolhendo um hotel sustentável você está ajudando a 
mudar vidas para melhor e mantendo os destinos apropriados para os próximos 
visitantes. Hotéis sustentáveis têm menor impacto sobre a natureza e trazem 
muitos benefícios a comunidade local, através de salários justos, ações com a 
comunidade, emprego para a população local, preservação de sua cultura, dentre 
outros. (CAGNA, Thiago. “O que é Turismo Sustentável”, Portal Ecohospedagem, 
2011?. Em < https://ecohospedagem.com/turismo-sustentavel/>. Acesso: 05 de 
março de 2018.) 

O Portal Ecohospedagem ainda dá dicas para o público de como adaptar 

ações sustentáveis na própria casa, com matérias confeccionadas pelo idealizador 

do site Thiago Cagna, tais como “Torne seu banheiro mais sustentável” 6 e também 

dicas para de gestão sustentável para os empreendimentos, nas matérias “Redução 

e gestão de resíduos alimentares em restaurantes e hotéis” 7  , “Veja ações 

socioambientais para tornar seu hotel ou pousada mais sustentável” 8 , “Lavanderia 

Ecológica. Lavanderia com Ozônio” 9 dentre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 CAGNA, Thiago. Em < https://ecohospedagem.com/torne-seu-banheiro-mais-sustentavel-parte-i/>. 

Acesso 02 mar 2018, as 9h.
 

7
 CAGNA, Thiago. Em < https://ecohospedagem.com/reducao-e-gestao-de-residuos-alimentares-em-

restaurantes-e-hoteis/>. Acesso 02 mar 2018, as 9h.
 

8
 CAGNA, Thiago. Em < https://ecohospedagem.com/veja-acoes-socioambientais-para-tornar-seu-

hotel-ou-pousada-mais-sustentavel/ >). Acesso 02 mar 2018, as 9h.
 

9
 CAGNA, Thiago. Em < https://ecohospedagem.com/lavanderia-ecologica-lavanderia-com-ozonio/ >. 

Acesso 02 mar 2018, as 9h. 
 

https://ecohospedagem.com/turismo-sustentavel/
https://ecohospedagem.com/torne-seu-banheiro-mais-sustentavel-parte-i/
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5. O PORTAL ECOHOSPEDAGEM: PROCEDIMENTOS E ATUAÇÃO 

Conforme dados coletados na entrevista, o criador do site não utiliza 

especificamente nenhuma norma de sustentabilidade para avaliar os 

empreendimentos. Através de anos de estudo sobre o assunto sustentabilidade e 

tendo presenciado diversas ações sustentáveis utilizadas por hotéis em viagens 

realizadas pelo Brasil e outros países como a Nova Zelândia, onde morou por sete 

meses, Thiago Cagna elaborou seu próprio método de avaliação tendo-se baseado 

em normas regulamentadoras e certificações de do Brasil e de alguns países que 

visitou, e, principalmente, na norma para desenvolvimento do turismo sustentável no 

Brasil, a ABNT NBR 15401:2006, Meios de hospedagem - Sistema de gestão da 

sustentabilidade - Requisitos.  

Outras normas de referências citadas no Portal Ecohospedagem são: dentre 

as nacionais, a Classificação hoteleira; o Código de conduta ambiental roteiro do 

charme; o Selo Verde Guia 4 Rodas; a ISO 14001 (certificação ambiental); a ISO 

9000 (gestão da qualidade); o Programa Bem Receber e o Programa Bem Receber 

Copa. Dentre as internacionais são citadas: Biosphere Hotel (certificação 

reconhecida pela UNESCO para o turismo responsável); Blue Flag (certificado 

direcionado a sustentabilidade em praias); Earthcheck (certificação internacional 

para o setor do turismo); Green Globe (certificação da administração e operação de 

empreendimentos do setor turístico); Green Seal (certificação para produtos); GRI 

(Global Reporting Iniciative, relatório de sustentabilidade); GSRC (The Global 

Sustainable Tourism Criteria, 2008); LEED (Leadership in Energy Environmental 

Desing); Rainforest Alliance (certificação para produtores e produtos); Sustainable 

Travel International (certificação para o setor de turismo) e The Green Key 

(certificação para o setor de turismo). 10  

A avaliação dos empreendimentos feita pelo site é focada na maior parte no 

viés socioambiental. Através de um checklist elaborado pelo autor Thiago Pagna, 

que possui mais de sessenta ações possíveis de sustentabilidade socioambientais, 

                                                           

10
CAGNA, Thiago. “Gestão para Sustentabilidade”. Portal Ecohospedagem, 2011?. Em 

<https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/>. Acesso 20 mar 2018, as 11h 

 

https://ecohospedagem.com/gestao-sustentavel/
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para os quais são atribuídas pontuações diferentes, o autor analisa os hotéis que 

visita pessoalmente, atribuindo o selo de sustentabilidade aos que cumprem um 

mínimo de ações. Para que um empreendimento possa ser cadastrado no Portal 

Ecohospedagem e ter direito a usar o selo de “hotel visitado”, a equipe do site 

necessita atestar durante a visita o cumprimento de no mínimo 40% dos 146 pontos 

possíveis do checklist. A listagem utilizada pelo autor não é divulgada pelo site e 

pelo criador, pois ele teme que com a divulgação alguns estabelecimentos maquiem 

a realidade visando se adequar a estas ações, culminando no que é chamado de 

Greenwashing, termo inglês utilizado para denominar a prática de maquiar a 

realidade e dar à opinião pública uma imagem ecologicamente responsável  dos 

seus serviços, produtos ou da organização, quando na realidade há uma atuação 

contrária aos interesses e bens ambientais. (AKIRA, 2013).  

Aqui há duas linhas de trabalho realizado pelo Portal Ecohospedagem. A 

primeira, já citada anteriormente, é a certificação do hotel através de visita do autor, 

que analisa pessoalmente as ações implantadas pelo estabelecimento, utilizando 

uma listagem pré-elaborada com indicadores de sustentabilidade. É uma 

metodologia de observação e análise. Após a visita é criada uma matéria exclusiva e 

completa no site, descrevendo todas as ações sustentáveis realizadas pelo meio de 

hospedagem, inclusive as não inclusas na categoria socioambiental que o 

representante do site atestar, e o meio de hospedagem recebe o selo 

“Sustentabilidade – Hotel Visitado” do site, que fica junto da postagem referente ao 

meio de hospedagem. 

FIGURA 5: Selo “Sustentabilidade – Hotel Visitado” do Portal 

Ecohospedagem 

                                       

Fonte: Portal Ecohospedagem. Em: https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/. Acesso 
em: 15 de março de 2018, às 17h. 

https://ecohospedagem.com/o-que-e-porque-fazemos/
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O idealizador do site alerta, no entanto que a atribuição do selo “não significa 

que estes hotéis sejam ou não sustentáveis, e sim que no momento da visita da 

nossa equipe as ações de sustentabilidade desenvolvidas por eles credenciaram a 

receber esse reconhecimento”. 11   

Na matéria elaborada pela equipe também são divulgadas outras 

informações do estabelecimento, tais como passeios que oferece, equipamentos 

disponibilizados, estrutura dos quartos, preços das diárias e diversas fotos do 

empreendimento. Foram visitados até o momento 37 estabelecimentos em 

diferentes partes do país, sendo 20 na região sul, 13 na região sudeste e 4 na região 

nordeste. Nenhum hotel foi visitado nas regiões centro-oeste e norte. O Estado com 

mais hotéis visitados e certificados é Santa Catarina. Dentre os meios de 

hospedagem visitados e certificados, temos os seguintes no Sul do país: 

- no estado de Rio Grande do Sul: Cambará Eco Hotel, Don Ramón, Pousada 

Encantos da Terra, Hotel Pousada Blumenberg, Bangalós da Serra e Eko 

Residence; 

- no estado de Santa Catarina: Quinta do Bucanero, Pousada Vila Tamarindo Eco 

Lodge, Pousada Green, Pousada dos Sonhos, Ilha do papagaio, Rio do Rastro 

Ecoresort, Natur Campeche, Georges Village, Verde Vila Ecopousada, Pousada 

Florescer e Pousada Cantos e Encantos; e 

- no estado do Paraná: Pousada Caraguatá, Pousada Fim da Trilha e Pousada das 

Meninas.  

Na região sudeste foram visitados e certificados os seguintes 

estabelecimentos: 

- no estado de São Paulo: Ronco do Bugio, Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, 

Hotel Fazenda Portal do Sol, Canto da Floresta Ecoresort, Pousada Encanto da 

Bocaina, Lagamar Ecohotel, Novotel Morumbi, Bee. W Hostel Bar e Centro Paulus; 

                                                           
11

 CAGNA, Thiago. “Hotéis visitados pela equipe do Portal”,  Portal Ecohospedagem, 2011. Em 

<https://ecohospedagem.com/hoteis-visitados-pela-equipe-do-portal/#01>. Acesso em: 15 de março 
de 2018, às 17h. 

https://ecohospedagem.com/hoteis-visitados-pela-equipe-do-portal/#01
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- no estado do Rio de Janeiro: Hotel Village la Plage, Pousada Telhado Verde e 

Estalagem TajMaua; e 

- em Minas Gerais foi visitado o Hotel Buhler. 

Na região nordeste foram avaliados e certificados os hotéis São Salvador na 

Bahia e as pousadas EcoMaceio, Amendoeira, e Coté Sud, em Alagoas. 

Como exemplo de hotel visitado e certificado, para o qual foi feita uma 

matéria completa, temos o Cambará Ecohotel, localizado em Cambará do Sul, Rio 

Grande do Sul, visitado em julho de 2013. 
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FIGURA 6: Matéria do Portal Ecohospedagem sobre a visita ao Cambará Ecohotel, 

com o selo “Sustentabilidade – Hotel Visitado” 

  

Fonte: Portal Ecohospedagem. Em <https://ecohospedagem.com/case-do-mes-cambara-ecohotel-
cambara-do-sul-rio-grande-do-sul/>. Acesso em: 15 de março de 2018, às 17h. 

Na postagem referente ao Cambará Ecohotel, o autor relata as seguintes 

informações: ano de criação, localização do hotel, nome dos proprietários, preço da 

diária para casal, qualidade da estrutura dos quartos, comodidades oferecidas para 

os hóspedes (playground, lago para pesca, sauna, estacionamento, sala de 

reuniões, wi-fi, ampla área verde para caminhadas, sala de jogos, quadra de tênis, 

https://ecohospedagem.com/case-do-mes-cambara-ecohotel-cambara-do-sul-rio-grande-do-sul/
https://ecohospedagem.com/case-do-mes-cambara-ecohotel-cambara-do-sul-rio-grande-do-sul/
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cancha de bocha, pedalinhos, sala de jogos, trilha na mata nativa de araucárias, 

saboroso café da manhã), informação sobre passeios realizados pelo hotel, visita 

guiada e ações sócioambientais utilizadas pelo meio de hospedagem.  

No quesito ações sustentáveis são citadas as seguintes ações realizadas 

pelo Cambará Ecohotel: modo econômico de todos os equipamentos existentes nos 

quartos  (eletrônicos, vasos sanitários, lâmpadas, torneiras, chuveiros); existência de 

folder nos quartos divulgando as ações socioambientais que o hotel adota e sobre o 

programa de reuso de toalhas; uso da energia solar para aquecer as águas do 

chuveiro e piscina; utilização de água proveniente de captação da chuva nos 

sanitários, lavanderia, irrigação de jardim e limpeza em geral; construção com blocos 

de concreto diminuindo a troca de calor com ambiente externo, o que reduz o uso de 

aquecedores; estrutura planejada para aproveitar ao máximo a luz solar durante o 

dia; sensores de presença nas áreas de circulação; disponibilização de plantio de 

mudas nativas da região para os hóspedes e empresas que realizem eventos no 

hotel; hotel 100%% não fumante; objetos de decoração feitos com material 

reciclado; estrutura da construção feita com elementos pré-fabricados que permitem 

a eliminação de quebras e desperdicios nas instalações elétricas e hidrosanitárias; 

utilização na construção de madeiras de origem certificada (de reflorestamento); 

realização de coleta e separação dos resíduos que são posteriormente 

encaminhados para cooperativas de reciclagem; compostagem; esgoto tratado no 

próprio estabelecimento; treinamento dos colaboradores para aplicação de medidas 

sustentáveis; é adaptado para recerber hóspedes com deficiencias físicas; 

separação e destinação correta do óleo utilizado na cozinha; e não utilização de 

sacos plásticos nas lixeiras. Há ainda outras ações socioculturais e políticas 

atestadas pelo site Ecohospedagem: apoio frequente a ONGs da região, 

participação e patrocínio a eventos da comunidade local; atuação na educação de 

jovens da região; participação ativa na vida associtiva local; atuação na 

conscientização da comunidade local, colaboradores e hóspedes, incentivando-os a 

interagir com as ações de sustentabilidade do empreendimento e café da manhã e 

restaurante que utilizam comidas típicas da região, além de uma loja onde vende 

produtos de artesanato e de famílias da comunidade, como geleias e compotas.  
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O site ainda propõe ações que poderiam ser implementadas pelo hotel: 

desenvolver, escrever e divulgar sua política de sustentabilidade; instalar sistema de 

chave-eletrônica nos quuartos, evitando que luzes e equipamentos fiquem ligados 

quando o hóspede deixa o quarto; disponibiliar bbicicletas para os hóspedes e 

instalar dispenser de amenities (sabonete e shampoo), evitando o uso de 

embalagens individuais. 12 A outra forma de avaliação de meios de hospedagem 

adotada pelo site é a disponibilização de um formulário de perguntas para os 

empreendimentos que queiram se cadastrar no site. 13. Neste tipo de avaliação não 

são permitidos o cadastro no site de estabelecimentos all-inclusive. Após o envio 

das informações a equipe do Ecohospedagem irá verificar as informações, que 

deverão vir acompanhadas obrigatoriamente de fotos ou links de matérias sobre as 

ações do site para que seja possível a comprovação da realização das ações sem a 

visita pessoal da equipe. O site divide as ações em três áreas: meio ambiente, social 

e gerencial. Caso o hotel comprove a realização de quinze ações sustentáveis, 

obtendo um mínimo de ações em cada item, ele será cadastrado no site, com uma 

postagem exclusiva e enxuta para o empreendimento indicando todas as ações 

realizadas.  

Para se cadastrar no Portal Ecohospedagem as ações realizadas pelo 

empreendimento dentro do quesito meio ambiente devem estar relacionadas aos 

seguintes indicadores: redução de consumo de água e energia elétrica (deve haver 

um mínimo de quatro ações neste item), gerenciamento adequado para a redução 

de resíduos gerados (deve haver um mínimo de duas ações neste item), e mais três 

ações livres na área de meio ambiente. No tocante a ações sociais, o 

empreendimento deve ter: algum tipo de benefício para colaboradores além do 

salário e outras obrigações legais, pelo menos três ações de incentivo a comunidade 

local e mais uma ação na área social. No quesito gerencial, devem haver ações para 

a conscientização de clientes, colaboradores e comunidade para a sustentabilidade. 

                                                           

12
 CAGNA, Thiago. “Case do Mês: Cambará Ecohotel, Cambará do Sul, Rio Grande do Sul”. Portal 

Ecohospedagem, 2013. Em <https://ecohospedagem.com/case-do-mes-cambara-ecohotel-cambara-
do-sul-rio-grande-do-sul/> Acesso 15 mar 2018, às 18h 

13
 “Cadastre seu hotel”. Em <https://ecohospedagem.com/form-cadastre-hotel/> Acesso em: 02 de 

março de 2018, às 18h. 

https://ecohospedagem.com/form-cadastre-hotel/
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A utilização de poucos indicadores, que são simples, diretos e facilmente 

constatáveis pela equipe, podendo ser usadas provas documentais para atestar a 

veracidade dos fatos vai ao encontro da recomendação do Ministério do Turismo na 

escolha de indicadores para avaliar uma gestão sustentável: 

não é prático trabalhar com um número muito grande de indicadores. Corre-se o 
risco de o sistema tornar-se ineficaz, pois é muito difícil monitorar e manejar um 
grande número de variáveis independentes. O desafio é monitorar todos os 
aspectos mais significativos com o menor número de indicadores possível. 
(Conteúdo Fundamental: Turismo e Sustentabilidade, PRT. MTUR, 2007, p. 68). 

No formulário são requeridas as seguintes informações: nome, email, área 

em que trabalha, nome do empreendimento, site do empreendimento, telefone do 

empreendimento, responsável pela empresa, endereço completo do 

empreendimento, ano de fundação, número de funcionários, benefícios aos 

funcionários, diária média na baixa temporada, diária média na média temporada, 

número de apartamentos/quartos, número de leitos disponíveis, número de 

apartamentos/quartos adaptados, taxa de ocupação média na baixa temporada, 

diária média na alta temporada,  restrições, ano em que começaram as ações de 

sustentabilidade, práticas ambientais, práticas sociais, práticas gerenciais, boa 

prática de sustentabilidade reconhecida na comunidade, questionamento sobre 

realização da medição frequente do consumo de água e energia do 

empreendimento, quantidade de resíduo gerado, publicações sobre as práticas 

sustentáveis do empreendimento, questionamento sobre o porque do início das 

práticas de sustentabilidade, seção para upload de fotos das ações desenvolvidas. 14 

Foram cadastrados e avaliados por meio do formulário, sem visita 

presencial, um total de 73 meios de hospedagens espelhados pelas regiões do país, 

sendo 24 na região sul, 19 na região sudeste, nove na região centro-oeste, 20 na 

região nordeste e um na região norte. O Estado com mais hotéis cadastrados é 

Santa Catarina. Neste tipo de avaliação, constam os seguintes meios de 

hospedagem na região sul do Brasil: 

- no estado do Rio Grande do Sul: Pousada Jardim Secreto; Villa Allegro, Recanto 

da Lua, Pousada do Engenho e San Remo Hotel; 

                                                           
14

 CAGNA, Thiago. “Cadastre seu hotel”, Portal Ecohospedagem, 2011. Em  

<https://ecohospedagem.com/form-cadastre-hotel/>. Acesso 02 mar 2018, as 17h. 
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- no estado de Santa Catarina: Pousada Dom Capudi, Pousada Solar Mirador, Sítio 

Colina, Pousada Quinta da Bela Vista, Pousada Sítio dos Tucanos, Hotel Curucaca, 

Estalagem Villa da Montanha, Mevlana Garden, Pousada Vila Boa Vida, Pousada 

Vila do Bosque, Regina Guest House, Infinity Blue Resort & Spa, Camping do Rio 

Vermelho, Oceanomare e Macs Hotel; e 

- no Estado do Paraná: Grajagan Surf Resort, Pousada Caraguatá, Pousada Fim da 

Trilha e Pousada das Meninas.  

Na região sudeste:  

- no estado de São Paulo: Recanto dos Manacás, Ibiquá Eco Resort, Pousada Villa 

Parahytinga, Lummina Hotel, Vitória Hotel Concept Campinas, Spaventura Eco 

Lodge e Pousada e Hostel Ecoencanto;  

- no estado do Rio de Janeiro: Rancho das Framboesas, Janellas do Mar, Rosa dos 

Ventos, Eco Resort Hotel Villa São Romão, Pousada Rumo dos Ventos, Maraca 

Hostel, Babilônia Rio Hostel e Pousada Sambaetiba; e 

- no estado de Minas Gerais: Outeiro de Minas Eco SPA, Pousada Mirante do Café, 

Ecopousada Beira de Mato e Hotel Fazenda Parque dos Sonhos.  

Na região centro-oeste:  

- em Mato Grosso do Sul: Hotel Pousada Águas de Bonito,  Pousada Jubaia e Hotel 

Cabanas;  

- em Mato Grosso: Cristalino Lodge, Araras Pantanal Eco Lodge, Pousada Rio Claro 

e Hotel Mato Grosso Águas Quentes; e 

- em Goiás: Pousada da Glória e Tapindaré Hotel Spa Restaurante.  

Na região nordeste:   

- em Pernambuco: Teju-Aço Eco Pousada, Sempre Verde, Beco de Noronha, Mar 

Hotel e Hotel Fazenda Portal de Gravatá; 
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- na Bahia: Pousada Âmbar, Pousada Verde Água Praia, Canto das Águas, Apoena 

Ecopousada; Vila Naiá, Ilha de Mato e Pousada Lagoa do Cassange; 

- no Ceará: Hotel Vale das Nuvens, Vila Kalango e Rancho do Peixe;  

- no Maranhão: Porto Preguiça Resorts;  

- em Piauí: Terra Patris Atellier Pousada;  

- em Alagoas: Natu’s Hostel;  

- na Paraíba: Verdegreen; e 

- no Rio Grande do Norte: Toca da Coruja. 

Na região norte: Pousada Uacari, em Manaus. 

Um exemplo de empreendimento cadastrado deste modo é o Pousada 

Jardim Secreto, em Gramado, Rio Grande do Sul.  
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FIGURA 7: Postagem do Portal Ecohospedagem sobre a Pousada Jardim Secreto 

 

Fonte: Portal Ecohospedagem, 2013. Em <https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-
gramado-rio-grande-do-sul/>. Acesso em 21 de março de 2018, às 20h. 

Conforme demonstra a imagem, a postagem é bem enxuta e direta, 

enfocando somente nas ações implementadas pelo empreendimento. As ações 

realizadas pela Pousada Jardim Secreto e verificadas pela equipe do 

Echospedagem são: existência do sistema chave-cartão, realização de captação e 

utilização de água de chuva, disponibilização de bicicletas para os hóspedes, 

separação e destinação correta para os resíduos, lâmpadas econômicas onde é 

adequado, redutores de vazão de água nas torneiras, vasos sanitários de baixo 

consumo de água, isolamento térmico nos telhados e paredes, equipamentos 

eletrônicos de baixo consumo de energia, reutilização de materiais que iriam para o 

https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/
https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/
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lixo, reutilização de materiais durante a construção do empreendimento, como 

janelas e móveis, participação e contribuição com eventos da comunidade local, e 

oferece plano de saúde e seguro de vida para os colaboradores. 15  

Grande parte das ações verificadas neste meio de hospedagem dizem 

respeito à sustentabilidade no meio ambiente, através de sistemas de economia de 

recursos e reutilização de resíduos. Embora o foco do Portal Ecohospedagem seja 

realmente em cima de ações sócioambientais, a facilidade em constatar essas 

ações através de imagens pode ser um dos fatores que contribuam para que este 

meio de hospedagem não visitado pela equipe do site não possua tantas ações 

voltadas para as outras dimensões da sustentabilidade, como a cultural e 

econômica. 

No rodapé da postagem há informações sobre localização e preço, conforme 

figura a seguir, que é padrão para todos os empreendimentos cadastrados. 

FIGURA 8: Rodapé da postagem do Portal Ecohospedagem sobre a Pousada 

Jardim Secreto: endereço, contato e preços 

 

Fonte: “Pousada Jardim Secreto, em Gramado, Rio Grande do Sul.”, Portal Ecohospedagem. 2013. 
Em <https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/>. Acesso em 
21 de março de 2018, às 21h. 

 

 

                                                           

15
 CAGNA, Thiago. “Pousada Jardim Secreto, em Gramado, Rio Grande do Sul.”, Portal 

Ecohospedagem, 2013. Em <https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-
grande-do-sul/>. Acesso 21 março 2018, às 21h. 

 

https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/
https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/
https://ecohospedagem.com/pousada-jardim-secreto-gramado-rio-grande-do-sul/
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sustentabilidade é um tema fundamental para manutenção da qualidade 

de vida do planeta a longo prazo. No turismo este tema é especialmente relevante 

tendo em conta que somente respeitando paradigmas sustentáveis é que a atividade 

conseguirá manter-se ao longo dos anos, sem desgastar as áreas em que se 

desenvolve, prejudicar as populações locais e tornar escassos os recursos.  Não é a 

toa que a gestão pública tem se preocupado cada vez mais em divulgar e defender 

preceitos sustentáveis no turismo. 

A participação da população também é essencial no processo de adaptação 

a sustentabilidade. É necessário conscientizar não só colaboradores e agentes 

envolvidos no turismo como também os viajantes, hóspedes e clientes, pois a 

ampliação da demanda por produtos e serviços sustentáveis irá colaborar para o 

aumento do interesse dos empreendimentos em adequar-se a sustentabilidade. 

Neste sentido, o trabalho realizado pelo Portal Ecohospedagem colabora de 

diversas maneiras. Para turistas e público em geral, ajuda a conscientizar sobre 

sustentabilidade, divulgando ações sustentáveis que os hóspedes podem adotar e 

estabelecimentos sustentáveis pelos quais ele pode optar em sua viagem, dentre 

agências, restaurantes e meios de hospedagem, assim como ações de 

sustentabilidade que o público em geral pode adotar até mesmo em suas casas, 

como práticas para economia de água e energia. Para os empreendimentos 

turísticos, trabalha como um canal de divulgação do empreendimento e de suas 

ações sustentáveis, fazendo um marketing positivo, além de sugerir ações e meios 

de implantá-las.  

A avaliação de estabelecimentos turísticos feita pelo Portal Ecohospedagem, 

embora focada mais nas ações sustentáveis socioambientais, é um importante 

trabalho para o turismo brasileiro por dar visibilidade a essas ações através de um 

canal tão democrático e importante como a internet.  É possível constatar que o 

objetivo principal do Portal Ecohospedagem não é ser um certificador que atue 

através de normas restritas e rigorosas, mas informar o público e dar visibilidade aos 

empreendimentos que se preocupam com sustentabilidade no turismo de alguma 

maneira, mesmo que nem sempre englobe todas as dimensões da sustentabilidade 

defendidas pela gestão pública brasileira. Esse objetivo é cumprido atualmente se 
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considerado o nicho de turistas que se preocupam com a questão da 

sustentabilidade e pesquisam meios de hospedagem pela internet, pois na busca 

por “turismo sustentável” e “hotéis sustentáveis” na principal ferramenta de pesquisa, 

o Google, o Portal Ecohospedagem aparece respectivamente como quarto e 

segundo resultado. 

A avaliação feita pela equipe do Portal se propõe mais a constatar a 

existência de ações sustentáveis no turismo e nos seus empreendimentos; divulgá-

las, como forma de incentivo ao público e às empresas; e atuar como ferramenta de 

marketing para os meios que as implementam. De acordo com a equipe, o método 

de avaliação utilizado possui regras elaboradas a partir de premiações e 

certificações e utiliza formas de evitar o Greenwashing. Porém, o objetivo de rever 

regularmente se as ações de sustentabilidade estabelecidas pelos meios de 

hospedagem continuam na ativa ainda não conseguiu ser implementado, de modo 

que muitas avaliações disponíveis no site ainda se baseiam em visitas e análises 

feitas há mais de três anos atrás, sem qualquer revisão do conteúdo. 

Infelizmente, pela falta de patrocínios e recursos, mesmo após sete anos de 

existência do Portal Ecohospedagem somente puderam ser visitados pessoalmente 

37 meios de hospedagem. Também há, além da escassez de estabelecimentos que 

realizam ações sustentáveis, o desconhecimento do trabalho realizado pelo Portal, 

pois pelo processo de cadastro online através do formulário disponibilizado e análise 

da equipe, somente 73 meios de hospedagem foram aptos a se cadastrar no site.   

Uma forma de dar mais visibilidade ao trabalho realizado pela equipe seria 

investir nas mídias sociais. O Facebook e o Instagram do Portal Ecohospedagem, 

importantes meios de divulgação, não possuem uma frequência alta de postagens e, 

portanto, não apresentam envolvimento expressivo do público. Nesse sentido, a 

equipe do Portal Ecohospedagem poderia apostar em postagens atrativas e 

ferramentas de marketing nas mídias sociais, utilizando, por exemplo, hashtags 

relativas ao assunto e ao local para legendar as fotos dos meios de hospedagem, 

tanto aqueles que visitam, como os que se cadastram no site. 

Contudo, sendo o Portal Ecohospedagem um influenciador importante na 

internet sobre o tema sustentabilidade no turismo, é necessário que o trabalho 

realizado na avaliação da sustentabilidade tenha um cuidado e transparência maior 
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do que a oferecida atualmente. O site também poderia repensar seu modo de 

trabalho e passar a atuar não como uma espécie de “certificador” de 

sustentabilidade, pois este tipo de trabalho requer um cuidado e transparência maior 

do que a oferecida atualmente, mas focar na divulgação de ações sustentáveis 

realizadas por diversos empreendimentos turísticos pelo Brasil que de certa forma 

possuem seu reconhecimento de maneira mais formal, como os estabelecimentos 

premiados pelo Prêmio Braztoa; os certificados pelo Programa Roteiros de Charme 

e os hotéis da rede Accor que possuem o programa de sustentabilidade Planet 21, 

reconhecido internacionalmente. Desta forma, o site continuaria atuando no seu 

objetivo de trabalhar como um canal de divulgação para os empreendimentos 

turísticos que se preocupam com sustentabilidade, assim como contribuiria ainda 

mais com os turistas sustentáveis oferecendo um leque maior de informações sobre 

meios de hospedagem sustentáveis. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA ENTREVISTA 

Questionário enviado através de email para o idealizador do site Portal 

Ecohospedagem. 

1. Como surgiu a ideia do site? 

2. Vocês já trabalhavam antes com turismo/hotelaria? 

3. Vocês possuem uma boa taxa de retorno dos meios de hospedagem em que 

entram em contato? 

4. Como definiram os indicadores para avaliar se o hotel ou pousada é sustentável 

ou não? 

5. Quais dificuldades têm encontrado nesses sete anos de trabalho? 

6. Como vocês aplicam esses indicadores para avaliar o hotel? 

 

 


