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RESUMO 

 

MARINHO, Luana Leocadia. Práticas sustentáveis em Alimentos e Bebidas: uma 

análise com base em sete hotéis da zona sul do Rio de Janeiro. 2014. 89 f. 

Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2014.  

 

A introdução de medidas sustentáveis no setor de Alimentos e bebidas além de ser 
um diferencial colabora para a diminuição dos desperdícios e da geração de 
resíduos sólidos que geram um grande impacto no meio ambiente. O presente 
trabalho tem como objetivo verificar as práticas ambientais sustentáveis utilizadas 
pelos meios de hospedagem no setor de Alimentos e Bebidas. A escolha dos 
empreendimentos para pesquisa foi feita baseada na política de sustentabilidade 
relatada pelos mesmos em seus sites. De natureza exploratória e descritiva, a 
pesquisa utilizou a técnica do questionário estruturado aplicado in loco para a coleta 
de dados. As informações coletadas foram analisadas sob uma perspectiva 
quantitativa e qualitativa. Os resultados permitiram verificar que a implantação de 
ações sustentáveis no setor de A&B ainda estão em estágio inicial. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Alimentos e 
Bebidas. Hotel. Cozinha sustentável. 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

MARINHO, Luana Leocadia. Sustainable practices in food and beverage: an 

analysis based on seven hotels in the south zone of Rio de Janeiro. 2014. 89 f. 

Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2014.  

 

The introduction of sustainable measures into the food and beverage industry 
besides as being a differential, also contributes to the reduction of waste and, of 
waste generation. This study aims to determine the environmental and sustainable 
practices adopted by hotels in the F & B industry. The choices of enterprises were 
made based on sustainability policy reported by themselves on their websites.  
Based on an exploratory and descriptive mold, this research used the technique of in 
loco structured questionnaire to collect data. The information collected was analyzed 
from a quantitative and qualitative perspective. The results showed that the 
implementation of sustainable actions in the F & B industry is still in its initial stage. 
 

Keywords: Sustainability. Sustainable development. Food and Beverage. Hotel. 
Sustainable kitchen. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desenvolver práticas sustentáveis no setor de alimentos e bebidas tem se 

tornado uma forma de se diferenciar e ganhar espaço no mercado, preocupando-se 

com o meio ambiente e a responsabilidade social. Segundo Machado (2013), em 

setores competitivos, como é o caso do food service1, operar de maneira sustentável 

pode se caracterizar como um diferencial capaz de atrair mais clientes e agregar 

valor ao serviço oferecido.  

Diferencial este, que ainda é pouco explorado por hotéis, menor ainda é seu 

uso em restaurantes. No Brasil são poucos os hotéis que são realmente 

sustentáveis, a maioria que se julga ser, gasta milhões em marketing 

conscientizando seus hóspedes dos impactos ambientais, mas na verdade está 

apenas induzindo-os a reduzir seus custos operacionais. Os verdadeiros 

sustentáveis investem de fato em soluções sustentáveis, que por consequência, 

acabam reduzindo seus custos e diminuindo os impactos ambientais (REVISTA 

HOTÉIS, 2013). Devido a isso, Clarke e Chen (2008), afirmam que o setor hoteleiro 

está atrasado na adoção de melhorias práticas para um desenvolvimento 

sustentável. 

Os estudos nesta área ambiental são recentes, houve um nítido crescimento 

do foco de preocupações acadêmicas em questões de ecologia e meio ambiente a 

partir da década de 1960 (BARTHOLO et al., 2005), chegando essas preocupações 

ao meio empresarial. De acordo com Loures (2009), há três décadas a única 

responsabilidade social das empresas era gerar dinheiro para seus donos, ou seja, 

não havia uma mínima preocupação com o uso dos recursos e que impactos estes 

poderiam causar, com o início das preocupações ambientais, começaram 

movimentos a favor da preservação dos recursos do planeta, juntamente surgiram 

termos em voga atualmente, como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Os impactos ambientais e a sustentabilidade são termos frequentemente 

abordados atualmente, há um apelo complexo que envolve questões ligadas ao 

meio ambiente, à economia e à responsabilidade social (MACHADO, 2013). Essa 

                                           
1
 Food Service: é tido como o mercado de alimentação fora do lar. Disponivel em: < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/food_service>/. Acesso em: 25 nov. 2013.   
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tríade compõe o que vem a ser o conceito de sustentabilidade, que busca utilizar os 

recursos (naturais ou não) de forma responsável, respeitando o meio ambiente e as 

pessoas envolvidas, o grande desafio de sua implantação está em equilibrar esses 

três pilares (ambiental, social e econômico). Daí a dificuldade, ou mesmo a recusa 

de introduzir o conceito de sustentabilidade nos hotéis e em outros setores de 

serviços. 

Tratando-se de sustentabilidade na cozinha, que é pertencente ao setor de 

Alimentos e Bebidas dos hotéis, podemos supor que as ações devam ser mais raras 

ainda. Por se tratar de um setor de produção, em que ocorre a manipulação dos 

recursos (insumos) com grande geração de resíduos e desperdícios, é de extrema 

importância sua contribuição para a redução dos impactos causados pela atividade 

(BEZERRA, 2010). 

Segundo Nascimento; Lemos; Mello (2008, p.163), a maioria dos gestores 

pensa em atividades básicas, como a reciclagem, quando se fala em 

sustentabilidade, para os autores, os conceitos mais avançados são pouco 

conhecidos. Tiegui (2011) concorda com o discurso dos autores ao afirmar que “[...] 

O principal obstáculo à adoção da sustentabilidade como ferramenta estratégica se 

refere ao desconhecimento sobre o assunto”, ou seja, a falta de informação é um 

empecilho para a implantação de práticas voltadas para o meio ambiente. 

Apesar do desconhecimento de alguns gestores, é importante que estes 

busquem se informar, tendo em vista que a pesquisa “Rumo à sociedade do bem-

estar” realizada em 2012 pelo Instituto Akatu demonstrou que 60% dos 

consumidores brasileiros “ouviram falar” em sustentabilidade e que o interesse por 

informações sobre o tema passou de 14% para 24%, apesar de nem todos 

possuírem um entendimento correto do termo, a pesquisa demonstrou que os 

consumidores vêm despertando a atenção para a importância da responsabilidade 

social das empresas, bem como as questões da sustentabilidade e do meio 

ambiente (AKATU, 2013). 

 Assim, adaptar-se a essa nova realidade quanto a questões ambientais, 

surge como uma alternativa para se desenvolver sustentavelmente e mostrar sua 

responsabilidade perante seus clientes, colaboradores e concorrência, tendo em 

vista que os consumidores se preocupam cada vez mais com o tema e que sua 

adesão traz benefícios para a empresa e para o meio ambiente. 

A consciência ambiental surge a partir de uma percepção global de que o 
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mundo está hoje “entrelaçado” e que a solução dos problemas atuais não se 

restringe a planos individuais ou isolados, as empresas já tem noção de que suas 

intervenções podem refletir de forma positiva ou negativa nos cenários sociais e 

ambientais do seu entorno e de que os consumidores estão mais atentos e 

conscientes do engajamento e compromisso social das empresas, desse modo, a 

gestão moderna busca o máximo de aproveitamento dos recursos disponíveis, 

assim como a maior eficácia em todas as áreas de atuação, não abdicando do 

objetivo de gerar lucro e se desenvolvendo sustentavelmente, utilizando sua 

cidadania empresarial e socialmente responsável (ETHOS, 2005). 

Com isso, desenvolver-se sustentavelmente é um grande desafio para a área 

de alimentos e bebidas, dada a complexidade do setor que direta ou indiretamente 

provoca inúmeros impactos no meio em que está inserido. Como afirma Oliveira 

(2009), a prática da alimentação é a atividade humana que mais produz efeitos 

colaterais sobre o meio ambiente, já que demanda grande escala de recursos 

naturais como água e solo para sua produção. Durante sua produção, os alimentos 

começam a sofrer e causar impactos no meio ambiente, pois é nessa etapa que se 

dá o uso de substâncias químicas, após a colheita começam as perdas com 

armazenamento e transporte, já na cozinha, que é onde se dá a transformação da 

matéria-prima em prato, ocorrem perdas no pré-preparo (higienização, corte, etc.), 

depois de servida, as perdas ocorrem por parte dos clientes.  

Todas essas perdas acarretam o desperdício de alimentos, que não se trata 

apenas de uma questão técnica, mas também político-social (RICARTE  et al., 

2008), visto que enquanto bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, 

bilhões de pessoas passam fome no mundo (TRIGUEIRO, 2012). Todo o alimento 

descartado ou desperdiçado vira resíduo precisando de uma destinação correta, isso 

se torna um problema para gestores que administram em grandes centros urbanos, 

dada a limitação de espaço físico para armazenagem e lugares corretos de 

destinação, bem como a fiscalização destes. 

A agitação das cidades contribui para que as pessoas estejam aparentemente 

menos dispostas a cozinharem suas próprias comidas, isso favoreceu o crescimento 

de negócios de alimentação (POWERS; BARROWS, 2004), os conhecidos 

restaurantes. Sendo assim, diante de seus impactos, os restaurantes podem 

representar a maneira mais palpável e viável de se desenvolver sustentavelmente 

por meio da gastronomia, sendo o gerenciamento a principal forma de contribuição 
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para a sustentabilidade. 

A complexidade do setor de Alimentos e Bebidas torna o gerenciamento de 

forma sustentável um desafio para todos os envolvidos na operação. Problemas 

como o desperdício de alimentos e a gigantesca geração de resíduos são algumas 

das questões que provocam impacto no meio ambiente. A falta de informação sobre 

sustentabilidade nas cozinhas dificulta à implantação de simples práticas, como o 

melhor aproveitamento dos recursos alimentares, o uso de instrumentos de controle 

gerenciais, a diminuição da geração de resíduos, entre outras atitudes que 

contribuiriam para a minimização dos impactos ambientais pelos restaurantes. 

Diante disto, surgiu o seguinte problema: que práticas sustentáveis existem e quais 

são praticadas pelos restaurantes dos meios de hospedagem do município do Rio 

de Janeiro? 

Diante deste contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar como o 

conceito de sustentabilidade, através das práticas sustentáveis, é utilizado no setor 

de Alimentos e Bebidas, em especial, nos Restaurantes dos hotéis. 

Para atingir o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

   Descrever os conceitos gerais de sustentabilidade e das práticas 

sustentáveis que têm aplicabilidade no setor de Alimentos e Bebidas; 

   Verificar, através da pesquisa de campo, quais práticas, atitudes ou ações 

sustentáveis são utilizadas pelos restaurantes dos hotéis; 

   Analisar os resultados da pesquisa de campo sob as perspectivas qualitativa 

e quantitativa. 

 

Para tanto, os procedimentos utilizados na metodologia para cumprimento da 

proposta incluíram a pesquisa exploratória, que é utilizada quando o tema escolhido 

é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e 

buscar novas abordagens (REIS, 2008) e a pesquisa descritiva, que descreve 

características de um fenômeno, levanta opiniões e atitudes uma população e visa 

descobrir a existência de associações entre variáveis (GIL, 2008). Foi utilizada 

também em todo o processo de produção a pesquisa bibliográfica, que busca 

conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram estudados 

sobre ele (REIS, 2008). 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, que é a 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas 
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a pessoas com o propósito de obter informações (GIL, 2008, p.121). Como os dados 

foram colhidos por meio de pesquisa de campo, as variáveis puderam ser 

analisadas sob as perspectivas qualitativa e quantitativa. 

Dessa maneira, o presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: 

introdução, referencial teórico (capítulos 1 e 2), métodos, resultados e análise 

(capítulo 3) e considerações finais. 

O primeiro capítulo traz o conceito amplo de sustentabilidade e como este se 

insere no Turismo e na Hotelaria. O segundo capítulo dá continuidade a temática, 

trazendo as práticas sustentáveis disponíveis para aplicação no setor de Alimentos e 

Bebidas. 

O terceiro capítulo traz a trajetória metodológica que foi utilizada para se 

alcançar os objetivos expostos, apresentando também os resultados e a análise dos 

dados obtidos. 

O trabalho finaliza-se com as considerações finais, em que são destacadas 

suas contribuições e a intenção de continuidade deste trabalho seguindo a mesma 

linha de pesquisa. 
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1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE 
 

A partir da década de 1950, verificou-se um exponencial crescimento 

populacional e de atividades industriais, consequentemente, a poluição atmosférica 

e uso dos recursos naturais se expandiram significativamente (INPE, 2012). Por 

volta dos anos 1960 e 1970 começaram a surgir expressões de cunho ambiental e 

foram nesse período que ganharam destaque na mídia mundial as denúncias sobre 

a radicalização dos impactos destrutivos sobre a natureza do modelo de 

desenvolvimento industrialista (BARTHOLO et al., 2005). 

Desde este momento, houve a preocupação de que a degradação ambiental 

por ações humanas poderia causar impactos e alterações profundas na vida do 

planeta (INPE, 2012). Com isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) convocou 

em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 

Estocolmo (Suécia), que foi a primeira iniciativa mundial no sentido de organizar as 

relações entre o homem e o meio ambiente (ONU, 2010). O evento elaborou o 

documento Manifesto Ambiental, com 19 princípios de comportamento e 

responsabilidade, que deveriam conduzir as decisões em relação às questões 

ambientais (INPE, 2012). 

Nesse período continuaram as reflexões e debates sobre a temática, até que 

em 1987 foi publicado o relatório “Nosso Futuro Comum”, promovido pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido também como 

Relatório de Brundtland. Este relatório introduziu o conceito de desenvolvimento 

sustentável (DS), definindo-o como “[...] a competência da humanidade em garantir 

que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a qualidade de 

vida das gerações futuras” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987). Posteriormente, 

outras conferências foram realizadas direcionadas a soluções de desenvolvimento 

sustentável, como no: Rio de Janeiro (Brasil) em 1992, Quioto (Japão) em 1997, 

Haia (Holanda) em 2000, Bonn (Alemanha) em 2001, Copenhagen (Dinamarca) em 

2009, Cancun (México) em 2010 e a mais recente, a Rio+20, no Rio de Janeiro em 

2012 (INPE, 2012). 

Para Ruthes (2007), é cada vez mais comum encontrar o termo 

“desenvolvimento sustentável” (DS) em vários discursos nos âmbitos acadêmico e 

empresarial, para ele, o debate evoluiu bastante, porém a ação não acompanhou 

essa evolução e permanece num estado de letargia e acomodação. O autor afirma 
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que existe um vazio entre a teoria e a prática.  

Há de se levar em conta que o uso do desenvolvimento sustentável vem 

sendo usado como sinônimo de sustentabilidade. Dalla Rosa (2011) verificou que os 

termos desenvolvimento – no sentindo econômico e político do termo – 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade “[...] carregam consigo 

ambiguidades relacionadas com as tendências de conceitualização do 

desenvolvimento sustentável” (FREITAS, 2007, p.131 apud DALLA ROSA, 2011). 

O termo desenvolvimento sustentável é controverso, já que para alguns 

autores é uma utopia se desenvolver sustentavelmente. Como afirma Bastos (2013), 

a concepção de desenvolvimento significa crescimento econômico, baseado no 

lucro, enquanto a palavra sustentável inclui a ideia de preservação e conservação da 

natureza. Para a autora a discussão é uma busca de harmonizar o desenvolvimento 

econômico, social e a manutenção do ambiente. 

Dalla Rosa (2011) concluiu por meio do seu aprofundamento nos distintos 

significados dos conceitos que, coexistem diversos tipos de definições de DS que 

podem ser categorizadas do ponto de vista do crescimento econômico sustentável 

ou do desenvolvimento humano sustentável. 

Não é objetivo deste trabalho discutir sobre as diferentes interpretações, 

apenas informar que há diferenças e ambiguidades nos conceitos dependendo do 

ponto de vista do autor, este trabalho buscou aliar os conceitos para que haja um 

desenvolvimento sustentável seguindo os princípios da sustentabilidade. Os 

significados de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável não são 

necessariamente os mesmos (PEREIRA, 2000). 

O termo sustentabilidade ganhou uma “ideia-força” significativa nos últimos 

tempos (LIMA, 2012). Para Rocha Loures (2009) testemunhamos um contexto 

dinâmico, em permanente evolução, e sustentabilidade, hoje, é o novo nome do 

desenvolvimento, incluindo suas várias dimensões: econômica, social, cultural, 

físico-territorial e ambiental, político-institucional, científico-tecnológica e, para 

alguns, principalmente espiritual. Torna-se evidente que o conceito de 

sustentabilidade está ligado à questão ambiental, mas não se reduz a ela. Rocha 

Loures (2009, p.59) também afirma que: 

 
 

A sustentabilidade é uma temática vinculada à cultura, à sociedade e ao 
próprio ser humano. Está associada ao compromisso social e relacionada 
ao processo participativo de construção, no qual as instituições políticas, a 



15 

 

sociedade civil e os grupos de interesse organizados encontram espaço 
para exercer o seu papel de representação política e institucional. 
 
 

O conceito de sustentabilidade, segundo Chamusca e Centeno (2006) trata-

se do equilíbrio entre tecnologia e ambiente, na busca da equidade e justiça social, 

reconhecendo explicitamente a necessidade de proteção ambiental. Isto é realizado 

se apoiando na ideia de que a atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da 

sociedade – o tripé básico da sustentabilidade – devem estar em equilíbrio. 

Os autores explicam o tripé da sustentabilidade da seguinte forma: 

 
 
A sustentabilidade ecológica é aquela que visa à preservação do meio 
ambiente de forma que o desenvolvimento não agrida a ecologia. A 
sustentabilidade sociocultural visa à integração da sociedade a esse 
desenvolvimento, preservando a cultura e os costumes locais. Finalmente, a 
sustentabilidade econômica visa gerar lucros que proporcionem a 
manutenção dos empreendimentos e organizações (CHAMUSCA; 
CENTENO, 2006, p.144). 
 
 

Aliar a questão ambiental, econômica e social não é tarefa fácil, deste modo, 

como afirma Affonso (2006), a sustentabilidade não é algo instantâneo, é um 

processo de mudança e de transformação estrutural que precisa da participação de 

diversos setores da sociedade, já que, de modo análogo ao empenho por justiça, é 

uma questão que diz respeito às condições de vida da sociedade (SAVIOLO et al., 

2005, p.16). 

Segundo Saviolo (2005), a crescente complexificação do conceito de 

sustentabilidade impõe-se à pesquisa acadêmica a necessidade de incorporar uma 

perspectiva interdisciplinar, na busca de relações dialogais entre saberes científicos 

constituídos e estruturados. Para a autora, além da discussão sobre 

sustentabilidade, é preciso que se criem formas práticas de viabilizá-las e de não 

restringir o tema ao campo científico. 

Atualmente, devido ao crescente aumento da conscientização ambiental, as 

empresas vêm despertando para a necessidade de processos sustentáveis, 

objetivando uma adaptação à nova cultura social baseada na ética ambiental 

(GONÇALVES, 2004, p.18). 

Esse interesse em se adaptar a essa nova realidade vem ocorrendo porque 

considera-se que as práticas empresariais éticas sejam um elemento essencial na 

criação de uma forte vantagem competitiva (CLARKE ; CHEN, 2008), ou seja, os 
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gestores estão descobrindo essa nova forma de gerir sustentavelmente e assim 

estão criando uma vantagem competitiva diante de sua concorrência. 

Essa preocupação ambiental já chegou à área de turismo e hotelaria, que 

apesar de ser considerada um setor limpo se comparada a outras indústrias 

(POWERS e BARROWS, 2004), ainda assim provoca impactos, pois utiliza recursos 

(matérias-primas), produz resíduos e necessita de recursos não renováveis para sua 

operação. Os recursos se não forem bem administrados, podem piorar o quadro de 

degradação ambiental, nesse caso é fundamental a reflexão da sustentabilidade no 

âmbito do turismo e da hotelaria, o que será feito a seguir. 

 

 

1.1 SUSTENTABILIDADE NO TURISMO E NA HOTELARIA 
 

Como afirma Teles (2011), o homem se apropria da natureza de diferentes 

maneiras em consonância com sua finalidade, transformando o ambiente. Muitas 

dessas transformações são irreversíveis e o uso inadequado de nossos recursos 

naturais tem provocado alterações significativas no clima (MONFORTE, 2007), mas 

não apenas no clima, os impactos ambientais de maneira geral tem ganhado 

destaque na atualidade em diversos segmentos. 

O turismo que tem grande importância na atividade econômica mundial é um 

setor que se inter-relaciona e depende do meio ambiente para desenvolver suas 

atividades. A atividade turística envolve o ser humano e o ambiente que o cerca 

(VALENTE, 2007), por isso para Ruschmann (1997), a inter-relação entre o turismo 

e o meio ambiente é incontestável, uma vez que este último constitui a “matéria-

prima” da atividade, assim é de fundamental importância que o meio ambiente seja 

preservado, para que o turismo possa ser feito com o menor impacto possível 

(VALENTE, 2007). 

Apesar de nos últimos anos o turismo e o meio ambiente não terem se 

caracterizado por um relacionamento harmonioso (RUSCHMANN, 1997), já se sabe 

que atualmente, o turismo pode ser um valioso instrumento para a sustentabilidade 

quando explorado de maneira integrada ao conceito de sustentabilidade, já que 

pode contribuir para melhorar o padrão de vida em áreas subdesenvolvidas, 

mobilizar a população para a preservação ambiental e social do destino turístico, 

além de ter capacidade de geração de trabalho, ocupação e renda, melhorando a 
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qualidade de vida da população no seu entorno (MONFORTE, 2007). 

Para a Organização Mundial do Turismo (2005), a necessidade de assegurar 

o desenvolvimento e a gestão sustentáveis do setor turístico é amplamente aceita 

atualmente, tendo em vista que sem uma visão a longo prazo e a introdução de 

critérios sustentáveis em todas as etapas de planejamento, desenvolvimento e 

gestão do turismo, é improvável que essa atividade gere os benefícios econômicos e 

sociais esperados. 

Assim para Pires (2002, p.117): 

 
 
O conceito de sustentabilidade é introduzido no turismo como um modelo de 
desenvolvimento turístico planejado no sentido de assegurar sua 
permanência por longo prazo, integrando as comunidades locais e 
buscando rentabilidade por meio da gestão e otimização dos recursos. 
 
 

Desde a ECO-92, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, a Organização 

Mundial do Turismo tem promovido ativamente o desenvolvimento sustentável do 

turismo com documentos de ações para a conscientização, orientações 

metodológicas, princípios e técnicas de planejamento e gestão, instrumentos de 

monitoramento e outros, destinados aos Estados-membros e a comunidade turística 

internacional (OMT, 2005). 

É nessa perspectiva que o termo Turismo Sustentável passou a ganhar 

evidência, dado que a proteção ambiental é parte integrante do processo produtivo e 

de consumo, permitindo qualidade de vida para todos os cidadãos e atendendo 

equitativamente as necessidades das gerações presentes e futuras (BRASIL, 2011), 

assim como, desenvolvendo determinada região com sensibilidade, de modo a 

preservar o contexto social e ambiental para as próximas gerações, gerando um 

retorno viável do investimento no turismo a longo prazo (CLARKE ; CHEN, 2008). 

Para Beni (2004, p.61): 

 
 
Hoje, o conceito de turismo sustentável é mais abrangente e transcende a 
preocupação centrada na conservação e manejo do meio ambiente e 
recursos naturais, incluindo os aspectos de comercialização, marketing, 
qualidade, produtividade e competitividade dos bens e serviços turísticos. 
 
 

É evidente que o setor turístico contribui, com suas variadas atividades, para 

diminuir e até tirar a qualidade de muitos atrativos naturais, por isso aliar a prática 

turística aos princípios do desenvolvimento sustentável requer exercício constante 
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por parte dos profissionais da área (TELES, 2011). De acordo com Ruschmann 

(1997, p.34): 

 
 

Os impactos do turismo referem-se à gama de modificações ou à sequência 
de eventos provocados pelo processo de desenvolvimento turístico nas 
localidades receptoras. As variáveis que provocam os impactos têm 
natureza, intensidade, direções e magnitudes diversas; porém, os 
resultados interagem e são geralmente irreversíveis quando ocorrem no 
meio ambiente natural. 

 
 

Cabe ressaltar que, segundo Beni (2004), além da estrutura turística, outro 

responsável pelos prejuízos aos recursos naturais é o turista que, por suas 

atividades, educação, cultura, idiossincrasia, hábitos, costumes e outros fatores, 

provoca, consciente ou inconscientemente, graves danos aos atrativos naturais, 

logo, o trabalho para alcançar a sustentabilidade deve ser em conjunto, tendo como 

aliados, proprietários, gestores, colaboradores, fornecedores, sociedade civil e todos 

envolvidos na atividade turística. 

Deste modo, a indústria do turismo em geral e o setor hoteleiro em particular, 

deve ter sua parcela de responsabilidade em fazer da ética do desenvolvimento 

sustentável uma parte integrante de suas metas, já que dependem da qualidade do 

meio ambiente para o seu crescimento (FERREIRA, 1999). Chamusca e Centeno 

(2006), esperam que haja um comprometimento natural de todo e qualquer 

empreendimento hoteleiro visando à sustentabilidade, seja ele um micro, pequeno, 

médio ou grande empreendimento, seja ele antigo ou em fase de implantação.  

Isso decorre do fato de a atividade hoteleira enquanto subsistema do 

segmento turístico, também contribuir de forma negativa para a degradação 

ambiental se gerida de modo incorreto. Seus impactos têm características poluidoras 

(geração de resíduos, ruídos, etc.) e são causados também por mau uso dos 

recursos naturais (água, energia, etc.). Em vista disso, o segmento hoteleiro precisa 

deixar claro suas intenções e atitudes em relação ao assunto (CHAMUSCA; 

CENTENO, 2006). 

Com a globalização, a hotelaria, assim como outros ramos da área de 

serviços, tiveram que se adaptar às novas exigências do mercado para melhor 

atender a seus clientes. As exigências dos clientes são comuns, não havendo limites 

para a criação e para as mudanças que acabam sendo constantes e inevitáveis. 

Nesse contexto, a hotelaria teve que seguir a tendência e implementar programas de 
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preocupação com o meio ambiente (ANSARAH, 2000). Demonstrar essa 

preocupação tem grande importância na hotelaria, já que para Clarke e Chen (2008, 

p.288): 

 
 

O desempenho ambiental afeta cada vez mais a competitividade dos hotéis, 
tornando-se um componente essencial da reputação empresarial. Uma boa 
imagem vai além das relações públicas e da marca, e deve se apoiar em 
evidências sólidas de boas práticas. No caso do meio ambiente, essas boas 
práticas estão associadas a uma boa manutenção da propriedade e à 
eficiência operacional, o que pode levar à economia de custo, à fidelidade 
do cliente e ao interesse dos investidores, e a deixar os funcionários 
motivados e satisfeitos. 

 
 

Ao buscar a sustentabilidade os hotéis pretendem economizar recursos 

naturais e financeiros, exercer sua responsabilidade social, ganhar notoriedade no 

setor, e reconhecimento por parte dos hóspedes, fornecedores, clientes, governo e 

da comunidade local (VALENTE, 2007).  

Uma das formas de comprovar seu compromisso com a causa é através de 

certificações ambientais. A certificação ambiental funciona como uma espécie de 

“comprovante” que atesta aos clientes que a empresa vem atuando no sentido de 

melhorar seu desempenho ambiental (ABREU, 2001). Esta é uma das formas de 

atender a lei do meio ambiente, demonstrando estar em conformidade com seu uso 

e desenvolvendo todo seu processo de produtivo de forma sustentável (GOMES; 

MORGADO, 2012). Para sua obtenção, é preciso passar por uma auditoria com um 

órgão certificador, em que são avaliados as conformidade com os requisitos 

estabelecidos (ABREU, 2001). Existem diversas certificações ambientais, algumas 

mais gerais e outras voltadas para o turismo e hotelaria, nesse trabalho não serão 

citadas nem detalhadas, pois o objetivo é apenas informar brevemente sobre sua 

existência. 

Segundo Gomes e Morgado (2012), a certificação ambiental agrega valor a 

organização que a detém, melhorando sua imagem junto aos clientes, fortalecendo 

sua marca no mercado e imprimindo maior qualidade aos produtos e serviços que 

oferece. Por isso, para Valle (2004), a decisão de uma organização de aderir à 

normas para se obter uma certificação ambiental constitui-se certamente como um 

importante passo para a conscientização ambiental, já que sua adoção é totalmente 

voluntária (FENGLER, 2002). Aderir a um processo de certificação implica em 

mudanças e cumprimento de várias exigências, por isso, cabe somente ao hotel a 
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decisão de aceitar essas mudanças ou não. 

Não se pode afirmar, ainda, que as práticas ambientais estejam difundidas de 

alguma maneira sistemática ou ampla no setor de hotelaria, algumas pesquisas 

realizadas em 2008, revelaram que as principais motivações para aderir à 

sustentabilidade tinham um perfeito equilíbrio entre medidas proativas e protetoras, 

ou seja, a preocupação ambiental estava aliada ao temor pelo cumprimento de 

alguma regulamentação (CLARKE; CHEN, 2008). 

Como há poucas leis governamentais específicas em vigor para estimular as 

ações ou melhorar os padrões no setor, a maioria dos programas postos em prática 

são voluntários, cabendo ao estabelecimento hoteleiro escolher entre ser ou não ser 

sustentável. Isso pode justificar o porquê do setor hoteleiro estar atrasado na adoção 

de melhorias práticas para um desenvolvimento sustentável (CLARKE; CHEN, 

2008). Diante destas não obrigatoriedades, Chamusca e Centeno (2006, p.166) 

almejam o uso e a divulgação de conceitos da sustentabilidade na hotelaria quando 

afirmam: 

 
 
Espera-se que os administradores da hotelaria, na formulação de políticas 
ambientais para seus empreendimentos, desenvolvam e divulguem ações 
relacionadas à responsabilidade ambiental e social da atividade hoteleira, 
valendo-se das experiências obtidas em seus estabelecimentos e, dessa 
forma, contagiando todos os envolvidos no sistema – clientes e/ou 
colaboradores – ,espraiando os conceitos de sustentabilidade. 
 
 

É importante destacar que, para a implementação e cumprimento de 

programas ambientais, é fundamental que se estabeleça um programa de educação 

ambiental em todos os níveis hierárquicos da organização para a inserção de novos 

conceitos e uma cultura organizacional baseada na valorização do meio ambiente. A 

educação ambiental é uma forma de acelerar o processo de conscientização dos 

colaboradores, já que estes tem papel fundamental na realização das metas 

ambientais (VALLE, 2004). 

Todo o cuidado com a natureza que antes era usado como diferencial, agora 

é pré-requisito para se manter competitivo no mercado. A indústria do Turismo junto 

com sua importante parte integrante, a hotelaria, são parceiros importantes no 

desenvolvimento ambientalmente correto, economicamente viável, culturalmente 

respeitoso e socialmente justo (VALENTE, 2007). 
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De fato, atualmente é indispensável o reconhecimento da importância da 

sustentabilidade para o setor hoteleiro e para o turismo como um todo, como 

pretende-se investigar a sustentabilidade no setor de Alimentos e Bebidas2, no 

próximo capítulo serão relatados conceitos, atitudes e práticas que se relacionam ao 

tema da sustentabilidade no setor, levando em consideração conceitos da 

Gastronomia3 Sustentável4.  

                                           
2
 A área de Alimentos e Bebidas (também conhecida como A&B) dos hotéis é o setor que presta os 

serviços relacionados à alimentação para hóspedes ou clientes externos. É entendido como o setor 
mais complexo dentro do empreendimento hoteleiro pelos seus altos custos e grande exigência de 
mão de obra qualificada e especializada (POPP et al., 2007). 
Os manipuladores de alimentos do departamento devem atender as necessidades básicas de 
respeito às normas e procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, que regulamenta a Resolução RDC 216/2004, que dispõe sobre as Técnicas de Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação ou Manual de Boas Práticas de Fabricação, que trata dos 
cuidados com preparo, armazenamento, transporte, exposição, comercialização e consumo 
(CASTELLI, 2006; POPP et al., 2007). 
O departamento engloba as áreas de restaurante, bar, cozinha e copa além dos demais serviços 
distribuídos em seus vários pontos de venda do hotel (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012). 
3
 A gastronomia é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação 

e, em geral, todos os aspectos culturais a ela associados (ALMEIDA, 2012, p.73). 
A gastronomia nasceu do prazer proporcionado pela comida e constitui-se como a arte de cozinhar e 
associar os alimentos para deles retirar o máximo benefício (ALMEIDA, 2012). 
4
 A gastronomia sustentável é um conceito amplo que utiliza preceitos da sustentabilidade para 

diminuir os impactos ambientais causados pela alimentação. O tema sustentabilidade na gastronomia 
é importante porque os cozinheiros produzem refeições praticando todo um processo pertinente ao 
recebimento, à higienização, à preparação e a manipulação de alimentos (PORTAL EDUCAÇÃO, 
2013), em que são utilizados recursos animais e vegetais e há posteriormente uma grande geração 
de resíduos, a atividade pode causar também grandes impactos quanto ao desperdício de alimentos, 
água e energia. Por isso, implantando atitudes simples é possível conseguir processos sustentáveis, 
como o uso de alimentos orgânicos, sazonais e regionais, aproveitamento integral dos alimentos, uso 
de equipamentos tecnológicos, reciclagem do lixo, compostagem, reaproveitamento de sobras, entre 
outras ações com o mesmo propósito ambiental (SILVA, 2010). 
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2 ALIMENTAÇÃO E GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL 
 

Os temas que envolvem à alimentação relacionada à gastronomia sustentável 

são conceitos relativamente novos, pouco conhecidos, mas que tem importância 

fundamental para a sustentabilidade no setor de Alimentos e Bebidas. 

A alimentação é o princípio básico da boa saúde (AKATU, 2004, p.21). Isso 

significa que, comer bem envolve, entre outros quesitos, a preocupação com a 

procedência do alimento e as condições em que é produzido (FAJARDO, 2010, p. 

81). A preocupação e exigência dos consumidores sinaliza um crescente aumento 

da percepção da alimentação em relação à saúde e ao bem-estar social, assim 

como, com a gastronomia contribuindo como atrativo turístico e atividade cultural 

fundamental ao ser humano (KRAUSE; BAHLS, 2013), essa preocupação ambiental 

com a alimentação leva em conta os preceitos da ética alimentar juntamente com 

um desenvolvimento sustentável. 

A discussão em torno da ética da alimentação deve ser refletida de um modo 

crítico, superando os métodos de discussões meramente descritivos e destituídos de 

qualquer juízo de valor (OLIVEIRA, 2009), as questões éticas da alimentação não 

são filosóficas, mas de levantamento de práticas coletivas e escolhas individuais e a 

extensão de suas influências e impactos, tanto no dia-a-dia como no mundo como 

um todo (RUBIM, 2013). Apesar de parecer algo difícil, as pequenas decisões 

tomadas de forma consciente sobre os alimentos, contribuem para a prática da ética 

alimentar, sendo a informação, a maior aliada para se obter um consumo 

responsável dos alimentos. 

Rubim (2013, p.280), afirma que: 

 
 
Diante de um cenário de discussão mundial sobre a finitude de recursos 
naturais, sobretudo diante da possibilidade real de uma crise de produção e 
distribuição de alimentos, surge a necessidade do questionamento sobre a 
postura da sociedade frente às suas escolhas alimentares. Particularmente 
ao profissional de gastronomia, cabe a responsabilidade de estabelecer 
práticas conscientes e éticas no dia a dia de sua cozinha. 
 
 

Essas discussões sobre os recursos alimentares se devem ao crescente 

impulso na direção da industrialização e globalização do mundo quanto à agricultura 

e ao estoque de alimentos, que colocaram em perigo a natureza e o futuro da 

humanidade (LIMA, 2012). Para o Instituto Akatu (2004), a produção mundial de 
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alimentos, além de não conseguir atender a todos devido ao sistema injusto de 

distribuição da produção, traz consequências graves ao meio ambiente: a maioria 

dos processos produtivos, industriais ou agrícolas, não leva em conta 

adequadamente a sustentabilidade do planeta.  

Para Lerrer (2012), levando-se em conta os diversos tipos de exploração de 

recursos naturais, a agropecuária, em termos práticos, é a principal atividade do 

homem na Terra, sendo também a que promove maior impacto, justamente pelo 

simples fato, de que todos nós, sem exceção, precisamos comer. Considerando 

também o crescimento da população mundial, necessitam ser constantes os 

investimentos na área tecnológica da agroindústria para produção em massa de 

alimentos.  

A pressão por aumentar a produtividade da agricultura, objetivando suprir as 

necessidades do ser humano, foi executada de forma industrial, otimizando-se 

processos e usando avanços tecnológicos que acabaram decretando o fim da 

agricultura tradicional. O início da industrialização da agricultura provocou o uso 

intensivo de substâncias químicas sintéticas, como fertilizantes e agrotóxicos, 

mecanização da lavoura, sementes melhoradas geneticamente e a monocultura, não 

levando-se em conta os impactos que poderiam causar. Hoje já sabemos que 

grandes áreas são desmatadas por conta da monocultura ou para a pastagem de 

gado, que o uso de fertilizantes tóxicos contaminam os lençóis freáticos, a infestação 

por pragas leva ao aumento do uso de mais pesticidas, a cultura dos agricultores 

tradicionais é desvalorizada, levando ao êxodo rural ou aumento da concentração 

fundiária, além de casos extremos como a morte de trabalhadores rurais e 

consumidores por contaminação com agrotóxicos (LERRER, 2012). 

Vários são os impactos diretamente relacionados à alimentação, por isso, 

Rubim (2013) defende a necessidade de que os consumidores estejam bem 

informados sobre o que chega às suas mesas, conhecendo todo o ciclo de produção 

do alimento, já que para ela “Todos têm o direito fundamental ao prazer de comer 

bem e, consequentemente, têm a responsabilidade de defender a herança culinária, 

as tradições e culturas que tornam possível esse prazer” (RUBIM, 2013, p.282). 

Portanto, para Sá (2011, p.64): 

 
 
Ao buscar o conhecimento sobre os alimentos para poder consumi-los 
melhor, entendemos porque “comer é um ato agrário”. Entendemos o 
quanto nossas escolhas alimentares estão profundamente relacionadas 
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com o que acontece no campo, nas florestas, nos oceanos e nos rios. 
Influenciando o meio ambiente, ameaçando ou protegendo a biodiversidade, 
e mantendo ou distanciando os homens e mulheres da área rural. 
 
 

A mesma autora também afirma que sem o conhecimento das atividades 

exercidas por agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas que 

aplicam seus conhecimentos tradicionais e o respeito à Terra, não haveria prazer na 

mesa, pois não teria o que comer de qualidade, já que para ela “produzir alimentos é 

um ato gastronômico”.  

Diante dessas afirmações de Sá, é possível relatar que a gastronomia não 

pode se dissociar da agricultura, visto que a agricultura fornece a matéria-prima para 

que a gastronomia possa existir, ao mesmo tempo percebe-se que gastronomia e o 

meio ambiente são temas associados, além de depender dos gêneros alimentícios 

vindos da “natureza”, a gastronomia pode contribuir na conservação e preservação 

dos mesmos, já que pode estimular seus consumidores a se informarem sobre a 

origem dos insumos, como também incentivar uma alimentação mais saudável, 

consciente e responsável, que respeite os ciclos da natureza, e na impossibilidade 

de não causar impacto, que seja o menor possível, buscando-se assim, que a 

gastronomia seja desenvolvida de forma sustentável. 

Para Lima (2012), a Gastronomia pode se configurar em uma alternativa 

imprescindível para o desenvolvimento sustentável de uma localidade, ao passo que 

permite assegurar a conservação dos recursos naturais e a diversidade biológica, a 

autenticidade sociocultural das comunidades locais e a viabilidade das atividades 

econômicas. A gastronomia sustentável não leva em consideração apenas os 

alimentos, mas considera também os recursos humanos, culturais, sociais e 

econômicos, por isto, podemos vincular essas considerações aos conceitos de 

sustentabilidade do capítulo anterior,  

Portanto, chega-se à percepção de que gastrônomos e outros profissionais do 

ramo alimentício, que consomem e gozam dos produtos da terra não podem ser 

insensíveis às temáticas ambientais, aos problemas econômicos em escala global e 

às mudanças profundas que estão ocorrendo no mundo rural e urbano (SÁ, 2011). 

Sendo a gastronomia a forma mais evoluída do ser humano de relacionar-se 

com o seu alimento, ela tem o papel de aproximar a sociedade global; promover 

sustentabilidade por meio da produção de alimentos locais, da biodiversidade, 

transmitindo conhecimentos, promovendo, consequentemente, o bem-estar social, 
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principalmente dentro da atividade turística (SCARPATO, 2002 apud KRAUSE; 

BAHLS, 2013). Pertencendo ao setor dos destinos turísticos, a gastronomia tem a 

responsabilidade de não permitir que estes sejam vendidos como locais 

descartáveis, mas que devam ser desenvolvidos de maneira a favorecer a 

comunidade local e seu ecossistema (KRAUSE; BAHLS, 2013). 

Desta forma, a gastronomia pode influenciar beneficamente na atual condição 

climática, no bem-estar social e de ecossistemas, mantendo sua viabilidade 

econômica (KRAUSE; BAHLS, 2013, p. 436). 

Em vista disso, a implementação do conceito de gastronomia sustentável 

pode se tornar vantajosa, visto que contribui nos assuntos ambientais, na 

conscientização dos consumidores e é viável economicamente. Este conceito é 

amplo e envolve diversas questões percorrendo do início ao fim de todo processo de 

operação do setor de alimentos e bebidas, por isso, os próximos subcapítulos 

descrevem ações como a educação ambiental, o planejamento de cardápio, o uso 

de equipamentos ecoeficientes, o treinamento dos funcionários e a gestão da água, 

energia e resíduos. 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

“Para pensar em sustentabilidade, devemos primeiro pensar em uma 

Educação Ambiental voltada para a sustentabilidade” (REVISTA 

SUSTENTABILIDADE, 2009). Esta afirmação exprime uma das atitudes iniciais para 

a implementação de práticas sustentáveis em qualquer área de atuação. 

 
 
A genuína sustentabilidade é um processo educativo que tem por princípio 
melhorar a qualidade de vida e acarretar o desenvolvimento sem esgotar ou 
degradar os recursos que viabilizam esse mesmo desenvolvimento (ACRE; 
CASTILHO, 2013, p.250). 
 
 

A declaração dos autores expressa o elo existente entre a sustentabilidade e 

a educação ambiental. Essa relação ocorre porque o uso consciente e eficiente dos 

recursos sem seu esgotamento envolve um processo de desenvolvimento da 

consciência acerca das questões ambientais. Essa consciência pode ser adquirida 

por meio da educação. 

Assim, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que instituiu a Política Nacional 
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de Educação Ambiental, conceitua educação ambiental como: 

 
 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999). 
 
 

Outra definição afirma que a EA é o: 

 
 
Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem 
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica 
e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. 
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não 
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, 
assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política 
(MOUSINHO, 2008, p.349). 
 
 

Não apenas por estar inserida em lei, a educação ambiental tem grande 

importância para a sociedade, justamente porque o principal responsável pela 

degradação do meio ambiente é o homem, este então, dever ser educado a fim de 

que os impactos ambientais produzidos por ele sejam evitados e diminuídos 

(JACOBI, 2003). As diversas definições sobre o tema possuem a mesma essência 

de que as informações disponibilizadas através de programas educacionais 

contribuem para a conscientização e ações que objetivam a preservação da 

natureza. 

Por isso, conforme Acre e Castilho (2013), a EA é o método mais apropriado 

à sensibilização daqueles que ainda não perceberam que a responsabilidade 

ambiental é inerente a todo e qualquer cidadão. Portanto, fundamental para a 

ocorrência da sustentabilidade. 

Para o setor de A&B, a EA é essencial, uma vez que as atividades na cozinha 

envolvendo manipulação de alimentos, geração de resíduos, entre outras operações 

do setor, podem causar grandes problemas se não bem administradas. A EA 

contribui desenvolvendo a reflexão dos colaboradores para que estes solucionem os 

problemas e minimizem os danos, sempre conscientes dos impactos que suas 

atividades podem causar ao meio ambiente.  

Assim, consciente ou inconscientemente a educação ambiental deve estar 

presente em qualquer ação que vise à preservação ambiental. Os próximos tópicos 
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trazem assuntos que podem ser mais bem compreendidos e internalizados pelos 

colaboradores através de programas educacionais, que tragam sua real serventia e 

ensinamentos práticos sobre o assunto 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO 
 

O cardápio consiste na sequência de pratos que o restaurante serve em uma 

refeição. É uma ferramenta que inicia o processo produtivo, por isso, é utilizado 

como instrumento gerencial, sendo de extrema importância seu planejamento 

(ABREU et al., 2011). 

Segundo Abreu et al. (2011) através de seu planejamento é possível: 

dimensionar recursos humanos e materiais, controlar custos, planejar compras, fixar 

níveis de estoque, determinar padrões para confecção das receitas e ainda por meio 

de pesquisa, analisar as preferências alimentares dos clientes. 

São inúmeros os fatores intervenientes que norteiam o planejamento de um 

cardápio, a escolha das preparações envolvem: o perfil do cliente (hábitos de 

alimentação, nível social, poder aquisitivo, idade, sexo, etc.), as preferências 

regionais; a localização geográfica do restaurante; os períodos turísticos definidos; 

as variações climáticas; o espaço físico do restaurante, da cozinha e dos anexos; o 

ambiente; o orçamento; o tipo de serviço; o número de refeições; os horários de 

atendimento; os equipamentos, utensílios; a mão de obra e o sistema de compras e 

estocagem (TEICHMANN, 2009, CÂNDIDO, 2010). 

Abreu et al. (2011) ainda ressalta que a partir do que será oferecido no 

cardápio, é possível determinar toda estrutura e planejamento do restaurante, nos 

casos em que já exista uma estrutura, o cardápio deverá ser adequado a realidade 

existente, nos restaurantes que ainda estão sendo planejados, “o cardápio 

determinará o que deve ser produzido, quando, em que quantidades, com que 

matérias-primas, com que equipamentos, quais procedimentos e por quem” (ABREU 

et al., 2011, p.109). 

As variáveis intervenientes a qualquer planejamento de cardápio, podem ser 

relacionadas à escolhas sustentáveis. Em se tratando de cozinha sustentável, 
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devem-se tomar outras atitudes, pois, elaborar um cardápio sustentável5 é estar 

conectado não somente com novas tendências gastronômicas, mas também com 

um método racional e sensível de usar nossos recursos (KRAUSE; BAHLS, 2013, 

p.439). Seu planejamento deve possibilitar escolhas alimentares saudáveis, já que, 

de acordo com Abreu et al. (2011), como a escolha é feita pelos clientes, no seu 

planejamento deve haver uma preocupação com a saúde de quem consome. A 

elaboração sustentável deve contar ainda com: a inclusão de preparações regionais; 

a aquisição de alimentos produzidos localmente; cuidado com os aspectos 

sensoriais da refeição; execução adequada das técnicas de preparo e local de 

consumo adequado (VEIROS; PROENÇA, 2010), além de se evitar os desperdícios 

e otimizar os recursos, para gerar uma maior rentabilidade e diminuir  a geração de 

resíduos (KRAUSE; BAHLS, 2013). 

Diante do que foi exposto pelos autores, o planejamento de um cardápio 

sustentável, envolve itens como o uso de alimentos orgânicos, a padronização da 

porção, a priorização da sazonalidade dos alimentos, a escolha de fornecedores 

ambientalmente responsáveis e o aproveitamento integral dos alimentos. Após a 

composição do cardápio, a Ficha Técnica pode ser implementada com o objetivo de 

auxiliar no planejamento e na execução das operações. através dela é possível 

obter um maior controle dos insumos nas preparações, já que, as adaptações e/ou 

mudanças envolvendo o tamanho das porções, a sazonalidade, o aproveitamento 

integral dos alimentos e outros itens que serão detalhados adiante, têm relação 

direta com seu uso. Assim, a seguir a descrição desses itens. 

 

2.2.1 Sazonalidade dos alimentos 
 

Segundo Krause e Bahls (2013) percebe-se pouca menção sobre a 

sazonalidade dos alimentos e os seus impactos na sustentabilidade, fatores como o 

                                           
5
 O cardápio sustentável através do conceito de sustentabilidade na cozinha estimula uma 

alimentação saudável e o combate ao desperdício de alimentos e recursos. Para isso, são 
incentivadas premissas da sustentabilidade como: redução do lixo do restaurante, utilização do 
alimento em sua totalidade, utilização de alimentos orgânicos ou regionais, aproveitamento da 
sazonalidade dos produtos, produção de pratos sem utilização de água, entre outras atitudes com 
princípios sustentáveis. Disponível em:< http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-
verdes/2014/08/menu-sustentavel-incentiva-comida-saudavel-e-combate-ao-desperdicio.shtml>. 
Acesso em: 1 dez. 2014. 
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preço dos alimentos e a sua disponibilidade sazonal devem também ser 

considerados nas discussões sobre a alimentação, já que podem influenciar em 

formas de melhorar a escolha dos alimentos, assim como no planejamento da 

preparação das refeições (FAO, 2003). 

A sazonalidade é uma característica frequente na demanda por alimentos, 

sendo causada por variações climáticas, datas comemorativas, entre outros fatores  

(SLACK et al., 1997 apud CAVALHEIRO, 2003, p.27). Para o autor quase todos os 

produtos e serviços possuem alguma sazonalidade na demanda. Definida como o 

conjunto dos movimentos ou flutuações com período igual ou inferior a um ano, 

‘sistemáticos, mas não necessariamente regulares’ que ocorrem numa série 

temporal (WALLIS; THOMAS, 1971 apud CAVALHEIRO, 2003, p.27), a 

sazonalidade possui flutuações na demanda que podem ser razoavelmente 

previsíveis, entretanto algumas são afetadas por variações inesperadas no clima e 

por evolução das condições econômicas (SLACK et al., 1997 apud CAVALHEIRO, 

2003, p.27). Podemos exemplificar esse conceito através da safra dos alimentos, 

onde conhecemos o período de cada alimento (razoavelmente previsíveis), quando 

chegam em sua época, a tendência é o aumento de sua oferta (flutuações no 

período), mas sabemos que mudanças no clima interferem diretamente na sua 

produção (variações inesperadas). 

Os alimentos podem ser encontrados em quase todos os meses do ano, mas 

na época própria apresentam melhor qualidade, além de serem muito mais baratos 

(SÃO PAULO, 2010), assegurando esta afirmação, segundo o IBGE (2005), a 

sazonalidade dos produtos, considerada tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado 

da demanda, pode acarretar variações expressivas de preços, podendo fazer com 

que produtos desapareçam do mercado, como o caso de alguns alimentos 

orgânicos, que se tornam indisponíveis em determinadas épocas do ano, dado que a 

agricultura orgânica respeita os ciclos naturais das plantas (KATHOUNIAN, 2001 

apud LIMA; SOUSA, 2011). 

Por essa razões, priorizar ingredientes sazonais, proporciona uma variedade 

de ingredientes conforme as estações e de qualidade superior, uma menor 

necessidade de armazenamento, menores custos financeiros, além de agregar um 

caráter singular ao cardápio, significando “melhor valor, melhor sabor e um negócio 

melhor para o planeta” (MACMILLAN; FEDENBURGH, 2009, p. 4; KRAUSE; 

BAHLS, 2013). 
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2.2.2 Alimentos Orgânicos 
 

Segundo a Lei 10.831/03 que dispõe sobre a agricultura orgânica: 

 
 
Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em 
que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 
econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a 
minimização da dependência de energia não renovável, empregando, 
sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 
organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer 
fase do processo de produção, processamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 
2003, [s.p.]). 
 
 

Segundo Ornellas (2008), geralmente o alimento orgânico é conhecido 

somente como um produto isento de fertilizantes químicos e agrotóxicos, no entanto, 

é aquele produzido com o uso do solo equilibrado (química, física e biologicamente), 

evitando-se a contaminação do solo, já que, não é permitido o uso de agrotóxicos e 

adubos químicos ou de qualquer outro produto que deixe resíduo no solo, na água, 

no animal e nos alimentos. Há que se ressaltar que, os resíduos despejados no solo 

na agricultura normal, contaminam rios podendo chegar até nos lençóis freáticos, 

contaminando todo o sistema, consequentemente, traços de pesticidas são 

encontrados em peixes e gados que nutrem-se dessas águas (SENAC, 2012) 

Desse modo, os orgânicos reduzem os riscos à saúde dos trabalhadores 

rurais, além de serem mais nutritivos na alimentação (CNUDS, 2012, p.4). Também 

respeitam os ciclos de vida de animais6, absorvem mais gás carbônico da atmosfera 

que a agricultura tradicional, são livres de organismos geneticamente modificados e 

ainda fazem com que os pequenos produtores trabalhem com a biodiversidade nas 

áreas de plantio, obtendo um maior controle de pragas e uma polinização da 

plantação mais eficiente (SENAC, 2012). 

                                           
6
 Não há uma uniformidade teórica no campo do Direito dos Animais (LOURENÇO; OLIVEIRA, 2012, 

p.204), são diversas as discussões referente à forma como os animais são tratados em sua produção 
para consumo humano, os discursos se baseiam no caráter ético para defender o direito dos animais. 
Os animais exóticos são as principais iguarias que fazem parte de pratos de renomados restaurantes. 
Conhecer o caminho percorrido pela iguaria até chegar ao prato ajuda a decidir sobre consumo de 
alimentos ecologicamente controversos (ABRAS, 2009). O debate ético sobre o assunto promove 
discussões sobre maus tratos de animais, destruição de árvores, extinção de espécies e outras 
interferências nos ecossistemas. 
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Segundo um estudo realizado por Figueiró et al. (2012) sobre as motivações 

de consumo de orgânicos constatou-se que o preço continua a ser citado como a 

principal razão para não se comprar alimentos orgânicos (MINTEL, 1999; 2000 apud 

FIGUEIRÓ et al., 2012), o autor afirma também em seu estudo que o consumo de 

orgânicos tem crescido regularmente no Brasil nos últimos anos, em razão desse 

crescimento o autor ressalta que a incorporação dos alimentos orgânicos no 

mercado convencional nem sempre é bem vista por alguns membros do movimento 

de agricultura orgânica, pois exige produção em larga escala, comercialização em 

redes supermercadistas, elitização do consumo com altos preços, etc., por isso, a 

opção defendida seria a de manter e estimular a produção e o consumo de 

orgânicos em pequena escala, em mercados locais (GUIVANT, 2003 apud 

FIGUEIRÓ et al., 2012, p.3) 

Por diversos motivos a busca pela agricultura orgânica tem aumentado. Para 

MINTEL, 2000 apud FIGUEIRÓ et al., 2012, p.3), o termo "orgânico" e rótulos 

orgânicos têm forte ressonância emocional junto aos consumidores em termos de 

bem-estar pessoal e de saúde e no contexto mais amplo de benefícios para o meio 

ambiente, isso contribuiu para a tendência de consumo, representando uma 

alternativa sustentável de produção de alimentos (FREIXA; CHAVES, 2008), sendo 

sugerida por diversos autores. Singer e Mason (2007 apud REJOWSKI; RUBIM, 

2012, p.7) sugerem a preferência por alimentos orgânicos, de produção local e de 

comércio justo, justamente, por tais produtos serem tradicionalmente mais 

saudáveis, respeitarem os ritmos da sazonalidade, consumirem menos combustíveis 

fósseis e água, não usarem agrotóxicos, nem ameaçarem a biodiversidade local, 

além de possuírem preço justo, valorizando aqueles que realmente trabalharam para 

obter aqueles produtos. 
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2.2.3 Aproveitamento Integral dos Alimentos 
 

O Aproveitamento Integral de Alimentos (AIA) é uma prática sustentável 

ecologicamente correta (SANTANA; OLIVEIRA, 2005) que consiste na utilização de 

um determinado alimento na sua totalidade (LELIS, 2013). 

Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia. Significa 

usar os recursos disponíveis sem desperdício, reciclar, respeitar a natureza e 

alimentar-se bem, com prazer e dignidade (SESI, 2009 apud LELIS, 2013) 

Estudos mostram que o homem necessita de uma alimentação sadia rica em 

nutrientes (BANCO DE ALIMENTOS E COLHEITA URBANA, 2003). Talos, folhas e 

cascas, que são as partes vistas como “menos nobres” dos alimentos têm grande 

valor nutritivo, sendo ricas em vitaminas (especialmente A e C), além de ferro, 

potássio e outros nutrientes (BADAWI, 2008). Para Galeazzi et al. (1999, LELIS, 

2013), tem como objetivo aproveitar o valor nutricional ao máximo e variando a 

refeição em relação aos alimentos e levando em conta a sua quantidade adequada, 

já que dessa forma é possível alcançar o equilíbrio de nutrientes. 

O desconhecimento dos princípios nutritivos do alimento, bem como o seu 

não aproveitamento adequado, ocasionam o desperdício de toneladas de recursos 

alimentares (BANCO DE ALIMENTOS, 2003), isso representa um grande impacto na 

sociedade. 

Nesse caso, o Aproveitamento Integral dos Alimentos contribui para a 

sustentabilidade ao promover redução do custo das preparações, contribuir para a 

diminuição do desperdício alimentar, aumentar o valor nutricional dos pratos, além 

de possibilitar a elaboração de novas preparações (GONDIM et al., 2005). 

 

2.2.4 Tamanho da Porção 
 

O controle da porção é uma maneira simples de reduzir o impacto ecológico 

de um estabelecimento gastronômico (KRAUSE; BAHLS, 2013, p.440). 

O padrão de porção é a quantidade de um item alimentício particular que será 

servido ao cliente. A quantidade deve ser medida em termos de gramas ou em 

quantidade numérica (por exemplo, um pãozinho por pessoa) (DAVIS et al., 2011, 

p.114), devendo possuir um peso ou tamanho apropriado, não sendo nem para 

mais, nem para menos (GESTÃO DE RESTAURANTES, 2013). 
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O peso das porções é variável de acordo com a conceituação do restaurante 

(BARRETO, 2000), logo, o tamanho das porções deve ser estabelecido em conjunto 

com o chef de cozinha, os gestores e os funcionários (garçom, por exemplo) do 

restaurante, devendo sua quantidade ser registrada na ficha técnica (DAVIS, 2011). 

O porcionamento deve obedecer a critérios rígidos, uma vez que 50 gramas a 

mais ou a menos podem representar uma grande influência no cálculo dos 

desperdícios, cabe a equipe de cozinha estar bem orientada para preparar porções 

de tamanho apropriado, adotando como apoio de controle de porcionamento: 

colheres, balanças, colheres de medição e copos, evitando-se assim, que em 

momentos de grande movimento, meça-se as porções pelos olhos (GESTÃO DE 

RESTAURANTES, 2013). 

Para evitar o hábito de medir no olho é possível, com antecedência, que se 

faça um pré-porcionamento. Neste, as porções são separadas em saquinhos (ou em 

outro recipiente), antes de abastecer a linha de produção (GESTÃO DE 

RESTAURANTES, 2013), posteriormente, já no pré-preparo, pode-se porcionar 

massas, carnes, arroz etc. (DAVIS, 2011). Deve ser dada uma atenção especial aos 

ingredientes de alto custo, buscando-se otimizar da melhor forma suas porções, 

posto que seus preços refletem na saúde financeira da empresa (KRAUSE; BAHLS, 

2013). 

O tamanho das receitas e das porções auxilia na atribuição de custos dos 

alimentos, sendo possível, depois de todos os padrões estabelecidos, calcular os 

lucros brutos de cada prato (DAVIS, 2011). 

Deste modo, através do porcionamento correto dos alimentos podemos 

diminuir os impactos negativos relativos ao desperdício de alimentos e a geração de 

resíduos, apenas otimizando o uso dos recursos e contribuindo assim, para o 

desenvolvimento de práticas sustentáveis no setor. 

 

2.2.5 Fornecedores 
 

A escolha dos fornecedores também tem influência nas atitudes sustentáveis 

dos restaurantes. É importante que ao se fazer a seleção dos fornecedores de 

produtos e serviços para restaurantes, se considere as atitudes ecológicas e as 

ações de responsabilidade social praticadas por eles (SENAC MINAS, 2012). O 

conhecimento da origem dos fornecedores, bem como, dos insumos fornecidos 
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devem ser analisados baseando-se nas características dos produtos em relação aos 

potenciais impactos negativos que estes produtos possam causar ao meio ambiente 

(ABNT, 2012). 

Segundo Nunes et al. (2011), os fornecedores devem cumprir com sua 

capacidade de fornecimento no prazo, se preocupando com o armazenamento, a 

temperatura e a validade dos insumos, mantendo os produtos invioláveis, 

transportando em perfeitas condições para se evitar perdas e comprometimento de 

características de processamento que impactam em textura e sabor. Por isso, as 

informações entre empresa e fornecedor devem ser claras e assertivas, de maneira 

que informações sobre logística de pedidos, quantidades, despachos, entregas, 

datas, inventários em estoque, necessidades futuras e projeções de vendas não 

deixem de ser comunicadas entre as partes interessadas (RAINFOREST ALLIANCE, 

2010). 

Pelas questões relacionadas a acondicionamento e transporte, tem sido uma 

tendência sustentável focar no regionalismo, ou seja, dar preferência para 

fornecedores da própria região ou do seu entorno, evitando-se assim transportes de 

grandes distâncias, com a consequente emissão de gás carbônico e alto consumo 

de combustível (SENAC MINAS, 2012). Essa atitude acaba dando oportunidade 

para que fornecedores locais gerem produtos e serviços de qualidade, logo há um 

estímulo ao desenvolvimento da economia local, mediante o trabalho dos 

fornecedores da região. As empresas que implantam esta ação se beneficiam com a 

redução dos custos devido à logística e ao tempo de deslocamento (OLIVEIRA, 

2014; RAINFOREST ALLIANCE, 2010). 

Outras práticas como: não comercializar produtos/animais em risco de 

extinção; dar preferência aos alimentos orgânicos; respeitar seus colaboradores, 

seguindo as leis trabalhistas; embalar seus produtos com embalagens 

biodegradáveis e/ou retornáveis, respeitando a segurança alimentar em todas as 

suas fases; comercializar alimentos provenientes da própria região e priorizar 

produtos sazonais, que estejam na safra, quando há maior qualidade e menor preço, 

são práticas ecoeficientes adotadas pelos fornecedores, que otimizam o uso dos 

recursos (SENAC MINAS, 2012). 

É interessante desenvolver e manter uma relação saudável com os 

fornecedores e assim contribuir para preços justos (sem preço exagerado pelo 

fornecedor ou negociações que comprometam a continuidade/sobrevivência do 
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fornecedor) estabelecendo portanto, um benefício mútuo. Cabe ao contratante não 

fazer suas escolhas baseadas apenas no preço ou na qualidade dos produtos, é 

preciso optar pelos fornecedores que tenham responsabilidade com os seus 

colaboradores, com a sociedade e com o meio ambiente (OLIVEIRA, 2014 e SENAC 

MINAS, 2012). 

 

2.2.6 Ficha técnica 
 

A Ficha Técnica (ou FT) consiste em fórmulas escritas para produzir um item 

alimentar em quantidade e qualidade especificadas para uso num determinado 

estabelecimento, ou seja, a ficha técnica é uma espécie de receituário padrão, 

porém mais detalhada, que serve como referência para que as refeições sejam 

preparadas seguindo uma sequência, quantidades e qualidades exatas (ABREU et 

al., 2011). 

A FT de preparação é dos instrumentos mais importantes do restaurante, pois 

propicia um maior controle através das informações que disponibiliza. Seu uso 

permite o planejamento das operações e dos custos, bem como, possibilita a 

padronização da qualidade das preparações (ABREU et al., 2011).  

Para Fonseca (2004) suas funções básicas são: registrar as quantidades de 

matéria-prima; padronizar a quantidade e a montagem e apresentação dos pratos; 

identificar os custos da produção; manter um histórico das preparações do 

restaurante; permitir a comparação de informações de consumo; facilitar as 

projeções de compras e especificações das mercadorias; controlar os volumes de 

insumos requisitados e comparar as informações de consumo com as informações 

de vendas. Essas funções são utilizadas por meio das informações que compõem a 

FT. 

A ficha técnica é composta por informações como: nome do produto; a sua 

classificação (drinque, suco, entrada, prato principal ou sobremesa); o rendimento 

em número de porções; os ingredientes e as quantidades utilizadas; os custos 

unitários de aquisição; o peso bruto e líquido dos insumos; o fator de correção; o 

índice de cocção e o preço de venda (BRAGA, 2010). Este instrumento informa 

ainda os equipamentos e utensílios a serem utilizados – esta indicação permite o 

planejamento da operação através da adequação entre equipamentos, pessoal e 

tempo disponíveis (ARAÚJO et al., 2009, p.213) – e  descreve cada etapa da 
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produção detalhando tempo e técnicas a serem utilizadas (AKUTSU et al., 2005).  

Uma reclamação frequente nos restaurante é quanto à falta de padronização 

dos pratos, isso ocorre porque funcionários que trabalham em turnos diferentes, 

executam a mesma tarefa de forma diferente, acarretando variabilidade na 

produção, perda de qualidade e de produtividade (CAMPOS, 1992 apud CASTRO et 

al., 2013). Abreu et al. (2011) discursa sobre o assunto afirmando que: “A qualidade 

atualmente exigida nos serviços não admite empirismos, ou mesmo que o resultado 

final da produção dependa exclusivamente da saúde ou do humor do chefe de 

cozinha” (ABREU et al., 2011, p.124), isso demonstra que seguir um padrão de 

qualidade nos restaurantes é de extrema significância e que o uso da FT na cozinha 

possibilita lembrar à atual equipe quais são os procedimentos de produção, bem 

como auxiliar no treinamento de novos funcionários, contribuindo para que os 

consumidores recebam um produto padronizado (DAVIS, 2011). A observação do 

fator de correção contido na FT, também pode ser utilizado para avaliar a 

necessidade de treinamento dos funcionários, já que sua discrepância pode ser um 

indicativo de desperdício (AKUTSU et al., 2005). 

A relação da ficha técnica com a sustentabilidade se dá principalmente no 

controle dos desperdícios, conforme Bradacz (2003), a FT é “uma medida eficaz no 

combate ao desperdício”, pois permite um excelente controle na produção das 

refeições. 

 

FATOR DE CORREÇÃO 
 

O Fator de Correção (FC) é um fator que prevê as perdas inevitáveis 

ocorridas durante a etapa de pré-preparo, quando os alimentos são limpos (folhas 

murchas, queimadas), descascados (casca e talos), desossados (ossos) ou cortados 

(aparas) (ORNELLAS, 2007, p.44), sendo determinado pela relação entre Peso 

Bruto (PB=alimento conforme se adquire) e Peso Líquido (PL=alimento depois de 

limpo) de cada alimento (ARAÚJO et al., 2009, p.205), conforme a fórmula a seguir: 

 

                        
               

                 
 

 

Conhecido também como indicador de desperdício, pode variar de 
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estabelecimento para estabelecimento, já que dependendo do fornecedor e do tipo 

de produto, as perdas sofridas oscilam de acordo com diversos fatores, como: tipo 

de alimento, qualidade e grau de amadurecimento, safra, técnicas utilizadas no pré-

preparo, condições de armazenagem e habilidades do operador (GOES et al., 2013), 

por isso, cada alimento possui seu FC, variável de acordo com suas características 

(ARAÚJO et al., 2009), bem como cada serviço de alimentação deve estabelecer 

sua própria tabela de FC, se conhecendo e possuindo informações sobre a 

qualidade dos alimentos que adquire, a mão de obra que possui, os utensílios e 

equipamentos que dispõe, pode estabelecer uma maior segurança a respeito das 

quantidades a comprar (ORNELLAS, 2008, p.45). 

O FC permite estimar a quantidade das compras, sendo recomendado 

estabelecer uma margem de segurança, que pode variar de 0% a 10%, pressupondo 

eventuais perdas por falhas no armazenamento e no pré-preparo; o aumento 

inesperado do número de clientes, dentre outras situações. À medida que o serviço 

controla o desperdício e conta com uma demanda previsível, a margem de 

segurança tende a diminuir. Dessa forma, é importante que os pedidos de compras 

sejam o mais detalhado possível e que sejam observados a classificação dos 

produtos de acordo com o que será utilizado nas preparações (ARAÚJO et al., 

2009). 

Segundo Araújo et al. (2009), o uso do FC também permite comparar preços 

de alimentos adquiridos in natura e alimentos adquiridos pré-preparados ou prontos 

para consumo, tal como ainda avaliar as perdas com cascas, sementes, talos, 

sujidades, gordura, tecido conectivo, entre outros. Essas perdas tem relação direta 

com o manipulador do alimento, sendo indispensável à realização de treinamentos 

dos funcionários da unidade sobre técnicas adequadas para limpar, descascar, picar 

e selecionar hortaliças, frutas e carnes, assim como avaliar no recebimento, a cor, o 

grau de maturação e a ausência de danos físicos e mecânicos, a fim de se evitar 

perdas pela má qualidade no recebimento (GOES et al., 2013), pois através da 

manipulação correta dos alimentos pelos funcionários treinados é possível ter um 

maior controle sobre o fator de correção (ARAÚJO et al., 2009). 

Assim, para a produção de refeições, considerando que existe preocupação 

com o aproveitamento máximo dos alimentos, o conhecimento do fator de correção 

é importante porque contribui para o alcance do objetivo de minimizar perdas (GOES 

et al., 2013), portanto, não controlar os desperdícios, sujeita o estabelecimento a 
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aumentar o custo de produção, consequentemente, o valor das refeições e assim 

conduz a perda de lucro (ARAÚJO et al., 2009). 

 

 

2.3 TREINAMENTO 
 

O treinamento se relaciona com a proposta de sustentabilidade deste 

trabalho, ao promover a eficiência na operação e nos serviços (KRAUSE: BAHLS, 

2013). 

De acordo com a empresa ADM Brasil ([s.d]), o treinamento é: 

 
 
[...] o processo intencional e sistemático para estimular a aprendizagem de 
conhecimentos, habilidades e atitudes pelos empregados, visando sua 
melhor integração e relacionamento com seu cargo/função, colegas e com a 
empresa, de forma que possam contribuir, o mais produtivamente possível, 
para o alcance das metas e objetivos pessoais e da organização, além da 
solução de problemas da empresa. 
 

Atualmente, o treinamento é o fator critico mais importante para o sucesso 

das pessoas e das empresas, orientado para atingir resultados estratégicos, é 

considerado o melhor investimento realizado pelas empresas bem-sucedidas 

(GUIMARÃES; CAMPOS, 2009). 

Segundo Guimarães e Campos (2009), as pessoas mais capacitadas, têm um 

espírito crítico mais aguçado, aumentando suas probabilidades de diagnosticar 

problemas e sugerir aperfeiçoamentos. 

Isso significa que podemos utilizar o treinamento como instrumento de apoio 

para a sustentabilidade, já que, este promove um melhoramento das habilidades dos 

profissionais e consequentemente, dos processos das organizações. 

Os treinamentos objetivando um melhoramento de cunho ambiental devem 

considerar o público interno como agente indispensável para este êxito, as 

organizações têm o papel de identificar as necessidades de treinamento, definir as 

atividades mais impactantes no meio ambiente e realizar um treinamento apropriado 

para este pessoal. Esses treinamentos podem ser realizados de diversas formas, 

tanto dentro, quanto fora do local habitual de trabalho, buscando sempre a 

participação dos envolvidos, a fim de que contribuam com suas experiências, 

opiniões e críticas (FRITZEN; MOLON, 2008). 
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2.4 GESTÃO DA ÁGUA 
 

A superfície do planeta Terra é coberta em 70% por água, apesar disso, 

segundo relatórios da ONU de 2002, mais de 2 bilhões de pessoas enfrentam 

escassez de água e, até 2025, esse número passará para 4 bilhões, essa 

contradição se dá porque apenas 0,007% é água doce disponível para consumo. Em 

todo o mundo, 30% da água doce captada são destinadas para atividades como 

consumo doméstico, atividade industrial, geração de energia, etc., enquanto os 

outros 70% restantes, destinam-se à atividade agropecuária (SVB, 2007). 

O Brasil é a maior potência mundial em volume de água doce: 12% de todo o 

estoque global está em nossos rios e reservatórios subterrâneos (SVB, 2007, p.5), 

porém atualmente isso não significa nada, em vista que a “[...] irregularidade das 

estações do ano, o aquecimento global e a instabilidade da estação das chuvas não 

permitem mais um planejamento razoável dos estoques de água nos reservatórios 

das cidades” (LERRER, 2012, p.29), causando uma tensão quanto aos sistemas de 

abastecimento de água e impactando processos de produção que dependam de 

grandes volumes de água (GRI, 2010). 

Sendo assim, uma correta gestão, utilizando uma política de uso racional da 

água, consiste na “[...] implantação de programas de conservação da água para 

garantir o atendimento das diferentes demandas pela água, tanto no aspecto 

quantitativo como no qualitativo” (SABESP, [s.d.]). Essa política é fundamental para 

se combater os desperdícios de água e conscientizar a população sobre seu uso 

correto. 

No setor de A&B, o objetivo do uso racional da água é otimizar os processos 

que necessitam de seu uso, visando atender a padrões de sustentabilidade e 

adequação das práticas aos parâmetros sanitários recomendados pelos órgãos 

competentes, isto é, como grande parte das atividades no setor de A&B envolvem 

higienização e outras manipulações, que são feitas com água, deve-se buscar 

economizar o máximo de água e ao mesmo tempo atender à normas de potabilidade 

(CNUDS, 2012). 

Segundo as Diretrizes de Sustentabilidade para as Empresas de Alimentação 

da Rio+20 (2012), deve haver um check list para verificar ações que indiquem 

desperdício e economia de água nas cozinhas. Entre alguns dos itens a serem 

verificados podemos citar: a inspeção de gotejamento nas instalações; o controle da 
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vazão de água nas torneiras; uma certificação de eficiência na lava-louças; 

verificação da torneira aberta sem necessidade durante o serviço; entre outros 

procedimentos que devem ser analisados no decorrer da operação para que seja 

tomada uma precaução a fim de solucionar os desperdícios. (CNUDS,2012) 

A Global Reporting Initiative (2010) recomenda ainda outras práticas como a 

reutilização e reciclagem da água, que promove redução nos custos de consumo, 

tratamento e descarte da água, contribuindo para objetivos regionais ou locais de 

gestão de abastecimento de água. Essas atitudes demonstram a importância do 

tema, frente a possível escassez de água, que está diretamente envolvida a padrões 

de consumo gerando consequências na qualidade de vida e no meio ambiente (GRI, 

2010). 

 

2.5 GESTÃO ENERGÉTICA 
 

O consumo de energia elétrica esta intimamente relacionada ao meio 

ambiente, já que sua produção envolve o uso de recursos naturais e seu consumo 

gera poluição. “A energia movimenta o mundo. Para que ela e os demais recursos 

naturais não acabem de vez, a ordem é consumir apenas o necessário, sem 

desperdícios” (SEBRAE, 2012, p.5), este conselho é muito importante, pois reduzir o 

consumo de energia é uma excelente maneira de ser sustentável. 

Para Abreu (2001), reduzir o consumo de energia elétrica evita que sejam 

necessários construir mais usinas geradoras de energia, que, ao serem construídas 

e operadas, causam impactos significativos no meio ambiente. 

O consumo de energia é um fator fundamental nas mudanças climáticas, uma 

vez que a queima de fontes de combustível fóssil para produção de energia gera 

gases, que intensificam o efeito estufa, o consumo também tem efeito direto nos 

custos operacionais e na exposição a flutuações em abastecimento e preços de 

energia, sendo possível avaliar a pegada ambiental de uma empresa, através das 

fontes de energia que ela escolhe (GRI, 2010). 

Em substituição as fontes provenientes de combustíveis fósseis, se 

recomenda a utilização de energia de fontes renováveis, que são essencial para o 

combate às mudanças climáticas e outros impactos ambientais gerados pela 

extração e processamento de energia, por isso, reduzir o consumo e encontrar 

formas de tornar seu uso eficiente são ações visando a sustentabilidade (GRI, 
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2010). 

A melhoria da eficiência energética reduz os custos, podendo levar a 

vantagens competitivas e diferenciação no mercado e reduz a dependência de 

fontes não renováveis (GRI, 2010). 

Para o setor de A&B, algumas práticas sugeridas para a redução do consumo 

de energia na cozinha são: preaquecer somente os equipamentos que terão uso 

iminente; desligar equipamentos após o uso; utilizar a condição de capacidade 

máxima dos equipamentos no preparo de alimentos; não armazenar no refrigerador 

produtos ainda quentes; as regras gerais sugerem a utilização de equipamentos 

apenas quando necessário, mantendo sua limpeza e condições adequadas de 

manutenção (CNUDS, 2012). 

 

2.6 EQUIPAMENTOS ECOEFICIENTES 
 

A adoção de inovações ambientais pelas empresas é fundamental para que 

os processos produtivos sejam menos agressivos ao meio ambiente, a adesão do 

conceito de ecoeficiência proporciona um melhor gerenciamento dos recursos 

naturais, assim como menor poluição (VELLOSO; ALBUQUERQUE, 2012). 

É importante que as empresas deem preferência para tecnologias 

direcionadas para a melhoria do meio ambiente, com uso de tecnologias mais limpas 

e poupadoras dos recursos naturais. As tecnologias mais limpas apresentam um 

coeficiente de emissões de poluentes inferior as tecnologias convencionais, ao 

passo que as tecnologias poupadoras de recursos naturais utilizam menos insumos, 

sejam matérias-primas com base nos recursos naturais, ou seja na energia. Existem 

outras tecnologias ecoeficientes que não foram formuladas exclusivamente com 

propósitos ambientais, mas que geram impactos positivos (VELLOSO; 

ALBUQUERQUE, 2012). 

Diante deste conceito de tecnologia ambiental, surgem os equipamentos 

ecoeficientes, conhecidos também como ecológicos ou sustentáveis. Estes têm 

como proposta reduzir os impactos ambientais nos processos produtivos. 

Segundo a empresa Cozil7 do segmento de cozinhas profissionais, assim 

                                           
7
 Disponível em: <http://www.cozil.com.br/artigo.asp?artigo_id=73>. Acesso em: 12 out. 2014. 
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como em vários outros setores, que já adotam algumas ações voltadas à 

sustentabilidade, as cozinhas industriais também têm caminhado para essa 

realidade. 

Deste modo, voltado para a cozinha industrial, existe no mercado atualmente 

empresas8 que fabricam: refrigeradores e freezers com gás ecológico, que são 

inofensivos a camada de ozônio; caixas de gordura inteligentes, que separam 

automaticamente a gordura para o compartimento de transporte; aparelho de cocção 

integrado, que assa, frita, grelha e refoga, tudo num mesmo produto, contando ainda 

com apenas 1/4 de gasto de água na limpeza em relação aos produtos 

convencionais; fornos de cocção por indução, que possuem o dobro da velocidade 

de cozimento, redução de consumo de energia, sem emissão de calor para o 

ambiente da cozinha e de gases na atmosfera; forno combinado com micro-ondas, 

que utiliza calor seco, vapor e micro-ondas com redução em torno de 35% de uso da 

água e energia em relação aos fornos combinados tradicionais; fritadeiras que filtram 

e permitem a utilização do óleo até 6 vezes mais; máquinas de gelo, que reduzem 

em 30% o consumo de água e energia utilizando 100% da água e energia 

empregada para o congelamento; processadora de resíduos orgânicos, que reduz o 

volume do lixo orgânico em até 90%, produz água limpa para reuso e promove 

economia de espaço por dispensar o uso de câmaras frias para armazenar o lixo 

orgânico e torneiras e esguichos que economizam até 50% de água.  

A tecnologia e inovação trazida por esses produtos, bem como o lançamento 

de novos produtos no mercado são muito recentes, então, certamente este trabalho 

não citou todos os equipamentos existentes para tal fim. Apesar disso, foi possível 

perceber que os equipamentos sustentáveis já são uma realidade, apesar de poucas 

empresas fabricá-los, a tendência em torno da sustentabilidade pode significar um 

estímulo para que outras empresas entrem no ramo de fabricação de equipamentos 

ecoeficientes. 

  

                                           
8
 As empresas Cozil e Topema fabricam equipamentos de cozinha profissional com tecnologias que 

diminuem os impactos ambientais, por isso, foram utilizadas como referência na exemplificação 
desses equipamentos existentes. 
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2.7 GESTÃO DOS RESÍDUOS 
 

Gerir os resíduos sólidos9 é um dos grandes problemas da sociedade 

atualmente, sua produção descontrolada nos grandes centros urbanos dificulta uma 

destinação correta, acarretando impactos negativos à saúde publica e ao meio 

ambiente como um todo (LAFUENTE JUNIOR, 2012), por isso, implantar uma 

política de gestão é de extrema importância, já que, toda atividade humana produz 

resíduos (NAIME, 2004b apud CARVALHO et al., 2009, p.16). 

Devido à importância do tema, a Lei nº 12.305/10 institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), que é uma regulamentação na área de resíduos 

sólidos, que objetiva principalmente a não geração de resíduos, o tratamento e a 

reutilização dos mesmos (PENSAMENTO VERDE, 2013), esta política é baseada no 

conceito de responsabilidade compartilhada, onde cidadãos, governos, setor privado 

e sociedade civil organizada são responsáveis pela gestão ambientalmente correta 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2012). 

De acordo com a PNRS, o setor privado, que é o objeto de estudo, é 

responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela 

sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam 

benefícios socioambientais, sempre que possível. Devem cuidar também de todo 

seu ciclo que inclui: sua geração, sua coleta (tradicional e seletiva), seu tratamento e 

sua disposição final (BRASIL, 2012, [s.p]). 

Por essas razões, o gerenciamento de resíduos na rede hoteleira é de 

relevância considerável no contexto da manutenção da qualidade de vida de uma 

sociedade, visto que suas atividades não estão livres de sua produção. Cabe 

salientar ainda que todos os resíduos tem um custo: desde a compra da matéria-

prima primeiramente até o seu descarte final. Por esse motivo, os gestores tem a 

responsabilidade de adotar práticas de gerenciamento que reduzam os impactos 

negativos ambientais (CARVALHO et al., 2009). 

Cada setor do hotel tem suas peculiaridades, sendo responsável pela geração 

                                           
9
 Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade que podem passar por tratamento, quando não podem ser destinados para tratamento 
chamam-se rejeitos ou lixo (BRASIL, 2012). 
Rejeitos (ou lixo): resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2012, p.10). 
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de certos tipos e certas quantidades de resíduos (CARVALHO et al., 2009, p.8), o 

setor de alimentos e bebidas que é o foco deste trabalho, é considerado por Castelli 

(2006) o maior produtor de resíduos sólidos dentro do empreendimento hoteleiro, 

visto que é o responsável pelo preparo, limpeza, manipulação e armazenamento de 

todos os alimentos do hotel (CARVALHO et al., 2009, p.15). 

Para Powers e Barrows (2004), as técnicas disponíveis para lidar com o 

tratamento de resíduos se resumem em três palavras: redução, reutilização e 

reciclagem. A conhecida política dos 3Rs, é um eixo orientador de uma das práticas 

mais necessárias ao sucesso do PNRS, estando este conceito presente na Agenda 

21 e no Art.19 Inciso X da PNRS que coloca a importância desta, sendo 

recomendada também por diretrizes internacionais com intuito de minimizar a 

geração dos resíduos (BRASIL, 2012, p. 46). 

Conforme a definição de Fonseca e Braga (2010, p.146), o primeiro “R”, a 

redução, refere-se à diminuição da quantidade, em volume ou peso, dos resíduos 

sólidos gerados. A reutilização consiste no aproveitamento do resíduo sem 

transformação física ou físico-química. A reciclagem é o processo de transformação 

de resíduos sólidos que altera as propriedades físicas e físico-químicas dos 

mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos. Os autores 

declaram que estima-se que 36% de todo o material que ocupa lugar nos aterros 

poderia ser reciclada, devendo esta prática ser incentivada, já que pode ser 

implementada como uma atividade econômica, gerando novos empregos e além do 

mais, contribuindo na diminuição da quantidade enviada para aterros sanitários. 

Depois de gerado, os resíduos devem receber um tratamento ou destinação 

ambientalmente correta. A coleta seletiva é uma forma de segregação que contribui 

para a reciclagem, outra alternativa é a compostagem, que devolve o material a seu 

ciclo natural, depois de esgotadas as possibilidade de tratamento, resta o que 

chamamos de lixo ou rejeitos, que deve ser destinado a aterros sanitários. A 

destinação de resíduos e rejeitos a aterros controlados e lixões é considerada 

inadequada pela PNRS, em razão de que os aterros controlados apenas recobrem 

com terra a massa de resíduos e rejeitos, enquanto os lixões descarregam o 

material no solo sem qualquer técnica ou medida de controle, já nos aterros 

sanitários, são usadas técnicas de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo 

sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, estes, utilizam métodos como 

impermeabilização do solo, cercamento, ausência de catadores, sistema de 
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drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado para confinar os resíduos e rejeitos à 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-o com uma 

camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho (NBR 8419:1992 apud 

BRASIL, 2012, p.15). 

A coleta seletiva é o passo inicial para o reaproveitamento de materiais na 

sua origem (FONSECA; BRAGA, 2010, p.140), segundo Fajardo (2003), consiste em 

separar aquilo que é jogado no lixo em recipientes diferentes, dividindo o material 

orgânico do material reciclável. A seleção deve ser realizada, previamente, nas 

fontes geradoras, posteriormente há um recolhimento diferenciado dos resíduos, de 

acordo com categorias de resíduos mais ocorrentes, como vidro, papel/papelão, 

metais e embalagens (FONSECA; BRAGA, 2010).  

O padrão de cores a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como para campanhas informativas sobre coleta seletiva para 

os diferentes tipos de resíduos é: AZUL para papel/papelão; VERMELHO para 

plástico; VERDE para vidro; AMARELO para metal; PRETO para madeira; LARANJA 

para resíduos perigosos; BRANCO para resíduos ambulatoriais e de serviços de 

saúde; ROXO para resíduos radioativos; MARROM para resíduos orgânicos; CINZA 

para resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação (CONAMA, 2001). O sucesso desse tipo de programa depende da 

educação ambiental (FONSECA; BRAGA, 2010), uma vez que os funcionários 

precisarão de conhecimentos básicos sobre a os materiais recicláveis10 e não 

recicláveis11 para que seu manejo seja efetuado de forma correta. O 

encaminhamento do material separado pode ser feito através do recolhimento por 

caminhões do serviço de limpeza ou através de entregas voluntárias (PEV- Pontos 

de Entrega Voluntária). A coleta seletiva facilita todos os processos posteriores para 

a reciclagem (INSTITUTO AVANÇADO DO PLÁSTICO, [s.d.]). 

                                           
10

 Materiais recicláveis: são aqueles que após sofrerem uma transformação física ou química podem 
ser reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para 
finalidades diversas. Exemplos: papel, plástico, vidro e metal. Disponível em:< 
http://www.ib.usp.br/coletaseletiva/saudecoletiva/reciclaveis.htm>. Acesso em: 2 de out. de 2014. 
11

 Materiais não recicláveis: são aqueles que não podem ser reutilizados após transformação química 
ou física, porém muitos materiais não são reciclados no Brasil apenas por ainda não existir tecnologia 
para o tipo específico de material.exemplos: papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, 
papéis metalizados, esponjas de aço, cabos de panela, isopor, espuma, cerâmicas e louças, 
lâmpadas, espelhos, cristal, etc. Disponível em:< 
http://www.ib.usp.br/coletaseletiva/saudecoletiva/naoreciclaveis.htm>. Acesso em 2 de out. de 2014. 
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A compostagem é um processo eficiente e sustentável de reciclagem, que 

transforma o lixo orgânico12 em adubo natural (BERTOLDI, 2005). Conforme a 

definição do Ministério de Meio Ambiente (2012), essa técnica, que é a "reciclagem 

dos resíduos orgânicos", permite a transformação de restos orgânicos (sobras de 

frutas e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, 

etc) em adubo. Essa transformação se dá através do apodrecimento dos materiais 

descartados, ou seja, de sua decomposição, que ocorre através de um processo 

biológico em que microorganismos, na presença de ar, água, carbono e nitrogênio 

(em proporções adequadas), transformam a matéria orgânica no chamado composto 

(TUPIASSÚ, 2008). 

A produção desse comosto reduz o volume da matéria orgânica de 1/3 a 1/2 

do seu volume inicial (TUPIASSÚ, 2008), sendo, portanto, uma maneira de reduzir o 

lixo produzido pela sociedade, além de recuperar os nutrientes dos resíduos e levá-

los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem 

(MMA, 2012). 

Sua implantação já é realizada por alguns hotéis que optaram por se tornar 

mais sustentáveis. As opções viáveis de compostagem para hotéis dependem da 

quantidade de produção de resíduos e do espaço disponível, a partir disso, deve-se 

escolher a melhor forma entre os diferentes tipos de compostagem para se utilizar 

(CAGNA, 2011). 

O descarte do óleo de cozinha usado merece atenção especial, posto que sua 

utilização no preparo dos alimentos é indispensável e seus impactos negativos por 

descarte incorreto são enormes, assim é um desafio gerenciá-lo no pós-consumo 

(LERRER, 2012). 

Acre e Castilho (2013, p.256) afirmam que: 

 
 
O óleo de fritura é considerado o maior poluente gerado por bares, 
lanchonetes e restaurantes. Se despejado de maneira inadequada, pode 
poluir o solo e os cursos d’água, além de entupir a rede de esgoto. Para 
desobstruir esses encanamentos é necessário usar substâncias químicas 
tóxicas, que além de encarecer o tratamento da água, podem causar 
prejuízos ao meio ambiente. Cabe dizer que cada litro de óleo despejado 

                                           
12

 Lixo orgânico: Restos de comida em geral, cascas de frutas, casca de ovo,sacos de chá e café, 
folhas, caules, flores, aparas de madeira, cinzas.Para a compostagem deve-se evitar: Gorduras, 
lacticínios, carne peixe e frutos do mar, cinzas em grande quantidade. Disponível em:< 
http://www.ib.usp.br/coletaseletiva/saudecoletiva/organico.htm>. Acesso em: 2 de out. de 2014. 



47 

 

indevidamente tem potencial para poluir cerca de um milhão de litros de 
água. 
 
 

Devido a esse grande impacto, seu descarte correto deve ser feito atendendo 

a legislação vigente do município. No Rio de Janeiro a Lei Nº 4.961/08 trata do 

assunto e proíbe estabelecimentos comerciais e industriais de lançarem óleos 

comestíveis na rede de esgoto do município, devendo estes fazer à instalação de 

equipamento de filtragem para o lançamento na rede de esgoto ou utilizar como 

alternativa um reservatório de captação e estocagem do óleo para remoção 

periódica por empresas qualificadas. O descumprimento dessa Lei pode acarretar 

até na cassação do alvará de funcionamento (RIO DE JANEIRO, 2008). 

Nas cozinhas, uma solução aceitável tem sido a destinação de óleo usado de 

cozinha para usinas de biodiesel, que em condições adequadas, o óleo é reciclado e 

sua borra é queimada em caldeiras com mínima emissão de carbono (LERRER, 

2012). Segundo o mesmo autor, a ideia antiga de destinar óleo usado para 

entidades sociais fazerem sabão, não é uma boa alternativa, visto que, essa prática 

expõe pessoas a materiais de limpeza de origem desconhecida e o uso deste sabão 

é nocivo e tóxico para a epiderme.  
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA DE CAMPO 
 

A metodologia da pesquisa é a parte do trabalho em que se descrevem os 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa (GIL, 2002, p.162). A 

pesquisa é considerada de natureza exploratória e descritiva.  

Segundo Gil (2008), as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato, são utilizadas quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Já as pesquisas 

descritivas, segundo o mesmo autor, têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis, assim como o levantamento de atitudes de uma população. 

Durante todo o processo de produção foi realizada a pesquisa bibliográfica, 

em que “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44), além destes, foram 

consultados também: documentos informativos de instituições, leis federais, 

municipais e estaduais, normas regulamentadoras, anais, cartilhas, revistas e 

internet. Conforme Reis (2008), a pesquisa bibliográfica explica um problema, 

fundamentando-se nas contribuições secundárias de diferentes autores que versam 

sobre o tema selecionado para estudo, tendo como função definir corretamente os 

termos e conceitos que fundamentarão a pesquisa. 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a aplicação de questionário. As 

respostas foram colhidas in loco, com exceção de 3 hotéis, onde as respostas se 

deram por meio virtual. A sondagem feita inicialmente para a pesquisa de campo 

funcionou como entrevista informal, já que forneceu opiniões complementares dos 

respondentes do questionário. A construção do questionário “consiste basicamente 

em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas” (GIL, 2008, p.121), 

deste modo, o questionário foi elaborado com base no referencial teórico sendo 

composto por 30 questões, contendo perguntas abertas e fechadas, que buscaram 

verificar as práticas sustentáveis utilizadas pelos estabelecimentos. A intenção era 

de que o questionário fosse respondido pelo gestor do departamento de Alimentos e 

Bebidas, não havendo esta possibilidade, o questionário poderia ser aplicado a outro 

responsável ou funcionário que estivesse apto a responder os questionamentos. Por 

isso, as questões foram simplificadas a fim de que a coleta não se tornasse 
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maçante, isto foi levado em consideração pensando no tempo que o gestor ou outro 

respondente teria disponível para a pesquisa. Durante a aplicação do questionário, a 

pesquisadora explicou brevemente alguns conceitos que poderiam causar dúvidas 

aos respondentes. Assim, a utilização do questionário tem importância porque 

permite que através dos dados requeridos e obtidos pelas respostas das questões 

sejam feitas descrições das características do objeto pesquisado (GIL, 2008). 

Foi adotada a abordagem quantitativa e qualitativa dos dados, em que 

“quantidade e qualidade são características imanentes a todos os objetos e 

fenômenos e estão inter-relacionados” (GIL, 2008, p.13). Para Branner (1992 apud 

SAKATA, 2002, p.19), “os métodos qualitativos e quantitativos não são excludentes 

entre si”. Para esta ideia, Sakata (2002, p.19), conclui que tanto a pesquisa 

qualitativa pode lidar com medidas estatísticas como a quantitativa pode buscar 

resultados menos pontuais, a finalidade de uso dessas abordagens é justamente a 

contribuição que cada uma delas traz, estando combinadas ou não.  

Assim, a abordagem qualitativa é utilizada quando se busca descrever a 

complexidade de determinado problema, não envolvendo manipulação de variáveis 

e estudos experimentais. Nesta abordagem é adotada ainda a descrição e 

apresentação da realidade tal como é em sua essência, sem o propósito de 

introduzir informações substanciais nela (GRESSLER, 2004). Enquanto na 

abordagem quantitativa considera-se o que pode ser quantificável,o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las 

(KAURAK, 2010, p.26). 

 

 

3.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 
 

O primeiro critério de seleção dos hotéis a serem pesquisados foi através de 

sites de busca utilizando os termos “sustentabilidade”, “hotel” e “Rio de Janeiro”, 

como a pesquisa é no setor de A&B, obrigatoriamente os hotéis deveriam ter 

restaurante servindo almoço e/ou jantar. Nos resultados, houve a seleção dos hotéis 

que possuíam restaurantes e que relatavam em seus sites alguma política ou ação 

de sustentabilidade, os hotéis com esse critério foram apenas três, número muito 

pequeno visto que os hotéis poderiam não aceitar participar da pesquisa, assim 

tiveram que ser escolhidos outros critérios de seleção. Como esses três hotéis 
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possuíam uma localização próxima entre si, ficando na mesma rua ou em bairros 

vizinhos, optou-se por escolher hotéis que estivessem localizados geograficamente 

próximos dos hotéis que diziam possuir uma política de sustentabilidade, esse  

critério “próximo” significava estar no mesmo bairro ou em bairro vizinho. 

A partir desse outro critério, foram selecionados 23 hotéis para se aplicar a 

pesquisa, os hotéis escolhidos se localizam basicamente na zona sul da cidade, 

entre os bairros: Leblon, Ipanema e Copacabana, com exceção de um escolhido, 

que se localiza na região central da cidade. 

Esses hotéis foram contatados através de email, que continha uma breve 

explicação do que se tratava a pesquisa e solicitava a autorização para a coleta de 

dados, solicitando também, se possível, a visita a cozinha do restaurante, com 

intuito de observar na prática as ações sustentáveis realizadas pelo 

empreendimento.  

Inicialmente, 10 hotéis foram contatados, destes, nenhum respondeu. O prazo 

de espera estabelecido para resposta foi de uma semana, devido a essa não 

resposta por email, a pesquisadora optou por solicitar a coleta de dados 

pessoalmente.  

Assim, 9 hotéis entre os bairros de Ipanema e Copacabana, foram visitados 

para a solicitação da pesquisa de campo. Destes visitados, 2 se mostraram 

disponíveis em responder o questionário/entrevista no mesmo momento da 

solicitação, sem necessidade de agendamento posterior, um destes, inclusive, 

autorizou a visita à cozinha do restaurante, logo então, a coleta de dados foi 

realizada nestes que autorizaram a realização. Por meio dessas visitas, obteve-se o 

contato de outros hotéis que poderiam contribuir com a pesquisa. 

Posteriormente, esses contatos conseguidos, juntamente com os restantes e-

mails selecionados que ainda não haviam sido enviados, foram encaminhados para 

os hotéis com o mesmo objetivo de solicitar a autorização para a pesquisa, 

totalizando 13 e-mails enviados nessa etapa. Destes enviados, 5 hotéis retornaram 

uma resposta com intenção de participação na pesquisa, os que autorizaram o 

campo fizeram o agendamento, nos outros a coleta foi por meio virtual. Assim, a 

coleta foi realizada em mais 2 hotéis pessoalmente e em outros 3, a coleta foi 

realizada inteiramente via e-mail. 

As solicitações de pesquisa, bem como o campo para a coleta de dados 

ocorreram entre o fim do mês de setembro e a metade do mês de outubro deste 
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mesmo ano. Dos 23 hotéis solicitados para a coleta de dados, obteve-se apenas a 

participação de 7 hotéis, 6 destes, na zona sul do Rio de Janeiro, o único da região 

central serviu como parâmetro de comparação, já que pertence a mesma rede de 

um dos da zona sul. Ao se falar da visita para coleta de dados nos hotéis, cabe 

ressaltar que a aplicação dos questionários ocorreram nos restaurantes dos hotéis, 

sendo realizada em forma de entrevista informal com algum responsável pelo setor 

de alimentos e bebidas.  

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS 
 

Os hotéis assim como os restaurantes participantes da coleta de dados 

tiveram suas identificações preservadas conforme foi combinado nas entrevistas.  

As descrições foram realizadas com base em como os hotéis e restaurantes 

se auto-intitulam em seus sites, não havendo uma verificação se as classificações 

informadas são certificadas por algum órgão. A fim de se manter em sigilo a 

identidade dos participantes da pesquisa, bem como dos estabelecimentos, os 

nomes verdadeiros serão preservados e serão usados nomes fictícios para os 

hotéis, estes foram identificados por Hotel 1, Hotel 2,... até o último, identificado por 

Hotel 7. A escolha pelo nome Hotel (n) e não Restaurante (n) – já que o setor de 

Alimentos e Bebidas é o objeto de estudo – foi feita porque as políticas e regras dos 

hotéis têm maiores influências sobre a gestão dos restaurantes, principalmente 

quando os restaurantes são próprios dos hotéis, tendo em vista que alguns hotéis 

terceirizam o setor de A&B, nestes, os restaurantes têm maior independência na 

gestão. 

HOTEL 1: Neste hotel houve um contato prévio por email com intenção da 

realização da coleta de dados, este foi selecionado para a pesquisa por possuir 

localização e  características semelhantes aos hotéis que vendiam em seu site uma 

política de sustentabilidade. Não houve resposta no primeiro contato via email, 

assim, a pesquisadora resolveu solicitar a colaboração para a coleta de dados no 

próprio hotel. A solicitação foi aceita e um funcionário do setor de A&B atendeu 

prontamente a pesquisadora. Antes da continuação sobre a entrevista, uma breve 

descrição do objeto de estudo. 

O hotel visitado é de bandeira de hotéis luxuosos da rede, que é de origem 
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brasileira com operação internacional. Seus serviços buscam atender os clientes 

mais exigentes, por isso a categoria 5 estrelas, oferece luxo, conforto, cozinha 

internacional, serviço discreto e eficiência. Localiza-se em um bairro nobre, 

Copacabana, e fica próximo de pontos turísticos. Seu restaurante está localizado no 

30º andar do hotel, possuindo vista panorâmica para a praia. Sua culinária possui 

base da gastronomia francesa com forte influência de diversos países asiáticos. 

A coleta ocorreu da seguinte forma: as primeiras perguntas eram para o hotel 

como um todo, foi questionado se o hotel possuía uma política de sustentabilidade, a 

resposta foi afirmativa, sobre se o hotel possuía alguma certificação ambiental, a 

resposta foi negativa. A entrevistada relatou que as ações ambientais são de fácil 

acesso a todos os públicos (clientes e funcionários). Foi afirmado também que os 

equipamentos economizadores de água e energia são utilizados no hotel, mas não 

existem no setor de A&B, não havendo também um programa de sustentabilidade 

para a cozinha. 

 O setor de A&B faz separação para coleta seletiva, bem como separa o óleo 

usado e encaminha para outra empresas e não faz compostagem do lixo orgânico. 

A respondente da pesquisa disse que não há interesse em dar preferência a 

pratos da culinária local, já que grande parte dos frequentadores são turistas 

estrangeiros de negócios, que preferem a culinária internacional. Foi relatado 

também que não se colocaria no cardápio as partes menos nobres dos alimentos 

que são geralmente descartadas, todas cascas, talos e aparas vão para o lixo. 

Outros pontos a se destacar foram quanto aos alimentos orgânicos, em que 

foi mencionada sua recusa por causa do preço e quanto aos animais em extinção, a 

entrevistada declarou que não há respeito aos animais, já que, segundo ela, “nunca 

falta foie gras13 no cardápio”.  

Havia no momento da visita um Buffet servido, nenhum hóspede havia 

manipulado a comida, apenas tinha sido servida e exposta, e seria toda descartada, 

conforme regras do hotel.  

                                           
13

 É uma iguaria da culinária francesa, que consiste em um patê gorduroso feito com o fígado dilatado 
de patos, gansos e marrecos. Para essa produção as aves são submetidas a uma vida confinada e 
uma alimentação forçada para que o órgão fique hiperdesenvolvido, o fígado chega a crescer até 12 
vezes seu tamanho normal. Disponível em:< http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-feito-
o-foie-gras>. Acesso em 20 set. 2014. 
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Ao interrogar sobre a implantação de práticas sustentáveis, a resposta foi 

negativa, com a justificativa de que sua implantação teria altos custos. Algumas 

perguntas não foram respondidas dado que o setor de A&B não utiliza uma política 

de sustentabilidade. 

Apesar das ultimas respostas negativas, o gestor aplica ações como 

planejamento de cardápio, incluindo aí, o uso de ficha técnica e a sazonalidade dos 

alimentos. A pesquisa nesse hotel foi muito importante, visto que se percebeu uma 

sinceridade nas respostas, assim como não houve intenção de ocultar fatos. 

HOTEL 2: A coleta de dados no Hotel 2 ocorreu de forma semelhante ao 

hotel anterior, inicialmente foi estabelecido um contato via e-mail, não havendo a 

resposta, a solicitação para pesquisa foi feita in loco. A escolha deste hotel foi 

devido à informação no site de que a marca valorizava as práticas de cultivo 

alimentar sustentável.  

O hotel é de uma cadeia americana líder em hospedagem e pertence a uma 

marca de luxo da rede, sendo classificado no padrão 5 estrelas. Descrito como um 

dos principais hotéis de Copacabana oferece acomodações de luxo, serviços 

personalizados de bem-estar e ginástica, gastronomia autêntica, facilidades para 

eventos com atendimento de qualidade, bufê requintado e tecnologia de ponta. 

Os restaurantes da marca, segundo eles, utilizam ingredientes colhidos 

localmente, preparados com maestria e servidos com elegância, valorizando práticas 

de cultivo alimentar sustentáveis. Por isso, possuem uma cozinha autêntica com 

pratos, receitas e especialidades genuínas do local. Estando o ambiente do 

restaurante, a arquitetura, o cardápio e o pessoal de acordo com a parte do mundo 

em que está localizado. 

O hotel possui restaurantes e lounges, totalizando 4 opções no 

estabelecimento. Sua culinária conta com releituras de clássicos da gastronomia, 

sempre priorizando a culinária brasileira e do Rio de Janeiro. O restaurante principal 

possui culinária mediterrânea, os outros se dividem entre as culinárias americana, 

mediterrânea e japonesa. 

O questionário foi respondido pelo supervisor do setor de A&B e como 

aspectos importantes obtidos na coleta de dados podemos citar que: o hotel possui 

uma política de sustentabilidade com uma certificação ambiental da própria rede, 

não foram dadas maiores informações sobre o assunto, mas a pesquisadora 

conseguiu a informação via internet de que a rede financia um projeto de proteção 
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ambiental no Amazonas. 

O respondente relatou que não há equipamentos economizadores de água e 

energia no hotel e considera como um programa de sustentabilidade na cozinha a 

separação do lixo orgânico. Que o setor não faz reciclagem, apenas encaminha os 

resíduos sólidos para uma empresa terceirizada. 

Os funcionários não recebem treinamento sobre sustentabilidade e foi 

afirmativa a resposta para uso racional da água, embora na questão anterior tenha 

sido negativo a resposta para os equipamentos economizadores de água. 

A resposta foi afirmativa para a intenção de utilizar no cardápio partes menos 

nobres dos alimentos que geralmente são descartados, inclusive, a cozinha utiliza 

aparas e talos na preparação de fundos de legumes14 e demi-glace15. 

O entrevistado concorda com a implantação de novas práticas sustentáveis 

no setor, enfatizando principalmente a vontade de estabelecer um programa de 

treinamento de funcionários. Foi declarado também que a implantação do conceito 

de sustentabilidade traz para a gestão uma conscientização ambiental, fazendo com 

que a empresa sirva de exemplo para outros empreendimentos, até mesmo 

“conscientizando a concorrência”, assim como, também servindo para fidelizar os 

clientes que tem essa preocupação ambiental. 

HOTEL 3: No Hotel 3 todo o processo de coleta de dados ocorreu via e-mail. 

O hotel foi selecionado para a pesquisa por pertencer a um grupo que diz estar 

empenhado em proteger o meio ambiente, tendo como compromisso o 

desenvolvimento sustentável. O questionário foi respondido por uma colaboradora 

que não identificou seu cargo, supõe-se que ela pertença ao setor de A&B, já que 

pode contribuir respondendo questões bem específicas do setor. 

O Hotel 3 pertence a uma rede que faz parte de um grupo francês que é o 8º 

maior grupo hoteleiro no mundo e o 2º maior na Europa. A marca do hotel é de 

categoria 4 estrelas, com serviço completo, padrão internacional, hospitalidade 

autêntica e sabor local. Está localizado no bairro de Ipanema, possui o conceito de 

Hotel Boutique tendo apartamentos e suítes elegantemente e luxuosamente 

                                           
14

 Fundos de legumes: É um caldo básico, que consiste no liquido coado do cozimento de água, 
legumes e temperos, que serve como base para sopas, molhos e ensopados (WRIGHT; TREUILLE, 
1998). 
15

 Demi-glace: molho espesso e bem temperado, ou base para molho, feito com caldo concentrado, 
vinho e às vezes o caldo que fica na panela (WRIGHT; TREUILLE, 1998, p.337). 
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decorados, conta ainda com cobertura moderna e sofisticada, serviços 

personalizados e equipe especializada. 

O espaço gastronômico do hotel, segundo eles, conta com um restaurante 

requintado e único. Localizado no térreo do hotel, o restaurante possui culinária 

asiática contemporânea, com influências da China, Japão, Vietnã, Índia e Tailândia e 

uma carta de vinhos com 50 rótulos que se harmonizam com os pratos. Do aroma 

das especiarias à escolha dos ingredientes, passando pela decoração com toques 

orientais, o restaurante tem como objetivo oferecer uma experiência sensorial para 

seus clientes. 

O cardápio é disponibilizado em seu site, juntamente com a informação de 

que alguns pratos estão disponíveis de acordo com a disponibilidade do mercado. O 

menu apresenta diversos ingredientes exóticos devido a sua culinária asiática. 

As respostas mais relevantes do questionário foram a de que o hotel não 

possui uma política de sustentabilidade, porém, a cozinha possui um programa de 

cardápio sustentável. 

O setor faz coleta seletiva, separa seu óleo de cozinha usado em tonéis e 

encaminha para uma empresa que recicla o produto, foi disponibilizado também o 

contato da empresa de reciclagem. Os funcionários não são sensibilizados sobre a 

importância da sustentabilidade, mas foi afirmativa a questão sobre o uso racional 

da água. 

Foi respondido que o restaurante dá preferência para pratos da culinária local, 

porém, o restaurante é de culinária asiática. Quanto aos alimentos que são 

geralmente descartados, a resposta foi positiva, o restaurante utiliza aparas e talos 

no cardápio sustentável, descartando no lixo orgânico e que não dá para ser 

utilizado. 

Quanto à proximidade dos fornecedores, foi relatado que grande parte deles 

se localiza próximo do hotel e que “[...] somente são escolhidos fornecedores longe 

pela qualidade do produto ou falta de opção”. A cozinha utiliza produtos orgânicos, 

bem como também diz respeitar o ciclo de animais em extinção. 

Em relação à destinação das sobras16, há um reaproveitamento em outras 

                                           
16

 As sobras podem ser de: alimentos não-preparados, alimentos pré-preparados e alimentos prontos, 
ou seja o excedente de alimentos que não foi distribuído é considerado sobra, os alimentos que já 
foram distribuídos/servidos e excederam no prato ou no balcão de buffet são chamados de restos e 
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receitas, não havendo esta possibilidade, os funcionários podem consumi-las.  

As práticas sustentáveis foram citadas como importantes para evitar o 

desperdício. As vantagens trazidas pela sua implantação incluem o melhor 

aproveitamento dos alimentos e uma melhora na imagem da empresa perante o 

mercado. Segundo a respondente, os resultados da sustentabilidade no setor de 

A&B ainda não podem ser analisados, dado que as práticas foram introduzidas 

recentemente no restaurante. 

HOTEL 4: Para a visita ao Hotel 4 houve um contato prévio com o hotel, 

diante da confirmação para a pesquisa,  houve o agendamento e em seguida a 

coleta dos dados. Este hotel foi selecionado para a pesquisa por possuir em seu site 

uma certificação ambiental, criada pela rede a qual pertence. 

Este hotel pertence a uma marca da hotelaria francesa, com luxuosos hotéis e 

localizações exclusivas, a marca é conhecida por seus belos interiores, restaurantes 

gourmet, spas, entres outros serviços personalizados. De categoria 5 estrelas, 

localiza-se na orla de Copacabana e é considerado um dos mais prestigiados. 

Os serviços gastronômicos são proporcionados por 2 restaurantes e 1 bar. 

Um de seus restaurantes é o mais premiado restaurante francês de alta gastronomia 

da cidade, contando ainda com um prêmio nacional. O premiado restaurante é o 

principal do hotel e conta com um Menu Degustação francês e um Menu Amazônia, 

em que são mesclados os sabores exóticos da Amazônia com o requinte francês. O 

outro restaurante serve culinária internacional e brasileira. No site do hotel estão 

presentes os cardápios de todos os restaurantes, bem como algumas práticas 

utilizadas no desenvolvimento sustentável dos mesmos, como: o destaque aos 

produtos alimentícios locais e a não utilização de espécies marinhas ameaçadas de 

extinção no menu. 

O questionário foi respondido pelo chef do restaurante. As informações que 

merecem destaque são descritas a seguir. 

O hotel possui uma política de sustentabilidade com um programa de 

desenvolvimento sustentável criado pela própria rede. O respondente alegou que as 

práticas sustentáveis são mais voltadas para o hotel e não tanto para o restaurante. 

                                                                                                                                    
por isso conforme a lei, não podem ser reaproveitados. Para a utilização de sobras, todas as etapas 
de controle de tempo e temperatura devem ser rigorosamente respeitadas para que não haja nem um 
tipo de contaminação ou risco ao consumidor (MADEIRA; FERRÃO, 2002). 
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Ainda assim, é realizada a coleta seletiva de resíduos e a separação do óleo 

de cozinha usado, que é encaminhado para uma empresa. 

O cardápio do restaurante é planejado de acordo com o perfil do cliente, 

sendo seu menu francês modificado a cada 15 dias, o estabelecimento valoriza a 

culinária local, utiliza alimentos orgânicos e utiliza partes geralmente descartadas 

para a preparação de molhos e fundos. 

Quanto ao respeito ao ciclo de animais em extinção, o chef respondeu que os 

ciclos são respeitados, mas cabe resaltar que o menu francês dispõe de iguarias 

como escargot, foie gras, entre outros, que mesmo que seus ciclos sejam 

respeitados, há a questão ética envolvendo esses animais como alimentos. 

A política do hotel proibi que qualquer preparação seja reaproveitada ou 

consumida pelos funcionários, tudo que foi preparado no hotel, não pode sair do 

hotel e por segurança tudo é descartado. 

Não houve uma resposta concreta sobre melhorias ou resultados da 

sustentabilidade no setor, porém o respondente enfatizou a importância da 

preservação ambiental, citando uma política de reflorestamento do hotel que já 

plantou 12.500 árvores na Bacia do São Francisco. Foi relatada também a 

importância de hábitos que contribuam para a diminuição dos desperdícios, 

principalmente com relação ao aproveitamento integral dos alimentos. 

HOTEL 5: Para a coleta de dados no Hotel 5, houve um agendamento prévio 

da visita com o chef do restaurante. A seleção deste hotel foi feita baseada no 

compromisso de desenvolvimento sustentável da rede. 

O Hotel 5 pertence a uma rede francesa, a mesma do Hotel 3. Apresenta a 

marca que dispõe de serviço completo, padrão internacional, hospitalidade autêntica 

e sabor local. Com categoria 4 estrelas superior, anuncia que seu diferencial é sua 

excelente localização (Copacabana) juntamente com seu complexo de serviços para 

seus clientes, o hotel  se diz estar preparado para receber tanto hóspedes de férias 

como hóspedes business. Passou por reformas recentemente que possibilitaram 

opções versáteis de acomodação, desde quartos confortáveis e econômicos até 

espaçosas e elegantes suítes. Possui ainda, excelente estrutura de fitness, lazer e 

negócio. 

O hotel conta com 3 opções no seu espaço gastronômico: 1 lobby bar,  1 

restaurante e 1 bar na piscina. O restaurante que se localiza agora no 2º andar do 

hotel, já se localizou em uma rua de Copacabana e era bastante conhecido, apesar 
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da mudança, a tradição do restaurante foi preservada. O cardápio conta com 

culinária mediterrânea e brasileira. 

O questionário foi respondido pelo chef de cozinha do restaurante, a seguir as 

considerações relevantes da coleta. 

O respondente afirmou que existe uma política de sustentabilidade no hotel, 

bem como possui uma certificação ambiental, porém, ele não lembrava-se qual o 

nome da certificação. Respondeu ainda que os funcionários têm fácil acesso as 

ações ambientais realizadas pelo hotel, os clientes, não. 

Sobre a existência de um programa de sustentabilidade voltado para a 

cozinha, o mesmo respondeu que existia e que consistia no uso de alimentos 

orgânicos. 

Na questão sobre o descarte de óleo, houve a resposta de que o óleo era 

retirado por uma empresa, sem maiores detalhes. 

O chef relatou que não colocaria no cardápio alimentos que geralmente são 

descartados, porém disse que utiliza aparas e talos para molhos, não utilizando 

cascas, que são descartadas. 

Sobre o respeito ao ciclo de animais em extinção houve uma dúvida na 

resposta, não havendo, portanto uma resposta definitiva. A respeito das sobras, 

estas podem ser consumidas pelos funcionários desde que estejam em boas 

condições de consumo. 

Quanto ao uso de equipamentos tecnológicos sustentáveis, foi citado o uso 

de fornos combinados. 

Foi declarada a intenção de implantar novas práticas sustentáveis no setor, o 

respondente relatou que a implantação da sustentabilidade favoreceu a fidelização 

dos clientes, pois com uma mudança que houve no cardápio, incluindo a introdução 

de orgânicos, houve o aumento da clientela, sendo dito que os clientes se 

interessam por essa pegada ecológica. 

HOTEL 6: A solicitação e a coleta de dados no Hotel 6 ocorreu toda por meio 

virtual. A seleção deste hotel foi feita pelo relato de suas práticas ambientais sobre 

conservação de água e energia, aquisições ambientalmente responsáveis para a 

minimização de resíduos, melhoramento da qualidade ambiental interior e promoção 

da conscientização ambiental que estão detalhadas em seu site. 

Administrado por uma rede internacional, este luxuoso hotel de 5 estrelas é o 

único resort da cidade de frente para o mar. Localizado no Leblon, oferece diversas 
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comodidades para seus clientes, com amplas instalações de lazer, negócios e 

academia de ginástica. Em seu site expõe as práticas ambientais que utiliza. 

Seu espaço gastronômico conta com restaurantes, bar ao lado da piscina e 

bar no salão principal oferecendo uma atmosfera casual e elegante, com grande 

variedade da culinária brasileira e internacional. 

 Seus 4 restaurantes se diferem entre o ambiente informal e o refinado,  

possui restaurantes de cozinha francesa, italiana e brasileira, além de outros que 

mesclam diversas culinárias. Toda essa ampla variedade de cardápios está 

disponível nos sites dos restaurantes. 

O questionário foi respondido pela nutricionista de um dos restaurantes do 

hotel. A seguir as respostas que merecem destaque. 

O hotel possui uma política de sustentabilidade, mas não possui uma 

certificação ambiental. Faz uso de equipamentos economizadores de água e 

energia. E não possui um programa de sustentabilidade voltado para a cozinha. 

A resposta foi afirmativa sobre a reciclagem de resíduos, na questão seguinte 

sobre gestão dos resíduos, foi relatado que uma empresa terceirizada que faz a 

gestão do lixo. O retorno foi negativo quanto à compostagem dos resíduos, porém, 

seu site alega fazer a compostagem dos resíduos orgânicos. 

Dentre os outros hotéis entrevistados, este é o único que possui horta 

orgânica, sendo confirmada sua existência pela respondente. 

Todas as respostas para uso de política de uso racional da água, treinamento 

sobre sustentabilidade para funcionários, cardápio de acordo com o perfil do cliente 

e preferência pela culinária local foram afirmativas. 

Não houve a intenção de colocar no cardápio alimentos que são geralmente 

descartados, mas as aparas e talos são usados em sopas, mousses, pastelões, 

entre outros. 

Alimentos orgânicos não são utilizados, assim como não é respeitado o ciclo 

de animais/espécies em extinção. Sobre as sobras, a resposta foi de que não podem 

ser reutilizadas devido à legislação. 

O setor investe em equipamentos tecnológicos sustentáveis, como fornos 

auto limpantes, máquinas de lavar louça que economizam água, entre outros 

equipamentos. 

Foi afirmativo o interesse em implantar novas práticas sustentáveis, desde 

que, “sempre que possível perante as condições e estrutura do local”. Sobre as 
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vantagens da implantação do conceito de sustentabilidade a resposta foi: “principal é 

o nosso meio ambiente, manter nossa flora e fauna saudáveis”. Finalizando, o setor 

tem um projeto de auto administrar a gestão do lixo e pretende pagar melhorias para 

o setor. 

HOTEL 7: Todo o processo referente a coleta de dados do Hotel 7 também foi 

realizada por meio virtual. Sua escolha para a pesquisa se deu, por o hotel participar 

de um programa de desenvolvimento sustentável da própria rede. 

O único entre os pesquisados que se localiza no centro da cidade, próximo ao 

aeroporto, este hotel econômico de 3 estrelas é administrado por uma rede francesa, 

a mesma do HOTEL 4. Definido pela sua praticidade, conta com acolhedores, 

modernos e confortáveis quartos e outros serviços básicos. O hotel possui um 

programa de desenvolvimento sustentável, incluindo uma certificação. 

Os serviços de alimentação também são básicos, o hotel possui um 

restaurante e um bar.  O cardápio do restaurante possui culinária regional, com 

pratos clássicos do Brasil, as preparações são feitas diante do cliente. 

O questionário foi respondido pelo chefe de fila do restaurante, segue as 

respostas mais relevantes. 

O hotel possui uma política de sustentabilidade e possui as certificações ISO 

9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e ISO 14001 (Sistema de Gestão 

Ambiental). Suas ações ambientais são de fácil acesso a todos os públicos, havendo 

treinamento para os funcionários sobre sustentabilidade. Além do mais, utiliza 

equipamentos economizadores de água e energia. 

O programa de sustentabilidade voltado para a cozinha é a coleta diária de 

óleo usado para reciclagem, o óleo é guardado e posteriormente é retirado por uma 

empresa. 

A resposta foi afirmativa para a compostagem e reciclagem dos resíduos. 

Quanto ao uso de alimentos que são geralmente descartados a resposta foi 

afirmativa, as aparas e talos são reaproveitados para a criação de novos pratos no 

restaurante, também são usados para caldos, sopas, etc. 

O respondente relatou que vários dos seus fornecedores se localizam no 

centro da cidade, com exceção de um, que fica no bairro Irajá. 

Sobre a utilização de equipamentos tecnológicos sustentáveis, há o uso de 

gás ecológico. 

A respeito das sobras, as que não foram expostas, mas foram preparadas, 
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são reutilizadas. As que foram expostas, são descartadas. O consumo das sobras 

pelos funcionários são evitados, porém, ocorrem. 

Sobre a implantação de práticas sustentáveis, foi alegada a contribuição para 

a conservação do meio ambiente, assim como o aumento da qualidade do serviço. 

As melhorias e vantagens trazidas pela sustentabilidade incluem uma melhor 

conservação dos alimentos, o aperfeiçoamento da equipe e a conscientização dos 

colaboradores. Como resultados concretos dessa política, foi relatado que a coleta 

dos óleos usados para reutilização se revertem em bonificações para os 

colaboradores, como o ganho de cestas básicas. 

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Na análise de dados se buscará utilizar uma abordagem qualitativa para 

contrapor com dados quantitativos. Os dados quantitativos são representados pelas 

perguntas fechadas do questionário, as perguntas abertas serão avaliadas apenas 

de forma qualitativa. Para uma melhor visualização das respostas obtidas, a seguir 

uma tabela com os resultados obtidos com as perguntas fechadas. O questionário 

aplicado está disponível no apêndice A. 

TABELA 1: Resultados das questões objetivas do questionário 

 SIM NÃO * 

Progr. de Sustentabilidade no hotel? 6 (85.7%) 1 (14.2%)  

Possui certificação ambiental? 4 (57.1%) 3 (42.8%)  

Acesso do pub. as ações ambientais? 3 (42.8%) 1 (14.2%) 3 (42.8%) 

Progr. de Sustentabilidade na cozinha? 4 (57.1%) 3 (42.8%)  

Restaurante faz reciclagem? 6 (85.7%) 1 (14.2%)  

Restaurante faz compostagem? 1 (14.2%) 6 (85.7%)  

Hotel/restaurante possui horta? 1 (14.2%) 6 (85.7%)  

Faz trein./educ. ambiental com func.(s)? 4 (57.1%) 2 (28.5%) 1 (14.2%) 

O menu é de acordo com perfil cliente? 7 (100%)   

Prefere pratos da culinária local? 6 (85.7%) 1 (14.2%)  

Usa/usaria alimentos menos nobres? 4 (57.1%) 3 (42.8%)  

Faz planej. da quant. da porção? 7 (100%)   

Faz adaptações no cardápio? 6 (85.7%)  1 (14.2%) 

Utiliza alimentos orgânicos? 5 (71.4%) 2 (28.5%)  

Utiliza ficha técnica na cozinha? 7 (100%)   

Faz uso da safra dos alimentos? 7 (100%)   

Respeita ciclo de animais em extinção? 3 (42.8%) 2 (28.5%) 2 (28.5%) 

(*) = outras respostas que não se incluíam em sim ou não. 
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As 4 primeiras perguntas buscavam conhecer como o conceito da 

sustentabilidade estava inserido no hotel, por isso, as questões eram principalmente 

em relação ao hotel. Através dessas questões, buscou-se fazer suposições sobre as 

possíveis respostas em relação ao setor de Alimentos e Bebidas, isto foi possível 

porque ao se supor que se exista algum programa voltado pra área ambiental no 

hotel é provável que estas políticas incluam também o setor de A&B, mas isso será 

detalhado mais adiante. 

Seis hotéis dos sete, o que equivale a 86% dos entrevistados, afirmaram 

possuir uma política de sustentabilidade no hotel, isso pode significar que ou os 

hotéis tomaram ciência da sua responsabilidade ambiental conforme citado por 

Ferreira (1999) ou temem pelo cumprimento de alguma regulamentação na área 

(CLARKE; CHEN, 2008). 

Ao serem perguntados se o hotel possuía alguma certificação ambiental, 4 

tiveram resposta afirmativa. Um destes hotéis possui uma certificação criada pela 

própria rede. Outros dois que pertencem à mesma rede possuem uma certificação 

que é um programa ambiental criado pela rede juntamente com outras certificações 

auditoradas por órgãos externos. E no último hotel, o respondente disse possuir 

certificação, porém não recordava qual. Não foram colhidas informações sobre o 

funcionamento da gestão ambiental dos hotéis, pois o foco é o setor de A&B. 

Avaliar o número de hotéis com certificação ambiental é uma questão relativa, 

pois as certificações são voluntárias, então não é possível chegar a nenhuma 

conclusão quanto a isso, porém, podemos pensar na intenção de se obter uma 

certificação. Segundo Boas (2004), a busca de certificados e selos ambientais é um 

instrumento de “venda” da imagem da sustentabilidade para os consumidores e o 

público em geral. Como não são conhecidas todas as normas das certificações 

criadas pelas redes hoteleiras, fica a dúvida quanto à confiança dos requisitos 

exigidos na certificação e se priorizam realmente o meio ambiente. 

Os respondentes foram questionados se as ações ambientais realizadas pelo 

estabelecimento eram de fácil acesso a todos os públicos, essa questão teve um 

resultado equilibrado entre a resposta sim e outras respostas (outros na tabela). Os 

entrevistados que escolheram outros tiveram respostas opostas, em um hotel os 

funcionários tinham acesso às ações realizadas e os clientes não, nos outros dois, 

os clientes tinham acesso às ações ambientais, enquanto os funcionários não. Esse 

fato pode se relacionar tanto aos aspectos promocionais (marketing) quanto à 
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educação ambiental. 

Aos aspectos promocionais, quando divulga essas ações apenas para seus 

clientes, podendo ter o objetivo de passar uma boa imagem e fidelizá-los pelo apelo 

ambiental, tendo aí, relação com o discurso de Boas (2004) sobre a “venda” da 

sustentabilidade. Dias (2006 apud CARVALHO et al., 2009, p.11) afirma sobre o 

tema que na corrida das empresas para mostrar ao público que estavam 

preocupadas em preservar o meio ambiente, o marketing ecológico começou a ser 

usado como diferencial pela maioria das empresas, assim como foi citado na 

introdução pela Revista Hotéis (2013) ao se falar dos hotéis que se julgam 

sustentáveis e gastam milhões em marketing para conscientização ambiental dos 

seus hóspedes induzindo-os a reduzir seus custos. 

Este fato pode estar relacionado à educação ambiental, porque quando há a 

divulgação dessas ações para seus colaboradores, conforme citado por Valle 

(2004), a introdução de conceitos de sustentabilidade implicam em um processo de 

sensibilização proporcionado pela educação ambiental. Isso pode significar que as 

empresas tem noção da importância de seus colaboradores para que seus objetivos 

ambientais sejam alcançados, essa divulgação das ações pode se justificar como 

um modo de conscientização dos colaboradores. 

 Para a questão sobre o uso de equipamentos economizadores de água e de 

energia foi criado um quadro para melhor análise dos resultados: 

 

Itens/Hotel (n) 1 2 3 4 5 6 7 

Arejador de torneira X   X X X X 

Lâmpadas econômicas X  X X X X X 

Sensores de presença X   X  X X 

Descarga de dois acionamentos X   X   X 

QUADRO 1: Itens economizadores utilizados pelos hotéis. 

 

Esses itens foram citados no questionário apenas para exemplificar do que se 

tratavam os equipamentos economizadores de água e de energia. Para o setor de 

A&B, dos citados, podemos dizer que um dos mais importante é o arejador de 

torneira, que permite a economia de água.  

Essa pergunta foi feita quanto ao uso desses itens no hotel em geral, e o que 

se pode perceber foi que praticamente todos utilizam lâmpadas econômicas, apesar 



64 

 

do Hotel 2 afirmar que não, é bem provável que este utilize, já que em 2013 o 

governo proibiu a comercialização de lâmpadas incandescentes, estimulando o uso 

de lâmpadas econômicas. Os outros itens como sensores de presença e descarga 

de dois acionamentos mostraram resultados bem dispersos, já que alguns hotéis 

responderam que a utilização de itens economizadores como os exemplificados 

eram utilizados apenas no hotel, no setor de A&B não. 

Não foi entendido o motivo para este fato, visto que, o setor de A&B gasta 

tanta água, se não mais, quanto o hotel, bem como possui grande gasto de energia 

com seus equipamentos (fornos, lavadoras, secadoras, etc.), e utilizar esses itens 

traria benefícios, principalmente quanto a economia de água de energia que 

consequentemente, reduziria os custos. 

Ainda tendo relação com esse assunto, quando perguntados quanto à política 

de uso racional da água, 100% dos entrevistados responderam que visam à 

economia de água. A dúvida que ficou foi: como eles fazem isso? Porque os usos de 

arejadores de torneira juntamente com outros instrumentos com esse objetivo 

ajudam, mas mesmo assim ainda podem desperdiçar. E os que não utilizam nada? 

Ou os colaboradores são muito bem treinados quanto a isso, ou os gestores 

simplesmente não querem saber de seus gastos e dos impactos futuros. 

A respeito de um programa de sustentabilidade voltado para a cozinha, 

57.1%, o que equivale a 4 hotéis, responderam sim, 42.8% ou 3 hotéis, 

responderam que não. Os que responderam sim citaram como política de 

sustentabilidade na cozinha os seguintes itens: separação de lixo orgânico; cardápio 

sustentável; utilização de alimentos orgânicos e coleta de óleo usado.  

Estes itens contribuem sim para a sustentabilidade no setor, porém se 

utilizados de forma isolada não podem se constituir como um programa sustentável. 

O cardápio sustentável e o uso de orgânicos são algumas práticas incentivadas pela 

gastronomia sustentável, mas o conceito é amplo e envolve outras atitudes, não 

apenas estas. De acordo com Lerrer (2012, p.7): 

 
 
Em alguns setores o termo e a abordagem da sustentabilidade vieram para 
mudar o olhar sobre como conduzimos os processos e fazemos nossas 
escolhas. Um destes campos é o da gastronomia, compreendendo aí o 
universo da alimentação e tudo aquilo incluído no seu contexto. 
 
 

A inclusão da sustentabilidade no setor de Alimentos e Bebidas é um assunto 
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recente, Krause e Bahls (2013), relatam que no Brasil, o assunto está em estágio 

primário, os estudos são escassos, assim como os empreendimentos conscientes e 

ativos nessa área. Conforme Nunes (2012), a gestão ambiental no ramo de 

alimentos é complexa e inclui ações como planejamento de cardápios, a escolha dos 

ingredientes, a construção dos espaços físicos e a educação ambiental (KRAUSE; 

BAHLS, 2013). 

Diante deste fato, a coleta de dados proporcionou uma sinalização de que 

algumas práticas já estão sendo adotadas no setor, apesar de poucas, estas 

consistem num primeiro passo para o avanço da temática no setor. 

A sazonalidade dos alimentos não é mencionada como características para a 

sustentabilidade (KRAUSE; BAHLS, 2013). No período de safra, os alimentos têm 

menos agrotóxicos, são mais bonitos e nutritivos e custam menos (PRECIOSO, 

2011). 

Todos os estabelecimentos (7 restaurantes) fazem uso dos alimentos que 

estão na safra, este resultado já era esperado, uma vez que a prática é comum até 

no meio doméstico, suas vantagens são amplamente divulgadas, principalmente no 

que se refere a qualidade e ao preço. 

Para acompanhar a tendência de alimentação saudável e atrair clientes com 

esta preocupação, os hotéis por meio do setor de Alimentos e Bebidas têm investido 

no uso de produtos orgânicos (REVISTA HOTÉIS, 2014). O produto orgânico é um 

alimento sadio, limpo, cultivado sem agrotóxicos, fertilizantes químicos e aditivos 

(SENAC, 2012, p.13). Lerrer (2012) afirma que a agricultura orgânica não é um novo 

modelo agrícola, mas sim, a retomada da agricultura tradicional dos nossos 

antepassados. 

Na coleta de dados, 5 restaurantes disseram usar orgânicos e 2 não. Os que 

utilizam orgânicos não usam em sua totalidade, apenas alguns dos produtos são 

deste tipo, sendo declarado que a prioridade é o uso de orgânicos. Um dos 

estabelecimentos que não utiliza esta prática, afirmou que o uso dos alimentos 

orgânicos é evitado devido ao seu custo, o outro apresenta uma contradição na 

resposta, já que possui uma horta de orgânicos e respondeu não fazer uso deste 

tipo de alimento. 

A questão do custo esta em concordância com o estudo de Figueiró et al. 

(2012) sobre as motivações de consumo de orgânicos, o autor cita o preço como 

principal razão para a não aquisição de orgânicos.  
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Quanto à horta, a Revista Hotéis (2014) declara que os hotéis mantêm uma 

horta própria justamente para oferecer produtos orgânicos, então não foi entendido o 

motivo que leva um hotel a possuir uma horta e não usar o que produz, cabendo 

refletir que talvez a horta sirva apenas como estratégia de marketing ecológico, não 

possuindo assim uma serventia concreta. Cabe ressaltar que, essas hortas não 

produzem em grande quantidade, geralmente estão localizadas em espaços 

pequenos e são plantadas principalmente hortaliças como coentro, salsinha, 

cebolinha, manjericão, entre outras, que são utilizadas na cozinha como tempero. 

Ao dar preferência para os produtos orgânicos, os restaurantes demonstram 

que estão preocupados com a qualidade do que servem, bem como com a saúde de 

seus clientes, visto que é considerado “mais nutritivo” (CNUDS, 2012, p.4), além do 

mais, sua produção tem “baixo impacto ambiental” e promove “retornos para o 

produtor local” (KRAUSE; BAHLS, 2013). 

O desperdício é sinônimo de falta de qualidade e deve ser evitado por meio 

de um planejamento adequado, a fim de que não existam excessos de produções e 

consequentes sobras (RICARTE  et al., 2008, 159). O mesmo autor afirma que os 

desperdícios envolvem perdas que variam desde alimentos que não são utilizados, 

até preparações prontas, que não chegam a ser vendidas e/ou servidas. Este 

problema que no restaurante envolve planejamento de cardápio, armazenagem 

inadequada, estoques mal administrados e mão de obra desqualificada e que de 

modo geral, “tem causas econômicas, políticas, culturais e tecnológicas” (CASTRO, 

2002 apud RICARTE  et al., 2008, 159), deve ser evitado, já que existem meios para 

isso. 

Quanto a administração das sobras, 3 hotéis destinam as sobras diretamente 

para o lixo (lixo orgânico), os outros se intercalam entre evitar reutilizar, utilizar em 

outras preparações e deixar os funcionários consumirem. Dois dos hotéis que não 

utilizam, alegaram que além de ser uma política do hotel, a legislação não permite 

este uso, porém, na pesquisa bibliográfica foi encontrada a Lei 6.498/1317 que institui 

o Programa de Aproveitamento de Alimentos Não Consumidos, que permite que as 

sobras sejam doadas. A Lei considera alimentos não consumidos (sobras) aqueles 
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 Disponível em:< 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/69d90307244602bb032567e800668618/109bdee71aa7c5ae83
257bc0005e9f4c?OpenDocument>. Acesso em 20 ago. 2014. 
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produzidos por restaurantes e resultantes de excedentes não servidos à mesa, que 

encontram-se dentro do prazo de validade e das normas de higiene, estes podem 

ser doados e a empresa doadora deve se responsabilizar quanto a conservação dos 

mesmos para que não causem prejuízo a ninguém. 

Foi possível observar que dentro de uma mesma rede de hotéis, as práticas 

são distintas, enquanto em uma categoria de luxo há extremo rigor quanto às 

sobras, sendo todas descartadas, na categoria econômica apesar de a norma 

parecer ser a mesma, há uma maior liberdade quanto ao cumprimento destas, já 

que, no hotel econômico da mesma rede as sobras são utilizadas em outras 

preparações e os funcionários podem até consumir, apesar desta última prática ser 

evitada. Em outros dois hotéis de mesma rede, percebeu-se que a administração 

das sobras é semelhante, ambos reaproveitam em outras receitas e permitem que 

seus funcionários consumam esses alimentos. 

Esses fatos permitiram concluir que os restaurantes que utilizam as sobras se 

mostraram responsáveis com a questão do desperdício e consequentemente, com o 

meio ambiente, já que, evitam a geração de resíduos. Os restaurantes que 

descartam diretamente as sobras demonstraram um temor em ter que se 

responsabilizar caso algo acontecesse com quem consumisse suas preparações, 

por isso, dizendo que estão agindo conforme a lei, acham “mais fácil” descartar as 

sobras, porém, essa prática não se justifica, dado que, já existe uma Lei (6.498/13) 

no Estado do RJ que permite esta doação. 

Outra medida que contribui para evitar os desperdícios é o Aproveitamento 

Integral de Alimentos. Ao serem questionados se colocariam no cardápio alimentos 

considerados menos nobres e que geralmente são descartados, os entrevistados se 

dividiram entre 57.1% que responderam sim e 42.8% que responderam não.  

O aproveitamento integral dos alimentos é tido como uma medida de fácil 

entendimento que proporciona uma melhor utilização dos recursos naturais 

(SANTANA; OLIVEIRA, 2005), isto é importante porque um quarto de toda produção 

nacional de frutas, verduras e legumes não são aproveitados (BADAWI, 2008). 

Apesar de se tratar de uma medida de fácil implantação, percebeu-se que os 

restaurantes até podem ter a intenção de colocar esses alimentos no cardápio, mas 

não colocariam. Foi percebido certo preconceito ao se falar em cascas e talos, 

alguns entrevistados mostraram uma expressão de recusa quanto aos termos. 

Badawi (2008) discursou sobre o assunto ao expressar que utilizar o AIA: 
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Significa eliminar alguns preconceitos alimentares de que esse tipo de 
alimentação é somente usada em programas sociais voltados para 
população de baixa renda, e não levam em conta o valor nutricional de 
alguns alimentos, que quase sempre está concentrado nas cascas ou 
folhas. 
 
 

Assim, os restaurantes que não querem, nem pretendem fazer uso desta 

medida, devem ser conscientizados sobre a importância do AIA para o setor, 

devendo ser detalhadas as vantagens do seu desenvolvimento como: diminuição de 

gastos, melhora da qualidade nutricional, redução de desperdício de alimentos e 

criação de novas receitas, como sucos, doces, geleias e farinhas. 

Os restaurantes que disseram já fazer uso dessa prática citaram suas 

utilizações em: fundo de legumes, demiglace, molhos, sopas, mousses, pastelões, 

caldos, entre outras preparações que não foram exemplificadas. 

A questão do desperdício de alimentos, bem como a geração de resíduos 

orgânicos, também se relaciona com o planejamento de cardápio, além dos 

aspectos anteriores já citados, o volume de refeições a serem preparadas, incluindo 

número de comensais, cardápio do dia, estação climática, registros de queixas e 

devoluções devem ser levados em conta (RICARTE  et al., 2008). 

Os resultados envolvendo o cardápio tiveram respostas muito similares entre 

os hotéis. De acordo com Cândido (2010, p.151): 

 
 
Na elaboração do cardápio devem ser considerados os hábitos de 
alimentação, o nível social, o poder aquisitivo, a idade, o sexo, o estado 
civil, a atividade profissional e, principalmente, a origem e a nacionalidade 
dos clientes/ frequentadores habituais e potenciais. 
 
 

Todos restaurantes (100%) responderam que adotam uma elaboração de 

cardápio de acordo com o perfil do cliente, ou seja, os gestores se utilizam dessas 

recomendações anteriores para composição do seu menu. Ricarte (2008) sugere 

que os registros de sobras, resto ingestão18, devoluções e queixas sejam utilizados 

para verificar a adequação e aceitação do cardápio. Um cardápio de acordo com o 

perfil do cliente é importante porque envolve todo o planejamento do restaurante e a 

                                           
18

 Resto ingestão: é a relação entre o resto devolvido nos pratos pelo comensal e a quantidade de 
alimentos e preparações alimentares oferecidas, expressa em percentual. o controle desta relacao 
permite avaliar as quantidades preparadas em relação às necessidades de consumo (sobras), o 
porcionamento na distribuição e a aceitação do cardápio (Ricarte, 2008, p.161). 
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não conformidade com seu perfil pode resultar numa simples recusa do prato, o que 

já não é bom, até chegar a casos extremos, como a falência, segundo Maricato 

(2005), uma das razões para a falência é a diminuição da clientela.  

Lerrer (2012), recomenda que no menu se tenham opções para uma “eco 

diversidade humana”, contendo opções de orgânicos, alimentos sem glutens, sem 

lactose, sem açúcar, etc., criando a partir do cardápio um ambiente humanizado e 

convidativo. 

A ficha técnica de produção serve para estabelecer padronização e a 

qualidade dos processos na produção de refeições (CASTRO et al., 2013), seu uso 

foi relatado em 100% dos restaurantes. Como o fator de correção, bem como outros 

índices estão inclusos nesta, subtendeu-se que os restaurantes utilizam também 

estes índices, utilizando tabelas padrão já existentes ou criando suas próprias 

tabelas com esses índices. O uso da ficha técnica pelos restaurantes foi um fato 

muito positivo, visto que esta, possibilita um maior controle e eficiência dos insumos.  

Os restaurantes fazem uso do planejamento da quantidade da porção, 

representando 100% dos pesquisados. Krause e Bahls (2013) sugerem esta ação 

como uma maneira simples de reduzir o impacto ambiental. Os autores afirmam que 

a otimização dos recursos existentes geram maior rentabilidade e diminuição da 

geração de resíduos sólidos, se tratando de ingredientes de alto custo, a otimização 

das porções é essencial para o sucesso financeiro do restaurante (KRAUSE; 

BAHLS, 2013). 

Sobre o propósito desta prática, Krause e Bahls (2013, p. 440) alegam: 

 
 
O objetivo principal do correto porcionamento dos ingredientes, além de 
diminuir a quantidade de resíduos, é de minimizar sua produção, pois 
corrigindo a demanda, representa menor desperdício pela perda direta da 
matéria prima e menor custo e tempo gasto na operação do restaurante 
(NRCD, 2010 apud KRAUSE; BAHLS, 2013, p.440). 
 
 

Ao dar atenção para o tamanho de sua porção, os restaurantes contribuem 

para a diminuição da geração de resíduos, dado que estes restos manipulados pelos 

clientes só podem ser destinados ao lixo. 

Segundo o Senac Minas (2012), a tendência quanto aos fornecedores é que o 

foco seja o regionalismo, que proporciona melhores ingredientes, menores custos e 

benefício para a natureza, já que diminui a emissão dos gases causados pelas 

grandes distâncias percorridas. 
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A maioria das respostas dos restaurantes foram vagas quanto à distância de 

seus fornecedores. Todos relataram que seus fornecedores se localizavam no 

próprio Estado e apenas um citou o endereço. Percebeu-se que alguns 

respondentes não relacionam a escolha de seus fornecedores com a 

sustentabilidade, ou seja, estes devem desconhecer os problemas causados pela 

emissão de gás carbônico para a atmosfera proveniente dos transportes. 

A tendência de valorizar o regionalismo, dando preferência para a culinária 

local foi relatada por 85.7% dos restaurantes, destes, observou-se que apenas 4 

dedicam uma parte de seu cardápio para a culinária local, os outros podem até 

valorizar os ingredientes locais, mas não evidenciam isso em seu cardápio. A 

valorização do regionalismo é importante porque “diminui custos com transporte, 

necessita de menos produtos em estoque (ou seja, alimentos mais frescos) além do 

envolvimento da comunidade local, que é um dos pilares da sustentabilidade do 

turismo” (CARVALHO et al., 2009, p.19). 

Apesar do tema quanto ao uso de animais não ter sido desenvolvido, visto 

que as discussões levariam a outra linha de pesquisa, a questão do respeito aos 

animais foi citada nos tópicos sobre alimentos orgânicos e fornecedores, por isso foi 

perguntada no questionário. 

Segundo Lourenço e Oliveira (2012), a sustentabilidade não é exclusivamente 

humana, outros seres possuem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Para Rejowski e Rubim (2012, p.8), a discussão da ética alimentar entre 

os chefs recai constantemente sobre o uso de ingredientes considerados como 

iguarias e “por mais que o destino final de um animal seja o consumo humano, 

existem maneiras mais corretas e sensíveis de tratá-los, diferentes do que costuma 

ser encontrado em granjas e currais de produção intensiva ou nos abatedouros 

industriais”. As mesmas autoras concluem que “é difícil estabelecer argumentos que 

convençam a todos do que é ético ou não na sua alimentação, se vale a pena alterar 

hábitos para atingir certos objetivos ou mesmo se existe realmente a possibilidade 

de quebrar esse antigo paradigma”, ou seja, o tema se relaciona a sustentabilidade, 

porém, as questões que implicam suas discussões são muito complexas, já que 

procuram aliar respeito dos animais e vontades do ser humano. A pergunta 

relacionada ao tema foi posta no questionário apenas para verificar se algum 

restaurante sinalizava ciência da questão. 

Três restaurantes responderam sim, 2 não e os restantes responderam 



71 

 

outros. Como a questão da ética é relativa para cada restaurante, alguns dos que 

disseram respeitar, possuem no cardápio várias iguarias, os que disseram não e 

outros, demonstraram não conhecer e/ou não se importar com o tema. Não foi 

possível chegar a uma conclusão porque a questão é muito complexa, os animais 

são praticamente insumos básicos dos restaurantes e o tema envolveria não apenas 

os restaurantes, mas toda a sociedade, já que envolve uma cultura de consumo de 

animais, modos de produção, leis de direito dos animais, bem como de preservação 

das espécies animais, entre outras questões. 

O treinamento dos funcionários na produção é uma das etapas mais 

importantes já que o setor depende da manipulação dos alimentos (ARAÚJO et al., 

2009), não apenas quanto a manipulação de alimentos, mas os treinamentos 

principalmente aliados com a educação ambiental são muito importantes para que  

todos os funcionários estejam conscientes de suas funções e que saibam o porquê 

das padronizações, do aproveitamento integral dos alimentos, da eficiência 

energética e da água, do uso correto dos equipamentos, do manuseio dos resíduos, 

entre outras situações que contribuam para um desenvolvimento sustentável. 

Apenas 4 hotéis afirmaram promover treinamentos sobre sustentabilidade, 2 

responderam que não e 1 não respondeu.  Alguns dos que não fazem treinamento 

demonstraram ter noção de sua importância, mas não foi detalhado o motivo para a 

não ocorrência do mesmo. Assim, os restaurantes que fazem treinamento 

demonstraram ter consciência da importância de seus colaboradores para qualquer 

que seja o objetivo do estabelecimento, destacando-se dos outros que não usam 

este diferencial. 

Conforme está disponível no site Eco-Unifesp ([s.d.]): 

 
 
Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os 
resíduos, e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. Materiais que 
se tornariam lixo, ou estão no lixo, são separados, coletados e processados 
para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. 
Reciclar é usar um material para fazer outro. 
 

 

Ao serem questionados sobre a prática da reciclagem, 6 dos 7 respondentes 

afirmam que faziam reciclagem. Isso abriu a possibilidade em se pensar que os 

entrevistados desconhecem o verdadeiro conceito de reciclagem, a chance de que a 

pergunta tenha sido formulada de forma errônea, foi descartada, pois 1 respondente 
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afirmou não realizar reciclagem, supondo assim, que este conhece seu 

funcionamento. 

Conforme D’Almeida e Vilhena (2000 apud LOPES, 2009), a reciclagem se 

processa por meio da coleta seletiva do lixo: papéis,plásticos, vidro, alumínio, entre 

outros. De acordo com os mesmos autores, a reciclagem é composta por atividades 

que envolvem a coleta, separação e processamento do lixo que será utilizado como 

matéria-prima na fabricação de novos produtos. 

Está presente na Cartilha sobre Coleta Seletiva do Estado de São Paulo 

([s.d]) que:“Reciclar consiste em transformar materiais já usados em outros novos, 

por meio de processo industrial ou artesanal. Separar é deixar fora do lixo tudo que 

pode ser reaproveitado ou reciclado”, ou seja, a reciclagem utiliza os materiais 

separados na coleta seletiva e transforma-os em novos materiais.  

Diante destes discursos, os 6 respondentes podem ter confundido os 

conceitos de reciclagem e coleta seletiva, visto que todos afirmaram realizar a coleta 

seletiva. Se fossemos considerar o conceito de D’Almeida e Vilhena, poderíamos 

afirmar que os hotéis participam de uma das atividades que compõem a reciclagem, 

a separação. Porém, consideraremos os conceitos de Fonseca e Braga (2010) de 

que a reciclagem altera as propriedades dos resíduos, transformando-os e 

destinando-os a processos produtivos, e a afirmação anterior da Cartilha sobre 

Coleta Seletiva (s.d.), assim, podemos afirmar que os 6 hotéis que responderam sim, 

não fazem reciclagem. 

A gestão de resíduos sólidos de todos os hotéis se dá por meio da realização 

da coleta seletiva. Depois de separado, os resíduos são encaminhados para 

empresas terceirizadas, que aí sim, realizam a reciclagem ou dão outras 

destinações aos resíduos. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar do aumento da 

coleta de matérias recicláveis entre 2000 e 2008, a participação de resíduos 

recuperados por programas formais de coleta seletiva ainda é muito pequena 

(BRASIL, 2012). Assim, a prática da coleta seletiva pelos estabelecimentos foi 

avaliada como ponto positivo na gestão dos resíduos. 

Quanto à compostagem, 100% dos pesquisados não utilizam a técnica. Um 

dos hotéis em que foi feita a coleta informa em seu site o uso da técnica, mas a 

resposta foi negativa no questionário. 

Segundo Cagna (2011), a compostagem é uma das primeiras ações de um 
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empreendimento que queira tornar-se mais sustentável. O mesmo também afirma 

que essa escolha se deve a sua facilidade de implantação e a seus custos baixos. O 

autor é consultor de um site 19sobre hotéis sustentáveis, assim, disponibiliza um 

passo a passo explicando o que é, quais tipos e como fazer compostagem nos 

hotéis.  

A não realização da compostagem pode ter relação com o espaço físico do 

empreendimento ou o desconhecimento de seu funcionamento. Isso pode ser 

constatado porque ao se perguntar sobre a existência de horta, a maioria dos 

respondentes relatou a questão do espaço físico, e por estarem localizados em 

ambiente urbano esta prática é impensável pelos gestores. O adubo produzido 

através da compostagem dos resíduos pode ser utilizado em hortas e jardins do 

hotel (HOTÉIS, 2013), visto que é um adubo orgânico, livre de pesticidas e outros 

elementos químicos nocivos a saúde (BERTOLDI, 2005, p.35). Através da literatura, 

podemos concluir que a compostagem é uma solução para o tratamento dos 

resíduos sólidos orgânicos dos hotéis, porém não é utilizada pelos mesmos. 

Seis dos sete hotéis possuem uma política parecida quanto ao descarte de 

óleo de cozinha usado, um não respondeu e ambos os 6 disseram separar o óleo 

usado e encaminhar para uma empresa, que dá alguma finalidade ao mesmo. 

Apenas um dos respondentes citou a empresa para qual destina seu óleo, e esta 

empresa realmente faz a reciclagem do óleo usado. 

A respeito desse fato, Lerrer (2012, p.4) afirma que “[...] muitos restaurantes 

entregam seu óleo de cozinha para o primeiro a aparecer e pedir. E dizem que 

entregam para destino correto”. O autor também afirma que a entrega também é 

feita para pessoas avulsas ou firmas clandestinas que deixam em troca água 

sanitária e detergente de fabricação clandestina. 

Esse fato dito pelo autor não pôde ser confirmado, pois não foi questionado o 

estabelecimento para o qual o óleo é destinado, apenas um restaurante citou e 

alguns dos outros trabalham com empresas terceirizadas que manipulam seus 

resíduos. Mas caso, os restaurantes realizem o que foi dito por Lerrer, isso 

representa um impacto ainda maior para o meio ambiente, pois como essas 
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 Disponivel em:< http://ecohospedagem.com/que-tal-transformar-os-restos-de-alimentos-em-
adubo/>. Acesso em 25 set. 2013. 
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“empresas” não possuem nenhum tipo de fiscalização, elas podem fazer o que bem 

entendem com o óleo coletado, inclusive desprezar em qualquer lugar como em rios 

ou no próprio solo. Jacobi (2006) assegura essa ideia quando diz que, jogado na 

natureza, o óleo de frituras provoca a morte de peixes e desequilibra o ecossistema. 

Além do mau cheiro, o óleo descartado na pia provoca incrustação nas 

paredes das tubulações das redes de esgoto, provocando entupimento, além deste 

problema, este óleo consegue chegar aos oceanos e rios através das tubulações. O 

dano nos rios ocorre porque por ser mais leve e menos denso que a água, o óleo 

flutua e cria um bloqueio na superfície impedindo a entrada de luz e assim a 

oxigenação da água, isso compromete a cadeia alimentar aquática matando os 

animais. Já no solo, causa a sua impermeabilização, deixando-o poluído e impróprio 

para uso (PARAÍSO, 2008 apud RABELO; FERREIRA, 2008). O óleo em contato 

com a água do mar passa por reações químicas que emitem metano, um gás de 

efeito estufa (RABELO; FERREIRA, 2008). 

Assim, deve-se ter muito cuidado ao descartá-lo, por ser reciclável, pode ser 

utilizado como matéria-prima na produção de resina para tintas, sabão, detergente, 

amaciante, sabonete, glicerina, ração para animais, biodiesel, lubrificantes para 

carros e máquinas agrícolas e outros, basta que tenham uma destinação apropriada 

(RABELO; FERREIRA, 2008).  

Por fim, as respostas das questões discursivas permitiram concluir que 

apesar de apenas algumas práticas utilizadas serem voltadas para a 

sustentabilidade, grande maioria dos entrevistados se mostrou a favor do tema, 

inclusive citando os benefícios quanto à fidelização dos clientes, melhora da imagem 

perante a sociedade e diminuição dos custos.  

Percebeu-se que algumas práticas que favorecem a melhora ambiental, são 

utilizadas sem a consciência deste benefício e que sua implantação foi realizada 

apenas visando redução de custos e lucro. Os gestores que se utilizam dessas 

estratégias acabam beneficiando o meio ambiente sem ser esse o intuito.  

Apesar disso, foi possível perceber que a consciência sobre as questões 

ambientais já são realidade no setor de A&B e que apesar de ainda não existirem 

políticas totalmente voltadas para o setor, pode ser que, num futuro próximo, estas, 

passem a existir.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho procurou-se listar e relacionar o maior número de conceitos 

que contribuem para a sustentabilidade nos restaurantes. Para isso, foram 

explorados conceitos, instrumentos e políticas que podem ser aplicados no setor de 

A&B com este objetivo.  Foram utilizadas práticas já amplamente conhecidas como 

sustentáveis e outras que, apesar de não terem em essência esse princípio, 

colaboram muito para a inserção do conceito de sustentabilidade. 

Assim, a fim de alcançar o primeiro objetivo específico que consistiu na 

construção do referencial teórico sobre a temática, utilizou-se a literatura envolvendo 

os conceitos amplos de Sustentabilidade, bem como sua relação com o Turismo e a 

Hotelaria, logo depois, uma breve exposição sobre Alimentação e a Gastronomia 

Sustentável e finalmente as práticas e ações que colaboram para a sustentabilidade 

no setor de Alimentos e Bebidas. 

Para realização do segundo objetivo específico, que consistia em verificar as 

práticas utilizadas pelos restaurantes, foi realizada a aplicação de um questionário 

com os gestores e outros colaboradores do setor de A&B que disponibilizaram 

informações sobre suas atitudes relacionadas à questão ambiental. 

O terceiro objetivo foi atingido ao se analisar as variáveis pesquisadas sob as 

perspectivas quantitativa e qualitativa, os dados foram relacionados buscando-se 

compreender as relações existentes entre eles. 

Através do estudo foi possível perceber que as ações com a proposta de 

sustentabilidade no setor de A&B ainda são dispersas, os restaurantes utilizam uma 

ou outra prática com essa proposta e quando utilizam mais, o intuito não é 

ambiental. O tema tem grande relevância para o setor, já que promove eficiência no 

uso dos recursos e como um dos resultados traz economia nos custos, que é um 

dos principais objetivos dos gestores. Assim, faz-se necessário que a 

sustentabilidade seja estimulada no setor em razão de beneficiar tanto empresa 

quanto meio ambiente. 

A pesquisa bibliográfica foi muito importante para verificar as ações existentes 

na área, bem como criar outros pontos de vista sobre o tema, apesar de serem 

escassos na literatura atual, os trabalhos que contemplassem todos os assuntos 

abordados. 
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Assim, acredita-se que esta pesquisa contribua como material de apoio para 

que gestores, bem como colaboradores, ou qualquer outro profissional da área 

compreendam e apliquem os conceitos de sustentabilidade na gestão e operação de 

seus negócios e que contribua também estimulando novas perspectivas e soluções 

que sejam aplicáveis ao setor de Alimentos e Bebidas, especialmente na cozinha, 

objetivando principalmente a resolução de problemas que se inter-relacionem com a 

sociedade.  

Como projeto de futuras pesquisas, sugere-se uma continuidade deste 

trabalho na mesma área, atualizando-se as práticas sustentáveis existentes e 

criando uma escala de sustentabilidade para restaurantes. Esta proposta visa avaliar 

as operações dos estabelecimentos e enquadrá-lo numa escala sustentável voltada 

totalmente para o setor. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

MONOGRAFIA: ESTUDO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO SETOR DE A&B 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO SETOR DE A&B 

 

1. O hotel possui uma política de sustentabilidade? Ou ao menos uma política 

ambiental e social? (   ) Sim (   ) Não 

2. O hotel possui alguma certificação ambiental ou social? (   ) Sim (   ) Não 

3. As ações sociais ambientais realizadas pelo empreendimento são detalhadas e 

de fácil acesso a todos os públicos? (   ) Sim (   ) Não 

4. Possui equipamentos economizadores de água e energia ?  (   ) Sim   (   ) Não

 (   )arejadores de torneiras  (   ) descargas de dois acionamentos 

 (   )lâmpadas econômicas  (   ) sensores de presença 

5. Possui algum programa de sustentabilidade voltado para a cozinha? Se sim, 

qual? (   ) Sim (  ) Não _________________________________ 

6. Faz reciclagem de resíduos? (   ) Sim (   ) Não 

7. Como gerencia os resíduos sólidos? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________  

8. Faz a compostagem dos resíduos orgânicos?  (   ) Sim (   ) Não 

9. Como descarta o óleo de cozinha? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

10. O hotel/restaurante possui horta própria? (   ) Sim (   ) Não 

11. Utiliza política de uso racional da água? (   ) Sim (   ) Não 

12. Os funcionários recebem treinamento sobre sustentabilidade (aproveitar o 

máximo do alimento, economizar água, energia, etc.)? (   ) Sim (   ) Não 

13. Possui cardápio de acordo com o perfil do cliente? (   ) Sim (   ) Não 

14. Oferece e dá preferência a pratos da culinária local em seu cardápio?  

(   ) Sim  (   ) Não 

15. Colocaria no cardápio pratos que levem alimentos que geralmente são 

descartados? (   ) Sim (   ) Não 
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16. O que faz com aparas, talos, cascas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

17. Planeja a quantidade da porção?  (   ) Sim (   ) Não 

18. Verificando a volta/recusa de um prato, faz adaptações ou retirada do prato do 

cardápio?    (   ) Sim (   ) Não 

19. Qual a proximidade (distância) do fornecedor ao restaurante? 

 _________________________________________________________________  

20. Utiliza alimentos orgânicos? Dá preferência a eles? (   ) Sim (   ) Não 

21. Utiliza ficha técnica de produção?  (   ) Sim (   ) Não 

22. Trabalha com fator de correção?  (   ) Sim (   ) Não 

23. Utiliza a sazonalidade (safra) dos alimentos? (   ) Sim (   ) Não 

24. Respeita o ciclo de animais/espécies em extinção (ex: foie gras, caviar)? 

(   ) Sim (   ) Não 

25. Como é feito o controle do estoque?(primeiro que vence é o primeiro que sai, 

espaço adequado,...) 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

26. Investe/Utiliza equipamentos tecnológicos sustentáveis? Quais?(   ) Sim  (   ) Não 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

27. O que faz com sobras do Buffet, ou sobras já preparadas que ainda não foram 

distribuídas? (reaproveitamento em outras receitas, encaminhamento para ONGS, 

funcionários podem consumir, etc) 

 _______________________________________________________________  

28. Se soubesse/Sabendo das vantagens das práticas sustentáveis, 

implantaria/implantará novas práticas? Por quê? (   ) Sim (   ) Não 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

29. Quais as vantagens/melhorias que a implantação da sustentabilidade trouxe para 

sua gestão? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

30. Relate retornos/resultados concretos de sustentabilidade no setor (A&B)? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________  


