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GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS DE HOTÉIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

LAÍS MENEZES MARCELINO VICENTE  

 

RESUMO 

A gestão ambiental surgiu como uma forma de inserir tecnologias e práticas            
sustentáveis nas empresas. E a adesão de tais práticas pode acarretar na sociedade             
uma oscilação positiva em relação ao meio ambiente, que vai contribuir de forma             
significativa para o crescimento da demanda de um outro tipo de turismo. No âmbito              
turístico, a hotelaria foi pioneira na busca de alternativas para a sustentabilidade            
ambiental dos destinos turísticos. O seguinte trabalho visa identificar e analisar as            
principais ações de sustentabilidade no contexto dos restaurantes de hotéis na           
cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa pode ser classificada como exploratória            
descritiva. A coleta de dados foi um estudo em corte transversal e a amostra da               
pesquisa foi obtida de forma não probabilística por julgamento. Para a coleta de             
dados foi aplicado um questionário com funcionários de restaurantes de oito hotéis            
da cidade do Rio de Janeiro, a fim de averiguar se práticas sustentáveis estão              
incorporadas na rotina da cozinha. Através das respostas foi possível identificar que            
o setor de alimentos e bebidas pode aprimorar e inserir mais hábitos sustentáveis no              
restaurante. 
 

Palavras-chave:  Sustentabilidade. Gastronomia sustentável. Alimentos e bebidas. 

Hotéis 

 ABSTRACT 

Environmental management emerged as a way of inserting sustainable technologies          
and practices in companies. And the adherence to such practices can cause a             
positive oscillation in society in relation to the environment, which will contribute            
significantly to the growth in demand for another type of tourism. In the tourism              
sector, the hotel industry was a pioneer in the search for alternatives for the              
environmental sustainability of tourist destinations. The following work aims to          
identify and analyze the main sustainability actions in the context of hotel restaurants             
in the city of Rio de Janeiro. The research can be classified as exploratory              
descriptive. Data collection was a cross-sectional study and the research sample was            
obtained in a non-probabilistic manner by judgment. For data collection, a           
questionnaire was applied to employees of restaurants in eight hotels in the city of              
Rio de Janeiro, in order to find out whether sustainable practices are incorporated             
into the kitchen routine. Through the answers it was possible to identify that the food               
and beverage sector can improve and insert more sustainable habits in the            
restaurant. 
 

Keywords:  Sustainability; Sustainable gastronomy; Food and beverage. Hotels. 
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  INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo buscou explorar hotéis situados à cidade do Rio de Janeiro, a               

fim de investigar a gestão ambiental em restaurantes desses meios de hospedagem,            

e desvelar como se deu aderência da sustentabilidade no setor de alimentos e             

bebidas, a partir do ano de 2012 até o ano de 2020. Dos 15 questionários enviados                

foram obtidas 8 respostas, sendo 3 localizados no centro, 3 na zona sul e 2 na zona                 

oeste. 

Para tal, os mecanismos utilizados na metodologia da presente pesquisa           

apresentam características de cunho descritivo, pois, segundo Boaventura (2007), é          

aquela que identifica as características de um fenômeno por meio da pesquisa.            

Quanto aos seus objetivos, pode ser classificada como exploratória descritiva.          

Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória objetiva gera maior familiaridade com o            

problema, enquanto que a descritiva objetiva descreve as características de          

determinada população. 

A coleta de dados da pesquisa foi um estudo em corte transversal, no qual               

segundo Hoppen; Lapointe e Moreau (1996) o pesquisador deve coletar os dados da             

amostra que sejam suficientes para retratar as variáveis em um determinado           

momento no tempo.  

A amostra da pesquisa foi obtida de forma não probabilística por julgamento que              

ocorre quando a escolha da amostra ocorre por conveniência com base no            

julgamento ou experiência do pesquisador, pois os consideram representativos da          

população de interesse ou apropriados por qualquer outro motivo (MALHOTRA,          

2001). A análise dos resultados ocorreu de forma qualitativa e quantitativa por meio             

da aplicação de questionário aos funcionários dos restaurantes dos hotéis avaliados. 

A temática foi escolhida com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável            

(ODS, e no atual cenário, no qual, medidas sustentáveis estão se tornando cada vez              

requisitadas e presentes na sociedade. Com isso, a problemática envolvendo a           

adesão de práticas sustentáveis na área alimentos e bebidas vem se tornando mais             

relevante. 

Campanhola e Rodrigues (2001) afirmam que, este movimento de valorização do            

ambiente é decorrente da difusão do pensamento ambientalista, aliado à          
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degradação das condições de vida nas grandes cidades (poluição, violência,          

estresse). O que explica o maior interesse na adesão de práticas sustentáveis por             

parte da sociedade. Diante disso, o trabalho procurou responder seguinte          

interrogação: De que forma os hotéis da cidade do Rio de Janeiro promovem             

práticas sustentáveis em seus restaurantes. 

O objetivo geral do trabalho foi identificar e analisar as principais ações de              

sustentabilidade no contexto dos restaurantes de hotéis da cidade do Rio de Janeiro.             

Os objetivos específicos englobaram: Compreender quais e quantos instrumentos         

disponíveis para expandir a sustentabilidade os restaurantes utilizam na prática,          

investigar como são aplicados, e expor em que ponto a sustentabilidade está            

inserida na área. 

A pertinência desse artigo consiste na importância de contribuir com o            

fornecimento de dados para estabelecer o panorama atual, no que diz respeito à             

importância atribuída pelos gestores, ao uso de práticas de sustentabilidade nos           

meios de hospedagem. Com a finalidade de aprimorar e ampliar o material de apoio,              

para que os profissionais do setor possam exercer um serviço mais consciente e             

ecológico, se tornando um diferenciador para a categoria e as empresas. 

Este artigo se encontra dividido nas subsequentes seções: a primeira aborda a             

evolução a respeito da gestão ambiental na hotelaria, a segunda trata da            

gastronomia sustentável em restaurantes de hotéis, a terceira sobre o marketing           

ecológico e a sua influência no mercado, a quarta aborda sobre o consumidor em              

potencial e a quinta apresenta e disserta sobre a pesquisa e seus resultados. E              

enfim as considerações finais. 

 

1. A EVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA HOTELARIA 

 

O setor hoteleiro está entre os que mais necessitam de quantidades vastas de              

recursos naturais para entregar seus serviços. Visto que, propõe Vieira (2004, p.9)            

"A hotelaria é um segmento que está muito propenso a desperdiçar. A grande             

maioria dos hóspedes ainda não tem uma consciência voltada para a economia (...)". 

O desenvolvimento sustentável dentro da esfera turística ainda encontra          

obstáculos socioeconômicos e políticos para avançar e alcançar, a sustentabilidade          
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empresarial. Nesse sentido, ressalta Garcia (2012. p,21), "aos poucos, a hotelaria           

está acordando e dando maior atenção a necessidade de dedicar recursos e foco             

estratégico aos dois grandes pilares da sustentabilidade: meio ambiente e entorno           

social". 

O avanço das tecnologias e procedimentos possibilitou que normas de gestão            

ambiental fossem criadas, para certificar o desempenho das empresas quanto a           

sustentabilidade, tal como a NBR ISO 14000. O Tropical da Cataratas ECO Resort,             

localizado em Foz do Iguaçu, foi o 1º hotel a receber a certificação ambiental ISO               

14001 na américa do sul, no ano de 2000, segundo informações retiradas do             

Relatório de Gestão Ambiental de 2006 do hotel. 

Sobre a implantação de sistemas gestão ambiental no setor, Vieira ( 2004, p.              

63), relata o seguinte: 
A tendência moderna na hotelaria é a programação e a implantação de            
sistemas voltados à qualidade em todos os segmentos de um hotel. A            
não-adoção de programas de qualidade gera custos elevados para o hotel,           
para os hóspedes e para os colaboradores, todos perdem. Não somente o            
custo de fácil contabilização deve ser levado em consideração na avaliação           
final. Entre os custos que também devem ser considerados estão: ações da            
concorrência; ações trabalhistas; comprometimento da imagem do hotel no         
mercado; descontentamento de hóspedes; desmotivação do pessoal e perda         
de negócios. 
 

Na hotelaria brasileira a NBR (Norma Técnica Brasileira) 15401 - Sustentabilidade            

para os Meios de Hospedagem da ABNT (Associação Brasileira de Normas           

Técnicas) orienta e regulamenta todos os aspectos necessários para que os hotéis            

exerçam suas práticas sustentáveis de maneira qualitativa e satisfatória. Esta norma           

tornou o Brasil pioneiro na orientação da gestão ambiental nos meios de            

hospedagem, que abrange todos os aspectos e desdobramentos que a atividade           

hoteleira pode causar de impacto no meio ambiente. A orientação observada no            

sistema de gestão apresentado na Norma “proporciona uma base estável, coerente           

e consistente para o alcance e a manutenção do desempenho sustentável dos            

meios de hospedagem." (ABNT - NBR 15401, p. 7, 2006). 

A rede hoteleira Accor, também criou atributos renovadores para se adaptar a             

tendência do mercado, a título de exemplo, o programa “Planet 21”. Afirma            

Gonçalves (2004), que no Brasil as iniciativas da rede têm provocado uma grande             

adesão por parte de todos os colaboradores e demais interessados, o que            
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proporcionou a implantação de uma série de ações iniciais em tempo recorde,            

trazendo inúmeros exemplos de criatividade e cidadania. 

Do mesmo modo, a Eco Circuito aproveitou o processo de transição da             

sustentabilidade no mercado para trabalhar com a distribuição do biodigestor Liquid           

Food Composter (LFC) para empresas em todo país, o produto dispôs da tecnologia             

para potencializar o reaproveitamento de resíduos orgânicos com uma metodologia          

de alto impacto econômico e ambiental, e consumo baixo de energia. 

Observa-se que, com o passar dos anos, são criados cada vez mais instrumentos              

disponíveis para o crescimento sustentável no setor. Dessa forma, os hotéis são            

capazes oferecer um serviço de qualidade, mais limpo e sustentável, além disso,            

diminuir a pegada ecológica, evidenciando o progresso e possibilitando uma nova           

visão do mercado. 

Logo, torna-se fundamental estimular a sustentabilidade no âmbito hoteleiro,           

para que os empreendimentos e a sociedade sejam beneficiados. Pois, 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso           
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder             
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as            
presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO-255,       
1988) 
 

 

2. GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL NOS HOTÉIS 

 

Ressalta-se que a alimentação é substancial para a vida e o desenvolvimento             

dos seres humanos, para mais, possui grande relevância no âmbito turístico, posto            

que, atualmente a gastronomia é muito mais do que suprir uma necessidade básica,             

e atinge extensões culturais, sociais e econômicas, o que a torna um fator de grande               

relevância na escolha dos hóspedes.  

Possamai e Peccini (2011, p. 20) correlatam a alimentação e o serviço turístico              

como “em primeiro lugar, como uma necessidade elementar, um serviço          

fundamental para a permanência no local visitado.”, e em seguida alegam que usar             

elementos gastronômicos possam despertar o interesse do turista em se deslocar,           

tem como resultado uma contribuição para o desenvolvimento social e econômico de            

determinado local. 

 

http://www.ecocircuito.com.br/produto/
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Apesar dos avanços da gastronomia sustentável, o mercado carece de mais            

atenção para esse segmento, a maior adversidade encontrada na área atualmente é            

concatenar a estética e o valor nutricional da refeição, e ainda manter a             

sustentabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, Altieri (2008, p. 82) relata que            

“definida de forma ampla, sustentabilidade significa que a atividade econômica deve           

suprir as necessidades presentes, sem restringir as opções futuras”. 

Oferecer o serviço de alimentação em um restaurante que está alinhado com             

práticas sustentáveis pode possibilitar diferentes experiências para os hóspedes,         

contribuindo para dar mais significado ao serviço. Segundo Kwok; Huang; Hu (2016)            

utilizar de ferramentas que agregam valor ao prato geram uma maior a probabilidade             

do cliente se deslocar de uma longa distância, esperar mais pelo pedido e pagar              

mais pelo serviço do restaurante. 

Diversas são as maneiras de praticar a sustentabilidade dentro do setor de             

alimentos e bebidas no contexto hoteleiro. Na construção do restaurante, etapas           

como o planejamento sustentável para evitar o desperdício de embalagens, gestão           

dos resíduos, o uso racional dos materiais e matéria prima, e a adesão de              

tecnologias que otimizem o consumo de recursos, contribuem para um          

empreendimento mais sustentável. (ARAÚJO, 2012) 

Logo, quando se compreende a dimensão gerada pela gastronomia dentro da            

atividade turística é possível melhorar o cenário e fomentar o turismo sustentável,            

pois, segundo Krause e Bahls (2013) o uso da gastronomia sustentável em meios de              

hospedagem pode auxiliar a potencializar a economia e o bem-estar social. 

 

2.1. ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO 

 

O conceito de cardápio, segundo Silva e Martinez (2004) é definido como,             

uma lista de preparações gastronômicas que constituem todas as refeições ou uma            

listagem de preparações que compõem uma refeição do período estabelecido. O           

que o torna uma ferramenta de extrema importância para o sucesso de um             

restaurante, já que, para Chon e Sparrowe (2003, p. 193) “o cardápio representa o              

plano de ação operacional do estabelecimento para atender aos clientes. Ele lista os             

itens que eles pedirão”.  
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De acordo com Castelli (1999, p.297) os restaurantes no geral, podem ser             

classificados de diversas formas, assim como os hotéis, de acordo com a sua             

categoria “do tipo luxo, primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria”.           

No momento de construção do cardápio, essa categorização, atrelada a          

especificidade da cozinha, finalidade da alimentação, variedade da freguesia e os           

alimentos disponíveis no mercado, são aspectos básicos para definir as variedades           

de refeições a serem ofertadas.  

Elementos como a ficha técnica, fator de correção, fator de cocção, sazonalidade,             

produtos orgânicos e a sustentabilidade devem ser estudados para garantir que as            

refeições ofereçam além de qualidade e estética, mas também, inovação, com           

pratos adaptados para cada época, pois, de acordo com Zanella (2007), esse            

aspecto é essencial para a o aperfeiçoamento da qualidade e atualização dos            

restaurantes. De acordo MacMillan e Fredenburgh (2009, p. 4), “[...] isso significa            

melhor valor, melhor sabor e um negócio melhor para o planeta.” 

Destarte, notabiliza-se que a elaboração do cardápio é uma etapa crucial para             

os restaurantes que desejam contribuir para uma gastronomia mais sustentável,          

amenizando o desperdício e a escassez dos alimentos, uma vez que, essa etapa             

intervém de maneira significativa nas demais. 

 

2.1.1. FICHA TÉCNICA, FATOR DE CORREÇÃO E FATOR DE COCÇÃO 

 

A ficha técnica de preparo (FTP) é um recurso utilizado basicamente para             

custear as refeições, definir a ordem de preparo e o valor nutricional de cada prato,               

tornando-a proficiente na elaboração de um cardápio. É necessário que elementos           

como a complexidade da preparação, tempo de preparo, utensílios utilizados,          

quantidade de insumos, rendimento, pré preparo e preparo constem na ficha técnica            

para avaliarmos se a cozinha possui todo o fundamental para a execução. (AKUTSU             

et al., 2005). 

O fator de correção (FC) representa o peso líquido do alimento, que é obtido               

após a limpeza, na qual é feita a retirada de aparas e partes que não serão                

utilizadas na preparação, ao mesmo tempo que, o fator de cocção (FCC) indica a              

relação entre a fração do alimento cozido e pronto para ser consumido e o alimento               
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limpo e cru que foi utilizado, exprimindo o rendimento da preparação. A partir destas              

informações é possível detectar os fatores de correção e cocção, a obtenção dos             

valores se dão através das fórmulas FC= peso bruto (PB)/ peso líquido (PL) e FCC=               

peso do alimento cozido (PC)/ peso líquido (PL), respectivamente. (PARISOTO et           

al., 2013) 

O uso das fichas técnicas e fatores que determinam o rendimento dos alimentos              

não é obrigatório nos restaurantes, todavia, compreende-se que o emprego desses           

mecanismos, permite que haja um controle do porcionamento ideal das refeições,           

impactando diretamente na diminuição do impacto no ambiente, visto que, uma           

porção exagerada influencia no maior consumo e desperdício, pois, afirmam          

Wansink e Kim (2005, p. 242), “[...] pode implicitamente sugerir que o tamanho a ser               

consumido atende a uma norma de quantidade adequada” 

Logo, verifica-se que, padronização das preparações proporciona a redução do           

desperdício dos alimento, e além disso, possibilita uma maior fidelização dos           

clientes, pois, nesse contexto, Vasconcellos et al. (2002) afirmam que o prato            

possuirá sempre os mesmos aspectos sensórios e estruturais, o que por           

consequência agrada o cliente e agrega para a empresa. 

 

2.1.2. SAZONALIDADE DOS ALIMENTOS 

 

Sazonal se refere ao que é temporário, próprio de uma determinada época. No              

que se relaciona a gastronomia, a sazonalidade está conexa com a capacidade que             

os alimentos têm de renderem naturalmente em determinado período e com as            

condições climáticas sublimes.  

Utilizar os alimentos dentro do período ideal pode gerar grandes vantagens para             

os negócios, já que, reduz a necessidade de armazenar o alimento por um maior              

período, além de, oferecer uma opção de variações de ingredientes conforme as            

estações do ano e com a qualidade superior aos demais períodos. Nesse sentido,             

ressalta Maricato (2005 p. 115) “a mudança das receitas a cada estação do ano é               

indicada porque permite trabalhar com produtos mais frescos, baratos, fáceis de           

encontrar”.  
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Em suma, o uso de elementos regionais na carta dos restaurantes, irá favorecer              

a sazonalidade, no sentido de consolidar o hábito de produzir algumas preparações            

na época adequada e de acordo com o que está disponível no mercado local, sem a                

necessidade de importar produtos do exterior ou que se encontram fora da estação,             

o que, consequentemente, diminui os custos e a possível falta de ingredientes que             

constam no cardápio.  

Isto posto, Coelho (2014, p. 81) constata que “A produção e consumo de              

alimentos regionais deve ser estimulada e valorizada, já que o Brasil possui uma             

extensa variedade deste tipo de alimentos, nutritivos e de fácil acesso [...]”. 

Portanto, verificamos que o aspecto cultural dentro da gastronomia contribui           

de maneira significativa para o avanço da sustentabilidade no setor, além de trazer             

uma maior evidência para a cultura e produtores locais. 

 

2.1.3. ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS 

 

Conhecemos por alimentos agroecológicos ou orgânicos, aqueles que são          

cultivados de maneira mais sustentável, sem o uso de agrotóxicos, hormônios e            

outros aditivos de origem sintética. Afirma Galvão (2006,p. 16), “[...] é a ausência de              

agrotóxicos e fertilizantes químicos para o seu cultivo. O produtor deve respeitar            

normas específicas em todas as etapas de produção, desde a preparação do solo à              

embalagem do alimento, sempre preservando os recursos naturais”. O que          

consequentemente causa menos impacto prejudicial ao solo e a saúde dos           

consumidores. 

Em virtude da conscientização das pessoas ter aumentado quanto aos malefícios            

dos agrotóxicos à saúde, a preocupação com uma alimentação mais saudável e a             

procura por alimentos de qualidade vêm aumentando. Desse modo, argumentam          

Antun e Gustafson (2005, p. 57), “[...] itens de menu saudável devem ser mais do               

que apenas as saladas. A população americana tornou-se mais consciente na           

escolha de alimentos, os consumidores exigem escolhas mais saudáveis, com          

pratos saborosos”. 

Empreendimentos e empresas que ofertam o food service podem aproveitar           

essa nova linha de consumo para se impulsionar no mercado e atrair consumidores             
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que prezam pela alimentação ecologicamente correta, dado que, segundo Bertolini          

et. al (2013) é possível utilizar uma estratégia ambiental para obter uma vantagem             

competitiva gerada pela singularização. 

O preço é um fator limitante para o avanço mais significativo do consumo desses               

alimentos, um estudo comparativo realizado com alimentos orgânicos e         

convencionais em supermercados constatou que: 
A diferença média de preços ficou em 195,96% e os itens que tem maior               

percentual de preço são alguns vegetais: repolho verde (940,81%), seguido          
pelo repolho roxo (536,36%) e pela couve-flor (488,23%). Tal fato pode           
ocorrer devido a produção livre de agroquímicos ser mais complexa e           
depender de mais cuidados dos produtos do que o sistema de produção            
convencional. (ZIEMANN, et al. 2013)  
 

Uma solução para auferir essa barreira é avaliar o perfil de consumidores que              

frequentam o local, se os clientes em grande parte buscarem ou tiverem curiosidade             

em consumir uma refeição mais saudável, é provável que tampouco se importem            

com a manutenção dos preços. 

Compreende-se que, refeições orgânicas são componentes importantes quando         

articulamos sobre a sustentabilidade dentro da gastronomia, pois o principal foco da            

produção orgânica é cultivar os alimentos de maneira que o ambiente e os produtos              

não sejam prejudicados.  

Isso posto, evidencia-se que, o setor de alimentos e bebidas só tem a agregar ao                

focar mais na qualidade do alimento para melhor atender os clientes,           

consequentemente isso irá proporcionar vantagem competitiva no mercado e         

valorizar o trabalho de produtores que têm como prioridade a sustentabilidade e a             

qualidade dos alimentos. 

 

2.1.4. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS 

 

O aproveitamento integral de um alimento nada mais é do que fazer o uso do                

mesmo na sua totalidade, o que inclui tirar proveito de todas as aparas que              

costumam ser descartadas, com o objetivo de diminuir o desperdício de comida            

(OLIVEIRA et al., 2002). Essa prática pode ser utilizada em diversos espaços,            

incluindo os restaurantes de meios de hospedagem. Para obter o interesse do            

consumidor em receitas que façam o uso dos alimentos de maneira integral, é             
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interessante inovar nos pratos que vão oferecidas no cardápio, e chamar a atenção             

para a vantagens em consumir uma refeição mais sustentável. 

A falta de informação faz com que partes como talos, cascas e sementes ainda               

sejam frequentemente descartadas. Por meio da adesão de práticas sustentáveis, o           

fato citado pode ser revertido, porque, todas as partes do alimento são utilizadas, e              

como resultado, o custo com os insumos diminui e qualidade nutricional do preparo             

melhora, já que, em muitos alimentos as cascas e talos possuem mais nutrientes se              

comparados a polpa (GONDIM et al. 2005). 

Isso posto, é explícito que por meio do aproveitamento integral dos alimentos os              

restaurantes podem reduzir a quantidade de resíduos gerados, diminuindo impacto          

no meio ambiente, bem como, a quantidade de recursos financeiros gastos com            

alimentação, podendo ainda expandir o cardápio com novos pratos, sem ter gastar            

mais por isso. 

 

2.2  TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

 

Marras (2009, p.10), indica que, o treinamento consiste em “[...] um processo de               

assimilação cultural em curto prazo que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos,           

habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou sua           

otimização no trabalho.” E seguindo a mesma lógica, Marras (2009) reforça que, o             

treinamento é capaz de sugerir mudanças nos conhecimentos e atitudes de cada            

um, de maneira singular, modificando as pessoas. 

Conforme Dias e Filho (2006) abordam, a globalização é marcada por serviços e              

produtos mais padronizados, o que demanda que empreendimentos hoteleiros         

aprimorem a qualidade e a produtividade em todas as camadas, através das novas             

ferramentas tecnológicas disponíveis.  

A introdução de práticas sustentáveis aplicada através de treinamentos aprimora           

o atendimento e agrega para o hotel, afirma Pimenta (2006, p.20) “um dos             

requisitos básicos para a sustentabilidade da atividade turística é o atendimento           

acolhedor que gera a vontade de voltar várias vezes”. Nessa perspectiva, Serra            

(2005, p. 47) também atesta que “é importante qualificar as pessoas que fazem             
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parte da empresa para atuarem de forma ótima em todos os momentos, pois             

o  sucesso  da  empresa  depende  da  qualidade  desses momentos.” 

Por outro lado, existe um contratempo que se resume, segundo Nunes (2012,             

p.36) ”[...] no alto índice de rotatividade dos funcionários, o que dificulta os             

investimentos na formação de competências e circulação do conhecimento”. Em          

outras palavras Pimenta (2006) reitera que, esse fator, junto com o aumento da             

concorrência e sazonalidade do setor são os motivos para as empresas não            

aplicarem treinamentos.  

Outra causa negativa, se deve ao fato das empresas terem maior foco em              

qualificar funcionários da área administrativa, enquanto os profissionais da operação          

e da linha de frente não recebem a mesma atenção (CONCEIÇÃO et. al. 2016).              

“Isso pode ser explicado, em parte, pelo excesso de oferta desse tipo de             

mão-de-obra no Brasil e consequente baixa remuneração” (CAON, 2008, p. 88).           

Contudo, vale acentuar que tal decisão pode gerar descontentamento por parte dos            

hóspedes e fazer com que eles optem pela concorrência.  

À vista disso, observa-se que, a ausência ou carência de qualificação adequada             

pode impactar diretamente no bem-estar do cliente, e compreendemos que a           

melhora do serviço só será possível se a execução for realizada por profissionais             

devidamente instruídos e remunerados. 

 

2.3. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Gerenciar os resíduos sólidos é uma polêmica pertinente para homem desde a             

sua existência. Dentro do segmento hoteleiro, segundo Castelli (2006), o setor de            

alimentos e bebidas é o que mais gera resíduos sólidos dentro do hotel, em sua               

maior parte “orgânico”, porque, provém de sobras de comida. Para não prejudicar o             

meio ambiente, é necessário que os resíduos sejam destinados de forma correta. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos -PNRS, lei nº 12.305, de 2 de agosto               

de 2010, determina os procedimentos, objetivos, instrumentos e princípios a serem           

adotados, quanto a gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos [...]            

(BRASIL, 2010). Dos instrumentos presentes na lei, a coleta seletiva, logística           
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reversa, reutilização e a gestão integrada de resíduos sólidos se destacam por            

serem mais facilmente aplicados dentro do âmbito hoteleiro. 

O banco de alimentos, se enquadra na variável logística reversa. O seu objetivo              

é fazer a arrecadação de alimentos a partir de doações captadas e distribuir para              

instituições carentes, desde que os mesmos preservem suas características         

nutricionais e não ofereçam risco à saúde humana, o que por consequência            

promove a diminuição do desperdício e proporciona o acesso ao alimento para os             

que necessitam. (BRASIL, 2001) 

       De acordo com o Art.1° da lei n° 14.016, de 23 de junho de 2020,  
Os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos,          

incluídos alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas         

para o consumo, ficam autorizados a doar os excedentes não          

comercializados e ainda próprios para o consumo humano que atendam aos           

seguintes critérios: 

I - estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação              

especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis; 

II - não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária,            

mesmo que haja danos à sua embalagem; 

III - tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança           

sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto          

comercialmente indesejável. (BRASIL, 2020) 

 

Em conformidade com a PNRS, a coleta seletiva tem como objetivo coletar os              

resíduos precedentemente separados de acordo com a sua composição com o           

intuito de encaminhá-los para o tratamento e a reciclagem. 

A compostagem é mais um dos caminhos para reaproveitar os resíduos sólidos.             

Kiehl (1985), citado por Teixeira (2002) descreve a compostagem como: “um           

processo controlado de decomposição microbiana, de oxidação e oxigenação de          

uma massa heterogênea de matéria orgânica”. Esse processo transforma resíduos          

orgânicos (como restos de vegetais e frutas, folhagens e cascas) em adubo            

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018).  

Posteriormente esse material pode ser utilizado no plantio de novos alimentos.            

Nos hotéis, a implantação desse sistema vai depender do espaço disponível, e com             

essa informação é possível escolher a melhor dentre as opções para empregar.            
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(CAGNA, 2011). Para os empreendimentos que adotaram o uso de hortas no próprio             

local essa é uma variável que pode agregar ainda mais a sustentabilidade dos             

negócios, por motivos notórios. 

Verificou-se que, gerenciar os resíduos de maneira adequada é crucial para            

maximizar o potencial de uma cozinha sustentável em todos os níveis, se o descarte              

ocorre corretamente o restaurante gera menos lixo e como consequência também           

contribui para sociedade. 

 

3. MARKETING ECOLÓGICO COMO FATOR COMPETITIVO 

 

É notório que o marketing está diretamente ligado ao consumo, tornando-o um              

grande influenciador no momento de adquirir produtos e serviços. O marketing           

ecológico, também conhecido como marketing verde, não passa de uma modalidade           

derivada do conceito original. Consoante a isso, Church ill Jr. c Peter (2000, p. 44)               

reiteram que o marketing verde representa "atividades de marketing destinadas a           

minimizar os efeitos negativos sobre o ambiente físico ou melhorar a sua qualidade". 

A gestão ambiental em acordo com o marketing ecológico pode se tornar um              

fator chave para as empresas que demonstram interesse no tópico sustentável,           

tendo em vista que a sociedade está cada vez mais engajada em reduzir o impacto               

negativo no meio ambiente, trazendo para o setor turístico uma competitividade           

saudável, pois a 

Competitividade é a base do sucesso ou fracasso de um negócio onde há             
livre concorrência. Aqueles com boa competitividade prosperam e se         
destacam dos seus concorrentes, independente do seu potencial de         
lucro e crescimento ... Competitividade é a correta adequação das atividades           
do negócio no seu micro-ambiente. (DEGEN, 1989:106-107) 

 

Logo, quando uma empresa começa a se adaptar isso influencia as demais do             

mercado a promoverem mudanças para sobreviver no ambiente no qual estão           

inseridas. 

Alguns órgãos e normas contribuem para a inserção das empresas no domínio             

sustentável, a título de exemplo, o CEBDS (Conselho empresarial brasileiro para o            

desenvolvimento sustentável), que permite a parcela empresarial ter mais         

participação e voz ativa em negociações e conversas relacionadas a          
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sustentabilidade, e já citada ISO 14000, que é composta por um conjunto de             

especificações utilizadas para estabelecer o sistema de gestão ambiental nas          

empresas de todos os tipos e tamanhos, além de ser reconhecida           

internacionalmente.  

Encontram-se algumas autenticações e selos ambientais para validar a          

sustentabilidade nos restaurantes, citando caso análogo, o Écotable, que foi criado           

pelo Guia Michelin para dar destaque a estabelecimentos sustentáveis. Segundo a           

ANR (Associação Nacional de Restaurantes), vários fatores que influenciam o          

impacto no meio ambiente são levados em consideração, tal como, os produtos            

usados no preparo dos pratos e o tratamento dos resíduos sólidos. Depois da             

avaliação, o restaurante consegue até 3 selos, classificados como vegetariano,          

orgânico ou amigo do oceano. 

Posto isso, a área de marketing dos empreendimentos hoteleiros pode tornar            

praxe uso das ferramentas de reconhecimento oferecidas pelo marketing ecológico,          

como maneira de recompensar os negócios pelo investimento na gestão ambiental.           

Porquanto, Dias (2008) alega que, além de contribuir para o ambiente a empresa vai              

adquirir um diferencial competitivo, o que vai singularizar os seus serviços em            

relação a outro que tem mesma finalidade, criando assim possibilidades de agregar            

em seus negócios. 

 

4. O HÓSPEDE DA NATUREZA 

 

No setor hoteleiro, assim como em outros segmentos, o comportamento dos            

consumidores pode atestar a qualidade de um serviço ou produto. Por essa razão, é              

crucial entender as expectativas acerca dos hóspedes. Para Gligio (2002, p.112) 
As expectativas dos consumidores são as representantes psíquicas (isto é,          
as pessoas têm consciência delas) sobre as mudanças que se esperam na            
vida. Estas expectativas baseiam-se em quatro horizontes básicos:        
expectativas em relação ao corpo, ao psiquismo (idéias, afetos, valores), em           
relação às outras pessoas e aos objetos. 
 

Pensando no aumento da procura por produtos e serviços mais sustentáveis, a             

Associação brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) criou, no ano de 2001, o             

programa hóspedes da natureza com o objetivo de promover a gestão ambiental no             
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setor. “Esse programa além de difundir o conceito de sustentabilidade da atividade            

hoteleira, busca do equilíbrio entre a oferta e a demanda, a redução, e se possível, a                

eliminação de todos os tipos de desperdícios, dentre os quais o de potencial             

humano.” (NUNES, 2003) 

      De acordo com Ferreira,  
cada organização tem sua maneira de tratar estas questões, dependendo de           
sua cultura, interesses, prioridades e conscientização da equipe funcional. A          
introdução das variáveis ambientais no sistema de classificação de hotéis          
deverá distinguir e valorizar as empresas que possuem um Sistema de           
Gestão Ambiental, para que se sintam estimuladas a manter as qualidades           
do ambiente natural e investir na melhoria dos ambientes por elas           
construídos. (FERREIRA, 1999, p. 9). 
 

Isso posto, é oportuno o investimento na gastronomia sustentável como parte da             

gestão ambiental nos hotéis, já que, de acordo com Yurtseven (2011, p. 17), “[...]              

para todos os turistas, embora talvez aqui para o novo turista, em especial, todas as               

facetas da viagem são cruciais e a gastronomia oferece a oportunidade de vivenciar             

experiências de valor concreto, as quais serão internalizadas pelo viajante”. 

Para Abreu (2001) os hóspedes “verdes” têm a capacidade de influenciar as             

empresas, eles definem o tipo de serviço, o perfil e as formas de gestão do               

empreendimento que desejam usufruir, sempre em busca de possibilidades que          

causem impacto negativo no meio ambiente. Portanto, fica evidente que melhorias           

em prol do meio ambiente devem ser aplicadas para diminuir o impacto causado             

pela atividade do setor, sem contar o fator competitivo, que por sua vez justifica os               

investimentos que serão feitos. 

 
5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesse tópico, os resultados referentes aos questionários aplicados junto aos           

funcionários do setor de alimento e bebidas serão apresentados. A discussão dos            

dados foi realizada sobre a ótica qualitativa, com dados quantitativos para           

paragonar. As perguntas fechadas do formulário representam os dados         

quantitativos, já as questões abertas serão estudadas apenas de forma qualitativa.  

Dos 15 consultados, obteve-se oito respostas válidas. Os respondentes da           

pesquisa foram cozinheiros, ajudantes de cozinha, estagiários de nutrição,         

estagiários de banquetes e eventos, bartenders e atendentes. O questionamento          
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inicial tinha como objetivo verificar a adesão da sustentabilidade nos restaurantes           

dos de maneira mais generalizada. A tabela 1 apresenta de forma mais clara o              

resultado das perguntas objetivas. 

 

Tabela 1: Resultado das variáveis objetivas do formulário. 

 Sim  Não Outros* 

O hotel possui política de sustentabilidade? 6 (75%) 1 (12,5%) 1(12,5%) 

É feita a coleta seletiva dos resíduos? 6 (75%) 2 (25%) - 

O hotel possui horta? 2 (25%) 6 (75%) - 

A equipe recebe treinamento para evitar o 
desperdício dos alimentos? 

3 (37,5%) 5 (62,5%) - 

Os alimentos regionais são priorizados na criação 
dos pratos? 

5 (62,5%) 3 (37,5%) - 

O ciclo de animais em extinção é respeitado? - 2 (25%) 6 (75%) 

Há a opção de pratos veganos ou vegetarianos no 
cardápio? 

5 (62,5%) 3 (37,5%) - 

Você compreende que aparas (casca, talos, 
sementes…) podem ser usados na criação de 
novos pratos? 

7 (87,5%) 1(12,5%) - 

Você sabe o que significa “Aproveitamento integral 
dos alimentos”? 

6 (75%) 1(12,5%) 1(12,5%) 

Você gostaria de ter mais acesso a informações e 
cursos voltados para a sustentabilidade no seu 
ambiente trabalho? 

7 (87,5%) - 1(12,5%) 

(*)=  respostas que não correspondem com sim ou não 
Fonte: VICENTE, 2020 
 

A finalidade das perguntas que se encontram na tabela 1 foi compreender se, e               

o quanto a sustentabilidade está inserida no setor de alimentos e bebidas dos             

restaurantes de hotéis e qual o conhecimento dos funcionários em relação ao tema.             

75% dos entrevistados, que correspondem a seis de oito hotéis, possuem uma            

política de sustentabilidade, apesar disso, ao avaliar as variáveis qualitativas,          

constatou-se que o setor de alimentos e bebidas não possui, ou possui poucas,             

propostas específicas para minimizar o desperdício de recursos.  

 



 
17 

Ao serem questionados sobre como tais políticas eram colocadas em prática,            

seis respondentes (75%) indicaram apenas a coleta seletiva, e o recolhimento do            

óleo de cozinha por empresa especializada, os outros dois (25%) não souberam            

responder ou não possuem os serviços citados no hotel.  

No que diz respeito ao cardápio, os participantes marcaram quais elementos que             

contribuem para a sustentabilidade são relevantes no momento da sua elaboração.           

As opções incluíam o uso ficha técnica, fator de correção e cocção, alimentos             

orgânicos e sazonais, compra de produtos a granel, uso de embalagens de fácil             

reaproveitamento e nenhum dos elementos citados. Na tabela abaixo as respostas           

foram agrupadas de acordo com cada hotel para facilitar a compreensão. 

 

Tabela 2: Resultado dos componentes utilizados na criação do cardápio. 

 Hotel 
1 

Hotel 
2 

Hotel 
3 

Hotel 
4 

Hotel 
5 

Hotel 
6 

Hotel 
7 

Hotel 
8 

Ficha Técnica - x x - - - x - 

Fator de correção e 
Fator de cocção 

- - - - - - - - 

Alimentos orgânicos - x x - - - x - 

Alimentos Sazonais x - x - - - x - 

Compra de produtos a 
granel 

x x x x x x - - 

Emb. de fácil 
reaproveitamento 

- - x - - - - - 

Nenhuma das opções        x 
Fonte: VICENTE, 2020 

Ao observar a tabela 2, percebe-se o predomínio na falta do uso de elementos               

essenciais para promover a sustentabilidade dentro do setor de alimentos e bebidas            

dos hotéis. Como já foi citado na seção 2 do presente artigo, a ficha técnica e os                 

fatores de correção e cocção não geram custos extras para o empreendimento e             

permitem que as refeições sejam devidamente porcionadas e padronizadas para          

evitar o desperdício e diminuir os custos com os insumos. Sem contar, o uso dos               
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alimentos na época da safra, que além de proporcionar uma variedade de            

ingrediente no cardápio, contribui para a redução dos custos.  

Em suma, o fato de tais instrumentos não estarem presentes na rotina do              

restaurante, evidencia que o setor ainda precisa de ajustes para se considerar de             

fato sustentável. 

Para revelar se os procedimentos diretamente relacionados à manipulação dos           

alimentos são realizados de maneira sustentável, foi indagado sobre qual o destino            

sobras do Buffet, banquete, e eventos ou sobras já preparadas que ainda não foram              

distribuídas e das aparas dos alimentos (cascas, talos e sementes). Os gráficos a             

seguir mostram o que os hotéis fazem com as sobras e as aparas. 

 

Figura 1: Destino das sobras próprias para consumo 

 

Fonte: VICENTE, 2020 
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Figura 2: Destino das aparas (cascas, talos e sementes) 

 

Fonte: VICENTE, 2020 

 

Na questão do gerenciamento dos resíduos originados no restaurante, foi           

constatado que, 5 (62,5%) hotéis faziam a separação dos resíduos orgânicos dos            

inorgânicos para que a coleta seletiva seja feita de maneira correta, enquanto 3             

(37,5%) não a faziam. Retomando o que foi já citado sobre o gerenciamento dos              

resíduos, sobras em bom estado poderiam ser destinadas para bancos de           

alimentos, todavia, nenhum hotel que participou da pesquisa adotou essa opção. 2            

(25%) dos hotéis da pesquisa afirmaram possuir horta no empreendimento, tornando           

a compostagem uma opção interessante para transformar parte dos resíduos          

orgânicos em adubo, e assim ser usado no plantio de novos alimentos. 

Quanto a qualificação dos profissionais da área, constatou-se que, grande parte            

dos colaboradores tem conhecimento que o reaproveitamento de aparas e o           

aproveitamento integral dos alimentos podem gerar novos pratos para o restaurante,           

e consequentemente, sem gerar mais custos. Entretanto, o que predomina nos           

hotéis é a falta de treinamento direcionado para a otimização do desperdício de             

insumos no restaurante, mesmo com interesse demonstrado por parte dos          

funcionários. 
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Por fim, a influência do marketing na disseminação de noções sustentáveis no             

setor foi impugnada, e as respostas discursivas chegaram a unanimidade de que, o             

marketing dos hotéis não realiza um trabalho eficiente quanto a isso, e por             

consequência, os clientes não têm acesso facilitado a esse tipo de informação,            

podendo acarretar alguma dificuldade quanto a competitividade, caso algum         

concorrente execute melhor as ações de marketing. 

Isto posto, foi possível notar que o setor de alimentos e bebidas dos hotéis na                

cidade do Rio de Janeiro, no geral, não recebem investimentos relacionados à            

práticas sustentáveis. Porém, pode-se perceber que, os funcionários da área têm           

noção e interesse em incorporar a sustentabilidade no ambiente de trabalho, e esse             

fator pode contribuir para que, futuramente as empresas prosperem quanto a essa            

questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a averiguação dos resultados levantados na pesquisa, foi esclarecido que,            

o setor de alimentos e bebidas nos restaurantes dos hotéis estudados não            

demonstra avanços significativos, no que se refere a inserção de práticas           

sustentáveis. Esse artigo procurou elencar os conceitos essenciais para desenvolver          

a sustentabilidade dentro dos restaurantes. Alguns dos instrumentos não são          

utilizados propriamente com esse intuito, mas, contribuem de maneira significativa          

para aplicar a ideia de uma gestão ambiental no setor. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, foi construído o referencial teórico,            

que integra todos os conceitos necessários para a compreensão do tema, como, a             

sustentabilidade no contexto da hotelaria e da gastronomia, uma breve análise de            

como se deu a evolução ambiental no setor e por fim, quais as atividades realizadas               

na área de alimentos e bebidas contribuem diretamente para uma gestão mais            

sustentável nos restaurantes. 

Posteriormente, foi possível investigar como os processos são realizados no           

setor de alimentos e bebidas, através de questionários online, no qual foram            

relatados como as atividades são exercidas, e se se encaixam ou não no conceito              

sustentável. 
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Na etapa de análise dos dados, foi possível relacionar os conceitos da teoria              

com a prática aplicada. E com isso, percebemos que o esforço das empresas para              

garantir que de fato a sustentabilidade aconteça são bem baixos, encontramos           

alguns elementos que são usados na prática, todavia, a finalidade não é a gestão              

ambiental.  

Deste modo, acredita-se que a pesquisa aqui abordada sirva como material de             

apoio, para que os profissionais da área possam ter conhecimento sobres os            

conceitos abordados, influenciem de maneira positiva promoção de práticas         

ambientalmente corretas na gestão, e a criem novas soluções para combater o            

desperdício. 

Torna-se válida a continuidade dos estudos acerca deste tema, ampliando e            

atualizando as práticas sustentáveis que contribuem para a análise do setor, a fim             

de aumentar a conscientização ambiental das empresas e da sociedade. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS 

 
1. Em qual região o hotel está localizado? 

( ) RJ zona sul ( ) RJ centro ( ) RJ zona oeste ( ) Outros... 
 

2. Em qual ano você começou a trabalhar no hotel em questão? 
( ) Antes de 2012 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) 2017 ( ) 2018 
( ) 2019 ( ) 2020 
 

3. Você trabalhou no restaurante por quanto tempo? 
( ) 6 meses ou menos ( ) 6 meses a 1 ano ( ) 1 a 2 anos ( ) 3 a 5 anos ( ) 5 
anos ou mais 
 

4. Qual função você exerce? 
( ) Chef de cozinha ( ) Sous chef ( ) Cozinheiro ( ) Ajudante de cozinha ( ) 
Atendente/ garçom ( ) Maître ( ) Bartender ( ) Outros… 
 

5. O hotel possui política de sustentabilidade? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
 
Se sim, como funciona? 

           ______________________________________________________________ 
 

6. O hotel possui horta própria? 
( ) Sim ( ) Não 
 

7. O hotel possui coleta seletiva? 
( ) Sim ( ) Não 
 
Se sim, os resíduos orgânicos e inorgânicos são devidamente separados? 

           ______________________________________________________________ 
 

8. Os funcionários que lidam com diretamente com os alimentos e bebidas 
recebem treinamento voltado para sustentabilidade (aproveitar o máximo do 
alimento, economizar água, rever porções)? 
( ) Sim ( )Não 
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9. Como é feito o controle do estoque?(primeiro que vence é o primeiro que sai, 
espaço e refrigeração adequados...) 

          ______________________________________________________________ 
 

10.  O restaurante faz uso de: 
[ ] Ficha técnica 
[ ] Fator de correção e fator de cocção 
[ ] Alimentos orgânicos 
[ ] Alimentos sazonais 
[ ] Realiza compra de produtos a granel 
[ ] Embalagens de fácil reaproveitamento/ reciclagem 
[ ] Nenhuma das opções acima 
 

11.Como é descartado o óleo de cozinha? 
         ______________________________________________________________ 
 

12.  Na criação de novos pratos a  preferência é para produtos regionais e pratos 
que reforçam a cultura local? 
( ) Sim ( ) Não  
 

13.O ciclo de animais/ espécies em extinção é/ era respeitado (ex: foie gras, 
caviar)? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) Talvez 
 

14.O que é feito com as sobras do Buffet, banquete, e eventos ou sobras já 
preparadas que ainda não foram distribuídas? 
[ ] É feito o aproveitamento em outras receitas 
[ ] É encaminhado para bancos de alimentos ou centros que fazem a 
distribuição das sobras 
[ ] Os funcionários consomem (com permissão do hotel) 
[ ] É descartado 
 

15.O que é feito com aparas como: cascas, talos e sementes? 
[ ] São utilizados na criação de novos pratos 
[ ] São descartadas 
Outros...________________________________ 
 

16.Há a opção de pratos veganos ou vegetarianos no cardápio do restaurante? 
( ) Sim ( ) Não 
 

17.Você sabia que grande parte das aparas  podem se tornar novos pratos, 
inclusive veganos e vegetarianos? 
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( ) Sim ( ) Não 
 

18.  Você sabe o que significa "Aproveitamento integral de alimentos?” 
( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez 
 

19.Você acredita que o marketing das empresas faz um bom trabalho em relação 
a divulgação de práticas mais sustentáveis nos restaurantes? Conhece algum 
hotel que tenha investido mais nisso? 

           ______________________________________________________________ 
 

20.Você gostaria de ter mais acesso a informações e cursos voltados para a 
sustentabilidade no seu ambiente trabalho? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez 
 
 

 


