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MARKETING AMBIENTAL: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA REDE 

HOTELEIRA 

Thaís Arantes dos Santos  

RESUMO 

A prática sustentável, nos dias de hoje, vem se moldando em relação ao 

desenvolvimento ecológico atual. De acordo com o contexto, o objetivo do presente 

trabalho é analisar as práticas sustentáveis realizadas por parte dos meios de 

hospedagem. Com o intuito de alcançar esse objetivo, a pesquisa de caráter 

qualitativa foi realizada com alguns hotéis que possuem ações sustentáveis, a fim de 

verificar se tais práticas são eficientes na tentativa de incorporá-las em seu método 

de organização. Ao observar as respostas, percebe-se que muitos hotéis possuem a 

prática da reciclagem, prática do composto de marketing, divulgação do hotel por 

canais eletrônicos e redução do consumo de energia. Sendo assim, a fim de reduzir 

os impactos negativos no ambiente, o meio de hospedagem consegue influenciar seus 

hóspedes a colaborar e praticar as atividades em conjunto com o hotel. E ainda assim, 

a crescente mudança ecológica no empreendimento é perceptível. 

Palavras-chave: Marketing. Hotelaria. Sustentabilidade. Prática Sustentável. Hotel 

ABSTRACT 

Sustainable practice today is shaping up in relation to the current ecological 

development. According to this context, the objective of this work is to study and 

analyze the sustainable practices performed by the hosting media. In order to reach 

this objective, the qualitative research was carried out with some Hotels that have 

sustainable actions, in order to verify if these practices are efficient in the attempt to 

incorporate them in their method of organization. When looking at the answers, it is 

noticed that many Hotels have the practice of recycling, practicing the marketing 

compound, publicizing the hotel by electronic channels and reducing energy 

consumption. Therefore, in order to reduce the negative impacts on the environment, 

the means of accommodation can influence its guests to collaborate and practice the 

activities in conjunction with the Hotel. And yet, the growing ecological change in the 

enterprise is noticeable. 

Key Words: Marketing. Hospitality. Sustainability. Sustainable Practice. Hotel.
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, abordam-se as crescentes relações entre a sustentabilidade e 

a gestão ambiental na rede hoteleira, com o intuito de evidenciar as principais práticas 

sustentáveis corretas dentro da empresa, como a utilização de fontes de energia 

renováveis, programas de reciclagem, utilização de painéis solares, informativos etc.  

A sustentabilidade na hotelaria atua com o objetivo de assumir ajustes mais 

sustentáveis na gestão hoteleira, como um ideal a ser adotado, na intenção de 

fortalecer seus negócios. Sob as novas mudanças do mercado e do mundo, tomam-

se projetos de inovação junto à ação do marketing que permitem atrair um público 

mais consciente que se preocupa com o meio ambiente.  

A rede hoteleira vem se adaptando de diversas formas para se manter em foco 

na mídia e garantir seu lugar perante as demais empresas. Em parceria com o 

marketing, esses hotéis se unem para conquistar um bem comum utilizando da 

tecnologia a favor da sustentabilidade, buscando implementar as influências da 

globalização no seu gerenciamento empresarial, visando agregar valores entre a 

comunidade e o meio ambiente. 

A preocupação social de cada rede ou hotel, individualmente passou a ser uma 

importante variável competitiva no mercado. A partir de então, a gestão do hotel não 

deveria apenas se preocupar com os impactos de sua operação no ambiente em que 

operam, mas deveriam também buscar a sustentabilidade em todas as suas 

atividades como um todo. 

Verifica-se que apenas elaborar estratégias de marketing focadas na questão 

ambiental não torna a empresa verde. Para que haja a formação de uma empresa 

com atitude efetivamente sustentável, há a necessidade da empresa enraizar os 

conceitos ligados ao tema “em sua cultura organizacional, abrangendo missão, visão, 

princípios e valores, estratégias e ações em todos os seus níveis hierárquicos” 

(DANTAS, 2009, p. 89). Pois só assim, promoverá ações sustentáveis num processo 

de conscientização ambiental criada em conjunto com todos os setores do 

estabelecimento, junto com seus hóspedes.  

Como explica Guardani (2006, p. 5), o marketing na hotelaria “[...] envolve a 

criação de meios de hospedagem que supram as necessidades desses 

consumidores, sejam elas relacionadas com abrigo, segurança, ostentação, conforto”. 
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Na Hotelaria, o marketing tem como função principal o atendimento das 

necessidades básicas de seu público nos meios de hospedagem. Sendo assim, a 

colaboração dos funcionários dentro da empresa é fundamental para que haja um bom 

funcionamento da sua gestão, buscando administrar a construção de equipes 

sustentáveis, que tenham seu foco voltado para a preservação do meio ambiente e a 

qualidade de vida dos usuários. Diante disso, levanta-se como questão problema: De 

que maneira o hotel é capaz de adequar práticas ambientais sustentáveis à sua cultura 

organizacional? 

Van Marrewijk e Werre (2003) relatam a importância de que as estratégias de 

sustentabilidade empresarial sejam individualizadas, de modo que cada empresa 

possa estabelecer seu posicionamento de acordo com suas especificidades, sua 

estratégia, valores, princípios e o ambiente de mercado no qual está inserida. Há 

muitos interesses envolvidos por parte das organizações de mesma rede, que acabam 

tomando um rumo por igual mas que, acabam beneficiando uma e à outra, que não 

se adaptou, e por isso, perde total credibilidade diante sua situação.  

Diante do questionamento apresentado, o objetivo geral consiste em analisar 

as práticas sustentáveis realizadas por parte dos meios de hospedagem. Portanto, 

foram elencados os seguintes objetivos específicos: Conceituar o papel ecológico 

fundamental na construção da imagem da empresa, diante de sua situação 

socioambiental; Identificar as práticas sustentáveis dentro do meio de hospedagem; e 

por fim, analisar se as práticas sustentáveis dos meios de hospedagem estudados 

estão dentro da Norma da ABNT NBR 15401. 

Identificando a análise do tema do TCC, foi desenvolvido um trabalho com 

pesquisas bibliográficas em sites, livros, revistas e tcc’s. Além disso, este estudo 

também faz uso de pesquisa qualitativa como instrumento de coleta de dados que 

busca identificar e apresentar os métodos de trabalho dos hotéis em conjunto com o 

marketing ambiental.  

A pesquisa qualitativa contribui para atender o objetivo que é compreender de 

que maneira os hotéis no Rio de Janeiro estão inserindo a variável ambiental nos 

negócios e identificar as principais práticas adotadas por estes empreendimentos. 

Será realizada uma pesquisa de caráter exploratório, selecionando e trazendo os 

métodos utilizados pelos meios de hospedagem acerca do assunto, abordando 

conteúdos de alguns hotéis do Rio de Janeiro. 
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1. PADRÃO AMBIENTAL HOTELEIRO 

A questão ambiental é um assunto que tem se tornado um dos principais 

motivos de atenção e compromisso nos últimos anos, promovendo a reflexão das 

organizações na hora de expor seus produtos e serviços ao público. Investiga-se 

nesse ponto, se a hotelaria nacional faz parte da realidade do padrão “ecologicamente 

correto” e quais objetivos que ela pratica com essa abordagem. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

De acordo com Ayres (2008), a sustentabilidade é um conceito normativo sobre 

a maneira como os seres humanos devem agir em relação à natureza, e como eles 

são responsáveis para com o outro e as futuras gerações. 

Na década de 1970, manifestando alguns princípios de como amenizar os 

impactos ambientais, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a estabelecer 

diretrizes para todos seus Estados-membros no sentido de controlar e amenizar a 

crise provocado pela industrialização no ambiente natural. Já na década de 1980, 

muitos grupos ambientais (Órgãos Não Governamentais) tiveram um papel muito 

importante assumindo uma responsabilidade para com as empresas, em função das 

estratégias ambientais institucional.  

Durante esses períodos, a criação desses Órgãos Não Governamentais que se 

empenharam a trabalhar com temas específicos sobre meio ambiente, vem se 

envolvendo nos interesses ambientais. A fim de trabalhar junto com a sociedade a 

preocupação ecológica, esses grupos buscam um resultado de curto à longo prazo 

dentro das relações de interesses previstos. E é a partir desse período, que se 

começaram a discutir sobre os recursos naturais que estão sendo esgotados para 

consumo e para a satisfação da população, havendo uma pequena conscientização 

sobre sua degradação provocada no ecossistema, colocando em risco a vida do 

planeta. 

A crise ecológica do planeta vem se moldando de acordo com o sistema de 

produção e consumo da sociedade, que vem resultando em um meio ambiente 

precário e “sem vida”, afetando a população do presente e das futuras gerações. Essa 

grande massa de consumo hoje, se deve a intensa exploração e aproveitamento dos 

recursos retirados da natureza para a satisfação dos desejos da sociedade.   
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Enquanto o consumo cresce, a degradação ambiental também cresce, 

provocando danos excessivos ao meio ambiente que implica na transformação de 

hábitos de consumo na sociedade, determinando o que iremos comprar, onde 

comprar e em qual empresa iremos adquiri tal produto. O consumo tomou grandes 

proporções no quesito da problemática ambiental pois, com o aumento da população 

e da produção de produtos em massa, começou a gerar danos e impactos ambientais. 

A intensa exploração da natureza depois da Revolução Industrial causada por 

um conjunto de crenças e valores que entendiam ambiente natural como inesgotável, 

provocou intensos riscos, pela idealização de um pensamento individualista e 

consumista que ansiava pela busca em manter segura suas necessidades fisiológicas 

na sociedade. 

Com essa constante manipulação da natureza pela busca do bem-estar social, 

a relação do homem com a natureza que antes era de total afeição, passou agora a 

ser uma questão de exploração extrema, resultando no que chamamos de crise 

ecológica. 

A partir de então, os problemas causados por essa incessante exploração 

ambiental vieram à tona, causando grandes e intensos impactos ambientais ao 

ecossistema e ao planeta, como: mudanças climáticas, diminuição dos recursos 

naturais, poluição global. Todos esses impactos vem se agravando principalmente em 

áreas de grande interesse das empresas na questão política, social e econômica, 

principalmente nos países emergentes como China e Índia, que possui em mais de 

um terço da população mundial e que passam por uma constante industrialização 

tornando-se como os países desenvolvidos que trabalham utilizando recursos naturais 

e que vem causando grandes impactos ambientais em larga escala. 

A importante mudança vista hoje como métodos a longo prazo de reter a crise 

ecológica é a mudança de comportamentos e hábitos da sociedade para um consumo 

consciente e sustentável, modificando seus estilos de vida e atitudes restabelecendo 

sua afinidade com o meio ambiente. Por isso, muitos empreendimentos hoteleiros 

passaram a utilizar dessa mudança de pensamento social em sua empresa com a 

intenção de aplicar métodos ambientalmente que atraiam um público sustentável. 

1.2  GERENCIAMENTO ECOLÓGICO EMPRESARIAL 

Muitos empreendimentos hoteleiros estão preocupados em atender a demanda 

por sustentabilidade em suas empresas buscam aplicar seus conhecimentos e 
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técnicas nessa área, a fim de atrair um determinado público pelo modo de vida mais 

sustentável e menos ameaçadora ao planeta, ampliando seus costumes e 

fortalecendo seus valores e sua ética. 

De acordo com Andreasen (2002), vemos o crescente uso da tecnologia para 

atrair cada vez mais o público-alvo, sendo conhecido como “marketing social” 

adaptado ao marketing comercial. A organização implementa métodos atuais que 

buscam aumentar a aceitação de ideias ecologicamente corretas pelos consumidores, 

modificando seus comportamentos, hábitos e atitudes, resultando numa mudança 

social ecológica. 

A sustentabilidade provém de atividades de preservação do meio ambiente em 

contraste com sua mão-de-obra utilizada dentro e fora das organizações, que utilizam 

desses meios para revigorar e aprimorar suas ações em função de manter e assegurar 

maior qualidade de vida e bem-estar social de seus clientes e assim, continuar criando 

vínculos entre empreendedor e hóspedes. 

Essa sustentabilidade empresarial tem ganhado foco dentro das organizações 

que hoje estão interessadas em manter seu negócio funcionando junto com o 

marketing ambiental, para trazer boas consequências com seus impactos sociais e 

influenciando, principalmente, os clientes que irão consumir seus produtos 

conscientemente limpos. O bom negócio que preserva esses conceitos, se torna 

relevante e com grande potencial ao se trabalhar com diversos princípios da 

sustentabilidade. 

A expectativa de que as empresas devem contribuir de forma progressiva com 

a sustentabilidade surge do reconhecimento de que os negócios precisam de 

mercados estáveis, e que devem possuir habilidades tecnológicas, financeiras e de 

gerenciamento necessário para possibilitar a transição rumo ao desenvolvimento 

sustentável (ELKINGTON, 2001). 

Muitos empreendimentos hoteleiros hoje conseguem através de seu serviço, 

aplicar e usar produtos ecologicamente corretos, garantindo ações que visam a 

redução dos impactos ambientais. Buscando estar cada dia mais a favor da 

sustentabilidade, o aumento de sua credibilidade para com o cliente agrega fatores 

que juntos formam uma cultura empresarial. 

Pode-se definir cultura empresarial como um conjunto de ideias, valores, 

normas e modos de conduta, que foi aceito e adotado por uma empresa através do 

consenso, e que constitui o caráter distintivo e inconfundível da organização. Ou, nas 
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palavras mais informais do diretor-gerente de uma grande consultoria, cultura 

empresarial é “o jeito de fazermos as coisas por aqui” (Deal e Kennedy 1982, pag. 4).  

Essa definição molda consigo uma abordagem que equilibra todos os níveis da 

estrutura organizacional da empresa. A mudança provém do trabalho de esforço e da 

criatividade de toda a equipe, desde o alto cargo até os mais baixos, visando uma 

estratégia de valor e competência de todos as diferentes funções e cargos. De acordo 

com Callenback et al. (1993) “Esse novo estilo de liderança, embasado no 

pensamento e na ação sistêmica, foi desenvolvido na Europa no decorrer da última 

década.”. 

Segundo Capra et al. (1993), os administradores sistêmicos precisam aprender 

a conviver com a incerteza. Eles atuam dentro de um sistema social que não podem 

compreender completamente e cujas reações e fatos jamais serão capazes de 

predizer com certeza, e muito menos de controlar. Isto não os exime, porém, da 

responsabilidade de dar orientação à organização. 

O administrador/gestor entende que haverá conflitos e divergências dentro de 

uma empresa havendo fatores que contribuem significativamente para o crescimento 

da instituição. Portanto, esse conflito deverá ser equilibrado para a tomada da decisão, 

beneficiando os dois lados e garantindo um sistema uniforme de adaptação e 

eficiência dentro da empresa. 

De acordo com Winter (citado por Callenbach et al., 1993) ele enumera seis 

razões pelas quais todo administrador ou empresário responsável deve implementar 

os princípios da administração com consciência ecológica em sua companhia (Winter 

et al. 1987, p. 21): 

1. Sobrevivência humana: empresas que não adotam e realizam a 

conscientização ambiental, dificilmente desenvolverá uma economia 

consciente; sem essa economia consciente, a sobrevivência humana estará 

ameaçada pois, desconhecerão seus impactos no meio ambiente. 

2. Consenso público: empresas que não adotam e realizam conscientização 

ambiental, dificilmente promoverão a conscientização sustentável entre sua 

empresa (pelo fato de ser portadora da comunicação) e o povo e assim, a 

economia empresarial estará politicamente ameaçada. 
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3. Oportunidades de mercado: empresas que não adotam e realizam a 

conscientização ambiental na organização, verifica-se a redução de 

oportunidades de trabalho em mercados em alto desenvolvimento. 

4. Redução de riscos: sem administração com consciência, as empresas 

correm o risco de se responsabilizarem por impactos ambientais negativos, 

envolvendo muito capital investido nas técnicas de redução de custos da 

empresa, prejudicando assim, sua oportunidade de crescimento e sua 

estabilização no mercado vigente. 

5. Redução de custos: a administração consciente consiste em aplicar recursos 

para que não se perca a oportunidade de redução de custos para a empresa. 

6. Integridade pessoal: sem administração consciente voltada para a 

sustentabilidade, tanto os administradores quanto os empregados terão a 

sensação da falta de integridade física, potencializando assim, sua 

incapacidade de realizar seu trabalho com excelência. 

Essas razões enumeram algumas das preocupações que circundam o sistema 

empresarial, a fim de buscar aumentar o desempenho e a atuação no mercado, 

mantendo um menor prejuízo para o setor organizacional na investigando modos de 

viabilizar novas oportunidades para as gerações futuras. Assim, todas as atividades 

pensadas e realizadas em função das equipes, orientadas e treinadas, resultará num 

bom funcionamento e baterão todas as metas a serem atingidas, focadas no contexto 

ambiental. 

1.3 MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS ECOLÓGICAS 

Para que uma organização consiga se transformar em uma empresa 

ecologicamente correta, precisa se adaptar e optar por adquirir alguns métodos para 

que sua mudança seja perceptível, tanto para a empresa que abrange (gestores, 

funcionários, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço) quanto para seu 

público-alvo, transformando-o numa corporação que explora seus valores 

fortalecendo sua prática ecológica. 

De acordo com Bessant (2009 citado por RAMON-DOS-SANTOS, 2016), 

“estimular a criatividade e a inovação requer muito mais do que um conjunto de 

ferramentas para ajudar a criar ideias”. Na sua concepção, são utilizadas estratégias 
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e artifícios imprescindíveis para se caminhar na direção de alguns resultados que 

desejam ser realizados e desempenhados com sucesso. 

A mudança organizacional ecológica se torna verdadeiramente eficiente 

quando, todos dentro da empresa estiverem convencidos para fazer um bem maior. 

Todos os membros da equipe devem estar certificados e de acordo com tal transição 

para que haja um bom funcionamento estratégico, só assim o projeto focal perdurará. 

Segundo Daft (2002, citado por RAMON-DOS-SANTOS, 2016), as alterações 

focadas na estratégia, estrutura e nas tecnologias não apresentam evolução por si só, 

necessitam também a modificação intrapessoal dos trabalhadores. Esses operários 

devem se instruir sobre essas novas tecnologias e como funcionam para conseguir 

vender e trabalhar de forma eficiente com base numa equipe competente para o 

trabalho. 

Afirma CASTELLI (2006 citado por DENISE-TÖPKE 2011): 

Existem várias maneiras de se dirigir uma empresa. Há os que dão ênfase 
aos aspectos financeiros, outros aos aspectos humanos, e outros, ainda, ao 
mercado. O enfoque do marketing é o mercado. O marketing é um estilo, uma 
maneira de se dirigir uma empresa. Desse modo, no caso de um hotel, todo 
o seu agir, envolvendo todos os setores, necessita sempre estar voltado para 
responder aos interesses dos consumidores, obtendo-se, com isso, um lucro 
apropriado. (p. 6)  

Num mundo globalizado, as técnicas organizacionais dentro de uma empresa 

garante uma grande vantagem competitiva, pois as organizações utilizam os meios 

tecnológicos como base para uma nova maneira de pensar, planejar e administrar à 

cultura organizacional, aperfeiçoando um trabalho em equipe eficiente. 

De acordo com Souza (2001), ele:  

Salienta que as pressões ambientais que atuam sobre as empresas provêm 
de quatro fontes: das regulamentações ambientais, que se desenvolveram 
em número, especificidade, abrangência e rigor; da sociedade civil 
organizada, principalmente por meio dos movimentos ambientalistas, que 
têm multiplicado o número de integrantes e têm-se especializado e 
profissionalizado, tornando suas ações cada vez mais eficazes; dos 
mercados de produtos, que têm apresentado crescente tendência dos 
consumidores a preferir produtos com atributos ambientais e a valorizar 
empresas ambientalmente responsáveis, o que é também reforçado por um 
aumento na concorrência interna e externa, derivado da abertura comercial e 
das fontes de recursos, financeiros ou naturais, como água, energia, 
minérios, combustíveis fósseis etc. (p. 141) 
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As empresas que adotam essa visão sustentável de mercado em sua 

administração, geralmente estão em busca de: seguir regras de acordo com a lei; 

redução de custos; minimizar os custos das matérias-primas; tornar-se ainda mais 

competitiva e atualizar os negócios; não comprometa sua imagem associada à 

poluição e degradação ambiental e conceituar sua imagem à responsabilidade 

ambiental e sua ética. 

Para Sant’Anna e Zambonim (2002 citado por JOSÉ MARIA BERNADELLI et 

al. 2008), a atividade hoteleira independentemente do porte do hotel, gera 

externalidades negativas, sendo que grande parte delas pode ser minimizada através 

de medidas administrativas ou gerenciais, voltadas para a prevenção da poluição na 

fonte e com a utilização de tecnologias limpas.  

Os hotéis devem preencher alguns requisitos necessários para que ele 

contribua com a prática sustentável, planejando e desenvolvendo propostas 

ecológicas no meio de hospedagem. Tais propostas devem ser estabelecidas de 

acordo com algumas normas, voltadas à prática do crescimento sustentável. Por isso, 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) junto com o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que foram desenvolvidos 

normas que promovem o turismo sustentável no Brasil. 

Dentre essas normas, será apresentada a norma ABNT NBR 15401, que é 

voltada para os meios de hospedagem e seu sistema de sustentabilidade na gestão 

hoteleira. Essa norma trabalha quesitos importantes de práticas sustentáveis, 

permitindo que hotéis e outros meios de hospedagem projetam serviços que 

apresentam redução dos custos e ainda podem apresentar e julgar seu desempenho.  

Trabalhando essas normas dentro dos meios de hospedagem, gera vantagem 

nos impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos. Para começar a aplicar 

esse método, deve-se reconhecer as rotinas já utilizadas internamente, anotando as 

atividades utilizadas no negócio para que possa ser identificada falhas e assim, adotar 

práticas para que sejam feitas melhorias dentro da norma no empreendimento. 

Dentro da norma da ABNT NBR 15401, são apresentadas algumas práticas 

que deverão ser efetuadas dentro dos meios de hospedagem. As três dimensões do 

turismo sustentável abrangem os requisitos: 

Práticas Ambientais: práticas voltadas para o controle dos impactos ambientais, para 

a preservação da sua biodiversidade. Serão apresentados alguns métodos, como:  
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1- Arquiteturas e Impactos da Construção no Local: consiste em verificar a 

legislação adequada antes mesmo de se construir tal empreendimento pois 

pode afetar a fauna e flora do local. A Norma da ABNT “considera que a 

arquitetura do meio de hospedagem esteja integrada a paisagem do entorno. 

Isto é, a construção do seu negócio não pode destoar da paisagem ao redor.” 

Para sua implementação, cabe a entidade julgar o design e a estrutura do 

prédio para que estejam de acordo com a legislação vigente, evitando impactos 

ambientais. Algumas abordagens levantadas na Norma mostra ações que 

devem ser adotadas, como: não remoção da vegetação local; utilizar materiais 

sustentáveis de baixo impacto ambiental como madeira certificada; proteção e 

conservação de paisagens naturais; maximizar a reutilização e viabilizar a 

reciclagem; etc.  

 

2- Paisagismo: abrange toda a área de seu entorno e também, toda a área 

interna do local. O paisagismo busca o aperfeiçoamento dos espaços internos 

para um melhor aproveitamento de energia solar, ventilação natural 

combatendo os impactos ambientais. O objetivo do paisagismo não é somente 

enfeitar o lugar mais sim, conservá-lo “verde”. Métodos como: criação de áreas 

verdes no meio de hospedagem garantem tanto uma aproximação e contato 

do hóspede ao verde como traz a sensação de leveza ao ambiente interno.  

 

3- Resíduos Sólidos: o meio de hospedagem deve fazer a gestão correta dos 

resíduos sólidos, pois assim, há um maior aproveitamento dos alimentos 

causando menos impacto. De acordo com SEBRAE (2012), “a gestão de 

resíduos contribui para a utilização racional dos recursos naturais e a reposição 

daqueles recursos que são passiveis de reaproveitamento”. Para que o meio 

de hospedagem garanta um melhor benefício do seu esforço, deve integrar o 

princípio dos 4Rs (Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) na gestão do seu 

empreendimento. Tal princípio que se caracteriza como: Recusar (o que não 

for necessário); Reduzir (toda a quantidade gerada); Reciclar (boa quantidade 

de material); Reutilizar (o que puder ser reaproveitado).  

Para solucionar ainda mais os propósitos da empresa, indica-se: criação de um 

protocolo de redução de lixo a ser seguido tanto os hóspedes quanto os funcionários, 
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fortalecendo a ideia da sustentabilidade; treinamento de toda a equipe do meio de 

hospedagem em conjunto com seus fornecedores e colaboradores, para que possam 

ser capaz de diferenciar e separar os resíduos levando para os locais previamente 

determinados. 

4- Resíduos Líquidos: o tratamento desse efluente é obrigatório por lei e 

assegura a preservação dos canais de que recebem água residuais e esgoto 

pelo meio de hospedagem, protegendo a contaminação de resíduos tóxicos 

das águas residuais.  

 

5- Eficiência Energética: com a redução do consumo de energia, é possível 

perceber maior controle nos custos da empresa, proporcionando vantagens ao 

meio ambiente, e com a redução de resíduos, é possível assegurar mais 

conforto e bem-estar para o hóspede além de conscientizá-lo sobre as práticas 

ambientais existentes. É viável que o meio de hospedagem utilizem fontes 

renováveis para minimizar o consumo de energia. Tais práticas podem ser 

adotadas, como: painéis solares, compressores de ar, aerogerador, utilização 

da iluminação e ventilação natural, sensores de luz. 

6- Conservação e gestão do uso da água: com a redução do uso da água na 

organização, a empresa estará economizando financeiramente além de trazer 

benefícios ao meio ambiente. De acordo com a SEBRAE (2012), “é 

fundamental que o meio de hospedagem possua um sistema que permita o 

controle e o registro do consumo de água das fontes utilizadas (própria ou 

externa)”. É necessário alguns métodos para a redução do consumo de água, 

como: captação da água da chuva, chuveiros econômicos nas Unidades 

Habitacionais (UHs), torneiras controladas por sensores, plantar espécies 

nativas, etc. 

 

7- Seleção de Insumos: é imprescindível que, o meio de hospedagem tenha 

controle e a devida informação sobre as mercadorias que são fornecidas pelos 

fornecedores, para que o produto não venha a causar dano para o meio 

ambiente. Para que o produto selecionado seja adepto ao uso dos hóspedes, 

é viável certificar se sua embalagem venha nos rótulos, sendo como: 

biodegradáveis, neutro, não tóxico. 
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Práticas Socioculturais: são práticas que visa respeitar a população regional e seus 

patrimônios, sem confrontar sua cultura mas sim, agregá-la ao meio de hospedagem 

onde está localizado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do local.  

1- Condições de Trabalho: influenciam na gestão e na qualidade do serviço 

oferecido e garante uma boa produção da mão-de-obra qualificada dentro do 

empreendimento. O bem-estar e o bom desempenho da equipe depende das 

boas condições de trabalho em que são submetidos, devendo ser motivados 

para o trabalho refletindo uma imagem da empresa para o hóspede. No 

trabalho, o foco deve ser voltado para: proporcionar bem-estar físico e mental 

e conforto para os funcionários; assegurar que ninguém corra riscos de 

acidentes; atestar igualdade de direito dos trabalhadores e etc. 

Aspectos Culturais: na Hotelaria, esse questão é voltada não só para construções 

voltadas à cultura do local, mas sim, nos estilos de decoração de ambiente, no 

cardápio gastronômico voltada à cultura local, modo de vida e sobretudo, aspectos 

geográficos e suas paisagens fortalecendo a identidade cultural. De acordo com as 

SEBRAE, mostra algumas atividades para ser utilizadas no meio de hospedagem, 

como:  

Apoiar iniciativas para o conhecimento, a valorização, a preservação e a 
promoção da cultura local; fornecer aos clientes orientações e informações 
para incentivar o conhecimento e para promover atitudes e comportamento 
de respeito a cultura local; planejar ações para prevenir os impactos 
negativos produzidos pelo funcionamento do seu meio de hospedagem junto 
as comunidades locais. (p. 67) 

Práticas Econômicas: são processos que interferem satisfação dos hóspedes e a 

possibilidade dos negócios, oferecendo serviços que são capazes de satisfazer as 

suas necessidades e assim, aumentar ainda mais suas chances de voltar ao destino 

de escolha.  

1- Qualidade e satisfação do cliente: o meio de hospedagem deverá ter a 

capacidade de esclarecer e dar informações sobre seus serviços para seus 

hóspedes, reconhecendo suas necessidades a fim de realizar suas 

expectativas. É relevante que todos os produtos e serviços dispostos pelo meio 

de hospedagem sejam monitorados para ter consciência se ele vem sendo 

atendido.  
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Para o atendimento aos requisitos e para o conhecimento de clientes, 
colaboradores e partes interessadas, e fundamental manter uma descrição 
formal dos produtos e serviços oferecidos que inclua as três dimensões da 
sustentabilidade (ambiental, sociocultural e econômica). (p. 72). 

 
Esses requisitos de qualidade dos serviços oferecidos aos clientes, podem ser 

preparados em inúmeros meios de comunicação como: catálogos, folhetos, cardápios, 

regulamentos do próprio hotel; mantendo sempre uma linguagem clara e objetiva 

sobre os produtos para fidelização do cliente. Esse método viabiliza todas as atitudes 

tomadas no meio de hospedagem na intensificação dos impactos positivos e 

negativos no meio ambiente. 

Para medir e identificar a opinião dos clientes sobre os serviços empregados, 

os meios de hospedagem aplicam formulários para analisar a satisfação desses 

hóspedes e é por meio deste que será possível o reconhecimento de possíveis falhas 

para a melhoria do serviço prestado. 

 

2- Saúde e segurança no trabalho e dos clientes: Conforme a SEBRAE, “e 

essencial a necessidade de manter procedimentos de identificação de 

potenciais riscos, para evitar e prevenir acidentes.” É imprescindível que seja 

feita a identificação de possíveis riscos inerentes a atividades realizadas dentro 

do meio de hospedagem, pois assim, é possível planejar e executar posturas 

para prevenir futuros acidentes de trabalho por parte dos colaboradores. 

Algumas etapas a serem realizadas são: identificação das atividades 

realizadas; listar os perigos para cada tipo de cargo; avaliar e analisar os 

perigos; definir ações e implementar essas ações.  

De acordo com o Guia de Meios de Hospedagem da ABNT NBR 15401: 

Como a legislação e constantemente atualizada, a ABNT NBR 15401 
estabelece que haja um monitoramento periódico para identificação de novos 
ou de revisões de regulamentos e leis aplicáveis, a fim de manter-se 
atualizado, evitando multas, acidentes, prejuízos financeiros e em relação a 
imagem do seu negócio. (p.19) 

Tem-se a necessidade de ter à disposição no meio de hospedagem o conteúdo 

de toda a legislação na qual se faz parte, para que não haja nenhuma falha no 

processo de adequação do empreendimento e para sua constante verificação. 

Utilizando essas regras, fazem com que os turistas ao chegarem no hotel e verem o 

Certificado comprovando seu comprometimento com o meio ambiente, traga muito 

mais confiança e credibilidade para o meio de hospedagem. 
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De acordo com Andrade, Tachizawa e Carvalho (2004), o procedimento de 

transformação na estrutura organizacional começa a partir de ações que tem a 

necessidade de modificações de alguns setores dentro da empresa, que são 

nomeadas como: endógenas e exógenas. Na gestão ambiental, o que prevalece é a 

força exógena que promove a obrigação da mudança das organizações industriais 

brasileiras, com a intenção de propiciar à sobrevivência de mercado ainda mais 

competitivo. 

Essas transformações externas criam a possibilidade de mudança 

organizacional interna, e esses testes são racionalmente planejadas, a fim de que o 

ajuste aos novos requisitos externos propiciam a mínima implicância do equilíbrio  

estrutural e comportamental existente dentro da empresa. 

A aplicação de qualquer novo projeto ou de quaisquer ações gera impactos 

internos nas organizações, que devem ser desenvolvidos mecanismos para sua 

reestruturação, sob pena de verem comprometido seu potencial competitivo junto às 

outras organizações. Em parte, isso se deve ao processo de mudança cultural que é 

exigido em menor ou maior grau, dependendo das especificidades do projeto a ser 

estabelecido. 

2 MARKETING VERDE NO SETOR HOTELEIRO 

Neste capítulo, destaca-se o marketing como processo de venda de produtos 

e serviços baseados na visão de prática da sustentabilidade dentro da organização. 

Como estratégia da marca inserida a uma imagem ecologicamente correta, a prática 

do marketing ambiental será voltada para a captação de clientes a fim de satisfazer 

suas necessidades, promovendo seu bem-estar e buscando a excelência do serviço 

prestado nos meios de hospedagem. 

2.1 MARKETING AMBIENTAL  

       O marketing verde tem como fundamental significado aprofundar sua ética e 

seus valores em favor do meio ambiente nas empresas, conduzindo práticas 

sustentáveis em suas atividades. Com os “selos verdes” as empresas são capazes de 

provocar e chamar atenção dos clientes por provar as condições ambientais 

excelentes, capazes de garantir impactos ambientalmente corretos no meio ambiente 

e na sociedade. 
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Afirma De Conto, (2005 citado por SPERB; TEIXEIRA, 2008):  

Os hotéis têm um papel ambiental importante e devem comprometer-se em 
desenvolver atitudes no sentido de utilizar significativas práticas ambientais 
em todos os processos; cumprir rigorosamente toda a legislação ambiental; 
minimizar o uso de energia, água e materiais; minimizar a geração de 
resíduos sólidos, reutilizando e reciclando; convidar clientes, fornecedores e 
serviços terceirizados a participar de esforços para proteger o meio ambiente; 
fornecer a todos os funcionários o treinamento e os recursos requeridos para 
vir ao encontro dos objetivos traçados; comunicar abertamente sua política e 
as práticas ambientais para quem estiver interessado; e monitorar o impacto 
ambiental (pag. 9) 

       Perante à preocupação ambiental cada vez mais presente nos dias atuais, os 

meios de hospedagem se veem na responsabilidade e no compromisso de inserir 

práticas sustentáveis em seu estabelecimento. Aplicando-as na empresa, são 

capazes de diminuir seus impactos sobre o meio ambiente e ainda, apresentar uma 

variável competitiva no mercado, garantindo seu reconhecimento social pela 

sociedade. 

É importante ressaltar que, o marketing possui uma visão especialmente 

voltada para o mercado. Esse negócio, apresenta o modo como se administra um 

empreendimento. No hotel, todos as atividades implementadas são voltadas para 

todos os setores da empresa, se responsabilizando em responder as preferências dos 

clientes. 

O marketing pode apresentar diferentes conceitos na hotelaria, como a 

divulgação do seu empreendimento na internet, a localização do seu público-alvo, a 

aprovação de seus hóspedes, inovação de mercado perante outras empresas. Ainda 

assim, mantém seu principal objetivo que é a preocupação em satisfazer as 

necessidades e desejos de seus hóspedes. 

Como explica GUARDANI (2006, p. 5 citado por DENISE-TÖPKE et al. 2011), 

o marketing na hotelaria “[...] envolve a criação de meios de hospedagem que supram 

as necessidades desses consumidores, sejam elas relacionadas com abrigo, 

segurança, ostentação, conforto, etc.” O marketing também está inteiramente ligado 

com a localização e o mapeamento do público-alvo para pesquisa de comportamento 

do consumidor e também, buscar atender suas necessidades de acordo com seus 

ideais. 

De acordo com Töpke et al. (2011), “o administrador de marketing, ou seja, 

aquele que usa o marketing com uma abordagem estratégica, deve administrar todo 

o Composto de Marketing (4Ps: Produto, Preço, Praça e Promoção)”. Com a ajuda 
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dos 4Ps do marketing, o empreendimento consegue adaptar suas práticas com o 

objetivo de promover e impulsionar suas propagandas e suas vendas de marcado 

para seu público-alvo em questão, para administração desses recursos utilizando 

sempre as opções de longo prazo. O mix de marketing é composto por esses 4 

elementos que garantem que sua empresa atinja seus objetivos no mercado alvo. As 

empresas que pretende seguir esse ritmo competitivo no mercado, precisa adicionar 

essas estratégias em sua organização de acordo com seus recursos e métodos. 

Nesse âmbito, serão esclarecidas algumas observações sobre o composto de 

marketing e eles se destacam por: 

Produto: Para Kotler e Armstrong (2007) produto é “algo que pode ser oferecido 

a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um 

desejo ou uma necessidade”. É tudo o que é ofertado da empresa aos seus 

consumidores. Portanto, deve-se reconhecer seu público-alvo, pois assim, será 

possível atender suas necessidades. Nesse elemento é estudado inúmeros fatores, 

como: ciclo de vida, embalagem, design, características técnicas, buscando seu 

diferencial, questionando-se o porquê do cliente escolher o seu empreendimento e 

não o outro. É também preciso que os funcionários do meio de hospedagem 

certifiquem-se de que está claro os propósitos estudados do que se está oferecendo 

para seus clientes. 

Algumas técnicas utilizadas por esse elemento são: utilização de recursos 

renováveis, design moderno, utilização de lâmpadas de led e sensores de movimento, 

aplicação de paredes de vidro para o aproveitamento da luz do dia, etc. 

Preço: Para Kotler e Armstrong (2007) como sendo “a quantia em dinheiro que se 

cobra por um produto ou serviço, é a soma de todos os valores que os consumidores 

trocam pelos benefícios de obter ou utilizar um produto ou serviço”. De acordo com 

Kotler e Keller (2006), esse elemento é o único componente que apresenta e gera 

receita ao empreendimento, fora as outras fontes de custo. É a partir dele que é 

possível administrar todos os outros elementos do conjunto. Dessa forma, ao 

apresentar um preço de forma precisa, haverá uma aplicação que integrará seu 

público-alvo sobre suas necessidades, quanto estão dispostos a pagar, e assim, 

poderá cobrar um valor mais alto pois estará agregando valor no que se está 

oferecendo. 

O primeiro passo é ter preferência a acordos comerciais com o provedor que 

tem seus valores voltados à atividades sustentáveis e também priorizar acordo com 
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empresas que já atuam no meio sustentável, oferecendo seu ambiente para que seja 

possível divulgação da empresa e em troca, fazem desconto dos produtos 

comercializados em conjunto com seus clientes. 

De acordo com o site Automação de Vendas, “além desse “P” corresponder a 

‘quanto’ você cobrará pelo que oferece, também envolve saber ‘como’ será feito esse 

pagamento”. Esse ponto apresenta uma considerável afirmação, pois a clientela, nos 

dias de hoje, prioriza muito as diversas formas de pagamento e assim, pode-se 

garantir uma maior satisfação do consumidor sem prejudicar seus recursos, 

garantindo lucro e confiabilidade de seus clientes ao meio de hospedagem.  

Praça: Kotler e Armstrong (2007) definem como “um conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de oferecimento de um produto ou serviço 

para uso ou consumo de um consumidor final ou usuário empresarial”. A praça 

representa de que forma seu produto chegará até o cliente final, envolvendo todo o 

caminho desde a produção até o consumidor. É importante haver uma grande 

distinção de fornecedores e distribuidores que façam toda a diferença no alcance de 

sua marca, pois quanto maior a quantidade de locais presentes maior sua visibilidade 

possibilitando maior rapidez e economia de seu produto. 

Nesse elemento apresenta-se os seguintes métodos que devem ser adotadas: 

venda do seu produto pela internet; classificação de bens; disponibilidade dos 

recursos; uso consciente de insumos para uma melhor relação custo X benefício dos 

seu serviços e produtos ofertados. 

Promoção: Segundo Kotler (1998), “promoção é o conjunto de ações que estarão 

incidindo sobre certo produto e/ou serviço, de forma a estimular a sua comercialização 

ou divulgação”. Nesse tópico se trabalha a forma como você promoverá seu produto 

ou serviço no seu empreendimento por meio de atividades, com a intuição de 

comunicar seu produto aos seu clientes. Deve ser pensado em quais meios 

estratégicos deverão ser aplicados para saber qual método vale a pena investir.  

Nesse item se propõe as seguintes opções: Estudar a internet e seu 

funcionamento para analisar as melhores formas de divulgação; dar prioridade ao e-

mail marketing e das propagandas em mídias sociais; difundir propagandas em 
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estações de rádio; marketing direto; aplicar divulgação nos painéis eletrônicos para 

comunicação com o público-alvo. 

Essas medidas utilizadas são ferramentas bastante comuns usados por 

mercados que possuem concorrentes de mesmo valor, buscando adquirir resultados 

ainda mais satisfatórios nos seus empreendimentos e, desta forma, firmar valores 

entre sociedade e empresa. 

Segundo Figueiredo, Abreu e Las Casas (2009 citado por DANIELLE-

PASQUALOTTO BORDIN e NAYARA-PASQUALOTTO, 2013, p. 12),   

O Marketing ecológico está presente em todas as atividades próprias do 
marketing como os processos de produção, elaboração de embalagens e 
propagandas, porém sempre aliados à preocupação ambiental e buscando 
contribuir com a conscientização ambiental por parte do consumidor. 

Desse modo, a ideia sobre marketing sustentável que vemos hoje está 

relacionada com o processo de mercantilização dos produtos naturais (principalmente 

os que não são testados em animais) que vem sendo utilizados pelo mercado e que 

proporciona um aumento significativo pro nível de reeducação ambiental, reduzindo 

impactos negativos no meio ambiente e no bem-estar dos consumidores. 

De acordo com Polonsky (1994):  

Marketing verde ou ambiental consiste em todas as atividades adotadas para 
gerar e facilitar qualquer troca com a intenção de satisfazer desejos e 
necessidades humanas de maneira que tal satisfação ocorra com um impacto 
mínimo sobre o meio ambiente. 

Esse pensamento que antes se definia apenas para garantir um diferencial 

entre as demais empresas que tinham seu foco voltado ao controle ambiental. Hoje 

esse pensamento vem assegurar e comprometer sua empresa a enfrentar as 

mudanças no tempo e responsabilizar-se pelo movimento sustentável. 

Dessa forma, esses empreendimentos encontraram uma maneira de encarar a 

redução de seus custos, desenvolvendo uma boa imagem perante seus 

consumidores, oferecendo um serviço de qualidade e diferenciando seu produto dos 

demais sendo capaz de estabelecer um diferencial competitivo entre os demais meios 

de hospedagem.  

O marketing ambiental incorpora um novo paradigma hoje imposto em todos as 

organizações que se definem altamente sustentáveis, reforçando uma imagem 
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positiva para os clientes. De acordo com TÖPKE (2011) “ao empregar estratégias de 

marketing ambiental, a organização pode agregar valor à sua marca, melhorar sua 

credibilidade e legitimidade e valorizar sua imagem entre os públicos”. 

“O Marketing Ambiental exige, assim, ajustes frequentes nas estratégias de 

comunicação com a sociedade. Uma comunicação que demanda ações concretas 

como forma de discurso e convencimento para o consumo.” (MURAD et al., 2013, p 

95). 

Segundo Ottman (1994 citado por GABRIELA-NEGRÃO et al. 2009, p 117.), o 

conceito de consumidor verde, ou ecologicamente consciente é aquele indivíduo que 

busca para consumo apenas produtos que causam menores ou nenhum prejuízo ao 

meio ambiente. O consumidor verde é aquele que relaciona ao ato de comprar ou usar 

produtos com a possibilidade de colaborar com a preservação ambiental. 

As pessoas hoje se veem na obrigação de colaborar com o meio ambiente em 

que vivem, modificando seus hábitos de consumo, trabalhando para reduzir impactos 

negativos para o meio ambiente, e consequentemente, modificando seus costumes 

no seu estilo de vida. 

Vemos também um crescente hábito na vida dos consumidores de consumir 

produtos ambientalmente corretos, de acordo com o crescente marketing ecológico 

que tem como objetivo inserir práticas ecológicas no dia a dia do consumidor; a fim de 

preservar o planeta se adequando a essa nova tendência de mercado, adquirindo 

produtos ambientalmente corretos estimulando ainda mais a produção verde. 

Para Mowen e Minor (2003 citado por GABRIELA-NEGRÃO et al. 2009, p 117.), 

“o comportamento do consumidor pode ser definido como os estudo de produtos 

comprados e processos de troca envolvidos na aquisição, consumo, disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e ideias.” 

Alguns meios de hospedagem utilizam táticas eficazes para sua divulgação na 

intenção de atrair ainda mais o público-alvo, tais como: convite de influenciadores e 

jornalistas para conhecerem o local, lançamento em sites, visitações em agências de 

viagens. É relevante também ao meio de hospedagem ter seus próprios meios de 

comunicação, facilitando assim, o acesso do público garantindo um conteúdo 

indispensável ao consumidor. 

A partir das ações do marketing ambiental nos meio de hospedagem citados 

no capítulo, a pesquisa de campo traz a proposta de apresentar as práticas 



 
 

25 
 

sustentáveis realizadas dentro dos hotéis. Diante disso, considera conscientizar a 

todos, de modo que tanto o hóspede quanto o funcionário consigam transformar seus 

hábitos e assim, conseguir alcançar seus objetivos como empresa ecologicamente 

correta. 

 

3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PAPEL ECOLÓGICO NOS MEIOS DE 

HOSPEDAGEM 

 

Neste capítulo, decidiu-se por estudar e explorar 5 empreendimentos hoteleiros 

da região de Niterói e Rio de Janeiro, para identificar e analisar o papel ecológico e 

sua administração nesses meios de hospedagem, a fim de explorar as diversas 

estratégias de marketing e a percepção do hóspedes sobre as práticas adotadas. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING SUSTENTÁVEL 

 

Dados os meios de hospedagem escolhidos para a pesquisa, foi feita uma 

pesquisa de campo de característica qualitativa, com o objetivo de analisar e 

identificar as estratégias e as práticas sustentáveis utilizadas dentro de hotéis do 

centro de cidade, a fim de verificar se o funcionamento auxilia na sua administração.  

Para a pesquisa de campo, foi feito um questionário realizado via e-mail com 

hotéis que possuem práticas sustentáveis em sua organização, onde destacam-se os 

principais pontos de interesse partindo do ponto de vista do trabalho. A pesquisa 

consiste em explorar as técnicas sustentáveis nos hotéis, compreendendo métodos 

eficientes de logística e administração, buscando entender sua estratégia de 

marketing para promover e desenvolver sua marca. 

Diante dessa análise, a pesquisa foi estruturada com perguntas embasadas na 

norma da ABNT NBR 15401 em parceria com a SEBRAE e os 4P’s de marketing, para 

avaliar as atividades internas do meio de hospedagem estudados, com o intuito de 

avaliar seu desempenho e compreender as práticas utilizadas.  

Visualizando o perfil dos hotéis estudados, as questões utilizadas para a 

pesquisa contém diversos questionamentos de lei, que garantem o controle dos 

impactos ambientais dentro da empresa e fora dela, preservando seus clientes. 
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Foram realizadas 10 questões completas abordando a norma da ABNT NBR 

15401, para avaliar as diretrizes do hotel perante às leis, conhecendo mais a fundo 

sua administração.  

As primeiras cinco perguntas correspondem às práticas sustentáveis 

empregadas no meio de hospedagem, com a proposta de compreender se a 

administração do hotel se interessa em preservar o meio ambiente interno e externo, 

garantindo menor impacto ambiental à sociedade e seus hóspedes.  

As perguntas de número seis e sete se referem à eficiência e à aptidão do 

funcionário em realizar suas tarefas dentro de sua função, garantindo sua segurança 

e a segurança dos hóspedes dentro do meio de hospedagem onde estão hospedados. 

A questão oito e nove buscam compreender se o hotel utiliza os 4P’s em sua 

administração, a fim de conseguir acomodar seus clientes e satisfazer suas 

necessidades.  

Já na pergunta de número dez, visa entender quais são as táticas de marketing 

abordadas pelo empreendimento para a captação de clientes, por meio da 

conscientização ambiental propagada pelo meio de hospedagem. 

Com base nessas questões, foi possível analisar se o hotel consegue adaptar 

suas práticas ambientais interferindo no modo de vida de seus clientes e funcionários 

de modo positivo, podendo também ser capaz de reduzir seus custos sem causar 

danos e impactos ambientais em seu entorno.  

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Alguns Hotéis de centro de cidade possuem um grande interesse quando o 

assunto é meio ambiente sustentável e comprometem-se em manter, conservar e 

cuidar do local de trabalho e dos indivíduos presentes no meio. Ao definir os Hotéis 

para o estudo de caso, foi explorado Hotéis de médio a grande porte, que se 

preocupam com meio ambiente e que praticam hábitos que conservam o meio de 

hospedagem, buscando adaptar suas atividades diante algumas leis da norma da 

ABNT NBR 15401. 

O primeiro Hotel estudado conhecido como Quality Hotel Niterói 3 estrelas, da 

rede Atlântica Hotels, localizado no bairro Gragoatá, em Niterói. O hotel possui uma 

vasta área com vista para os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro e dispõe 

de um grande espaço recreativo para seus hóspedes.  
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Se tratando da pesquisa realizada no hotel, foi relatado que o meio de 

hospedagem possui prática sustentável como a conscientização dos hóspedes e 

funcionários sobre a economia de energia elétrica e água, sendo a primeira como 

oriunda de hidrelétrica. O hotel se preocupa também com o ambiente que circunda ao 

seu redor e comunidade que vive no entorno e com isso, possuem o método de 

reciclagem de produtos como papelão e vidro, para controlar o impacto ambiental ao 

redor. 

Apesar de ser um hotel de centro de cidade, o meio de hospedagem dispõe de 

espaços verdes agradáveis como gramas, jardins e algumas árvores, buscando atrair 

e aproximar seus hóspedes para estar em contato com a natureza sendo assim, capaz 

de estimular à uma prática de vida mais saudável. 

O hotel produz diversos resíduos, sendo ele sólidos como, vidro, plástico e 

papelão, e uma das opções mais atrativas vistas pelo hotel seria a de descartar esses 

resíduos encaminhando para o centro de reciclagem. Algumas folhas que já foram 

utilizadas para alguma finalidade, a empresa reutiliza essas folhas para uso interno e 

como folha de rascunho, para tentar amenizar o impacto que esse resíduo produz. 

Ao perguntar sobre o treinamento e incentivo dos funcionários sobre a prática 

sustentável no meio de hospedagem, foi respondido que em reuniões, é conversado 

com os colaboradores sobre a prática sustentável e sua importância no dia a dia. 

Também foi feita uma campanha de economia de energia, na qual era aplicado 

cartazes nas áreas internas do hotel, informando sobre os gastos e pedindo a 

economia das mesmas. Com isso, foi possível reduzir seus custos operacionais. 

Há informações dispostas sobre tais práticas nas áreas do hotel e até mesmo 

dentro dos quartos, incentivando o hóspede a diminuir a frequência da troca de toalhas 

e de roupa de cama, para reduzir o impacto ambiental. 

No questionamento sobre o hotel possuir práticas em relação ao composto de 

marketing, o hotel apontou estar dentro das normas e se mostraram interessados em 

fundamentar suas práticas para o desenvolvimento sustentável do hotel em questão. 

Apresentando algumas utilidades dos métodos pela busca do público-alvo a 

partir do marketing do Hotel, o meio de hospedagem abordou possuir estratégias de 

visitas a empresas com demanda de hospedagem e eventos e dispor de 

parceira/patrocínio a alguns eventos para divulgação do Hotel. 

Investigando o hotel X: não foi identificado por motivos de modificações 

sistemáticas internas, apresenta grande satisfação em manter e fidelizar seus clientes, 
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oferecendo produtos de alta qualidade. Perguntado ao meio de hospedagem se 

possui práticas sustentáveis, o hotel X se propõe a enviar materiais reciclagens para 

a reciclagem, todos os materiais derivados de celulose.  

Sua energia provém de hidrelétrica e não há práticas para reduzir o impacto 

ambiental ao entorno. Não possuem também áreas verdes em seu meio de 

hospedagem para um maior contato dos hóspedes com a natureza. Uma das práticas 

que o hotel possui referente aos resíduos sólidos e líquidos é o recolhimento da 

gordura utilizada para a fabricação de sabão, dito que esse prática não impactaria no 

hotel X, porém reduz a quantidade para que não seja descartado na rede de esgoto. 

Pilhas e baterias são recolhidos para serem descartados corretamente.  

Seus funcionários são instruídos e orientados a recolher esses materiais para 

serem descartados adequadamente. Não há nada mencionado na resposta do hotel, 

a respeito de informações sobre as práticas ambientais para maior entendimento dos 

hóspedes.  

Também oferecem um excelente produto, sendo capaz de combinar sua equipe 

simpática com sua localização chave de Niterói e que, além de conseguir combinar os 

4Ps no empreendimento, garantem a satisfação de seus hóspedes. O hotel afirma 

melhorar cada vez mais na oferta de seus serviços, para que supra a cada 

necessidade do cliente, mantendo uma boa qualidade de conforto e respeito com 

todos.  

O meio de hospedagem em questão também menciona que, tem trabalhado a 

serviço de adequar suas atividades aos 4Ps, fazendo campanhas e parcerias através 

de banners, redes sociais, sites especializados que anunciam em TV como Booking, 

Expedia, Decolar, entre outros. 

O hotel Y, solicitou a não divulgação do seu nome, mas garante sua 

participação na pesquisa e se dispõe em divulgar tais informações sobre seu 

estabelecimento.  

Assim, o meio de hospedagem apresentado na pesquisa possui práticas 

sustentáveis como: contratação de mão de obra da comunidade, efetua a compra de 

insumos de fornecedores locais, possui aquecimento de água através de placas 

solares, faz o reaproveitamento da água da chuva, usa luz com sensores de presença 

e os andares de fluxo menor ficam totalmente desligados.  
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Sua energia é oriunda de hidrelétrica e não possuem estratégia para reduzir o 

impacto ambiental na comunidade ao entorno, em conflito com a norma da ABNT NBR 

15401.  

O meio de hospedagem por estar localizado em uma área de centro urbano, 

não possui áreas arborizadas para contato do hóspede nesse ambiente. Os principais 

resíduos sólidos e líquidos produzidos no hotel são alimentos que não podem ser 

aproveitados e por isso, trabalham com um estoque mínimo para o evitar 

desperdícios.  

Ao mencionar os funcionários do hotel, a empresa informa que os mesmos não 

são treinados e nem incentivados à práticas ambientais dentro do meio de 

hospedagem. A empresa menciona que algumas práticas do hotel contém informativo 

nos quartos como: economia de água, incentivo ao desligamento dos aparelhos, luzes 

e ar condicionado ao deixarem os quartos e possui a redução de lavagens da roupa 

de banho, deixando o aviso de que quando necessitar a troca, deixem as roupas de 

banho ao chão. 

Dada a informação em relação aos 4P’s de marketing, o hotel não apresenta 

detalhes de sua atividade de acordo com esse composto. Além disso, o hotel alega 

não demonstrar interesse em ressaltar a preocupação ambiental aos hóspedes.  

Para buscar, atrair e fidelizar seu público-alvo, o hotel possui contato direto com 

empresas e promoções em Agência de Viagens Online (OTAs). 

O Arena Ipanema Hotel, um dos hotéis de Luxo do bairro de Ipanema, dedica-

se a apresentar um excelente serviço aos seus clientes, oferecendo uma hospitalidade 

de qualidade para proporcionar ao hóspede uma incrível experiência turística. Em 

meio às atividades urbanas, o hotel oferece maneiras de descanso e entretenimento 

para seus convidados. 

O hotel possui práticas sustentáveis, tais como: luz de led com sensor de calor 

para a economia de energia elétrica, as janelas do local possuem película protetora 

da luz solar, fazendo com que o ambiente interno permaneça com o ar mais fresco, 

estando disposto a economizar o ar condicionado e possui também torneiras de 

pulsão que ajudam na economia de água.  

Sua energia elétrica também provém de hidrelétrica. Realizam a coleta do óleo 

de cozinha para a redução do impacto ambiental na comunidade ao entorno. De 

acordo com o site, o óleo utilizado na cozinha é coletado por uma empresa de 

reciclagem credenciada. O Hotel revela não possuir áreas verdes dentro do meio de 
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hospedagem pois encontra-se em frente ao Parque Garota de Ipanema, ambiente 

arborizado e com espaço para a prática esportiva, contando com a presença de área 

de proteção ambiental onde são permitidas atividades que não afetam o ecossistema 

local. Um dos principais resíduos sólidos e líquidos produzidos pelo hotel são: papel, 

plástico e óleo de cozinha, não apresentando práticas para a redução desses 

resíduos. 

O hotel não pratica nenhum treinamento com seus funcionários sobre as 

práticas realizadas e não demonstram incentivo. O meio de hospedagem possui 

informações sobre as práticas ambientais disponíveis para seus hóspedes através de 

seu site oficial. 

Informado sobre a relação do Composto de Marketing, o Arena Ipanema Hotel 

mostra que o meio de hospedagem consegue adaptar suas práticas sustentáveis 

apenas em relação ao Produto. Além disso, as práticas podem ser reconhecidas 

através de folhetos espalhados nos quartos. Quando se fala em conquistar seu 

público-alvo, o hotel consegue atrair seus clientes com ofertas especiais através de 

canais eletrônicos. 

O hotel Z conta com um estilo de vida bem peculiar, porém garante a satisfação 

de seu hóspedes pelo simples glamour que o hotel pode oferecer. Sua governança 

possui a política de conscientizar seus hóspedes sobre a lavagem diária da roupa de 

cama que sendo autorizado por ele, só será trocado quando for solicitado. Sua energia 

elétrica provém da compra no Mercado Livre, que de acordo com o site da Aneel: “O 

Mercado Livre de Energia se consolida como uma forma potencial de economia, meio 

seguro e confiável de adquirir energia elétrica por um valor negociável”, sendo de 

origem eólica abastecendo o hotel.  

O hotel possui um setor de reciclagem que, para não impactar na comunidade 

do entorno, o lixo não orgânico é totalmente reciclado. De acordo com as práticas 

ambientais da Norma da ABNT NBR 15401, o meio de hospedagem deve garantir um 

espaço cômodo ao hóspede ao trazer o verde em sua ambientação, mas o hotel 

mencionado não apresenta nenhum tipo de paisagismo interno para essa relação. O 

empreendimento consegue produzir e reduzir seus principais resíduos líquidos e 

sólidos à base de reciclagem. Resíduos sólidos reciclados são papel, papelão, 

alumínio, cobre, pvc e vidro. Resíduos sólidos não reciclados como entulho, folhas, 

plantas, galhos, flores e lixo orgânico. Resíduos líquidos reciclados apresentados por 
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óleo de cozinha. Resíduos líquidos não reciclados ficam por conta da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) que cuida diretamente do esgoto. 

Para obter e oferecer um bom atendimento, os funcionários do hotel Z são 

treinados e incentivados à prática ambiental usando um dos valores da empresa 

chamada Community, onde são ensinadas as responsabilidades de economia de 

água, separação do lixo e evitar o desperdício. Há somente a informação para os 

hóspedes nos quartos sobre o uso dos lençóis.  

O Hotel não oferece nenhuma relação ao ser apresentado e perguntado sobre 

o composto de marketing. Além disto, o hotel possui em todos os apartamentos um 

prisma com a explicação sobre a troca de roupa e a salientação sobre o desperdício 

de água. 

O método mais eficaz utilizado pelo empreendimento para atrair ainda mais o 

seu público-alvo consiste em dialogar por redes sociais, contato com influenciadores, 

feiras e propagandas em diversos meios de comunicação, não especificado pela 

empresa. 

Ao incorporar detalhes importantes à pesquisa de campo nos meios de 

hospedagem sobre a sustentabilidade, é perceptível a grande preocupação ambiental 

na organização dos hotéis estudados. Ao implementar práticas sustentáveis na 

empresa, o hotel se vê na responsabilidade de divulgar todo o seu entendimento sobre 

o assunto e assim, consegue transmitir a ideia de preservar o meio ambiente em que 

vivem para o seu público, mesmo que o hotel não à pratique intencionalmente. 

A partir do material recolhido para o trabalho, é notável a dedicação e a 

perseverança dos meios de hospedagem em oferecer um produto digno de ser 

usufruído por seus clientes, visando sua satisfação e buscando sempre atender suas 

necessidades, salientando a preservação do meio ambiente.  

Ao discorrer sobre o assunto e considerando hotéis de área urbana, é possível 

reconhecer que tais práticas ajudam a manter um ambiente limpo e saudável, 

atendendo as demandas ambientais sociais e econômicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho salientou a importância do uso de 

práticas ambientais na administração dos meios de hospedagem, onde é propício a 

avaliação de seu desempenho.  
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Com a possibilidade de implementar melhorias no estabelecimento, a empresa 

orientou e conscientizou seus clientes e funcionários a ter um modo de vida mais 

saudável, de modo a preservar o meio ambiente em que vivem. 

Com a preocupação em preservar o meio ambiente, a gestão ambiental 

presente na administração hoteleira permite garantir vantagens para todas as partes 

envolvidas. Ou seja, tanto para o meio ambiente, que é favorecido pelos recursos 

naturais preservados quanto para a gestão hoteleira, que poderá reduzir seus custos 

operacionais incentivando a consciência ecológica. 

A grande questão a ser resolvida a partir dos hotéis trabalhados é a de estudar 

as estratégias de marketing utilizadas dentro dos meios de hospedagem, verificar se 

os métodos empregados instigam as boas práticas e hábitos sustentáveis. Só assim 

é possível perceber, se o hotel tem potencial para operar de forma ecologicamente 

correta dentro dos parâmetros empresariais. 

Tendo em vista as práticas ambientais empregadas nos hotéis da pesquisa em 

questão, tal questionário consistiu em averiguar como objetivo geral, de quais modos 

o marketing ambiental presente no empreendimento é capaz de promover sua marca 

através de normas ambientais. Assegurando conforto e credibilidade para com os 

hóspedes, a empresa cumpre com seus deveres e fideliza o cliente. 

Ao detalhar sobre as normas ambientais que devem ser seguidas dentro do meio 

de hospedagem, a pesquisa de campo buscou identificar quais práticas e hábitos são 

importantes para manter a organização funcionando.  

Em relação às leis empregadas no hotel, foi possível difundir seus valores e 

conceitos, a fim de preservar e propagar sua ética diante dos princípios básicos que 

a empresa hoteleira oferece aos seus colaboradores e clientes. 

Tendo em vista as normas ambientais aplicadas no empreendimento, foi 

importante analisar se tais práticas conseguem ser aplicadas através de uma pegada 

ecológica e assim, propagar suas atividades sustentáveis dentro do meio de 

hospedagem.  

Ao divulgar suas práticas ecológicas aos seus hóspedes e funcionários, o hotel 

se comprometeu em modificar seus os hábitos, partindo de ideias inovadoras, 

levando-os a substituir seus costumes visando a preservação do meio ambiente. 
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