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APRESENTAÇÃO

Quando se observa atentamente o potencial da ofer-
ta de recursos turísticos e o atual rumo da atividade
no Brasil, surge uma questão que vem inquietando
estudiosos, empresários, ambientalistas, comunida-
des e gestores de projetos de turismo: como garan-
tir a qualidade social e ambiental do turismo brasi-
leiro, dentro dos princípios da sustentabilidade, di-
ante de um quadro de baixo conhecimento, profis-
sionalismo e capital do mercado, de lacunas de pla-
nejamento integrado nos destinos turísticos e das
reais evidências de desequilíbrio sócio-ambiental e
econômico causado pela visitação desordenada em áreas urbanas e naturais?
A princípio, a resposta para esta e outras inúmeras questões pode ser encontrada neste docu-
mento, o primeiro no Brasil a tratar da certificação como mecanismo de controle da sociedade
para a dinâmica atividade turística.

O WWF-Brasil, através de seu Programa de Turismo e Meio Ambiente, vem trabalhando desde
1994 em vários projetos de campo nos quatro grandes biomas brasileiros, viabilizando o eco-
turismo como alternativa de desenvolvimento socioeconômico de base local. O objetivo é ga-
rantir a proteção e a sustentabilidade de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade,
tal como unidades de conservação de proteção integral e/ou de uso sustentável e seus entornos.
A atividade principal é a criação de uma metodologia de planejamento e implementação de
projetos de ecoturismo em regiões de interesse para a conservação, para que estas venham a
ser diferenciadas no mercado através de um selo verde. Este simples instrumento de comuni-
cação, o selo, surge como uma mensagem direta ao consumidor: “Este destino ecoturístico
busca a sustentabilidade e está certificado”.

O resultado estratégico deste processo foi a proposição e a documentação de uma metodologia
de capacitação de base local, para implementação e gestão de produtos e atrativos de ecotu-
rismo. O trabalho culminou com o surgimento de um instrumento didático de planejamento - o
Manual de Ecoturismo de Base Comunitária.

Sendo a certificação o próximo passo da estratégia, uma proposta embrionária de autocontrole
do ecoturismo em nível local e regional vem sendo trabalhada em alguns projetos de campo,
tais como o Projeto Veadeiros (GO) e o Projeto de Uso Recreativo no Parque Nacional Marinho
de Fernando de Noronha (PE). Ambos já vêm produzindo resultados para criar bases aos
processos de certificação do ecoturismo.

Desenvolvido pelo WWF-Brasil a partir de estudos preliminares de consultoria, esta Série Téc-
nica abre o debate para uma profunda análise das atuais estratégias de implantação de pro-
gramas certificadores no Brasil. Principalmente aqueles que visam, por meio do turismo, a
conservação dos recursos naturais e culturais focados na responsabilidade social e na otimização
de benefícios econômicos.

Para contribuir com o debate, o WWF-Brasil elaborou este documento e vem liderando um
grupo de trabalho interinstitucional que prepara uma proposta para a Certificação do Turismo
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Sustentável no Brasil.

A quantidade e diversidade de esquemas de certificação em nível mundial mostra que o cami-
nho de atestar determinada qualidade de um produto por meio de auditorias e selos comerci-
ais é uma tentativa de direcionar o desenvolvimento do turismo rumo à sustentabilidade ampla
e ao bem estar das populações receptoras.

As iniciativas neste sentido no Brasil ainda são tímidas. Porém, demonstram ganhar força quando
importantes cadeias hoteleiras aderem a programas ambientais, como a ISO 14000, ou mes-
mo setores inteiros do mercado procuram instrumentos de gestão ambiental de suas opera-
ções administrativas. Caso ocorra no Brasil o que acontece no mercado internacional, poderá
haver uma proliferação de selos e esquemas diversos entre si, propagando a sustentabilidade
do turismo, causando confusão no mercado e não garantindo um turismo mais responsável.

As discussões apresentadas neste documento revelam que o caminho a ser percorrido para
que apenas uma entidade credenciadora, mediadora e organizadora dos diversos programas
de certificação, de caráter independente, de credibilidade, transparente e acessível, seja ado-
tada em larga escala pelo mercado brasileiro e aceita por amplos segmentos de consumo do
turismo, pode ser longo e de alta complexidade.

Por outro lado, para percorrer este longo caminho com segurança e solidez, está surgindo uma
coalizão entre técnicos, consultores, empresários, acadêmicos e ambientalistas que sabem
que o atual processo de discussão sobre a certificação no Brasil pode ser também representa-
tivo, consistente e de ampla aceitação entre os setores e atores envolvidos. Para isto, está
sendo construída uma metodologia que objetiva ser tecnicamente viável, cientificamente
embasada, politicamente negociada e comercialmente focada.

A missão é contribuir para que a indústria do turismo no Brasil assuma sua responsabilidade,
produzindo impactos positivos para a conservação da natureza e o desenvolvimento econômi-
co das populações, direcionando pró-ativamente rumo à ampla sustentabilidade.

Sergio Salazar Salvati
Coordenador do Programa de

Ecoturismo e Meio Ambiente do WWF-Brasil
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1 - TURISMO SUSTENTÁVEL OU ECOTURISMO?

1.1 - DEBATE SOBRE TURISMO SUSTENTÁVEL E ECOTURISMO

Diversos fatores globais como meios de comuni-
cação e transportes mais modernos, ágeis e bara-
tos, crescimento da população urbana, maior ex-
pectativa de vida, correntes migratórias, expansão
da classe média, viagens curtas e mais freqüen-
tes, demanda e abertura de novos mercados e
necessidade de diversificação econômica têm man-
tido o contínuo e rápido crescimento da indústr ia
mundial do turismo (Smith, 1989; World Tourism
Organization, 1998; Sirakaya, 2000).

Embora existam várias fontes para mensurar a dimensão e a importância da indústria do turis-
mo, é difícil definir a real participação de formas sustentáveis de turismo - como o ecoturismo
- em relação à indústria como um todo. Esta dificuldade é exemplificada por Fennel (1999) que
apresenta diferentes estudos com estimativas oscilando entre 10% e 20% a participação do
ecoturismo no turismo mundial.

Contudo, independente de qual seja a representatividade, duas realidades da indústria do
turismo são relevantes para este estudo: constantes taxas de crescimento do turismo mundial
estão provocando o aumento na demanda e oferta de destinos turísticos com atrativos natu-
rais, históricos e culturais (Butler, 1997; Prentice, 1997) e a falta de uma definição comum para
o turismo sustentável e para o ecoturismo.

Diversos autores citam o documento “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), da Comis-
são Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente (1987), como um marco para o debate em
torno do turismo sustentável (Hunter, 1997; Sirakaya, 1997). No entanto, formas alternativas de
turismo para promover maior sustentabilidade e se contrapor ao crescente e altamente
impactante turismo de massa, já eram discutidas há vários anos antes da publicação do docu-
mento citado.  Embora alguns estudos mencionem que a discussão sobre turismo, princípios
de sustentabilidade e ecoturismo remonte a períodos anteriores à década de 80 (Fennell,
1999), a definição dada por Ceballos-Lascuraín em 1983 ao turismo ecológico (a raiz do eco-
turismo) é identificada, por muitos, como a definição pioneira de uma forma alternativa e sus-
tentável de turismo (Boo, 1991; Fennell, 1999; Weaver, 1999). Portanto, a preocupação de que
a visitação intensa, desordenada e não-regulamentada gera impactos negativos a ambientes
naturais e sócio-culturais já está presente no meio acadêmico e na arena ambientalista há
quase 20 anos. Como resultado deste debate, diversos autores há muito discutem, estudam e
fazem propostas com o objetivo de oferecer subsídios para alcançar o turismo sustentável
(Boo, 1991; Cater, 1993; McKercher, 1993; Murphy, 1985; Wight, 1993).

O aumento da atividade turística e a também crescente vinculação de produtos e destinos muitas
vezes não sustentáveis a qualidades “verdes” para atender à demanda de mercado 1 , têm provo-
cado um intenso debate sobre o que é e o que não é turismo sustentável e ecoturismo. Uma das

1 Este assunto é discutido em maiores detalhes na seção “Debate sobre Certificação do Turismo Sustentável
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conseqüências deste debate é a enorme quantidade e diversidade de definições sobre turismo
sustentável e ecoturismo, mostrando que há dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de se
constituir uma definição comum. Esta dificuldade, atestada por Fennel (1999) e Weaver (1999)
em suas análises sobre a dimensão do ecoturismo, tem sua origem principalmente na diversi-
dade de interpretações sobre o que é turismo sustentável.

Essas interpretações variam conforme uma série de fatores, dentre eles:

• região ou país (países desenvolvidos e em desenvolvimento),
• grupos de interesse (governo, indústria, ONG’s, comunidades e pesquisadores),
• representantes de um mesmo segmento (secretarias de turismo e de meio ambiente,

conservacionistas, preservacionistas),
• combinação destes e outros fatores.

Conceitos formulados por entidades representativas de determinado setor do turismo ganham
destaque justamente por possuírem o peso e legitimidade de terem sido formulados com a
visão que lhe compete. Assim, o World Travel and Tourism Council- WTTC, organização mundi-
al que representa os interesses do setor privado do turismo, vem apresentando o seu entendi-
mento sobre o desenvolvimento sustentável do turismo através do documento Agenda 21 para
a Indústr ia de Viagens e Turismo. Nesta iniciativa, em parceria com a Organização Mundial do
Turismo- OMT e a Earth Council, o WTTC identifica ações necessárias para buscar maior
sustentabilidade no desenvolvimento do turismo, conforme demonstrado na Tabela 1. A indica-
ção de ações prioritárias são acompanhadas de objetivos definidos e das etapas necessárias
para alcançá-los. O WTTC recomenda, ainda, que governos, indústria e entidades não-gover-
namentais sejam parceiras na busca por sua implementação.

Além da legitimidade da proposta do WTTC, supõe-se que ao sugerir e divulgar para o setor
privado formas de buscar o desenvolvimento equilibrado da atividade, o WTTC estaria sensível
a reconhecer que a indústr ia turística é a responsável pelos atuais problemas do turismo nas
áreas ambiental e social.
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TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1: A 1: A 1: A 1: A 1: AGENDGENDGENDGENDGENDAAAAA 21  21  21  21  21 PPPPPARAARAARAARAARA     AAAAA I I I I INDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIA     DEDEDEDEDE V V V V V IAIAIAIAIAGENSGENSGENSGENSGENS     EEEEE T T T T TURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

FONTE: AGENDA 21 FOR THE TRAVEL & TOURISM INDUSTRY - TOWARDS ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT , WTTC,
WTO & Earth Council, 1995

Um exemplo da diversidade de definições e da contínua busca pela perfeição nesta área é
demonstrada por Fennel em seu livro “Ecotourism, an Introduction”. A publicação apresenta
uma tabela com 14 definições sobre ecoturismo. Não satisfeito e querendo promover maior
diferenciação entre ecoturismo, turismo sustentável e turismo na natureza, Fennel propõe uma
nova definição de ecoturismo priorizando valores preservacionistas e minimizando a importân-
cia de valores culturais.

Outros autores consideram que não há muito sobre os conceitos de turismo sustentável para
se discutir e fazem propostas com o intuito de facilitar a implementação da atividade. Garrod
and Fyall (1998), por exemplo, atentos ao conflito entre questões ecológicas e econômicas na
definição de sustentabilidade, fazem uma proposta contemplando quatro graduações de de-
senvolvimento sustentável (Tabela 2).

Seguindo esta mesma linha de raciocínio para o turismo, eles propõem a implementação de
turismo sustentável por meio de “macro e micro abordagens”. O monitoramento seria feito
utilizando valores monetários para contabilizar impactos positivos e negativos decorrentes da
atividade (na linha da valoração ambiental). Perspectiva semelhante é vislumbrada por Hunter
(1997) ao propor quatro abordagens para o turismo sustentável baseadas no estabelecimento
de prioridades por maior conservação ou maior desenvolvimento do turismo, baseado no está-

1. Projetar a sustentabilidade  - assegurar que as novas tecnologias e produtos sejam projetados
para minimizar a poluição, ser mais eficientes, apropriados cultural e socialmente e disponível
mundialmente.

2. Parcerias para desenvolvimento sustentável  - formar parcer ias para trazer sustentabilidade
de longo-prazo.

3. Eficiência na conservação e administração de energia  - reduzir o uso de energia e reduzir o
risco potencial às condições atmosféricas.

4. Manejo responsável de recursos de hídricos  - proteger a qualidade dos recursos hídricos e
usar os recursos existentes de maneira eficiente e equilibrada.

5. Administração do desperdício de água  - minimizar a geração de efluentes de forma a prote-
ger o ambiente aquático, salvaguardar a flora e a fauna e conservar e proteger a qualidade dos
recursos de água doce.

6. Redução do desperdício, reutilização e reciclagem  - minimizar o uso de recursos,   maximizar
a qualidade do produto e reduzir a geração de resíduo.

7. Substâncias perigosas  - evitar o uso ou ter o controle para o manejo adequado.
8. Envolvimento de pessoal, clientes e comunidades em assuntos ambientais  - proteger e

incorporar os interesses das comunidades locais nos projetos e assegurar que as lições
ambientais aprendidas pelos funcionários, clientes e comunidades sejam colocadas em prática.

9. Planejamento e manejo do uso de terra  - lidar de uma maneira equilibrada com os múltiplos
interesses sobre uso da terra, assegurando que o desenvolvimento não seja paisagisticamente
inadequado, e contribuir para a conservação do meio ambiente e das culturas paralelamente à
geração de renda.

10.Transporte  - reduzir ou controlar emissões prejudiciais na atmosfera e outros efeitos do trans-
porte no meio ambiente
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gio de “desenvolvimento” da área a ser impactada pelo turismo, ou nas necessidades de gera-
ção de fontes de renda de menor impacto ambiental.

A Tabela 2 compara algumas proposições acerca dos diferentes níveis de sustentabilidade dos
empreendimentos turísticos e mostra que para o Governo de Queensland, Austrália, existem
três tipos de ecoturismo. Essas definições se diferenciam de acordo com o tipo de infra-estru-
tura existente e a intensidade da visitação. Com base nas proposições pode-se dizer que tanto
o turismo sustentável quanto o ecoturismo admitem diferentes intensidades ou formas de
sustentabilidade a serem alcançadas. Conceitos de turismo sustentável e ecoturismo deixam
de ser, portanto, pr incípios da perfeição e passam a ter função de conceitos-base, orientando
a categorização da atividade em subtipos de turismo sustentável ou ecoturismo, em que se
busca a integração entre a teoria da sustentabilidade e a realidade dos destinos turísticos.
Uma das contr ibuições de proposições como as demonstradas acima, ou do debate em torno
de turismo sustentável e ecoturismo, é justamente a de melhorar a compreensão da dinâmica
da atividade turística e a dos mecanismos para administrar esta dinâmica.

O debate mostra que turismo sustentável e ecoturismo têm sido pensados, praticados e clas-
sificados sob a influência de diferentes grupos de interesse e contextos socioeconômicos,
culturais e ambientais devendo, portanto, serem abordados e manejados de acordo com estas
realidades e não diante de uma perspectiva única.
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2 Adaptado de T urner, Pearce e Bateman, 1994 (op cit.).
3 Baseado na teoria de desenvolvimento sustentável intenso  (sustentabilidade ecológica) e fraco  (sustentabilidade eco-
nômica) (Turner, 1992 – op cit.).

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 2: D 2: D 2: D 2: D 2: DESENVESENVESENVESENVESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO S S S S SUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVEL, T, T, T, T, TURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO S S S S SUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVELUSTENTÁVEL     EEEEE E E E E ECOCOCOCOCOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO
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1.2 - TURISMO SUSTENTÁVEL E ECOTURISMO NO BRASIL

No Brasil, a discussão em torno de turismo sustentável e ecoturismo é semelhante a de outros
países. A mais citada definição de ecoturismo foi cr iada em 1994 pelo grupo multidisciplinar
que elaborou o documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo” para a Embratur.
De acordo com esta definição, ecoturismo é:

“…um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patr imônio
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciên-
cia ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar
das populações envolvidas” (EMBRATUR, 1999).

Por outro lado, o documento Diretrizes para uma Política Estadual de Ecoturismo (Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 1997) cita uma pesquisa realizada em 1994 pela
Ruschel & Associados mostrando que, naquele momento, representantes do mercado nacio-
nal vêem o ecoturismo como:

“.. toda atividade turística realizada em área natural com o objetivo de observação
e conhecimento da flora, fauna e aspectos cênicos (com ou sem o sentido de aven-
tura); prática de esportes e realização de pesquisas científicas”. (pp. 4)

A definição da Embratur dá igual valor às questões culturais e ambientais, introduz a necessi-
dade de práticas de educação ambiental e contempla a necessidade de participação das co-
munidades impactadas pelo turismo nos benefícios decorrentes de sua atividade. É, portanto,
uma definição que procura um equilíbrio entre as questões ecológicas e sociais, refletindo uma
tendência mundial em reconhecer que a participação comunitária é crítica para o sucesso de
qualquer iniciativa de ecoturismo.

No entanto, a definição da Embratur não é acompanhada pela visão de todos operadores do
mercado e muitos deles não possuem visão alguma, reproduzindo ou adaptando produtos ao
seu modo e condições regionais. Estes, provavelmente refletindo a realidade da maioria do
mercado consumidor de turismo brasileiro, percebem toda forma de turismo na natureza como
ecoturismo. A visão dos operadores vem sendo classificada por muitos como “oportunismo de
mercado”, associando nomes, palavras, prefixos e sufixos ao seu produto turístico, como uma
autodeclaração de garantia da validade dos serviços prestados. Por todo o país existem opera-
dores que garantem estar realizando uma atividade de ecoturismo quando na realidade prati-
cam esportes ao ar livre, turismo de aventura ou turismo de natureza (contemplativo). Alguns
observam que a visão do operador parece ser a mesma do mercado consumidor, ou seja,
ambos não conhecem os princípios que a própria Embratur define. Porém, se partirmos do
princípio de que os operadores não adequam seus produtos aos princípios conceituais porque
os consumidores não são conscientes, simples campanhas publicitárias ou estratégias
educativas poderiam iniciar um processo de esclarecimento dos clientes.

É importante ressaltar que como o número de ecoturistas “puros” é ainda reduzido, boa parte
das empresas de ecoturismo conseguem se viabilizar porque também promovem a venda de
produtos convencionais, tais como passagens aéreas e pacotes diversos. Porém, afirmar que
empreendimentos de ecoturismo dependem de consumidores interessados em programas na
natureza e que não se preocupam com a sustentabilidade ambiental é temerário e somente
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leva à continuidade desta confusão e descaracterização do conceito de ecoturismo, já bastan-
te desgastado no Brasil.

Por outro lado, consumidores convencionais podem se sensibilizar com programas de turismo
integrados à natureza, agregados a pacotes de turismo convencional, gerando recursos signi-
ficativos para a conservação e podendo até conquistar novos e fiéis clientes. A relação intrín-
seca entre algumas formas de turismo sustentável e outras formas de turismo foi argumentada
por Weaver (Weaver, 1999) em sua análise sobre a magnitude do ecoturismo na Costa Rica e
no Quênia. Seus estudos nos dois países demonstram que uma parte significativa dos recur-
sos gerados para a manutenção de parques tem origem em turistas que chegaram aos dois
países por meio de programas de turismo de massa. Esses visitantes realizam programas de
um ou dois dias em destinos e empreendimentos ecoturísticos como uma opção agregada ou
complementar ao programa principal, que geralmente é associado a um resort ou a um destino
de turismo de massa.  Como o volume de pessoas que o turismo de massa envolve é significa-
tivamente maior do que o de ecoturismo, o retorno financeiro gerado por estas incursões aca-
ba gerando um retorno maior aos empreendimentos, bem como às áreas protegidas nos des-
tinos. Por exemplo, a sustentabilidade econômica de produtos de ecoturismo na Costa Rica e
no Quênia é assegurada pelo turismo de massa, buscando o ecoturismo.

Por outro lado, em Fernando de Noronha (Pernambuco) e Altér do Chão (Pará) o turismo de
massa promovido por cruzeiros que buscam o turismo na natureza, gera pouco recursos eco-
nômicos para as comunidades locais, causa grandes impactos, empobrece a experiência do
visitante devido à concentração de pessoas em áreas limitadas e, muitas vezes, sobrecarrega
a infra-estrutura local.

Os casos mencionados acima auxiliam a compreender os mecanismos de interação entre as
diversas formas de turismo. Demonstram também como a atitude pragmática de operadores, a
falta de visão para a busca de melhores práticas de turismo em áreas naturais e a ausência de
compromisso com a sustentabilidade dos destinos pode por em risco a própria sustentabilidade
dos empreendimentos e dos destinos.

Porém, cabe ressaltar que os operadores ecoturísticos têm papel fundamental num melhor
posicionamento das relações de mercado. Dentre todas as empresas turísticas, são eles que
interagem com as diversas pontas da cadeia comercial: pr imeiro com o cliente, no decisivo
momento de compra, e depois com vários fornecedores para adquirir os insumos de seu pro-
dutos. Se este operador, não buscar um caminho de conscientização e educação de clientes e
fornecedores para a sustentabilidade apregoada pelos novos conceitos, ou se não se compro-
meter com uma postura responsável nas operações próprias, cairá na vala comum do turismo
convencional, contribuindo para a contínua degradação da base de recursos atrativos.

Além da evidente divergência entre o que pensam operadores, turistas e técnicos sobre o
ecoturismo no Brasil, a complexidade do debate sobre turismo sustentável é ainda maior, con-
siderando as próprias características do país. O Brasil tem dimensões continentais e é marca-
do por grande diversidade cultural, ambiental, social e econômica. Atualmente o ecoturismo é
discutido e almejado em praticamente todo o país: da maior cidade (São Paulo) aos mais
longínquos destinos (como reservas indígenas e extrativistas). Está nos discursos e promes-
sas políticas, nos meios de comunicação, na busca do empreendedor, nos projetos de alterna-
tivas econômicas mais sustentáveis e no imaginário dos turistas. O ecoturismo é hoje uma
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realidade dinâmica e composta por uma enorme diversidade de segmentos. Nestes poucos
anos passados desde a publicação do documento da Embratur, turismo sustentável e, especi-
almente, ecoturismo, deixaram de ser “propriedade” de um reduzido grupo de cientistas, técni-
cos, empreendedores e instituições, sendo hoje parte da realidade de todo o país.

Como mencionado anteriormente, um dos pontos mais importantes do debate mundial em
torno da sustentabilidade do turismo é a conclusão de que se deve levar em conta a diversida-
de de contextos no estabelecimento de políticas para o setor. Portanto, no Brasil qualquer
política com o objetivo de estimular maior sustentabilidade da indústria do turismo, como é a
proposta de certificação, deve observar a diversidade de contextos, necessidades e percep-
ções em relação ao turismo sustentável.

De fato, o conceito de sustentabilidade para um programa de certificação em turismo terá
maiores chances de sucesso se partir de uma noção abrangente e servir de base para deter-
minar diretrizes e critérios adequados às diferentes regiões do país. As chances do mercado
aderir também serão maiores caso haja estímulos educativos e informativos, tais como códi-
gos de conduta e diretr izes setoriais para operadores e fornecedores turísticos buscarem me-
canismos de orientação que melhorem os níveis de sustentabilidade em suas atividades e
minimizem os impactos gerados.

1.3 - O WWF E O TURISMO RESPONSÁVEL

O WWF acredita que o ideal do “turismo sustentável” é, atualmente, demasiado ambíguo e discu-
tível, pois a indústria envolve aspectos de difícil solução como o controle das emissões de CO

2

dos aviões. Para evitar dúvidas, o WWF-Brasil prefere usar o termo “turismo responsável” no
contexto de uma estratégia para a sustentabilidade ampla. Assim, o turismo responsável é aque-
le que mantém e, onde possível, valoriza os recursos naturais e culturais nos destinos.

O ecoturismo deve ser visto como um tipo de turismo responsável e pode ser descrito como o
turismo realizado em áreas naturais, determinado e controlado pelas comunidades locais e
gerando benefícios para elas e para áreas relevantes para a conservação da biodiversidade.
Uma variedade de instrumentos é requerida para o alcance do turismo responsável. Isto inclui
políticas e regulamentos, planejamento, incentivos, códigos de conduta, diretr izes e esquemas
de certificação. Para ser efetivo, estes instrumentos precisam ser integrados e combinados em
um programa.

O WWF-Brasil acredita que a indústr ia do turismo precisa aceitar a responsabilidade por seus
impactos no ambiente natural e nas populações e ativamente buscar reconhecê-los e lidar com
sua redução. Os seguintes princípios são oferecidos como diretrizes para os temas que o
WWF-Brasil acredita devam ser considerados na busca pelo turismo responsável:

• O turismo deve ser parte de um desenvolvimento sustentável amplo e de suporte para
a conservação

O turismo deve ser compatível e fazer parte de planos em níveis internacional, nacional,
regional e local de desenvolvimento sustentável e de conservação. Deve ser planejado, ad-
ministrado e empreendido de modo a evitar danos à biodiversidade e ser ambientalmente
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sustentável, economicamente viável e socialmente eqüitativo. Todo o desenvolvimento do
turismo deve ser empreendido com uma visão preventiva.

O turismo não deve comprometer as oportunidades de uma economia local diversificada,
deve ser empreendido dentro dos “limites aceitáveis de mudança” (ou capacidade de carga)
e em preferência a outras formas de desenvolvimento potencialmente mais prejudiciais. No
caso de o próprio turismo ser a atividade mais prejudicial, ele deve então ser evitado. O
ordenamento territorial, as taxas de impacto ambiental, respeito às paisagens naturais e às
áreas protegidas, pode ajudar a evitar impactos negativos em áreas sensíveis. Sempre que
apropriado e possível, devem ser usados instrumentos e incentivos econômicos para alcan-
çar o turismo responsável. Em particular, o princípio poluidor-pagador deve ser aplicado na
mitigação de impactos, especialmente aqueles causados pela aviação.

O turismo deve apoiar a conservação da natureza, especialmente a proteção da vida selva-
gem nos ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos e evitar contribuir para a fragmenta-
ção de paisagens naturais que reduzem a qualidade da experiência do turismo e degradam
o ambiente.

O turismo deve ser planejado de modo a prevenir a degradação de sítios  arqueológicos,
históricos, pré-históricos, científicos e remanescentes e deve apoiar ativamente a sua con-
servação.

O turismo deve obedecer convenções internacionais e as leis nacionais, estaduais e locais
que apoiam o desenvolvimento sustentável e a conservação. Onde tal regulamentação não
existir, o setor do turismo deveria tomar a iniciativa de incentivá-las ou criá-las.

• O turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável

A conservação e o uso sustentável dos recursos naturais são essenciais para um meio
ambiente sadio a longo prazo. A concentração de turistas no tempo e no espaço pode impor
um sacrifício muito pesado a recursos naturais como água. Sistemas de manejo turístico
devem se esforçar para distribuir, da melhor forma, os fluxos turísticos ao longo do ano e a
renda obtida deve apoiar tecnologias e estratégias de uso sustentáveis.

Esportes e atividades ao ar livre, incluindo caça amadora e pesca em áreas ecologicamente
sensíveis, devem obedecer os regulamentos existentes em conservação e uso sustentável
de espécies e habitats. Onde os regulamentos são ineficazes, as atividades turísticas devem
buscar orientação de especialistas e o conhecimento da área de interesse.

• O turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o desper dício

Reduzindo a poluição e o consumo, os danos ambientais também serão menores, melho-
rando a experiência do turismo, reduzindo os custos operacionais e de recuperação do am-
biente.  O consumo de combustíveis fósseis e o transporte motorizado, dentro e no entorno
dos destinos, devem ser evitados sempre que possível. É preciso ter atenção particular aos
impactos ambientais causados pelo tráfego aéreo, especialmente em áreas ecologicamente
sensíveis. A busca por fontes de energia mais limpas e o uso eficiente do recurso são essen-
ciais.
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• O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e oportunidades para
as comunidades locais.

As comunidades locais têm o direito de manter e controlar a sua herança cultural e assegu-
rar que o turismo não tenha efeito negativo sobre ela. O turismo deve, então, respeitar os
direitos e desejos dos povos locais e prover a oportunidade para que amplos setores da
comunidade contribuam nas decisões e nas consultas sobre o planejamento e a administra-
ção do turismo. Deve-se levar em consideração as tradições locais nas construções, ou seja,
é preciso que o desenvolvimento arquitetônico seja harmônico com o ambiente e a paisa-
gem. O conhecimento e a experiência das comunidades locais em manejo sustentável dos
recursos podem trazer uma grande contr ibuição para o turismo responsável. O turismo deve
respeitar e valorizar o conhecimento e as experiências locais, buscando maximizar os bene-
fícios para as comunidades e promovendo o recrutamento, treinamento e emprego de pes-
soas do lugar.

• O turismo deve ser informativo e educacional

Educação, conscientização e capacitação compõem a base do turismo responsável. Todos
os integrantes do setor devem ser alertados sobre seus impactos positivos e negativos e
encorajados a serem responsáveis e apoiar a conservação por meio de suas atividades. Isto
inclui a indústria, os governos locais e nacionais, as comunidades locais e os consumidores.
Os turistas deve receber informações sobre assuntos ambientais, culturais e sociais como
ponto essencial da viagem. Sempre que possível deve haver a oportunidade dos visitantes
compartilharem da cultura e tradições locais.

Com base nestes princípios, o WWF-Brasil está trabalhando com turismo onde há ameaças à
conservação ou onde o turismo possa ajudar na busca por soluções. O WWF-Brasil trabalha
com a indústria, governos, comunidades locais, organizações multinacionais, organizações
não-governamentais e com a sua própria rede para que o turismo no Brasil projete a sua
sustentabilidade sob três grandes enfoques:

• No âmbito do ecoturismo de base comunitária como ferramenta para a conservação e alterna-
tiva para o desenvolvimento socioeconômico, por meio de apoio a projetos próprios ou não;

• No âmbito das políticas públicas e privadas de desenvolvimento do setor turístico, assim
como da conscientização dos consumidores; e

• No âmbito da certificação independente e participativa do turismo.
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2.  O TURISMO NO BRASIL

2.1   UMA INDÚSTRIA  EM CRESCIMENTO

“O Brasil é um dos mais r icos países do mundo em termos
ambientais: possui em seus 8.511.996 km2 cerca de 1/3 das flo-
restas tropicais remanescentes e o maior sistema fluvial do pla-
neta (no território brasileiro estão situados 2/3 da vasta bacia
amazônica, por exemplo). O Brasil possui ainda a parte mais ex-
tensa do maior complexo de terras inundáveis do mundo (o Pan-
tanal), a savana com a mais rica diversidade biológica (o Cerra-
do) e mais mangues do que qualquer outro país. Essa vasta pai-
sagem abriga uma variedade gigantesca de fauna e flora: classi-
ficado como o país da “megadiversidade” pelos cientistas, o Bra-
sil tem de 10% a 20% das espécies conhecidas no mundo, se-
gundo as estimativas. Há um grande número de espécies que só
ocorre no Brasil e uma grande quantidade ainda desconhecida
pela Ciência. Em nenhum outro país há tantas espécies de ma-
cacos, papagaios, anfíbios, peixes de água doce, vertebrados
terrestres ou plantas. A flora brasileira representa 22% da flora mundial.” (WWF, 1999).

Em complemento a este patr imônio ambiental brasileiro, é também relevante citar os quase 8
mil km de Costa Atlântica em um país tropical. Da mesma forma, o Brasil é também rico em
diversidade cultural e história. Patrimônios arqueológicos e históricos relevantes, comunidades
tradicionais como as indígenas, ribeirinhas, caboclas, caiçaras e quilombolas, a composição
racial e étnica caracterizada por estes e outros grupos de diferentes origens e pela miscigena-
ção dão ao Brasil um rico mosaico de manifestações culturais e de formas de ocupação do
espaço. Assim, não só as desigualdades econômicas e sociais justificam a expressão de que
existem “vários Brasis”.  As características físicas da população e de como esta interage com o
ambiente dão ao país grande mistura de realidades culturais e de ambientes.  Para o turismo,
toda esta diversidade se constitui em atrativos – justamente aqueles em crescente demanda
no mercado.

E os números do turismo nacional indicam que esta potencialidade do turismo brasileiro não é
apenas uma promessa. Demonstram que as tendências mundiais da indústr ia têm tido um
reflexo ainda mais intenso no país. De acordo com a Tabela 2, nos últimos seis anos o volume
de desembarques em vôos domésticos praticamente dobrou e os internacionais aumentaram
em cerca de 200%. Em um estudo realizado pela FIPE/EMBRATUR (EMBRATUR, 1999) esti-
mou-se que, em 1998, 38,2 milhões de brasileiros fizeram viagens domésticas. Em 2000, o
número de visitantes estrangeiros no Brasil foi de 5,3 milhões, 4% a mais do que em 1999
(EMBRATUR, 2001). Vale destacar que a Embratur, a partir da segunda metade da década de
90, passou a otimizar a coleta de dados nas fronteiras rodoviárias do sul do país, o que acarre-
tou o registro de um aumento no número de entradas de turistas que antes não eram contabi-
lizadas, mascarando o salto de crescimento.
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FONTE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (1999, 2001); EMBRATUR (1998, 1999, 2000 E 2001)

Além das tendências mundiais mencionadas na primeira seção do documento, aliadas ao caos
do mercado internacional e à insegurança nos vôos internacionais em virtude dos recentes
embates terroristas, o crescimento dos mercados doméstico e internacional do turismo brasi-
leiro também se deve às mudanças na economia do país e a políticas mais consistentes de
apoio à indústr ia do turismo. Os dois fatores foram detectados a partir do governo Itamar Fran-
co, que deu ao turismo o status ministerial em contrapartida à condição anterior de Secretaria
(Revista Época, 1999).

A reforma econômica iniciada naquela época promoveu, entre outras coisas, a estabilização
de preços, a redução das taxas de importação e, mais recentemente, a desvalorização do Real
perante o Dólar, mudanças nas normas alfandegárias, na utilização de cartão de crédito e na
taxação de quem viaja ao exterior. Em conjunto, estas medidas encareceram as viagens inter-
nacionais dos brasileiros, reduziram o limite e aumentaram o custo de compras no exterior,
diminuindo a enorme diferença entre comprar produtos e fazer turismo, no exterior ou no Brasil.
Ou seja, ficou mais difícil e menos vantajoso viajar para outros países.

Por outro lado, estas mesmas medidas incentivam o turismo interno e o aumento do fluxo
internacional para o Brasil. Com a desvalorização do Real, tornou-se mais atraente vir ao
Brasil. A estabilização da economia favorece a elaboração e a comercialização de pacotes
turísticos interna e externamente, que agora podem ser financiados a juros baixos ou mesmo
sem juros. Muitos turistas brasileiros que costumavam ir, ou tinham planos de ir, ao exterior,
mudaram o destino mas não o espírito de viagem e agora estão conhecendo o Brasil. Portanto,
ao ajustar a economia nacional, as políticas econômicas acabaram influenciando diretamente
o turismo no país.

Paralelamente ao impacto destas medidas econômicas, uma série de políticas especificamen-
te direcionadas ao incentivo e à organização do turismo também foram implementadas. Algu-
mas destas políticas são:

• Flexibilização ou eliminação da obrigatoriedade de vistos para alguns países, como a França;
• Abertura da costa brasileira para o aportamento de cruzeiros marítimos internacionais, termi-

nando com uma reserva de mercado remanescente da época de Dom João VI. Como conse-
qüência, enquanto que em 1995 havia apenas uma empresa de cruzeiros marítimos com rota
no Brasil, em 2000 existiam 94 roteiros disponíveis (Caixeta, 2001; Revista Época, 1999);

• Desregulamentação do setor de transporte aéreo, gerando estímulo à concorrência interna
nos preços de passagens aéreas e crescimento da participação de vôos charters no merca-
do nacional;

• Descentralização da atividade turística por meio do Programa Nacional de Municipalização
do Turismo (PNMT), visando estimular os municípios a profissionalizar o planejamento e o

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 3: D 3: D 3: D 3: D 3: DADOSADOSADOSADOSADOS     DODODODODO     TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO     NONONONONO B B B B BRASILRASILRASILRASILRASIL     EEEEE     NONONONONO M M M M MUNDOUNDOUNDOUNDOUNDO, 1990 – 2000 (, 1990 – 2000 (, 1990 – 2000 (, 1990 – 2000 (, 1990 – 2000 ( EMEMEMEMEM     MILHÕESMILHÕESMILHÕESMILHÕESMILHÕES)))))



23

Série Técnica WWF-Brasil   Volume IX

Certificação em Turismo

desenvolvimento da atividade (EMBRATUR, 1999);
• Maior dotação orçamentária para a Embratur, passando de um orçamento de R$ 24,6  mi-

lhões em 1994, para R$ 144 milhões em 1998.  Maior investimento em publicidade nos
mercados interno e internacional, sendo R$ 23 milhões em 1998 e R$ 60 milhões em 2001,
ou 21 vezes a mais do que o investido em 1994 (EMBRATUR, 1999; Netto, 2001);

• Inserção do BNDES como uma das entidades financiadoras de projetos de âmbito turístico,
que emprestou cerca de U$ 300 milhões para o setor turístico em 2000, representando um
incremento de quase 300% em relação a 1994. Em 2001, o BNDES vai disponibilizar uma
nova linha de crédito de R$ 550 milhões, sendo metade para financiar a construção de
pequenos empreendimentos turísticos (até R$ 200 mil) e outra metade para financiar via-
gens domésticas de brasileiros a juros subsidiados (Netto, 2001; Saab, 1999);

• Possibilidades de linhas de financiamento diversificadas, pr incipalmente através de bancos
oficiais como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BASA (Banco da Amazônia)
e o BNB (Banco do Nordeste do Brasil), utilizando fundos especiais e regionais como
FUNGETUR (Fundo Geral do Turismo), FCO (Fundo do Centro Oeste), FNO (Fundo do
Norte) e FNE (Fundo do Nordeste), contemplando desde grandes empreendimentos até
pequenos créditos para comunidades.

O efeito das políticas econômica e de turismo levou o Brasil a subir no ranking dos principais
destinos turísticos mundiais elaborado pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Da 53a

posição em 1990, o país passou para a 30a em 1998 (World Tourism Organization, 1999),
posição ainda incômoda em virtude das suas potencialidades. Segundo a EMBRATUR, em
1998 o turismo gerou cerca de US$ 31,9 bilhões em receitas diretas e indiretas, representando
3,4% do PIB nacional, empregando cerca de 5 milhões de pessoas, e foi o segundo item no
ranking das indústrias de exportação, gerando US$ 3,9 bilhões em receita cambial. No entanto,
relevante para a compreensão da indústria do turismo no Brasil é o fato de que 80% da receita
é gerada pelo turismo interno, sendo que os fluxos intra-regionais e interestaduais são predo-
minantes. Os números da venda de pacotes também refletem a crescente importância do
turista brasileiro para o mercado. Enquanto que em 1996 30% dos pacotes vendidos eram de
destinos domésticos e 70% internacionais, em 1999 a situação praticamente se inverteu: 60%
de destinos domésticos e 40% internacionais (EMBRATUR, 2001). Isso significa que hoje a
base de sustentação do turismo nacional é o turista doméstico e, mais especificamente, do
próprio estado ou região onde se localiza o atrativo/empreendimento, não havendo dependên-
cia significativa do mercado externo.

2.2 - POLÍTICAS  PÚBLICAS EM TURISMO  NO BRASIL  E O CONSUMO DOS ESPAÇOS NATU-
RAIS

As recentes políticas de incentivo em implementação pelo Ministério do Esporte e Turismo e
outros setores de Governo, somadas a investimentos realizados e planejados pela iniciativa
privada, indicam que o turismo no Brasil vai continuar a crescer continuamente (Tabela 3). O
PROECOTUR - Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal e o
PRODETUR - Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo, este último de caráter
regionalizado para Nordeste, Centro-Oeste e Sul, ambos financiados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), somam quase US$ 3 bilhões. Outros programas federais e estadu-
ais já asseguraram mais de US$ 10 bilhões em investimentos e a indústria privada tenciona
investir mais US$ 6 bilhões em novos projetos turísticos.
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Além destes investimentos, o Brasil também tem recebido um contínuo aumento no volume de
recursos por parte de multinacionais da área. Até 2003 os investimentos dos grupos Pestana,
Accor e Almeida, apenas três das várias empresas internacionais trabalhando no país, devem
chegar a R$ 800 milhões (Caixeta, 2001). Os números mostram que de 1999 a 2004 cerca de
US$ 20 bilhões serão investidos em projetos que impactarão, direta ou indiretamente, o turis-
mo no Brasil.

As políticas de desenvolvimento do turismo nacional elaboradas pela EMBRATUR refletem a
prioridade do Governo por algumas áreas específicas. Cinco dos principais programas da
Empresa são:

• PNMT, já mencionado anteriormente, voltado para a descentralização do turismo;
• RINTUR, focado na coleta de dados de municípios turísticos;
• Clube da Melhor Idade, incremento da oferta de produtos turísticos para a população acima

de 50 anos;
• Projeto de Conscientização e Iniciação Escolar para o Turismo;
• Programa de Capacitação Profissional para o Turismo, fomento da competitividade do pro-

duto brasileiro por meio da capacitação profissional (EMBRATUR, 1999).
• Plano Nacional de Estímulo ao Turismo de Aventura, destinado a organizar e incrementar o

turismo de aventura

São, portanto, programas abrangentes e que objetivam ampliar a qualidade, o dinamismo, a
base de conhecimento e de informações sobre o turismo, além de motivar o desenvolvimento
de produtos para um mercado segmentado (melhor idade).  Outros cinco programas são listados
na Tabela 4 e merecem destaque por se relacionarem mais diretamente ao ecoturismo e ao
uso de recursos naturais e culturais.

FONTE: O POPULAR (2000); EMBRATUR (2001)
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O PRODETUR, um dos programas da EMBRATUR com maior montante de recursos alocados,
objetiva a implantação de infra-estrutura, como estradas e aeroportos, atendendo ou estimu-
lando o interesse da indústria turística a destinos em bom estado de conservação. O problema
é que esse tipo de incentivo pode levar o ciclo de desenvolvimento turístico no Nordeste a
repetir o que foi observado em Porto Seguro, na Bahia, onde o turismo se tornou a única força
econômica.

Em Porto Seguro não houve investimentos em planejamento e zoneamento turístico, nem pre-
venção de impactos negativos, capacitação de mão-de-obra especializada, saneamento ou
criação de áreas protegidas. Os pacotes são ofertados em massa nos grandes centros urba-
nos, com preços acessíveis, e praticamente sem preocupação e responsabilidade quanto aos
valores culturais e ambientais locais. É possível afirmar, portanto, que um dos principais fato-
res de preservação destas áreas são, justamente, o difícil acesso e a falta de infra-estrutura.
Apesar de aprovados pelos órgãos estaduais, muitos projetos - como a Costa do Sauípe, na
Bahia - têm sido criticados pela ausência de critér ios mais precisos e pela aprovação por
influência política, dado a envergadura dos projetos e às promessas de geração de impostos e
empregos.

Tendo em vista a falta de rigor no cumprimento da legislação ambiental no Brasil (WWF-Brasil,
1999), programas como os de Turismo Rural, Turismo de Pesca, Turismo Náutico e o Projeto
Pólos de Ecoturismo, que encorajam o consumo turístico de recursos naturais e culturais, correm
o risco de se tornarem embriões de turismo de massa se não forem desenvolvidos com base em
estratégias consistentes de planejamento integrado e sustentável.
Este direcionamento na política nacional de expansão do turismo foi confirmado em recente
declaração do presidente da Embratur, Caio Carvalho, reproduzida abaixo (Caixeta, 2001, pp.
49):

“Só vamos atingir a meta de atrair 6,5 milhões de turistas estrangeiros até o
ano 2003 se agregarmos novos produtos ao que hoje ofertamos lá fora (…).
O nosso patrimônio histórico, cultural e ambiental será um diferencial inigualável.”

O PROECOTUR, com investimentos da ordem de US$ 13,8 milhões, procura estabelecer nos

FONTE: EMBRATUR , 1999
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3 anos da fase inicial de implantação uma política integrada de desenvolvimento do ecoturismo
em cada um dos 9 estados da Amazônia Legal. Só então aplicará em torno de duas centenas
de milhões de dólares em investimentos diretos. Nessa fase estão sendo promovidas a
capacitação de mão-de-obra local, a identificação, a criação e a consolidação de áreas prote-
gidas e a centralização de esforços em regiões (pólos) limitadas e com estratégias pré-defini-
das e não competitivas entre si. Além disso, o Programa procura descentralizar suas decisões
por meio de instâncias regionais que ampliem o leque de consultas para investimentos.

As políticas do Governo Federal para incentivo ao turismo demonstram que há uma mudança
de status da atividade como instrumento de desenvolvimento. E esta mudança se estende à
maioria dos Estados e municípios brasileiros onde o turismo vem sendo buscado intensamen-
te como alternativa de geração de emprego e renda. Em diversas outras organizações, como
SEBRAE e SENAC, o turismo passou a ser uma das prioridades. Mesmo no caso de organiza-
ções não-governamentais ambientalistas, o ecoturismo é geralmente uma das principais ativi-
dades propostas como alternativa sustentável de desenvolvimento econômico e uma ferra-
menta para a conservação de áreas protegidas.

Nos estados, muitas ações têm sido desenvolvidas, principalmente no Mato Grosso do Sul,
Bahia e Ceará. Porém, muitas vezes são iniciativas desconectadas das políticas nacionais e
com os mesmos vícios das políticas anteriores, ou seja, enfoque na atração imediata de mega
investidores sem a devida preocupação em planejamento amplo e prévio.

As propostas e investimentos para o desenvolvimento do turismo no Brasil enfocam, na maior
parte das vezes, o consumo do espaço natural apropriando-se de lugares, paisagens e demais
recursos naturais e culturais como se este espaço fosse útil somente para o turismo. Atividades
econômicas rurais de baixo impacto, tradicionais ou reveladoras de manifestações culturais
complexas, muitas delas atualmente estagnadas, passam a ser relegadas ou substituídas pela
implantação e oferta de equipamentos, serviços e infra-estrutura turística sem as devidas
valorações e considerações éticas sobre a sua importância em nível local.

Metodologias de planejamento turístico não observam a escala ou velocidade do desenvolvi-
mento do turismo, acarretando desequilíbrios econômicos como fugas de capitais, ou não
otimizando localmente os “clusters” de complementaridade na oferta de serviços e insumos
para a atividade.

Em resumo, a realidade do turismo nacional indica que a atividade está e vai continuar em
franca expansão e as atuais políticas nacionais de desenvolvimento do turismo vão intensificar
o seu impacto sobre os recursos naturais e culturais nacionais, muitos até então pouco explo-
rados ou ignorados.

2.3 - O PERFIL  DAS EMPRESAS TURÍSTICAS  NO BRASIL

Ausência de profissionalismo, informalidade, pequeno porte e pouco capital de investimento são
características ainda marcantes no perfil das empresas nacionais. Embora grandes e organiza-
dos grupos empreendedores turísticos com excelência de qualidade e atuação legalizada este-
jam começando a aparecer no Brasil, tais como as cadeias hoteleiras e de parques temáticos,
alguns especialistas apontam para uma imensa quantidade de oferta de serviços informais, ou
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seja, pousadas, hotéis, operadores, empresas de transportes e guias de turismo sem a devida
habilitação ou licença legal. São pequenas, médias e micro empresas, muitas de cunho familiar,
trabalhando sem profissionalismo e sem gerar os benefícios que lhe cabem, como impostos, e
sem garantias de defesa do consumidor. Esta informalidade não parece incomodar e nem vem
sendo combatida sistematicamente pelo Governo e pelas entidades de classe.

De acordo com levantamento feito pelo SEBRAE nacional, em 1998 cerca de 88% dos empre-
endimentos ligados ao turismo eram micro ou pequenas empresas (Netto, 2000). Apesar de
não haver dados específicos sobre empreendimentos de ecoturismo, um olhar atento neste
setor permite estimar que a porcentagem de empreendimentos de ecoturismo na categoria de
micro ou pequena empresa seja a mesma ou mesmo maior do que a proporção encontrada em
toda a cadeia produtiva do turismo. Uma estimativa razoável é a de que pelo menos 80% dos
empreendimentos de ecoturismo sejam micro ou pequenas empresas.

Embora estudos específicos sobre micro e pequenas empresas turísticas no Brasil não te-
nham sido encontrados, informações relativas ao setor de micro e pequenas empresas no país
servem de parâmetro para analisar a conjuntura das empresas de turismo. Um estudo realiza-
do em 12 estados brasileiros por encomenda do SEBRAE Nacional (Methods Consultoria,
1999) mostra que:

• A taxa de mortalidade de empresas nos doze estados varia de 30% a 61% no primeiro ano
de existência da empresa, de 40% a 68% no segundo ano, e de 55% a 73% no terceiro ano
de existência do empreendimento.

• O porte da empresa é fator de distinção entre empresas em atividade e empresas extintas.
Quanto maior a empresa, maiores as possibilidades de sucesso.

• A falta de capital de giro foi apontada como a maior dificuldade na condução dos negócios.
• Excessiva carga tr ibutária e recessão econômica foram outros fatores relevantes citados

como inibidores da condução dos negócios.
• De acordo com empresas em atividade, experiência anterior ou conhecimento do ramo de

negócio por parte do proprietário é relevante para o sucesso da empresa (fator significante
em 8 dos 11 estados pesquisados).

• Os três principais fatores de sucesso apontados tanto por empresas extintas como em ativi-
dades foram: possuir bom conhecimento do mercado onde atua, ter um bom administrador e
fazer uso de capital próprio.

Portanto, com base nos dados acima para as empresas nacionais de turismo podemos deduzir
que: a) as micro e pequenas empresas de turismo nacional têm alta taxa de mortalidade em
seus anos iniciais; b) a falta de capital de giro, a alta carga tributária e a cada vez maior
competitividade são fatores que dificultam a existência destas empresas; c) experiência anteri-
or no ramo turístico e conhecimento do mercado são fatores importantes para o sucesso de
empreendimentos turísticos. No caso específico do ecoturismo, algumas características pecu-
liares a esta atividade, como a alta sazonalidade de mercado e a distância de grandes merca-
dos emissivos, acabam por contribuir ainda mais para as dificuldades de sobrevivência de um
empreendimento 4 .

4 Este tema é discutido em maior profundidade na seção “O Debate sobre Certificação em Turismo Sustentável”.
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2.4 - O TURISMO BRASILEIRO  NO CONTEXTO DE PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO

O panorama do turismo nacional demonstra que o turismo, apesar de emergente, já é uma
indústria de significativa importância no país. O setor vem apresentando altas taxas de cresci-
mento e, provavelmente, continuará a crescer de forma intensa consoante às tendências mun-
diais e nacionais, aos investimentos e às políticas desenvolvidas para o setor.

Dentro deste contexto de expansão, a pressão sobre atrativos naturais, históricos e culturais
deve aumentar sensivelmente uma vez que estes são a base das políticas nacionais de desen-
volvimento turístico e motivo de forte demanda dos mercados brasileiro e mundial. A maior
par te das políticas e projetos de investimento em turismo não têm a preocupação de
sustentabilidade inerente ao turismo sustentável. Mesmo o ecoturismo, que também se encon-
tra em expansão no Brasil, apresenta deficiências em sua implementação, embora possua
políticas próprias. O mercado não vem adotando os princípios de sustentabilidade esboçados
no conceito da Embratur e também rejeita qualquer iniciativa de regulamentação do setor,
como a que vem sendo tentada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

Apesar de o fluxo de turistas internacionais estar em crescimento, cerca de 80% do turismo no
Brasil é doméstico, com origem nos mercados regionais e intra-regionais. Por outro lado, cerca
de 80% dos empreendimentos de turismo e ecoturismo são micro e pequenas empresas sujei-
tas ao fracasso devido a fatores financeiros e ao fraco conhecimento da atividade.

Estes dados indicam que a indústria do turismo brasileiro se encontra em um estágio de de-
senvolvimento forte, embora recente. Isto significa que um programa de certificação em turis-
mo sustentável terá, à sua disposição, um mercado em expansão e aberto a novidades, po-
dendo colaborar de forma fundamental na orientação do desenvolvimento da indústria do turis-
mo brasileiro rumo aos princípios da sustentabilidade.

Todavia, um programa de certificação em turismo sustentável encontrará um universo empre-
sarial de pequeno porte, muita informalidade, com baixa ou nenhuma capacidade de investi-
mento, alta carga tributária e pouco conhecimento na área. Pelo fato de a certificação ser um
tema ainda desconhecido por muitos empresários e pelo fato de seu processo demandar in-
vestimentos em consultorias e adaptações gerenciais e estruturais, é recomendável que o
programa seja implantado observando os limites dos empreendimentos de turismo no país.

Por fim, a maior parte do mercado consumidor dos produtos turísticos nacionais é doméstica e
tem uma forte característica regional. O programa de certificação em turismo sustentável tam-
bém deve levar este ponto em consideração ao delinear a estratégia de implantação da certificação
e as estratégias publicitárias orientadas a estimular o consumo de produtos certificados.
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3 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CERTIFICAÇÃO
EM TURISMO SUSTENTÁVEL

De forma geral, programas de certificação têm por objetivo ori-
entar o consumidor na escolha de produtos com diferencial
ambiental e social, entre outros, bem como motivar empresas a
atingir, com responsabilidade, a eficiência na qualidade de pro-
dutos e serviços, na segurança do trabalho e na mitigação do
impacto ambiental, entre outras atitudes, mediante o cumprimento
de padrões e normas pré-estabelecidos. Em retorno, estas em-
presas certificadas adquirem maior competitividade no mercado
por estarem associadas ao selo certificador, obtêm economia nos
custos de produção e gestão, maior qualidade nos produtos e
serviços, maior aceitabilidade por parte do consumidor e a aber-
tura de mercados internacionais (Bien, 1999).

No turismo, esquemas de certificação manifestam-se por meio
de um logotipo que identifica negócios que demonstram, ou rei-
vindicam demonstrar, excelência em um padrão de eficiência. O logotipo associado a determi-
nado serviço ou produto pode demonstrar suas credenciais ambientais e sociais que, teorica-
mente, permitem aos consumidores identificar companhias responsáveis. Uma variedade de
esquemas de certificação já existe e alguns são mais amplos que outros.

As principais características desses programas são: a) área de abrangência; b) unidades cer-
tificadas; c) critér io de avaliação; d) requisitos para participação e uso da logomarca (selo
verde); e) formas de credenciamento 5  e certificação. Estas principais características são dis-
cutidas abaixo, tendo como base alguns dos principais programas de certificação em turismo
sustentável existentes.

3.1 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Como demonstrado pela tabela 5, a abrangência dos programas de certificação pode ser inter-
nacional (mundial ou vários países), nacional ou regional. Propostas atuais demonstram o
caráter dinâmico dos diferentes programas como o CST da Costa Rica que quer ampliar o seu
raio de ação atingindo o mercado total da América Central.

FO
TO

: 
S

E
R

G
IO

 S
A

LA
Z

A
R

/W
W

F
-B

R
A

S
IL

5 A palavra credenciamento tem a conotação do termo em inglês “accreditation” que significa credenciar, fiscalizar e
monitorar o selo, as empresas cer tificadoras, os padrões e os critérios globais e nacionais.
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3.2 - UNIDADES DE CERTIFICAÇÃO  DO TURISMO

Os programas são caracterizados por focarem em setores específicos da indústria, como hos-
pedagem, atrativos, produtos ou operadoras. A tabela 6 apresenta um resumo sobre a discus-
são e os aspectos positivos e negativos da certificação nas diferentes unidades certificadas.
Em se tratando de uma proposta que visa proteger e conservar áreas frágeis e de importância
para a manutenção da biodiversidade, como é o caso brasileiro, a unidade ideal a ser certifica-
da seria o complexo de produtos, atrativos e serviços turísticos de uma determinada região (ou
destino), garantindo a controle total dos impactos gerados. Porém, este enfoque esbarra na
dificuldade em obter o envolvimento e a adesão de todos os interessados.
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3.3 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  POR PROCESSO E DESEMPENHO

Existem dois tipos básicos de programas de certificação: os baseados em avaliação de siste-
mas de gestão interna (processos) e os baseados no cumprimento de normas externas e
mensuráveis (desempenho). Para ser eficaz e ter credibilidade, esquemas de certificação de-
vem ser fundamentados em processos e desempenho (encoraja a implementação de um sis-
tema de administração e estipula objetivos operacionais específicos). De acordo com Bien
(1999), apesar de cada uma das duas formas de sistemas focarem em um tipo de avaliação, de
maneira geral a maioria dos programas de certificação tem pelo menos um pouco de cada um.
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Baseado no sistema da série ISO 14001 de padrão de administração ambiental, o Green Globe
21, por exemplo, permite aos participantes fixar seus próprios objetivos.  A certificação é base-
ada em processo ao invés de desempenho. Isto significa que uma companhia certificada que
desenvolveu uma política ambiental e montou um sistema de administração ambiental pode
estar, no entanto, operando de forma prejudicial. A certificação e o logotipo podem ser obtidos
por uma companhia ambientalmente irregular desde que tenha empreendido o programa. O
Green Globe 21 está, porém, movendo-se agora para incluir indicadores de desempenho em
sua proposta e corr igir tal distorção.

3.3.1 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  POR PROCESSOS (GESTÃO INTERNA )

O mais conhecido sistema de avaliação de gestão interna é a ISO. Neste sistema as empresas
buscam atender a uma série de requisitos de gestão ambiental estabelecidos internacional-
mente, mas devem também cumprir a legislação ambiental local. A grande diferença em rela-
ção ao sistema de avaliação por desempenho é o fato de que as próprias empresas estabele-
cem as metas a serem alcançadas, sendo certificadas após atingirem os padrões internacio-
nais de gestão estabelecidos pela ISO. Apesar de atenderem a critérios ambientais, este tipo
de certificação não implica necessariamente em sustentabilidade, pois os critérios de certificação
são baseados nas normas ISO e não nos possíveis impactos e na capacidade de absorção
pelo ambiente e pela comunidade onde se localiza a empresa (Bien, 1999; Synergy, 2000).

O sistema de avaliação do Green Globe 21 é baseado no sistema de gestão ambiental da ISO
14001 havendo, porém, a incorporação dos princípios da Agenda 21 para Viagens e Turismo
elaborados pela World Travel and Tourism Industry-WTTC e pela World Tourism Organization-
WTO. Tal agregação promove a adequação do sistema ISO para a realidade do turismo. No
caso da certificação de comunidades, há ainda a inclusão da consulta aos diversos segmentos
impactados pela atividade turística.

3.3.2  - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  POR DESEMPENHO (NORMAS EXTERNAS E MENSURÁVEIS)

Ao contrário do modelo anterior, este tipo de programa de certificação estabelece critér ios de
desempenho a serem alcançados pelas empresas que desejarem ser certificadas. Visando a
promoção de maior sustentabilidade do turismo, estes programas estabelecem metas
mensuráveis de práticas que extrapolam as exigências da legislação vigente ou de qualidade
na gestão. Uma das vantagens associadas a este tipo de sistema é que ele reconhece as
iniciativas que realmente estejam reduzindo o impacto ou são sustentáveis. Um dos problemas
associados a este tipo de iniciativa é o custo para alcançar os padrões estabelecidos, princi-
palmente por parte de empreendimentos que geram alto impacto ambiental. Por isto, este tipo
de programa corre o risco de ter sua abrangência limitada (Synergy, 2000).

O programa de certificação da Costa Rica é baseado na avaliação de desempenho com al-
guns componentes do sistema de gestão. A avaliação do nível de sustentabilidade de um
empreendimento é feita através da análise de 153 variáveis, cobrindo o desempenho em qua-
tro áreas específicas (ambiente físico-biológico, estrutura, clientes e ambiente socioeconômico).
Em face da dificuldade por parte das empresas em alcançar o desempenho estabelecido e
com o objetivo de motivar a busca por certificação, o programa da Costa Rica oferece cinco
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níveis de certificação (ver abaixo).
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3.4 - REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  E USO DA LOGOMARCA  (SELO DE CERTIFICAÇÃO )

Conforme demonstrado pela Tabela 5, com exceção da Costa Rica, todas as iniciativas de
certificação cobram taxas de inscrição e anuidade como forma de buscar a auto-suficiência do
programa. Estas taxas variam de acordo com a dimensão do empreendimento, ou iniciativa, e
também por programa. Como exemplo, a taxa de inscrição do Green Globe 21 varia de US$
350,00 para empresas com menos de 50 funcionários a US$ 5.000 para corporações interna-
cionais. Já o programa de certificação da Austrália cobra taxas de inscrição e anuidade base-
adas no faturamento anual das empresas.

A autorização de uso do selo do programa certificador apresenta grande variedade de opções
entre os diversos programas existentes. O da Costa Rica autoriza o uso do selo a partir do
momento em que o empreendimento atinge 20% de sua escala de avaliação de sustentabilidade.
Contudo, é feita a referência ao nível alcançado, que varia de um a cinco (até a presente data,
nenhuma empresa atingiu o nível máximo). O programa australiano oferece três categorias de
certificação e possui três logomarcas: turismo de natureza (Nature Tourism Accreditation), e-
coturismo (Ecotourism Accreditation) e ecoturismo avançado (Advanced Ecotourism
Accreditation). Ao se inscrever, o proprietário do empreendimento preenche um formulário que
contém questões de avaliação do produto e paga as taxas de inscrição. Se a avaliação do
pedido de inscrição for positiva, o proprietário recebe autorização para uso da logomarca bem
como um kit com material promocional de suporte. A certificação é valida por três anos.
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No Green Globe 21 são duas as logomarcas com pequena diferença entre elas. A primeira é
destinada a empresas e comunidades que formalmente se comprometem a cumprir com o
processo de certificação em um determinado período. A segunda, que acrescenta um traço
como uma marca de “visto”, é para empreendimentos e comunidades que atingiram todos os
critérios do programa de certificação.

Se partirmos do princípio de que um programa de certificação de credibilidade deve requerer
dos participantes buscar ou exceder critér ios e indicadores de desempenho anteriores, esque-
mas que permitem o uso da logomarca tão logo é concretizada a adesão podem estar enga-
nando ou confundindo os consumidores (por exemplo, o Green Globe 21).  Um logotipo sutil-
mente diferente é oferecido quando a certificação é alcançada, mas é improvável que os con-
sumidores reconheçam a diferença. O Green Globe 21 sofreu várias metamorfoses que au-
mentou a confusão, dentro da indústria, sobre o que é requerido para a certificação. Como
resultado, seu logotipo permanece em uso em mais de 500 companhias, porém somente cerca
de 60 das quais conhecem e adotam as exigências atuais para uso.

3.5 - FORMAS DE CREDENCIAMENTO  E CERTIFICAÇÃO

Um dos principais componentes dos programas de certificação é a forma de avaliação e
monitoramento do sistema como um todo e das empresas certificadas ou em processo de
certificação. Além de eficiente, é fundamental que esta forma de avaliação e monitoramento
tenha credibilidade pois, sem isso, turistas e empresas não responderão ao apelo do selo
certificador. São duas as formas mais comuns de credenciamento: a independente, realizada
por terceiros, e a feita pela própria instituição promotora do programa de certificação.

O processo envolve, primeiro, a captação de empresas para se certificarem. Depois, a cobran-
ça de taxas para que estas empresas sejam certificadas e, finalmente, a definição e a avalia-
ção de critérios que avalizam ou não a certificação das empresas. Os programas de certificação
que executam todas estas funções são questionados quanto à ética do processo. No entanto,
estes programas podem e procuram aumentar a credibilidade de seu sistema de avaliação e
monitoramento. O NEAP (Austrália), por exemplo, exige que as empresas apresentem duas



35

Série Técnica WWF-Brasil   Volume IX

Certificação em Turismo

cartas de recomendação, sendo que uma deve ser de alguém que trabalha na gestão de uma
área protegida na região da empresa em processo de certificação. Também faz auditorias por
amostragem e tem seu conselho certificador composto por representantes de diferentes insti-
tuições (Ecotourism Association of Australia, 2000; Synergy, 2000).

Essa forma de avaliação e monitoramento predominava até o início dos anos 90. Mas na última
década, buscando maior credibilidade, os programas de certificação passaram a adotar a
certificação e o credenciamento através de entidades independentes. Este processo compre-
ende a existência de uma organização credenciadora que é independente da entidade gestora
do programa. Esta entidade, por sua vez, promove a qualificação e o credenciamento de outras
instituições e indivíduos (certificadores) para que estes analisem e realizem o monitoramento
das empresas, avalizando ou não a certificação das mesmas. A entidade credenciadora tam-
bém promove auditorias, geralmente por amostra, nas empresas certificadas para assegurar a
idoneidade e a qualidade da avaliação realizada pelos certificadores. Enfim, retira-se da insti-
tuição gestora do programa de certificação o encargo e a autoridade de decidir quem deve ou
não ser certificado e cr ia-se um esquema que monitora os certificadores. O Green Globe 21 se
utiliza deste sistema através da Societé Générale de Suveillance (SGS), uma entidade
certificadora internacional.

Um caminho possível para um avanço no processo de credenciamento dos certificadores seria
a criação de uma organização tipo guarda-chuva que pudesse estabalecer critérios e padrões
comuns e monitora todos os esquemas. Dessa forma, haveria um fortalecimento na credibilidade,
facilitaria a comparação entre esquemas e estimularia o reconhecimento do consumidor por
um único logotipo. A Rainforest Alliance está atualmente empreendendo um estudo sobre a
viabilidade de tal organização e o WWF-Internacional e o WWF-Brasil possuem cadeira no
grupo diretor deste projeto.
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6 A definição de  “consciência ambiental” e quem a tem ou não são temas sujeitos a diferentes interpretações (p.ex. as
nações indígenas e sua relação com o meio ambiente). Questões associadas a diferentes interpretações da natureza vão
ser abordadas em outras seções deste documento. Neste caso específico, consciência ambiental se refere à população
composta por moradores de centros urbanos e submetidos a teorias desenvolvimentistas e utilitárias ainda vig entes, mas
que começou a ser questionada pelo movimento ambientalista iniciado na década de 60.

4. - DEBATE SOBRE CERTIFICAÇÃO EM TURISMO SUSTENTÁVEL

Como demonstrado nas seções anteriores, a forte
expansão do turismo vem exercendo crescente
pressão em destinos dotados de recursos natu-
rais e culturais e, consequentemente, o surgimento
ou incremento de efeitos negativos associados.
Esta pressão e os impactos do turismo alardea-
dos em praticamente todos os países onde a in-
dústr ia se encontra presente, está levando aos di-
versos segmentos envolvidos a proposição de prá-
ticas de planejamento, manejo e marketing para
minimizar tais efeitos indesejados e dar maior sustentabilidade ao turismo.

A utilização de esquemas de certificação para promover as formas sustentáveis de turismo é uma
das mais recentes estratégias empregadas que incluem, ainda, códigos de conduta, diretrizes
setoriais, disseminação de práticas melhores e exemplares e regulamentos governamentais, entre
outros. Atualmente, programas de certificação em turismo sustentável ou ecoturismo estão sendo
implementados por diferentes setores da indústria em vários países, sendo que alguns em escala
global (Sanabria, 1999; Sasidharan, Sirakaya, & Kerstetter, 2000; Synergy, 2000). Nesta seção
analisaremos os principais motivos que levam à implementação de programas de certificação em
turismo bem como os problemas e desafios associados a estes programas.

4.1  - POR QUE CERTIFICAR  O TURISMO?

O progressivo debate em torno das questões ambientais, que teve seu início na década de 60
e vem se intensificando a cada ano, está contribuindo para que a sociedade, de forma geral,
fique mais atenta aos hábitos diários e aos impactos destes no meio ambiente. Houve a socia-
lização da “consciência ambiental”, antes limitada a um reduzido número de pessoas como
cientistas, ativistas da sociedade civil e funcionários de órgãos ambientais 6  (Kalafatis, Pollard,
East, & Tsogas, 1999; Straughan & Roberts, 1999). Este aumento da consciência ambiental
deu origem a um novo segmento de mercado composto por consumidores com atitudes posi-
tivas em relação a “produtos verdes” ou a adoção da ética no consumo (Chon & Singh, 1995;
Gobbi, 2000; Martin & Simintiras, 1995; Miles, Munilla, & Russell, 1997; Polonsky & Ottman,
1998; Strong, 1996; Yam-Tang & Chan, 1998).

Percebendo esta mudança nas atitudes do consumidor, diferentes setores industriais e comerci-
ais começaram a desenvolver estratégias publicitárias e de produção para adequar seus produ-
tos aos padrões ambientais, surgindo então os chamados produtos ambientalmente corretos, ou
“produtos verdes”. Como exemplo, entre 1990 e 1995, no Reino Unido, o número de produtos
verdes lançados no mercado aumentou em 2000% e representou 9,2% de todos os novos produ-
tos lançados (Salzman, 1991, in Martin & Simintiras, 1995). Nos Estados Unidos, um estudo da
Green Market Alert verificou que quase 13% de todos os novos produtos lançados no mercado
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eram associados a produtos verdes, sendo que este número cresce para 41% em relação a
produtos direcionados ao uso residencial (Vlosky, Ozanne, & Fontenot, 1999).

Embora uma parte das empresas e organizações tenham desenvolvido produtos menos
impactantes ou sustentáveis, várias outras criaram produtos com falsas características
ambientais ou montaram campanhas publicitárias para atrair consumidores mais conscientes
(Martin & Simintiras, 1995). Termos como turismo natural, turismo científico, turismo cultural,
turismo responsável, turismo ambiental, ecoturismo, turismo de aventura e muitos outros são
largamente utilizados pelo mercado e, nem sempre, suas atividades são desenvolvidas com
base no turismo ambiental e socialmente responsáveis (Kutay, 1993). Mihalic (1996) também
descreve este fenômeno, classificando-o como “eco-determinantes para o turismo”. São em-
presas - especialmente agências e operadoras - que tentam ampliar o efeito de marketing de
seus produtos turísticos associando-os a certas palavras como turismo ecológico, natural, ro-
mântico, alternativo, humano, leve ou ativo. Ao fazer isto, esses empreendimentos caracteri-
zam seu produtos como verdes, mesmo sem atender aos requerimentos para classificá-los
como ambientalmente corretos.

A necessidade de produtos sustentáveis, a conscientização do consumidor e o falso uso de eco-
determinantes são, portanto, argumentos favoráveis aos programas de certificação. Para propici-
ar aos empreendimentos uma forma de diferenciar produtos realmente verdes (ou sustentáveis)
dos falsamente verdes e, consequentemente, atrair o mercado consumidor mais consciente,
várias organizações têm implementado programas de certificação ambiental para produtos di-
versificados, como madeira (Lucier & Shepard, 1997; Vlosky et al., 1999) e café (Gobbi, 2000).

Na área do ecoturismo, consumidores têm dado maior atenção aos produtos que dão suporte
a comunidades locais, incrementam a conservação e educam seus clientes sobre como
minimizar os impactos ambientais e respeitar as culturas locais (Brackenbury, 1993). De modo
geral, querem informações sobre o destino, as características do meio ambiente e da cultura
local. Porém, no Brasil, os consumidores provenientes de grandes centros urbanos ainda não
apresentam real consciência de que o consumo do produto turístico gera maior demanda de
consumo, principalmente de recursos naturais sensíveis a altas cargas turísticas, afetando o
seu equilíbr io e a sua própria capacidade de atração.
Embora seja ainda um fenômeno relativamente recente na indústria do turismo, de acordo com
um estudo feito a pedido do WWF-Inglaterra sobre programas de certificação em turismo,
estima-se que mais de uma centena em nível internacional, nacional ou regional já sejam
promovidos para potenciais consumidores (Synergy, 2000). Este grande número de programas
implementados demonstra a importância desta estratégia para a indústria do turismo e para os
objetivos de sustentabilidade.

4.2 - PRINCIPAIS  SUPOSIÇÕES ASSOCIADAS À CERTIFICAÇÃO  EM TURISMO SUSTENTÁVEL

Programas de certificação em turismo foram definidos pelo documento do WWF-Inglaterra
como:

“Programas de certificação em ecoturismo cobrem uma ampla gama de iniciativas
que fornecem uma logomarca às companhias que atendem (ou dizem que aten-
dem) a critér ios básicos. Este selo basicamente permite que estas companhias, ou
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FIGURA 1: CERTIFICAÇÃO EM TURISMO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVIDADE DE MERCADO

Como demonstrado pela Figura 2, os programas de certificação em turismo sustentável têm
como meta atrair produtos verdes e, também, aqueles não ambientalmente corretos (incluindo
os “falsos verdes”) para se afiliarem a programas de certificação motivados pelo ganho em
competitividade no mercado. O objetivo é gerar uma mudança progressiva em favor da maior
sustentabilidade de produtos ou destinos turísticos, conforme as seguintes suposições:

1. Um produto ou destino turístico somente será certificado se atender a critérios definidos
pela entidade certificadora;

2. Turistas ambientalmente conscientes vão dar preferência a produtos ou destinos certifica-
dos em detrimento dos não certificados;

3. Motivados pela possibilidade de maior competitividade, produtos e destinos turísticos vão
procurar atender aos cr itérios de certificação em turismo sustentável.

Apesar de induzirem a consequências aparentemente lógicas, estas suposições estão sujeitas a
uma série de fatores que podem implicar na falência de um programa de certificação. Discutimos,
a seguir, alguns destes fatores e a implicação destes com cada uma das três suposições.

Suposição 1: Um produto ou destino turístico somente será certificado se atender a critérios
definidos pela entidade certificadora.

destinos turísticos, demonstrem suas credenciais ambientais para consumidores.
Programas de certificação incluem programas de selo verde (ecolabelling), progra-
mas em que critérios para se afiliar são estabelecidos e uma taxa de afiliação é
cobrada em retorno ao uso de uma logomarca, programas de auto-certificação
(self assessed accreditation) e programas auditados e monitorados por terceiros
ou entidades independentes (certificação independente)” (Synergy, 2000).

Selos verdes (ecolabel, green label) foram definidos por Sasidharan et Al (2000) como
logomarcas utilizadas para comunicar as credenciais ambientais de uma companhia, com a
esperança de que os consumidores desenvolvam atitudes positivas em relação ao produto, ou
serviço ao destas companhias. Portanto, para os propósitos deste estudo, quando o termo selo
verde for citado será em referência a logomarcas utilizadas por programas de certificação.

De acordo com as definições acima, pode-se afirmar que os programas de certificação em
turismo visam promover o turismo sustentável através do aumento da competitividade de pro-
dutos, ou a identificação dos destinos turísticos ambientalmente adequados.
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Uma das principais questões associadas e esta suposição é a definição de quais critér ios
deverão ser alcançados para que um produto ou destino seja certificado. Em outras palavras, o
que vai ser estabelecido como padrão e posteriormente monitorado para se definir produtos,
empreendimentos ou destinos turísticos estão, de fato, empregando práticas de turismo sus-
tentável?

As definições destes critérios são baseadas no uso de indicadores para mensurar se as diretri-
zes de turismo sustentável estão sendo alcançadas. O problema é que não existe, ainda, um
consenso sobre um conjunto de indicadores para mensurar o desenvolvimento sustentável e,
consequentemente, turismo sustentável (Faulkner & Tideswell, 1997; Jacoby, Manning, Fritz, &
Rose, 1997; Nazarea, Rhoades, Bontoyan, & Flora, 1998; Warnken & Buckley, 2000). Em um
estudo recente sobre indicadores de ecoturismo, Sirakaya, Jamal e Choi (2000) concluíram
que não há, no mundo, um comum acordo sobre sistemas de mensuração e monitoramento do
turismo e que oriente administradores e técnicos a criar políticas e estratégias para minimizar
a degradação de recursos naturais, sociais e culturais.

Atenta à necessidade de definir indicadores gerais apropriados para o turismo sustentável e
que atendam às características específicas de cada região, a Organização Mundial do Turismo
(OMT) desenvolveu uma lista contendo os principais indicadores para o turismo sustentável
(Core Indicators of Sustainable Tourism). Acompanhando a lista, a OMT já oferece uma série
de indicadores suplementares com a recomendação de que “é importante que cada área de-
senvolva um conjunto de indicadores que considere mais relevante para a sua própria situa-
ção” (World Tourism Organization, 1998, p. 135).

A observação da OMT é extremamente relevante e deve ser considerada por programas de
certificação em turismo sustentável. Os indicadores atualmente em uso têm recebido críticas
por se concentrarem nos aspectos ecológicos da questão ambiental e negligenciarem as co-
munidades locais e a relação destas com o ecossistema (Sirakaya et al., 2000). Além disso, os
atuais indicadores de sustentabilidade estão também sendo criticados por sua tendência em
representar os interesses e a ótica da sociedade industrial e urbana e, sobretudo, de países
desenvolvidos do Ocidente onde tiveram sua origem. Para evitar esta situação, sugere-se o
desenvolvimento de indicadores mais sensíveis e relevantes ao contexto cultural que objetivam
mensurar, refletindo a realidade específica de cada região (Nazarea et al., 1998).

Em uma tentativa de abordar questões relativas a indicadores e reconhecendo a complexidade
dos ecossistemas, das comunidades envolvidas e da indústria do turismo, Sirakaya et al. (2000)
propôs as seguintes recomendações para o desenvolvimento de indicadores de turismo sus-
tentável:

a)Envolver aspectos ambientais, tecnológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos e psi-
cológicos;

b)Considerar o fato de que turismo envolve produtos locais, mas que podem ser consumidos
também internacionalmente;

c) Propiciar a compreensão dos efeitos cumulativos de todos os impactos e não se limitar a
impactos específicos;

d)Envolver os diferentes segmentos impactados pela atividade turística no desenvolvimento e
utilização dos indicadores.
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Em resumo, para a definição dos critérios de certificação em turismo sustentável é recomendá-
vel que estes partam de uma base de indicadores mais amplamente aceita, que aborde tanto
aspectos ecológicos quanto socioculturais do desenvolvimento do turismo e que, principal-
mente, inclua estrategicamente a participação dos diversos atores locais na definição destes
indicadores (ou critérios de sustentabilidade). No caso brasileiro, o envolvimento daqueles
setores, ou das empresas do mercado que já iniciaram processos de certificação, serve para
contr ibuir com sua experiência, assim como para fortalecer a legitimação do processo.

Suposição 2: Produtos ou destinos turísticos certificados terão a preferência dos turistas em
detrimento aos não certificados.

De acordo com esta suposição, o sucesso dos esquemas de certificação em termos de ado-
ção por parte do mercado depende da demanda de consumidores para o turismo responsável.
Isto proporcionaria para empresários do turismo um poderoso incentivo do tipo “reserva de
mercado”  ou “vantagem competitiva” por demonstrar um desempenho que foi melhorado pela
certificação. Assim, consumidores identificarão e responderão positivamente a empreendimentos
ou destinos turísticos, promovendo seus produtos associados a selos verdes.
Dois problemas podem ser associados a esta suposição: a) a multiplicidade de esquemas de
certificação e b) a ausência de evidência empírica de que consciência ambiental reflete em
comportamento de compra.

Como mencionado anteriormente, estima-se que mais de 100 programas de certificação já
estejam em funcionamento. Estes programas têm diferentes abrangências geográficas (inter-
nacionais, nacionais e regionais) e se destinam a diferentes segmentos do turismo (hotéis,
atrativos, operadoras, transportes etc.). Alguns exemplos são (Sasidharan et al., 2000):

• Green Globe 21, patrocinado pelo Conselho Mundial de Turismo (WTTC), um programa
mundial e cobre diversos setores da indústria;

• Australian National Ecotourism Accreditation Program (Programa Australiano de
Credenciamento Nacional em Ecoturismo), um programa nacional que tem seu foco em
hospedagem, atrativos naturais e operadores;

• Ecotel, um programa internacional de certificação em hotelaria.

Esta multiplicidade de programas de certificação pode confundir o consumidor e anular o im-
pacto de selos verdes no discernimento entre iniciativas sustentáveis e não sustentáveis. Como
exemplo, ao chegar à Austrália um turista deseja ficar em um hotel certificado. No entanto,
alguns hotéis são certificados pelo Green Globe, outros pelo Programa Australiano de
Certificação e outros pelo Ecotel. Como o turista vai decidir qual é o melhor programa de
certificação? Este quadro fictício, mas possível, indica que no futuro possa haver, inclusive,
concorrência entre programas de certificação, confundindo ainda mais os consumidores e
minimizando, ou anulando, os objetivos dos programas de certificação.

Um possível contra-argumento ao que foi debatido acima pode ser a alegação de que progra-
mas de certificação ainda são recentes e, portanto, desconhecidos dos consumidores. No
entanto, não foi isto que Nelson and Williams (1997, citado em Morgan, 1999) concluíram após
uma pesquisa com usuários de praias no Reino Unido. Segundo estes autores, somente 11%
dos usuários reconheceram o selo verde da Blue Flag, enquanto 7% pensaram que se tratava
de um símbolo indicando perigo. A certificação através do selo da Blue Flag é administrado
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pela Foundation for Environmental Education in Europe. O programa começou em 1985 na
França e atualmente mais de 2.500 praias e marinas em 21 países europeus ostentam o selo
da Blue Flag. Promovida por meio de panfletos, outdoors nas praias, imprensa e bandeiras
com o selo, a expectativa era de que a logomarca da Blue Flag fosse amplamente conhecida
por usuários de praias.

Outro questionamento à suposição de que produtos ou destinos turísticos certificados terão a
preferência dos turistas é a falta de evidência de que consciência ambiental tem efeito prático
no comportamento de compra. Ou pode-se supor que a baixa adoção por parte dos consumi-
dores às iniciativas em certificação existentes se deve à aparente falta de compromisso dos
consumidores com a sustentabilidade na escolha dos roteiros, apesar de recentes pesquisas
indicarem uma crescente vontade para consumir produtos mais sustentáveis. Atualmente, os
fatores determinantes mais fortes são preço, saúde e segurança.

Embora muitos estudos tenham identificado a correlação entre consciência ambiental e atitude
de compra, a maioria dos estudos também mostrou pouca ou nenhuma evidência de que esta
atitude é convertida em comportamento de compra (Martin & Simintiras, 1995; Sirakaya et al.,
2000; Yam-Tang & Chan, 1998). A consciência ambiental existe, o consumidor reflete esta
consciência em sua intenção de compra, mas na hora de efetuar a compra outros fatores
interferem na decisão, fazendo que esta não seja necessariamente pela aquisição de produtos
verdes.

No caso específico do turismo, o debate entre atitude e comportamento não é recente. Embora
estudos para medir e prever atitudes de turistas (ou potenciais) sejam amplamente utilizadas
por pesquisadores e profissionais da área, esta prática tem sido criticada sob o argumento de
que os turistas não são capazes, ou não desejam expressar os motivos que os levam a decidir
em relação a um destino ou produto. Para muitos, é mais apropriado estudar o comportamento
dos turistas (experiências vividas) e não as atitudes (Shoemaker, 1994; Snepenger, 1987).

A importância de estudar o comportamento de turistas, ao invés das atitudes, foi abordada por
Morgan (1999). Ele realizou uma pesquisa sobre as preferências e prioridades de freqüentadores
de praia ao selecionar uma entre 70 opções de praias na Escócia. Os resultados desta pesquisa
foram então comparados com a classificação dada a estas praias por dois sistemas de certificação,
o Blue Flag e o Seaside Award (um programa Britânico). Os resultados indicam que há uma
diferença significante entre a preferência dos visitantes e os programas de certificação.  Como
exemplo, enquanto para um grande número de visitantes o ideal seria que não se implementassem
mais infra-estrutura nas praias (de apoio ao turista, acessos etc.), ambos os programas de
certificação requerem estes tipos de investimentos para que a praia seja certificada. Ou seja,
existe uma diferença entre os padrões adotados pelos programas de certificação mencionados
acima e os utilizados pelos visitantes ao decidir qual praia freqüentar. Como forma de reduzir
esta diferença e aumentar a eficiência de programas de certificação, Morgan propõe que ao
definir os critérios de certificação, além dos critérios ambientais mais freqüentemente utilizados,
deve-se contemplar as motivações e preferências dos turistas em relação ao tipo de produto ou
destinos a serem certificados.

A ausência de correlação entre a atitude e o comportamento ambiental de consumidores pode
também estar associada aos seguintes fatores: a) os consumidores não percebem seu ato de
compra (comportamento) como uma forma de reduzir o impacto ambiental, ou melhorar o meio



42

Série Técnica WWF-Brasil   Volume IX

Certificação em Turismo

ambiente, b) as atitudes de compra podem ser influenciadas por interesses próprios (conforto,
preço, segurança, prazer etc.). De acordo com Yam-Tang & Chan (1998), em muitos casos am-
bos os fatores influenciam consumidores no processo de definição por um produto ou serviço.

Portanto, para intensificar resultados, é recomendável que programas de certificação em turis-
mo sustentável invistam também na educação e informação dos turistas quanto às
consequências positivas e negativas geradas pelos produtos consumidos e pelo comporta-
mento deles nas áreas visitadas.

Além de a educação ambiental, que já é um dos objetivos e instrumentos do ecoturismo, a
necessidade e utilidade em intensificar as políticas de educação e informação ambiental em
programas de certificação é substanciada pela teoria do comportamento pró-social (prosocial
behavior theory). De acordo com Gramann (1995), o comportamento pró-social beneficia ter-
ceiros e é desempenhado voluntariamente. Embora esta ação voluntária demande algum sa-
crifício por parte de quem a desempenhe (tempo, dinheiro etc.), não há necessidade de esta-
belecer incentivos como compensações materiais, ou ameaças de penalidades para motivar
alguém adotar o comportamento desejado. O comportamento pró-social pode ser estimulado
por meio de duas estratégias: consciência das consequências (awareness of consequences) e
reconhecimento da responsabilidade (ascription of responsability). No caso dos programas de
certificação, estas estratégias podem ser utilizadas para melhor informar e educar os tur istas
sobre os impactos de empreendimentos turísticos, levando-os tomarem consciência das
consequências ao consumir produtos e serviços que não respeitam padrões sociais e ambientais
de menor impacto ou de sustentabilidade. Ao mesmo tempo, deve-se empreender um esforço
de comunicação para fortalecer os impactos positivos de empreendimentos e destinos turísti-
cos certificados, visando criar um elo entre o comportamento do turista e os resultados efetivos
na questão ambiental e social.

Suposição 3: Motivados pela possibilidade de maior competitividade, produtos e destinos tu-
rísticos procuram atender a critér ios de certificação em turismo sustentável.

A adoção de programas de certificação pelo setor do turismo é, hoje, reduzida (menos de 1%)
e a certificação do turismo não alcançou o sucesso alcançado por esquemas como o Conselho
de Manejo Florestal (FSC) no setor madeireiro. Partindo deste contexto, esta suposição pode,
em parte, ser explicada pela tradicional teoria da utilidade (utility theory) que diz: indivíduos ou
organizações somente seguirão normas e regulamentos se obtiverem recompensas ou forem
ameaçados com sanções no caso de não adotarem as normas e regulamentos (Sirakaya &
Uysal, 1997). Portanto, empreendimentos e destinos turísticos passariam a adotar os critérios
de certificação motivados pela possível resposta positiva do mercado à logomarca dos progra-
mas. Já a não certificação pode ser vista como uma ameaça, pois pode gerar desvantagens de
mercado ou restr ições legais.

Sirakaya e Uysal (1997) testaram esta teoria por meio de um estudo com operadoras dos
Estados Unidos, Canadá e México que operam produtos turísticos baseados em recursos
naturais (turismo na natureza). O foco da pesquisa era descobrir quais as razões levavam
estas operadoras a voluntariamente adotar (ou não) as diretrizes da The International Ecotourism
Society (TIES). De acordo com este estudo, a moralidade pessoal (ética) foi o único fator que
apresentou influência significativa para elas adotarem as diretrizes. Por outro lado, a não ado-
ção diminuía de acordo com a percepção dos operadores de que a violação das diretr izes não
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era uma ameaça, ou não gerava prejuízo. Estes resultados levaram os autores a propor que
iniciativas voltadas a promover o turismo sustentável, como programas de certificação, devem
investir mais em programas cujo objetivo é informar os proprietários de estabelecimentos turís-
ticos sobre os impactos do turismo como forma de ampliar a ética profissional. Ainda de acordo
com os autores acima, programas de certificação são uma iniciativa válida para motivar propri-
etários a adotarem práticas mais sustentáveis, uma vez que sua eficiência premia proprietários
e destinos que atendam a diretrizes de menor impacto.

As conclusões do estudo dão suporte a programas de certificação e mostram que é importante
investir na formação e estimular princípios de ética ambiental e responsabilidade social de
proprietários e administradores de empreendimentos e destinos turísticos, já que a ética é um
dos fatores que pode levar ao aumento de participação em programas de certificação.

Outro fator que pode impactar a adesão a programas de certificação é o custo. Para adequa-
rem-se aos critérios de certificação, empreendimentos e destinos  turísticos terão que realizar
investimentos em novas formas administrativas e operacionais, demandando recursos finan-
ceiros e humanos; em alguns casos significativos diante da dimensão e capacidade de inves-
timento disponível. Estes investimentos, argumentam os proponentes de programas, serão
compensados pela utilização de novas práticas e tecnologias que proporcionam redução do
custo operacional. Em complemento, a preferência por parte de consumidores proporcionará
maior competitividade ao produto ou destino turístico certificado.

No entanto, devido à baixa condição de investimento por parte da maioria dos proprietários de
estabelecimentos turísticos, é possível que os custos de se associar a um programa de
certificação sejam transferidos para o preço final, havendo risco de que estes produtos e des-
tinos percam competitividade no mercado. No caso do FSC, onde o clamor pela proteção das
florestas tropicais possui maior ressonância do que pelo turismo responsável, o preço de pro-
dutos oriundos de florestas certificadas chega a ser 40% maior do que aqueles de origem
convencional e, mesmo assim, apresentam demanda maior do que a oferta.

No caso do turismo, se a resposta do mercado a produtos certificados não for tão favorável
quanto o desejado, conforme abordado anteriormente, ironicamente os produtos e os destinos
não certificados podem ser os maiores beneficiados dos programas de certificação. Como não
terão que investir recursos adicionais para atender aos padrões dos programas de certificação,
produtos não certificados terão condições de ser colocados no mercado com preços mais
acessíveis do que os certificados (Sasidharan et al., 2000).

Outra possível conseqüência negativa associada com os custos de adesão a programas de
certificação é relacionada à limitada capacidade de micro e pequenas empresas turísticas
investirem nas demandas dos programas de certificação (Gobbi, 2000; Sirakaya, 1997; Synergy,
2000). A maioria dos empreendimentos turísticos se enquadra na categoria de micro ou pe-
quena empresa e encontra-se em áreas rurais ou cidades de pequeno porte, distante dos
maiores fluxos turísticos (Morrison, 1996). Além disso, segundo, Mckersher (1998), os micro e
pequenos empresários não dispõem de capital inicial e de giro, o que é uma das maiores
causas do alto índice de fracasso dos empreendimentos turísticos deste porte. Ainda de acor-
do com McKersher, a maioria dos empreendimentos que trabalha com produtos turísticos
centrados na natureza não tem somente as mesmas características acima, mas também está
sujeito à alta sazonalidade e volatilidade na operação de seus produtos. Portanto, os custos
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associados a programas de certificação podem, de fato, beneficiar empresas que trabalham
com o tur ismo de grande escala. Em vez de promover os empreendimentos de pequena esca-
la,  uma das maiores diretrizes de turismo sustentável, programas de certificação podem, na
verdade, promover um mercado dominado por grandes grupos nacionais ou internacionais da
indústria do turismo (Sirakaya et al., 2000).

Esta possibilidade é ainda maior no caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, onde
boa parte dos programas de certificação estão sendo implementados e a situação das micro
empresas é similar ao descrito acima. Para evitar esta conseqüência indesejada, programas
de certificação devem delinear cr itérios possíveis de serem implementados por micro e peque-
nos empresários locais, além de viabilizar mecanismos de assistência técnica e financeira
para dar suporte aos estabelecimentos que quiserem se associar a estes programas.
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5 - UMA VISÃO DESEJÁVEL PARA OS PROGRAMAS DE
CERTIFICAÇÃO EM TURISMO SUSTENTÁVEL

Como mencionado anteriormente, apesar de ser uma iniciativa
recente na indústria do turismo, já existem vários programas de
certificação em turismo sustentável. O grande número de iniciati-
vas em certificação em nível mundial tem provocado uma série
de estudos com o objetivo de levantar subsídios para que os pro-
gramas de certificação ampliem seu alcance e sua eficiência. O
WWF-Brasil apoia e recomenda o uso de esquemas de
certificação, onde estes são julgados como estimuladores da
manutenção da biodiversidade e do uso sustentável. Os padrões
devem incluir critérios de desempenho e deveriam ser ratificados
por meio de processos complementares, com base nas experi-
ências bem sucedidas de esquemas de certificação já consoli-
dados. Uma possível forma de distinguir entre esquemas efica-
zes e ineficazes pode ser apor meio da instituição de uma orga-
nização credenciadora independente tipo “guarda-chuva”. Tal organização poderia empregar
um único logotipo e clarear a confusão oriunda da diversidade de logotipos existentes atual-
mente.

Fatores fundamentais sobre quais méritos de um esquema de certificação devem ser julgados são:

• Harmonia com um sistema internacional de certificação e monitoramento;
• Viabilidade econômica do programa de certificação;
• Viabilidade da unidade de certificação (i.e., roteiros, destinos, companhias);
• Aplicabilidade em nível local;
• Acessibilidade e utilidade, principalmente para pequenas e médias empresas;
• Contribuição e envolvimento dos principais atores e tomadores de decisão;
• Transparência;
• Presença e envolvimento do mercado;
• Interatividade na revisão dos critérios e na melhoria progressiva dos padrões;
• Credibilidade entre todos os principais atores e grupos de interesse (stakeholders).
• “Terceira verificação” independente;
• Enfoque em desempenho tanto quanto em processo;
• Enfoque em critérios ambiental e sócio-cultural;

Com base nestes fatores de sucesso e nas principais conclusões e recomendações dos estu-
dos realizados pelo WWF-Inglaterra (Synergy, 2000), The Rainforest Alliance (Sanabria, 1999)
e PROARCA/CAPAS (Bien, 1999) para o desenvolvimento de programas de certificação em
turismo sustentável, coloca-se a seguir um aprofundamento sobre algumas destas questões.

5.1 - VINCULAR  A UM SISTEMA INTERNACIONAL  DE CERTIFICAÇÃO
EM TURISMO SUSTENTÁVEL

A diversidade de iniciativas e o uso de critérios diferenciados para certificação estão entre os
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fatores limitantes para maior aceitação de programas de certificação. Além disso, o mercado
consumidor de produtos turísticos é constituído por tur istas nacionais e internacionais. Por-
tanto, é recomendável que programas de certificação sejam vinculados a um organismo
regulador internacional que estabeleça critérios internacionais de certificação a serem adap-
tados para as realidades locais (como no caso do programa ISO e do FSC). A instituição do
Sustainable Tourism Stewardship Council (STSC), sob a liderança da Rainforest Alliance,
está sendo proposta e deverá contar com a participação de dezenas de entidades não-go-
vernamentais, empresas, consultores e também da UNEP (Programa de Meio Ambiente das
Nações Unidas). Atualmente, a Rainforest Alliance, com apoio da Ford Foundation, está pa-
trocinando um amplo estudo sobre a viabilidade de sua criação e as principais estratégias de
implementação. Em Quebec 2002, na Conferência de cúpula do Ano Internacional de Ecotu-
rismo, devem ser apresentados os primeiros resultados desde estudo, que deve estar con-
cluído até outubro de 2002.

5.2 - ASSEGURAR A VIABILIDADE  ECONÔMICA  DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO

As experiências existentes mostram que o processo de afiliação de empresas a programas de
certificação demanda tempo e investimentos. Um estudo feito pelo PROARCA/CAPAS para a
certificação de turismo sustentável na América Central concluiu que, além dos recursos própri-
os gerados, são necessários US$ 50 mil/anuais de fontes externas para implantar e manter o
programa efetivamente. Programas de certificação devem assegurar a disponibilidade de re-
cursos externos que sejam suficientes para custeá-los em seus primeiros anos de existência.
Tais recursos devem ser viabilizados junto a entidades governamentais e não-governamentais.

5.3 - COMPATIBILIZAR  CUSTOS DE AFILIAÇÃO  E CAPACIDADE  DE INVESTIMENTOS

A viabilidade econômica a longo prazo do programa de certificação é diretamente relacionada
ao número e quantidade de empresas associadas e contribuintes. Programas de certificação
devem evitar que os custos de afiliação e de adequação aos critérios de certificação sejam
superiores à capacidade de investimentos das empresas, especialmente de pequenas empre-
sas. Fatores inerentes ao turismo, como a sazonalidade, também precisam ser considerados.
Recomenda-se:

• Compatibilizar os custos à capacidade dos diversos tipos, localizações e dimensões de em-
preendimentos;

• Estimular a criação de ONG’s certificadoras, sem fins lucrativos;
• Buscar um fundo de financiamento próprio ao programa, custeado por fundos governamen-

tais, bancos de financiamento internacional, grandes corporações afiliadas, bancos oficiais
entre outros;

• Cumprir a responsabilidade social por parte de empresas certificadoras de característica
privada e lucrativa.

5.4  - GARANTIR  A ADESÃO DA INDÚSTRIA  TURÍSTICA  E DOS CONSUMIDORES

Um dos grandes problemas dos programas de certificação é a baixa resposta tanto dos seto-
res alvo dos programas de certificação quanto dos próprios consumidores. Conforme aborda-
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do anteriormente, essa baixa participação é associada às seguintes questões: custos e capa-
cidade de envolvimento, credibilidade dos programas de certificação, abrangência dos progra-
mas (setores turísticos envolvidos) e consciência e comportamento de consumidores. As prin-
cipais sugestões para aumentar a participação dos diversos segmentos da indústria turística e
dos consumidores aos programas de certificação são:

Desenvolver um programa de marketing efetivo direcionado a consumidores

Programas de certificação são programas que dependem da resposta do mercado. Para que a
indústria turística se sinta motivada a buscar a certificação, é necessário que haja demanda
por parte dos consumidores. Eles têm que tomar conhecimento do programa de certificação,
da sua importância para a sustentabilidade  e para a qualidade de sua própria experiência
como turista. Sobretudo, uma relação de credibilidade deve ser estabelecida entre os consumi-
dores e o programa de certificação.

As seguintes sugestões são feitas para o desenvolvimento de um programa de marketing efe-
tivo:

• Alocar recursos e estabelecer estratégias de marketing para a implementação de campa-
nhas eficientes de posicionamento da marca (branding). Estas estratégias devem ser espe-
cíficas para os diversos segmentos envolvidos: empreendedores, organizações turísticas e
consumidores.

• Dar consistência à marca, evitando inovações ou modificações (re-branding) para não con-
fundir os consumidores e os empreendedores turísticos.

• Estar ancorado em sistemas de certificação independentes, como o FSC, segundo o qual
uma entidade central e independente, com orçamento próprio e sem fins lucrativos, não só
realiza o credenciamento e a auditoria de organizações certificadoras, mas também promo-
ve o programa e a marca aos consumidores e empreendedores turísticos.

Integrar o conceito de desenvolvimento sustentável com outras iniciativas para a indús-
tria turística

São três as premissas para esta proposição: a) a preocupação e o investimento em turismo
sustentável é realidade de apenas uma parcela menor da indústria turística; b) a sustentabilidade
financeira do próprio empreendimento é a preocupação maior do empreendedor; c) a maioria
dos empreendimentos, inclusive as pequenas empresas, investe em programas de melhoria
de qualidade, segurança e higiene.

Para que programas de certificação alcancem uma porção maior da indústria turística e ampli-
em a utilização de práticas sustentáveis, é preciso:

• Promover a questão da sustentabilidade como algo fundamental à lucratividade e ao suces-
so dos empreendimentos;

• Associar ou desenvolver parcerias do programa de certificação a outros programas de
gerenciamento já direcionados à indústria - como o de qualidade total - e envolver as princi-
pais organizações turísticas na promoção do programa.

Ampliar os segmentos turísticos a serem certificados
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Apesar de algumas iniciativas certificarem operadoras e destinos turísticos, a maior parte dos
programas de certificação em turismo sustentável tem o foco centrado no segmento de hotelaria.
Para ampliar a sustentabilidade da indústria como um todo, programas de certificação devem
desenvolver iniciativas voltadas ao maior número possível de segmentos da indústria turística
(atrativos, transportes, alimentação, agências de viagem etc.) possibilitando opções certifica-
das em toda a cadeia do produto.

Viabilizar a participação de pequenas empresas

Em todo o mundo, empresas de pequeno porte são maioria absoluta dentre os empreendimen-
tos turísticos em operação, portanto, vitais para a indústr ia turística. Elas geram, cumulativa-
mente, impactos significativos. No entanto, fatores como custo e complexidade, associados à
limitada capacidade de investimentos das pequenas empresas, fazem com que estas sejam
excluídas dos programas de certificação em turismo sustentável. As seguintes recomenda-
ções são feitas para ampliar a participação de pequenas empresas:

• Desenvolver critérios simplificados e adequados à capacidade operacional e técnica de pe-
quenas empresas, como a utilização de listas de ações a serem desempenhadas (checklists)
em vez de sistemas de gerenciamento mais complexos;

• Adequar os critérios à realidade local, demandar pouco tempo de implementação, oferecer
retorno rápido e receber o suporte técnico de uma rede de especialistas;

• Implementar o programa de certificação por meio de associações turísticas locais sob a
coordenação da entidade credenciadora central.

5.5 - PREMIAR  O BOM DESEMPENHO

Vários estudos demonstram que os programas que premiam as empresas em função do com-
promisso de implantar um sistema de gestão, ou seja, programas baseados em processo,
perdem credibilidade perante o consumidor. Portanto, programas de certificação em turismo
sustentável devem:

• Premiar o desempenho, isto é, empresas e destinos turísticos só devem receber a autoriza-
ção de uso do selo do programa após o alcance dos critérios estabelecidos;

• Integrar sistemas de gestão aos cr itérios de desempenho de maneira que as empresas com
mais eficiência e qualidade terão maiores condições de implementar práticas sustentáveis e
oferecer produtos de qualidade. Isto aumentará a satisfação dos consumidores quanto à
credibilidade de produtos e empresas certificados.

5.6 - AMPLIAR  O FOCO DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE

Boa parte dos programas de certificação em turismo sustentável centra objetivos na promoção
de práticas de menor impacto ambiental, como a redução do consumo de energia e o trata-
mento adequado de esgotos. No entanto, o turismo também gera grandes impactos econômi-
cos, culturais e sociais. O foco na questão ambiental pode fazer com que empreendedores e
turistas não dêem a devida importância a outros fatores inerentes à indústria do turismo.
Assim, os programas de certificação em turismo sustentável não devem focar suas ações em
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questões puramente ambientais do turismo. Devem utilizar a definição mais ampla e atual de
sustentabilidade que engloba questões ambientais, sociais, culturais e econômicas.

5.7 - ADOTAR SISTEMA  DE PONTUAÇÃO DE SELOS

Um sistema de certificação graduado, ou pontuado, pode ser vantajoso. Um único nivelamento
da certificação indica “realização”. Mas um sistema que adota a pontuação provê um incentivo
para a melhoria gradual de desempenho por parte daquelas entidades que não estão aptas a
atingirem o grau superior que indica a realização final do processo de certificação. O esquema
do Conselho do Turismo Sustentável da Costa Rica, por exemplo, avalia os participantes em
vários aspectos e cada um gera uma pontuação. Porém, os participantes só podem exibir
publicamente o logotipo referente à mais baixa pontuação alcançada em qualquer dos cinco
aspectos avaliados. Isso incentiva a melhoria dos itens com fraca avaliação, como forma de
alcançar a pontuação pública mais alta.

Todavia, há r isco de que empresas que atinjam o nível mínimo e adquiram um selo possam se
acomodar no processo, pois já podem demonstrar a seus consumidores que estão comprome-
tidas com a sustentabilidade, gerando um efeito publicitário. Os programas de certificação
devem, portanto, estar atentos para os limites de utilização de selos ao longo do tempo.

5.8 - ENVOLVER  TODOS OS SEGMENTOS TURÍSTICOS  OU AFETADOS PELO TURISMO

Como no caso do desenvolvimento sustentável, o atual debate sobre turismo sustentável tem
dado especial destaque à necessidade de participação ativa de todos os possíveis segmentos a
serem impactados pela atividade. Esta participação ativa significa que estes segmentos devem
ter voz ativa no planejamento, implementação e gestão de projetos ou programas turísticos.

Apesar de haver consenso quanto à necessidade de participação de todos os segmentos
envolvidos, esta participação é ainda limitada nos programas existentes, em parte devido à
própria complexidade da indústr ia turística. Além de envolver diversos ramos empresariais, a
abrangência do impacto de um único produto turístico muitas vezes se estende do contexto
local ao internacional, havendo uma ampla diversidade de segmentos envolvidos no processo.
Esta diversidade pode fazer com que a meta de obter a participação de todos não seja alcançada,
ou que implique demasiada complexidade travando o processo. Desta forma, um dos grandes
desafios de programas de certificação é desenvolver mecanismos suficientemente amplos para
contemplar os diferentes segmentos. Mas é preciso estar atento para a necessidade de manter
o dinamismo da atividade e da proposta de sustentabilidade. Portanto, há que:

• Definir os diversos segmentos envolvidos pela atividade turística e identificar qual o papel
cada um deve ter no processo de sustentabilidade. Devem ser considerados os interesses
destes segmentos e as formas que podem contribuir positiva ou negativamente na proposta
de sustentabilidade turística, inclusive em termos de dimensões e mecanismos de participa-
ção.

• Adotar a questão de participação também no planejamento e na implantação dos próprios
programas de certificação. Se o próprio programa não adotar a filosofia participativa, como
orientar e cobrar isso dos membros associados?
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• Assegurar que o processo de participação seja mais criativo e objetivo do que os tradicionais
mecanismos de consulta pública, que funcionam como mecanismos de notificação de deci-
sões prévias. Deve propiciar processos participativos com influência dos principais envolvi-
dos no processo decisório.

5.9 - ASSEGURAR TRANSPARÊNCIA  NA DIVULGAÇÃO  DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

É prática comum que, uma vez alcançada a certificação, as empresas façam divulguem os
méritos associados à sua certificação. No entanto, ainda é limitada a divulgação das práticas
de sucesso que possibilitaram às empresas serem certificadas, ou a razão pela qual elas não
foram certificadas. Um processo de divulgação mais amplo de sucessos e insucessos (que
mantém em confidencialidade os nomes das empresas), colaboraria para que práticas eficien-
tes fossem largamente utilizadas por outros programas e pela indústria turística como um todo.
Além disso, a própria divulgação destas práticas servir ia de estímulo para aumentar o interes-
se dos empresários e turistas sobre os programas de certificação.

Assim, mecanismos eficientes devem ser desenvolvidos para acumular e divulgar os bons
exemplos e as melhores práticas. Da mesma forma, o número de empresas que não consegui-
rem atingir a certificação, bem como as razões desse impedimento, devem ser avaliados e
divulgados para subsidiar mecanismos de ajustes e aumentar a credibilidade dos programas.
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6 - EXPERIÊNCIAS DE CERTIFICAÇÃO EM TURISMO
SUSTENTÁVEL NO BRASIL

Apesar de recentes e modestas, podemos
contabilizar inúmeras iniciativas de busca por mai-
or sustentabilidade da indústr ia turística no Brasil.
As primeiras iniciativas vêm do segmento do eco-
turismo, passam por setores organizados como os
meios de hospedagem e quase culminam em uma
proposta de certificação por normatização gover-
namental, através de proposta de Resolução do
Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA
que, afinal, não avançou. Embora ainda não tenha surtido efeito em termos de mudanças de
comportamento de compra, a busca por mecanismos de certificação demonstra que o merca-
do do turismo no Brasil está atento às tendências mundiais e também em busca de um diferen-
cial na sua estratégia de marketing.

Ao procurar se destacar por maior sustentabilidade, o produto certificado evita ser confundido
com negócios que não adotam posturas responsáveis, que se auto-entitulam (ou auto-certifi-
cam) “ecológicos”. Infelizmente, essa é uma prática corrente nas operações turísticas nacio-
nais, enganando os consumidores. Para evitar essa confusão, há uma crescente preocupação
em “separar o joio do trigo”, que tem levado ao lançamento de algumas iniciativas de certificação.
Uma descrição dessas principais iniciativas no Brasil segue abaixo. Importante destacar, con-
tudo, que nenhuma delas já apresenta resultados concretos, ou definitivos, que demonstrem o
caminho ideal a ser seguido por um programa nacional de certificação. Mesmo assim, todas
estas iniciativas devem ser atentamente analisadas e acompanhadas em sua implementação,
pois representam uma geração de dados e informações de diversos e importantes setores do
turismo brasileiro e de grande interesse e oportunidade para melhor definirmos a formação de
uma base conceitual e representativa para o processo.

6.1 - SELO VERDE PARA O ECOTURISMO - PROGRAMA  DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE  DO WWF-BRASIL

Partindo-se do princípio de que os produtos de ecoturismo devem ser planejados e manejados
com o envolvimento e o controle das comunidades locais, e de que nela e nas áreas de interes-
se para a conservação seja enfocando a geração de seus maiores benefícios, uma das estra-
tégias para o WWF-Brasil foi a criação e documentação de uma metodologia de capacitação
de base local para implementação e gestão de produtos e atrativos. Este trabalho culminou
com a elaboração de um instrumento didático de planejamento: o Manual de Ecoturismo de
Base Comunitária.

Com base nesta metodologia, o projeto prevê a criação e a implementação de um processo
regional de controle e manejo das operações locais, de acordo com os princípios do ecoturis-
mo definidos no Manual, propondo a adoção de um “selo verde”. Experiências e iniciativas em
controle local do ecoturismo, tais como leis e regulamentos locais, códigos de conduta e ética
e outros mecanismos - sobretudo em destinos onde se observa algum grau de organização do
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ecoturismo, como em Bonito (MS), Brotas (SP) e Complexo do Lagamar (SP) – foram inicial-
mente recolhidas. A análise dessas experiências permitem a identificação de elementos que
devem constituir uma proposta de modelo de controle e regulação do ecoturismo no Brasil.

Esses primeiros estudos mostraram que é necessário ter uma proposta de ordenamento dos
espaços e de suas atividades econômicas locais sob a forma de uma legislação para o turismo
e o meio ambiente. Para dar suporte técnico e financeiro na implementação de uma experiên-
cia piloto, foi proposto, negociado e aprovado de forma participativa na cidade de Alto Paraíso
de Goiás (GO) um modelo municipal de legislação que discipline as atividades econômicas
perante o meio ambiente e que introduza o turismo entre seus principais focos. A existência de
controle local sobre a qualidade do turismo será o primeiro passo para definir padrões locais,
indicadores de qualidade e de monitoramento que permitirão a certificação das atividades
ecoturísticas do destino, envolvendo o entorno imediato do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros. Essa iniciativa, além do enfoque no desenvolvimento da economia local, realmente
tem como meta a proteção do Parque e da sua biodiversidade.

Para disseminar esta experiência e, consequentemente, sua adoção por outras regiões e des-
tinos ecoturísticos no Brasil, está sendo elaborado o documento “Legislação para um Turismo
Responsável”, que será lançado pelo WWF-Brasil em 2002. O documento busca dar aos ór-
gãos locais uma ferramenta prática e participativa para a efetivação de um turismo sustentável.

Esse esforço apresenta uma estratégia de âmbito mais restrito e focado na certificação do
ecoturismo no Brasil, contando com a participação de todos os setores envolvidos com a ativi-
dade, sejam eles de caráter comercial, social ou ambiental.

Em vista do descontrole do ecoturismo no Brasil, da falta de compromisso do mercado com
seus princípios e do avanço da indústria turística, com excessiva pressão sobre as áreas natu-
rais de alta relevância para a conservação, surge a tendência global de ampliar os processos
de certificação para toda a indústria. De fato, a preocupação dos governos, dos ambientalistas
e da indústr ia culminou com a atual proposta de certificação do turismo sustentável, que está
sendo apresentada por uma coalizão de entidades e especialistas do setor.

O WWF-Brasil mantém seu objetivo de certificar o componente de ecoturismo em projetos de
campo que contam com seu apoio e deve trabalhar para que as atividades de ecoturismo na
Pousada Ecológica Aldeia dos Lagos, em Silves (AM), na Pousada Pedras Negras, na Reserva
Extrativista de mesmo nome no Vale do Guaporé (RO), na área marinha do Parque Nacional
Marinho de Fernando de Noronha (PE), nos serviços das associações de condutores do Vale
do Ribeira (SP) e da Chapada dos Veadeiros (GO), assim como nos empreendimentos turísti-
cos da Estrada-Parque Pantanal (MS), sejam os primeiros modelos de certificação em ecotu-
rismo no país. A condução deste processo seguirá as orientações, condições e metodologia do
Programa Brasileiro de Certificação do Turismo Sustentável.

Vale lembrar que o WWF não permite o uso da sua logomarca como selo de certificação de
qualquer produto, seja de turismo ou outros.
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6.2 - PROGRAMA  DE CERTIFICAÇÃO  DO INSTITUTO  DE ECOTURISMO DO BRASIL  (IEB)

O Instituto de Ecoturismo do Brasil-IEB foi uma das primeiras instituições a lançar um progra-
ma abrangente de certificação em ecoturismo no país. Lançado em 1999 com o objetivo inicial
de certificar operadoras de ecoturismo, o programa enfrentou dificuldades e não avançou. De
acordo com o IEB, cujo  objetivo era fortalecer e organizar a atividade ecoturística no Brasil, o
programa foi interrompido, entre outros motivos, porque a Câmara de Certificação parou de se
reunir. Um código de conduta ou compromisso ambiental foi cr iado com enfoque na gestão dos
impactos ambientais. Contudo, os princípios enunciados no compromisso infelizmente não
tiveram, até o momento, aplicabilidade junto aos seus signatários. Conforme este esquema,
aqueles que não se adequassem ao sistema proposto não teriam permissão de uso do selo do
IEB que, teoricamente, seria reconhecido pelo mercado como referência de qualidade do eco-
turismo. As principais características do programa do IEB estão na Tabela 7.

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 8 P 8 P 8 P 8 P 8 PRINCIPRINCIPRINCIPRINCIPRINCIPAISAISAISAISAIS C C C C CARAARAARAARAARACTERÍSTICASCTERÍSTICASCTERÍSTICASCTERÍSTICASCTERÍSTICAS     DODODODODO P P P P PROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA     DODODODODO IEB IEB IEB IEB IEB

FONTE: INSTITUTO DE ECOTURISMO DO BRASIL, 2000

Um dos motivos aparentes para a inviabilização da proposta, que poderia ser implementada em
vários estados do país, foi a não consolidação do projeto da entidade de representar o setor e,
por outro lado, a suposta falta de interesse dos associados em aceitar a proposta do IEB e
mesmo contribuir para o fortalecimento institucional de uma associação representativa no Brasil.

6.3 - CERTIFICAÇÃO  DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - PROGRAMA  HÓSPEDES DA NATU-
REZA DA ABIH

Também em 1999, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) lançou preliminar-
mente um programa que prevê a inserção do setor hoteleiro nas iniciativas de responsabilida-
de ambiental do turismo. Inicialmente denominado Programa de Ações Ambientais e posterior-
mente de Hóspedes da Natureza, o programa é inspirado na proposta da UNEP (United Nations
Environment Program) - International Hotel Environment Initiative (IHEI) e vem sendo desen-
volvido pela empresa Solução Consultoria. A proposta contava com um acordo de certificação
junto ao Green Globe 21, selo mundial patrocinado principalmente pelo World Travel and Tourism
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Council -WTTC (Revista Sul Ambiental, 2000; Dourado, 1999; Nasci-
mento, 2000). Devido ao r isco do processo no Brasil demorar para
apresentar resultados comerciais concretos, não houve acordo na
continuação da proposta.

Assim, o Programa Hóspedes da Natureza passou por adaptações
que resultaram na atual proposta do tipo “certificação de parceiros”,
em que a entidade representante do setor hoteleiro é o órgão que
controla todo o processo: indicação de consultores, estabelecimento

dos padrões e critérios, identificação das lacunas na gestão ambiental do empreendimento,
proposição de capacitação e consultorias de adaptações das instalações e, por fim, o controle
da emissão e do monitoramento do uso do selo.

Os objetivos principais do programa se baseiam na sensibilização da rede hoteleira para ga-
rantir a própria sustentabilidade da indústria turística, a responsabilidade e a postura quanto à
práticas ambientais, o mínimo impacto ambiental sobre a base dos recursos naturais que sus-
tentam a indústria, o atendimento à tendência de crescimento da demanda de mercado por
produtos ambientalmente corretos, os ganhos operacionais e de mercado aos hotéis que ade-
rirem ao programa e o envolvimento também dos fornecedores da indústria de hotéis, encora-
jando a adequação dos seus produtos e serviços aos padrões do programa.

Com um investimento previsto para a primeira etapa de cerca de R$ 8 milhões, o programa
está sendo implementado em regime de teste em Foz do Iguaçu (PR). De acordo com a entida-
de (ABIH, 2001), as principais características e os objetivos do Programa são apresentados na
Tabela 8.
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FONTE: ABIH, 2001 - WWW.ABIH.COM.BR E ABIH, 2001 - INFORMATIVO ABIH, ANO 1, Nº 000

Para os dois primeiros anos do programa, voltado pr incipalmente para hotéis independentes, a
ABIH pretende alcançar a sua implantação em 1500 hotéis, envolvendo 3 mil funcionários e
5,5 milhões de hóspedes.

Após o seu lançamento inicial em 1999, a proposta caminhou lentamente e a estratégia do
programa de certificação orienta-se hoje em favor da implantação de cinco programas pilotos,
começando por Foz do Iguaçu (PR) onde 11 meios de hospedagem estão passando por um
diagnóstico ambiental para posterior adoção de procedimentos ambientalmente adequados.
As outras cidades escolhidas para os programas-piloto são Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis
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(SC), Fortaleza (CE) e Manaus (AM), onde cada região piloto procuraria atender pelo menos
10 meios de hospedagem diferentes.

A proposta contém mecanismos de sensibilização dos empreendedores hoteleiros e a adoção
de processos de gestão ambiental dos negócios para obter maior responsabilidade do setor,
não se propondo, segundo a própria entidade, ser um mecanismo certificador, mesmo com a
oferta de selos. Após o empreendimento, se capacitar para receber o segundo selo - de Res-
ponsabilidade Ambiental - estaria apto para passar por um processo de certificação de fato, tal
qual a ISO 14000. Porém, o selo que atesta determinada qualidade ou característica de um
produto, pode ser entendido como uma garantia desta qualidade aos olhos do consumidor. Ou
seja, o selo envia uma mensagem ao consumidor, como um certificado.

As taxas de afiliação deverão variar de R$ 1.872 a R$ 3.900 (Gazeta Mercantil, 04/07/2001,
pág. 5 – Isadora de Afrodite).

6.4 - CERTIFICAÇÃO  DE MEIOS DE HOSPEDAGEM E OPERADORAS PELA ISO 14001

A ISO 14000 é um sistema de gestão ambiental em empresas que faz parte da série International
Standartization Organization-ISO, segundo o qual a empresa candidata à certificação estabe-
lece uma política ambiental em seus processos administrativos e operacionais, de forma a
sistematizar, adaptar e monitorar todo e qualquer processo que desencadeie impactos no meio
ambiente, criando um sistema de gerenciamento ambiental que envolve funcionários, clientes
e fornecedores.

A adoção da gestão ambiental se dá não somente com o objetivo de melhorar a imagem junto
ao consumidor, aos fornecedores e aos parceiros, mas também de buscar economia de recur-
sos e aumentar os lucros brutos, visto que a gestão ambiental torna mais eficiente o controle
de gastos de energia e água e do consumo de materiais diversos, como papel. Tem-se, ainda,
popularizado entre órgãos financiadores governamentais e de investimentos, a cobrança de
relatórios de desempenho ambiental, além dos tradicionais balanços financeiros. Deve-se con-
siderar também, que a Lei de Crimes Ambientais vem promovendo um avanço significativo na
formação de uma nova postura empresarial, principalmente no que se refere à geração de
resíduos poluentes e exploração predatória dos recursos naturais.

As normas da Serie 9000, que tratam da qualidade total do produto,  já são relativamente bem
conhecidas do consumidor brasileiro. Em compensação, a série ISO 14000, lançada há sete
anos, teve uma evolução bem mais tímida. As estimativas iniciais do BVQI, maior entidade
certificadora do Brasil, para o mercado nacional previam 7 mil empresas certificadas em 7
anos. Contudo, foram emitidos apenas 270 certificados da série para empresas brasileiras
neste período.

No ramo do turismo, duas experiências brasileiras são destaques internacionais e envolvem a
certificação ambiental pela Série ISO: o Hotel Tropical das Cataratas Eco Resort em Foz do
Iguaçu (PR) e a operadora de Ecoturismo Mata A’dentro, de Brotas (SP).

A Rede Tropical Hotéis - Brasil, do Grupo Varig, está implantando desde abril de 2000 um
Sistema de Gestão Ambiental que visa a certificação de suas 7 unidades hoteleiras, por meio
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de processo orientado pela Qualitec Consultoria e Treinamento. Im-
plantado inicialmente no hotel Tropical das Cataratas, localizado den-
tro do Parque Nacional do Iguaçu, tornou-se o primeiro hotel brasileiro
e da América Latina certificado pelo sistema ISO 14000.

Baseado num diagnóstico das atividades, um plano de objetivos e me-
tas foi elaborado e interveio nos processos de destino e tratamento de
lixo, economia de energia elétrica e conservação dos recursos hídricos.

O Hotel se comprometeu a adequar todos estes sistemas às exigências da certificadora, sen-
do a estação de tratamento de efluentes o maior investimento. Do total de R$ 800 mil gastos
para a obtenção da certificação, cerca de R$ 300 mil foram investidos somente nesta estação.
Capacitou-se a mão-de-obra necessária para gerenciar o sistema ambiental e formou-se um
Comitê Ambiental e um programa interno de Gestão Ambiental.

A operadora de tur ismo de aventura e ecoturismo
Mata A’Dentro, que conta com 60 funcionários dire-
ta ou indiretamente vinculados às operações turísti-
cas, é a única brasileira (e a segunda no mundo na
mesma modalidade) a ser certificada pela ISO 14001
(Prandi, 2000). No período de 12 meses a empresa

investiu R$ 60 mil em consultoria, marketing e equipamentos e recebeu assistência técnica da
empresa BVQI, especializada em sistema ISO. Foi certificada em 2000 pelo INMETRO (Guadix,
2000).

A operadora identificou em uma consultoria a necessidade de instrumentalizar aquilo que já
vinha tentando aplicar em suas operações locais, ou seja, técnicas de mínimo impacto nos
seus principais serviços, sendo a maior parte de esporte de aventura. Assim, foi proposto um
modelo de gerenciamento operacional sistematizado em que as ações são monitoradas por
indicadores pré-estabelecidos e que gera documentos de avaliação utilizados para reorientar o
planejamento. Na verdade, não houve economia significativa nos custos operacionais internos.
E mesmo no que se refere ao controle do desempenho externo, a empresa afirma que apenas
sistematizou o que já vinha fazendo: turismo de baixo impacto ambiental.

Na avaliação de seus diretores, o maior benefício gerado até o momento foi o reconhecimento
do mercado como empresa com responsabilidade ambiental. Porém, este apelo publicitário
não sensibilizou, ainda, a maior parte de seus consumidores. Mas sensibilizou e gerou novos
negócios junto às empresas que reconhecem o significado do selo. Neste ponto o selo cumpriu
sua função.

Para reverter a situação de baixa adoção pelo mercado consumidor, a empresa fará novas
campanhas publicitár ias, previstas para 2002, numa tentativa de popularizar o selo e demons-
trar seu diferencial perante as outras 15 operadoras atuantes em Brotas.

No que se refere ao desempenho da operadora na prestação de serviços turísticos em áreas
naturais, deve-se esclarecer que o sistema ISO permite que o estabelecimento defina seus
próprios objetivos e metas. Muitas vezes há dificuldades em incrementar as ações de cunho
social do empreendimento. Mesmo assim, o desempenho da operadora parece ser satisfatório
em seu relacionamento com a comunidade. Uma de suas últimas ações nesta área foi a oferta
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de um curso de guias para a 3ª idade. Outra experiência que atinge o interesse de uma coleti-
vidade, foram os esforços desta operadora para a regulamentação, pelo poder público local, de
normas para duas das principais atividades de turismo de aventura em Brotas: o canyoning
(descida de canyons de rios) e o rafting (descida de rios em botes infláveis). As normas em
vigor definem critérios para a oferta destes serviços que garantem o mínimo impacto ambiental
e a segurança dos praticantes.

Também em Brotas existem iniciativas de consultores ligados à Escola Superior de Ciências
Agrárias Luis de Queiroz-ESALQ em implantar processos de certificação de empreendimen-
tos particulares possuidores de sítios com atrativos turísticos naturais (matas e cachoeiras)
para certificação dos equipamentos (trilhas), serviços e sistemas de saneamento. São feitos
diagnósticos e apresentadas soluções técnicas e gerenciais para identificação e controle de
impactos, geração de lixo etc.

6.5 - CERTIFICAÇÃO  PROFISSIONAL PELO INSTITUTO  DE HOSPITALIDADE , EM SALVADOR
(BA)

O Instituto de Hospitalidade, cr iado em dezembro de 1997, é uma entidade
de direito privado, de atuação nacional e sem fins lucrativos, formada pela iniciativa de 32 entida-
des governamentais e não-governamentais que atuam nas áreas de educação, trabalho, cultura
e turismo. Seu objetivo é contribuir para o aprimoramento do turismo, através da qualificação de
recursos humanos. Esta qualificação vem sendo desenvolvida principalmente por meio de pro-
gramas educacionais e de certificação de profissionais do setor de viagens e turismo. O Progra-
ma de Certificação da Qualidade Profissional vem conferindo normas de qualidade na prestação
de serviços que são publicamente discutidas nos setores educacionais e de mercado e, posteri-
ormente, adotadas como referência para os treinamentos idealizados e promovidos pelo próprio
instituto. A tabela 9 apresenta as diferentes profissões em turismo, principalmente em hotelaria,
que já tiveram suas normas aprovadas. Até o fim de 2001 serão elaboradas pelo menos 50
normas e avaliados mais de 10 mil profissionais do setor.
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• Atendente de reservas
• Auditor Noturno
• Barman
• Camareira
• Chefe de Cozinha
• Caixa de Restaurante
• Chefe de Reservas
• Churrasqueiro
• Commins
• Confeiteiro/Padeiro
• Coordenador de Eventos/Congressos
• Coordenador de Eventos em Hotéis
• Cozinheiro de brigada completa
• Cozinheiro de função polivalente
• Garçom
• Gerente de Hotéis
• Gerente de recepção
• Gerente de restaurante ou de alimentos e bebidas
• Governanta
• Guia de Turismo Especializado em Atrativos Naturais
• Guia de Turismo Especializado em Cultura
• Guia de Turismo TC
• Mâitre
• Mensageiro
• Pizzaiolo
• Porteiro
• Recepcionista de evento
• Recepcionista de hotel
• Reparador polivalente em manutenção
• Segurança alimentar para manipuladores de alimentos
• Segurança alimentar para supervisores de serviços de alimentação
• Steward

FONTE: INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 2001 - WWW.HOSPITALIDADE.ORG.BR

Segundo o Instituto de Hospitalidade-IH, cada norma passa por um processo participativo de
elaboração em que são consultando profissionais de no mínimo cinco diferentes cidades do
Brasil. Além de se submeter à consulta de especialistas, a norma é colocada no site do IH para
consulta pública. Tudo o que se apura é encaminhado ao Conselho, que atesta todos os pas-
sos e confere se a metodologia definida foi aplicada, antes de dar o parecer final. O Conselho
Nacional de Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de Turismo acompanha o
desenvolvimento do Programa e aprova as novas normas das ocupações do turismo. Ela conta
com a participação da Embratur, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira-ABIH, Associa-
ção Brasileira das Agências de Viagens-ABAV, Associação Brasileira de Restaurantes e Em-
presas de Entretenimento-ABRASEL, Associação Brasileira de Alta Gastronomia-ABAGA,
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Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade-CONTRATUH, SEBRAE
e outras entidades. O Programa conta com o apoio financeiro do Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID, do SEBRAE e outros, além de recursos próprios do IH.

6.6 - REGULAMENT AÇÃO  DO ECOTURISMO PELO CONAMA

Recentemente, a Câmara Técnica Temporária de Ecoturismo do Conselho Nacional de Meio
Ambiente-CONAMA vem procurando definir qual a melhor estratégia para a implantação de
uma regulamentação para o setor de ecoturismo que, aparentemente, apresenta três grandes
riscos. O primeiro se refere à provável não aprovação do mercado por ingerência direta nas
competências que, na visão dos empresários, são de responsabilidade do próprio setor.

O segundo risco refere-se à inexistência de formas (competência, recursos e técnicos) para
aplicar e fiscalizar o regulamento por parte do Governo, à despeito do posicionamento de parte
do setor que vem trabalhando responsavelmente e clamando por uma regulamentação como
forma de se diferenciar do mercado de maus prestadores de serviços. Por fim, ainda há o risco
de o mercado simplesmente ignorar a regulamentação por 1) não se preocupar, não conhecer
ou não buscar informações sobre os conceitos de sustentabilidade deste tipo de turismo e 2)
mesmo conhecendo-os e sabendo das lacunas governamentais para a aplicação da lei, conti-
nuam operando e ignorando a regulamentação.

A iminente regulamentação dispõe sobre o ecoturismo, sua regionalização, sua competência,
a contextualização para os benefícios e o acompanhamento do seu desempenho. Na verdade,
para evitar ingerências típicas do mercado, a proposta apresenta macrodefinições da ativida-
de, tais como aquelas contidas em seu próprio conceito oficial, definido pela Embratur7. A
Tabela 10 apresenta alguns trechos, retirados da minuta desta resolução, sem ordem e com
adaptações apenas para exemplificar o seu conteúdo (Minuta de Resolução, CONAMA, 2000):

7 O Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, os patrimônios natural e cultural,
incentiva a sua conservação, busca a formação de uma consciência ambiental através da interpretação do ambiente e
promove o bem estar das populações envolvidas (EMBRA TUR, 1994)
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“ ... ASSEGURAR, COM SUAS ATIVIDADES E PRODUTOS, BENEFÍCIOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E
AMBIENTAIS, GERANDO EMPREGO E RENDA, PREFERENCIALMENTE ÀS POPULAÇÕES LOCAIS, VISANDO O

USO SUSTENTÁVEL DOS PATRIMÔNIOS NATURAL E CULTURAL.”

“ ... RESPEITAR A FRAGILIDADE DOS ECOSSISTEMAS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS, PRINCIPALMENTE ADE-
QUANDO O NÚMERO DE VISITANTES À CAPACIDADE DE CARGA, E SIMULTANEAMENTE APLICANDO UM PLANO

DE MONITORAMENTO DE IMPACTOS, PREVIAMENTE DEFINIDOS EM ESTUDO TÉCNICO FUNDAMENTADO APRE-
SENTADO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.”

“... CABERÁ AOS GOVERNOS DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL O LICENCIAMENTO , A

AUTORIZAÇÃO OU O CREDENCIAMENTO  DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES ECOTURÍSTICAS, DE

ACORDO COM ESTA RESOLUÇÃO E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.”

“ ... DEVERÃO OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS POSSUIR CONSELHO MUNICIPAL  DE MEIO AMBIENTE

DELIBERATIVO, CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DELIBERATIVO E ÓRGÃO AMBIENTAL EM FUNCIONAMEN-
TO...”

“... OS PROJETOS E PRODUTOS CARACTERIZADOS COMO DE ECOTURISMO, NA FORMA DESTA RESOLUÇÃO,
...  SERÃO RECOMENDADOS PARA APROVAÇÃO, OBTENÇÃO DE ESTÍMULOS, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS.”

FONTE : MINUTA DE RESOLUÇÃO, CONAMA, 2000, MIMEO.
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7 - LIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS  BRASILEIRAS  EM CERTIFICAÇÃO  DO TURISMO

Apesar de a experiência brasileira na área de certificação em
turismo sustentável ser recente, com cerca de dois anos passa-
dos desde as primeiras iniciativas, as experiências descritas aci-
ma já possibilita a observação de algumas lições.

A primeira delas é de que a certificação não é o único instrumen-
to de controle de qualidade do turismo. O WWF-Brasil percebeu
e entende que a regulamentação das atividades de ecoturismo
em nível local, negociada com a participação da comunidade e
refletindo o interesse de todos os interessados, é uma das bases
para a obtenção da sustentabilidade do turismo, juntamente com
a certificação do destino e campanhas de educação e informa-
ção ao mercado produtor e consumidor.

A segunda lição demonstra que a certificação do tur ismo já não
é uma novidade no país. Embora a maioria dos consumidores e empresários da área não
tenha ainda despertado para a dimensão da proposta, o tema certificação em turismo susten-
tável tem sido exposto na mídia, em congressos e eventos com freqüência cada vez maior.
Neste curto espaço de tempo, diversos programas de certificação e sem nenhuma conexão
entre si foram “apresentados” ao mercado.

O sistema ISO, por exemplo, é de amplo conhecimento de empresas, mas não do mercado
consumidor turístico. Todavia, a certificação de uma operadora certamente chama a atenção
de outros estabelecimentos turísticos, ou seja, a possibilidade de certificação em turismo sus-
tentável, apesar de recente e ainda distante do público consumidor e do empresariado, já
apresenta diferentes caminhos no Brasil, o que pode contr ibuir para a confusão e o descrédito
em relação às iniciativas, como demonstrado por este documento.

 A terceira lição vem da operadora Mata A’Dentro, de Brotas (SP), que percebeu, na prática, o
que o WWF-Brasil vem alertando para o grupo de trabalho em certificação referente à unidade
que se quer certificar (empresas, produtos ou destinos). Devido aos roteiros turísticos locais
não serem exclusivos desta operadora, o trabalho de monitoramento ambiental vem levando
em conta os impactos gerados por outras empresas, que não possuem padrões de mínimo
impacto. Isto gera falhas em seus sistema de avaliação e faz com que seu esforço para mitigação
de impactos seja maior do que os impactos por ela causados. As avaliações da certificadora
não terão elementos para conjeturar sobre a origem dos impactos e o selo perde a eficiência
nas atualizações das auditorias. A preocupação em manter o produto com qualidade ambiental
mínima, neste caso, deveria ser um esforço do conjunto de todas as operadoras, garantindo o
controle dos impactos totais em nível local.

Como a oferta de atrativos e destinos turísticos brasileiro é diversa (p.ex. Amazônia e Pantanal) o
marketing eficiente só é possível em nível governamental. Assim, a quarta lição orienta para que os
princípios do turismo sustentável sejam amplamente disseminados, tanto para empresários quanto
para governos e consumidores, através de campanhas institucionais na mídia, principalmente em
áreas urbanas de onde sai a grande maioria dos consumidores de turismo no Brasil. E isto somente
é possível em nível governamental, tal como a Embratur, com suporte do mercado privado.
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A quinta lição se relaciona ao insucesso da iniciativa do IEB. A experiência desta entidade
demonstra que é preciso uma boa estrutura, parcerias sólidas e maior conhecimento do mer-
cado brasileiro para a implementação de um programa de certificação em turismo sustentável
no Brasil. Como demonstrado em diversas seções deste documento, existem visões diferentes
sobre o ecoturismo e, especialmente no Brasil, há uma grande diferença entre crescimento da
consciência ambiental e investimento ambiental, seja por parte de um empresário ou de um
consumidor. O mercado brasileiro ainda precisa amadurecer para responder satisfatoriamente
a um programa de certificação em turismo sustentável. O programa tem que ter estrutura para
ser sustentável por um bom tempo e ter confiabilidade.

Entretanto, com a proposta de criação dos Pólos de Ecoturismo lançada recentemente, o IEB
tem novamente a chance de contribuir para orientar o planejamento destes locais para a ado-
ção de mecanismos de desenvolvimento e gestão auto-controlada do ecoturismo em nível
local, com as devidas inserções do processo de certificação do turismo sustentado proposto
pelo Programa Brasileiro. Novamente devemos alertar que através de planejamento, investi-
mento e implementação dos pólos, haverá a oportunidade de promover a certificação de des-
tinos (ou centros, núcleos e complexos turísticos) de forma local/regional, garantindo o
monitoramento e controle da totalidade dos impactos negativos e dos benefícios gerados pela
atividade turística. Isto garante a conservação dos recursos naturais e culturais que formam a
base da indústria turística.

A Sexta lição vem do setor hoteleiro que, mesmo por meio da forte e atuante representatividade
da ABIH, uma organização bem estruturada, com instâncias regionais nos estados brasileiros,
recursos financeiros e poder de influência junto à imprensa e ao governo brasileiro, vem en-
contrando dificuldades em deslanchar o Programa Hóspedes da Natureza. Primeiramente sob
a orientação e inspiração do internacionalmente criticado modelo do Green Globe 21 e agora
com a proposta baseada no International Hotels Environment Initiave, iniciativa da UNEP. Ape-
sar de o programa apresentar uma boa metodologia e um plano de ações consistente, além de
parcerias com reconhecimento internacional e uma série de benefícios que, sem dúvida, des-
pertarão o interesse da rede hoteleira, não possui mecanismos independentes de auditorias (o
processo mais importante da certificação) e nenhum mecanismo de verificação e monitoramento
por uma terceira via, também independente.

Mesmo não tendo o perfil ideal de independência no processo de certificação, a proposta da
ABIH demonstra um avanço significativo para adoção de princípios de gestão ambiental e de
conservação da natureza no desenvolvimento da indústr ia hoteleira brasileira, que vem sendo
criticada por ambientalistas e comunidades como uma das maiores, senão a maior, geradora
de impactos nos recursos naturais. O procedimento de trabalhar para influir também junto aos
fornecedores (cadeia de custódia) é um dos itens interessantes da proposta, de certo modo
com cunho social, que gera ações amplas e educativas para outros setores. Lastimavelmente,
a certificação da cadeia de custódia, ou seja, dos fornecedores e parceiros do setor turístico,
não está prevista no programa.

A demora em deslanchar o Programa Hóspedes da Natureza e o próprio reconhecimento da equi-
pe de consultores do programa da ABIH das sérias resistências para implementá-lo, demonstram
que esquemas de certificação para o turismo tendem a encontrar dificuldades em sua estratégia de
implementação. Mesmo alterando sua estratégia inicial, esta fase de implantação dos programas-
piloto em cinco destinos importantes no país tem boas possibilidades de se estabelecer.
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Entretanto, a iniciativa da Rede Tropical de Hotéis de adotar a certificação através da ISO
14000 no Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, Paraná, iniciando seu processo justamente
na primeira região escolhida para os programas-pilotos da ABIH, demonstra que o setor não
está encontrando uma proposta em comum sobre quais as melhores estratégias para alcançar
a certificação. Pode, por outro lado, demonstrar maior confiança da empresa em apostar num
esquema de certificação reconhecido (a ISO) do que se “arriscar” a participar de uma iniciativa
que lhe pareceu incerta. Ou pode simplesmente provar que a comunicação da ABIH sobre sua
proposta pode estar tendo sérias falhas.

Entretanto, vale citar, dentre os pontos positivos da proposta do Hóspede da Natureza: a inici-
ativa da entidade em procurar reduzir impactos e consumo dos recursos naturais da rede
hoteleira, maior geradora de resíduos do setor turístico; de procurar estender os efeitos do
programa aos fornecedores, o que pode gerar uma reação positiva em cadeia; de estimular a
integração com a comunidade; e de reconhecer as diferenças regionais. No entanto, o progra-
ma permite o uso do selo após o cumprimento de critér ios mínimos e a adoção de um progra-
ma de gestão. Premia processo, o que tem sido uma das grandes críticas às formas de
certificação existentes por reduzir a confiabilidade do programa. O programa estabelece que o
primeiro selo, de compromisso, é de uso interno apenas. Mas isto já é o suficiente para que os
clientes entendam que a empresa é ambientalmente responsável, mas pode estar ainda com
problemas de geração de resíduos poluidores. Além disso, não está claro qual será o custo
final de implantação do sistema de gestão do programa e qual será a porcentagem do
empresariado na área de hotelaria com condições de se afiliar ao programa.

A sétima lição, a certificação pela série ISO 14000 da operadora Mata A’Dentro, em Brotas
(SP), além dos méritos da operadora, mostra que este tipo de certificação está longe da abso-
luta maioria do empresariado nacional, que não tem a menor condição de investir R$ 60 mil
para ser certificado. Por outro lado, a Mata A’Dentro mostra que empresas turísticas de maior
porte têm uma opção de se destacar no mercado nacional e internacional. Os esforços da
operadora em desenvolver metodologias e mecanismos de controle, especialmente o proces-
so de certificação da ISO 14000, ainda não foram compensados com respostas significativas
do mercado consumidor. Isto  demonstra que a demanda ainda não é por selos de qualidade
ambiental, ou não reconhece sua imagem e mensagem. Portanto, o programa de certificação
depende imensamente de conscientização de todos os setores, principalmente da demanda,
ou seja, de turistas conscientes. Essa lição aponta a necessidade de desenvolvimento amplas
campanhas de esclarecimento do programa proposto para o Brasil, e que isto deverá ser uma
ferramenta fundamental do processo.

A oitava lição, a iniciativa do Instituto de Hospitalidade em promover a certificação profissional,
possui a vir tude de focar nos serviços que freqüentemente são mal posicionados nos questio-
nários de avaliação do grau de satisfação do turista. Outro mérito do IH foi o processo de
formação de uma ampla aliança do mercado para deferimento dos padrões de qualidade dos
recursos humanos e pelo estabelecimento de um processo de consulta pública participativa
para construção das suas normas. Porém, é preciso considerar que não há independência
total do processo, pois os mecanismos de diagnóstico da qualidade profissional e os treina-
mentos realizados para a sua adequação às normas estabelecidas são de competência do
próprio IH, o que pode suscitar suspeitas perante o mercado, pois os procedimentos de avali-
ação, treinamento, certificação e monitoramento não são independentes.
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A nona lição, a proposta do CONAMA em regulamentar o ecoturismo, mesmo com macrodefinições
e com o clamor da pequena fatia do mercado que trabalha com princípios de sustentabilidade,
pode não se efetivar. A maioria do mercado possui forte tendência a usar o apelo de marketing
que os sufixos “eco” proporcionam às suas vendas e não parecem interessados em adotar me-
canismos de mínimo impacto ou melhores práticas nas suas operações. Por outro lado, caso
reconhecido como instrumento legítimo pelo CONAMA, o processo de certificação do ecoturis-
mo que cria padrões específicos para este segmento dentro da proposta de certificação do turis-
mo sustentável poderia ser um instrumento regulador eficiente. Mas para atingir os objetivos de
conservação, a certificação precisa ser institucionalizada em nível local, reconhecida pelos Con-
selhos de Turismo-COMTUR’s e definida por consenso entre as partes interessadas, tal como as
normatizações do turismo de aventura em Brotas mencionadas neste capítulo, que garantam a
sustentabilidade dos destinos e não apenas as boas práticas alguns empreendedores. O regula-
mento do CONAMA poderia, então, permitir que somente destinos certificados seriam beneficia-
dos com programas públicos de investimentos e financiamentos.

Os exemplos acima demonstram que certificação em turismo sustentável no Brasil é algo novo,
mas não uma novidade. Estas poucas iniciativas possibilitam a avaliação de erros e acertos
com características nacionais e demonstram que já há um processo de construção da cultura
da certificação na indústria nacional do turismo. O ideal seria que qualquer nova iniciativa de
certificação em turismo sustentável procurasse integrar estas experiências e, se possível, unir
propostas no que for compatível para tentar evitar a proliferação de selos de turismo sustentá-
vel, o que pode contribuir para o descrédito da iniciativa.

Os mesmos exemplos também afirmam que o objetivo final do longo e complexo processo de
certificação deve enfocar os destinos, locais e/ou regionais, como garantia de manter as opera-
ções turísticas locais em harmonia com a conservação da natureza e com o patrimônio cultural.
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8 - RECOMENDAÇÕES PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
EM TURISMO SUSTENTÁVEL DO BRASIL

Ao fornecer um incentivo de mercado (o selo), os esquemas de
certificação de turismo podem desempenhar um papel impor-
tante por trazer mais responsabilidade para o turismo e por pro-
ver as empresas com planos de ação que visam o seu aperfeiço-
amento. Porém, a certificação é somente uma de várias ferra-
mentas exigidas para tornar o turismo mais responsável. Até
mesmo esquemas eficazes e de credibilidade precisam ser
complementados por educação, regulamentação e amplo plane-
jamento de uso do solo. Além disso, o sucesso da certificação
dependerá, em última instância, de demanda suficiente por um
turismo mais responsável.

O presente estudo demonstrou que a indústria do turismo nacio-
nal experimenta forte ritmo de crescimento e que, devido às po-
líticas nacionais e à demanda de mercado, este crescimento pro-

vocará intensa pressão sobre atrativos naturais e culturais. Desta forma, todas as iniciativas
que possam colaborar para que o desenvolvimento da indústria turística nacional se dê de
forma mais responsável são necessárias e válidas.

Programas de certificação em turismo sustentável representam uma forma de estímulo a prá-
ticas mais sustentáveis por parte de empresários, destinos e consumidores turísticos. É uma
forma moderna, que busca na eficiência, na racionalidade e no poder de mercado provocar
mais dinamismo na difícil tarefa de alcançar a desejada sustentabilidade. No entanto, apesar
das várias experiências já existentes, certificação em turismo sustentável ainda é uma ativida-
de nova e que une a complexidade do turismo às incertezas do desenvolvimento sustentável.

Desta forma, independentemente da base de conhecimento e da estrutura disponível, não há
um modelo exato a ser seguido para a implantação de um programa de certificação em turismo
sustentável no Brasil. A única certeza é de que esta nova iniciativa, como todas as outras em
desenvolvimento sustentável, será implantada mediante um processo de aprendizagem envol-
vendo erros e acertos e demandando tempo e investimentos para gerar resultados satisfatórios.

No entanto, conforme demonstrado na seção Uma Visão Desejável para Programas de Certificação
em Turismo Sustentável, as diversas experiências existentes e os estudos sobre tais experiênci-
as apontam alguns caminhos de consenso que devem ser avaliados pelo programa brasileiro. A
experiência brasileira com o FSC é mais um argumento favorável e uma base de experiência
prática na adoção das seguintes recomendações de consenso entre os estudos:

• Vincular o programa nacional a um sistema internacional de certificação em turismo
sustentável , assegurando credibilidade junto ao mercado internacional e integração de pro-
postas de certificação.

• Utilizar sistema de avaliação e certificação por desempenho . Empresas e destinos turís-
ticos só devem ser certificados e autorizados a utilizar o selo do programa de certificação
após o cumprimento dos critérios de certificação.

• Assegurar que a entidade credenciadora seja independente,  já que a credibilidade do
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programa se sustenta nas ações desta entidade.

As demais recomendações e observações que se seguem refletem outras questões e suges-
tões discutidas por este documento e são abordadas em maior profundidade diante do contex-
to brasileiro.

8.1 - PARTICIP AÇÃO  DOS SEGMENTOS ENVOLVIDOS EM TODAS AS FASES DA INICIATIVA

Falar da necessidade de participação dos diversos segmentos envolvidos não é novidade na
área do turismo sustentável. No entanto, ainda é uma prática complexa e, por isto mesmo,
falha na maioria dos programas de certificação avaliados.

Além dos diversos segmentos associados ao turismo, o programa brasileiro precisa considerar
todas as diversidades inerentes ao país. Portanto, o programa de certificação em turismo sus-
tentável deve ir além do que normalmente é feito nas fases de elaboração de projetos susten-
táveis e ouvir os diversos segmentos envolvidos desde a sua concepção, antes de definir
padrões, cr itérios, prazos e todos os elementos do programa.

A participação aqui defendida começa pelo próprio conhecimento de quem são e como é o
comportamento dos segmentos a serem envolvidos pela proposta de certificação, especial-
mente como estes setores percebem o turismo sustentável. Como falar em participação se no
Brasil o conhecimento sobre o mercado turístico, consumidor e fornecedor, é ainda uma incóg-
nita? Os dados existentes são poucos e de baixa confiabilidade. Então, a elaboração de um
programa de certificação em turismo sustentável deve ser precedido por maior conhecimento
da realidade do mercado turístico nacional e estratégias para que os diversos segmentos influ-
enciem o desenho e implantação do programa. Algumas estratégias estão sugeridas abaixo,
especialmente nas recomendações na área de marketing. O importante é ter consciência de
que a certificação em turismo sustentável depende da resposta de mercado e que será mais
fácil acertar o caminho se o mercado for conhecido e tiver chance de se manifestar antes e
durante a elaboração do programa.

8.2 - DEFINIÇÃO  ENTRE TURISMO SUSTENTÁVEL E ECOTURISMO

Conforme demonstrado por este estudo, não há consenso em níveis internacional ou nacional
sobre uma definição apropriada de turismo sustentável ou de ecoturismo, sendo que, em muitos
casos, há o uso intercalado das duas expressões como se fossem uma só. Portanto, para a
definição do nome e do selo do programa as seguintes possibilidades podem ser consideradas:

• Boa parte das definições acadêmicas e técnicas caracterizam o ecoturismo como um seg-
mento de turismo sustentável que teria princípios e critérios mais rigorosos nas questões
ambiental, cultural e social. Desta forma, justifica-se a adoção do termo turismo sustentável
para um programa de certificação que deseje influenciar a indústr ia do turismo como um
todo e não apenas um segmento. Além disso, esta opção também se justifica pela vantagem
de utilizar apenas um selo certificador, compreendendo todos os segmentos e evitando a
confusão por parte do consumidor. Deve-se ainda buscar a conscientização do setor turísti-
co sobre os princípios do turismo sustentável, para que o uso deste termo não seja utilizado
sem critérios levando o consumidor à confusão que se observa com o termo ecoturismo.
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• Como o ecoturismo aparentemente tem maior força de atração junto ao público consumidor
brasileiro, uma outra perspectiva é a adoção de um sistema parecido com o da Austrália, que
certifica dois tipos de ecoturismo - básico e avançado - e também turismo na natureza. Além
da diversidade de empreendimentos e regiões ser muito maior no país, outros problemas com
esta opção são a exclusão de parte da indústria turística e a utilização de três tipos de selo
certificador, o que pode confundir consumidores e contr ibuir para o descrédito da iniciativa.

Escolhendo a primeira opção e o uso de selo único,  duas questões devem ser abordadas pelo
programa de certificação. A primeira se refere aos projetos de ecoturismo comunitário no Bra-
sil, como Silves (AM), Costa Marques (RO) e Mamirauá (AM) que são ou foram apoiados pelo
Programa de Turismo e Meio Ambiente do WWF-Brasil. Estes, e outros projetos similares,
principalmente os que envolvem fragilidade ambiental e cultural (populações tradicionais), re-
presentam um segmento diferenciado e estão se constituindo em uma característica peculiar
ao ecoturismo brasileiro. Diante da possibilidade de um selo único para o turismo sustentável,
talvez fosse o caso de o programa certificador considerar alguma forma de suporte em divulga-
ção como forma de valorizar estas iniciativas (Ex. destaque na Internet).

A segunda questão se refere à proposta Hóspedes da Natureza, da ABIH. É uma proposta
ainda em fase inicial de implantação, o que talvez possibilite a integração de interesses e de
responsabilidades. Se a opção do programa de certificação em turismo sustentável for a de
utilizar apenas um selo certificador, a ABIH deve ser procurada com o objetivo de avaliar a
possibilidade de ajustes na proposta do Hóspedes da Natureza em torno de um só esquema
certificador, baseado na entidade de certificação a ser criada.

Deve-se, ainda, considerar o ecoturismo como o primeiro e um dos principais padrões a serem
desenvolvidos pelo Programa Brasileiro de Certificação do Turismo Sustentável.

8.3 - PLANEJAMENTO  PARA RESULTADOS A MÉDIO  E LONGO PRAZOS

O mercado turístico brasileiro é novo e ainda em evolução. Isto favorece à implantação de uma
nova iniciativa como a de certificação, inclusive ampliando as chances do programa ter um
papel significativo no direcionamento da indústria turística devido ao seu atual estágio no país.
No entanto, o desconhecimento do mercado e de como este reagirá à proposta de certificação,
as dificuldades encontradas pelo programa do IEB e o ritmo de implantação do programa da
ABIH, que somente após um ano de seu lançamento realizou o primeiro seminário de
sensibilização, indicam que o processo não é fácil e que os resultados não serão rápidos.  Por
isto, o programa tem que ser planejado mediante visão de médio e longo prazos para que
tenha condições de continuidade e evite quebra de confiabilidade.

Conforme o estudo da PROARCA/CAPAS (Bien, 1999) para a América Central, programas de
certificação em turismo sustentável dificilmente se tornarão auto-suficientes, necessitando de
aportes financeiros de cerca de US$ 50 mil anuais complementares aos recursos gerados
pelos serviços e taxas do programa. Diante da dimensão do Brasil, é de se esperar que o custo
do programa no país demande um nível de investimento bem maior do que os de países da
América Central. E embora a auto-suficiência do programa seja uma possibilidade, com certe-
za vai demorar a ocorrer. O programa brasileiro deve, então, assegurar recursos compatíveis
com a dimensão pretendida durante os primeiros anos de implantação.
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Infelizmente não há dados disponíveis para estabelecer um número preciso como margem de
segurança para um planejamento efetivo. Mas é possível afirmar que dois anos não são sufici-
entes para que o programa atinja um ritmo mais intenso. Diante das dificuldades naturais em
assegurar mecanismos de financiamento a longo prazo, as seguintes sugestões podem ser
consideradas para colaborar na viabilidade operacional do programa e também na capacidade
de empresários e destinos turísticos em atender aos critérios de certificação:

• Iniciar de forma menos abrangente e crescer de acordo com resultados e recursos
disponíveis.  Muitos programas, como o da Costa Rica, adotaram esta opção, preferindo
iniciar o programa com a certificação somente dos meios de hospedagem. Além de outros
segmentos, como o de operadoras, várias outras opções são consideradas como prioritárias
em um primeiro momento como áreas de alta relevância para a biodiversidade, de maior
fluxo etc. As vantagens são óbvias, como menor complexidade, redução nas necessidades
de recursos e aquisição de experiência com certificação. O problema desta opção, indepen-
dentemente da variável adotada, é que ela não só limita a oportunidade aos setores excluí-
dos, mas também adota uma visão restrita de impacto da atividade turística e ainda pode
comprometer a possibilidade de crescimento do programa, que fica limitado à capacidade
de resposta e interesse de um determinado setor turístico.

• Enfocar em destinos turísticos localizados em regiões prioritárias para a conservação
ambiental - onde há fragilidade socioambiental e/ou alta biodiversidade - e que apre-
senta tendência de alto crescimento de fluxos turísticos . Nestes destinos especiais deve-
se implantar programas-pilotos que envolvam prioritariamente o setor das operadoras e de
hotéis, em virtude de sua ampla conectividade com outros integrantes do mercado, e do seu
potencial estratégico em influenciar a educação de parceiros e fornecedores, estimulados
pelo processo de certificação.

8.4 - IDENTIFICAÇÃO  E ESTABELECIMENTO  DE PARCERIAS COM ENTIDADES
E/OU PROGRAMAS AFINS

Estas parcerias devem ir além dos parceiros mais óbvios, como a Embratur, associações am-
bientalistas e de turismo. O programa de certificação vai gerar necessidades e ações que
também são de interesse de outras iniciativas e organizações, assim como contribuem signifi-
cativamente para o sucesso da proposta. Alguns exemplos:

• O programa de educação e conscientização do consumidor para a prática responsável de
turismo em áreas naturais “Excursionismo de Mínimo Impacto – Conduta Consciente em
Ambientes Naturais”, desenvolvido pelo Programa Nacional de Áreas Protegidas do Ministé-
rio do Meio Ambiente, com o apoio técnico do Centro de Excursionismo Universitár io, prevê
a elaboração de campanhas dirigidas aos praticantes de atividades na natureza, principal-
mente em parques e reservas. Os Princípios de Conduta Consciente em Ambientes Natu-
rais, folheto com 8 enunciados, já vem sendo divulgados. O programa prevê a publicação de
folhetos com os critérios específicos para as diversas modalidades e atividades de turismo
em ambiente natural, tais como as de turismo desportivo e de aventura. Esta campanha será
focada principalmente nos grandes centros emissores de turismo do Brasil. Numa segunda
etapa, o programa prevê cursos com base nestes materiais para a difusão dos conceitos de
mínimo impacto.

• A Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA vem desenvolvendo
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iniciativas em gestão ambiental propondo suporte para adoção, por exemplo, da Agenda 21
Local e para a criação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente. Em vista da proposta de
certificação de destinos, a ANAMMA pode ter um papel central e deve ser considerada no
processo.

• Capacitação de auditores para a certificação, assim como de empresários e de funcionários,
é uma necessidade inerente a um programa de certificação. Deve-se pensar num mecanis-
mo de capacitação de auditores para o turismo sustentável, contando com apoio de entida-
des certificadoras, principalmente aquelas que trabalham com certificação florestal como a
Imaflora, cujo processo pode vir a ser semelhante à proposta de certificação do turismo.

• Para contribuir para uma gestão mais responsável dos recursos naturais e turísticos, o FUNBIO
está implementando um programa de capacitação em ecoturismo. Porém, este se encontra
em estágio inicial e terá alcance limitado. Mas a experiência do FUNBIO pode ser utilizada
em parceria com outras entidades, como universidades e ONGs, e financiada por recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.

• A Fundação Nacional de Saúde-FUNASA tem recursos e programas destinados à área de
saneamento, com subsídios e assistência técnica disponíveis para certos segmentos, como
comunidades tradicionais e pequenos municípios. Uma parceria com a FUNASA poderia
minimizar custos na elaboração e implementação de projetos de saneamento para certos
destinos ou projetos turísticos.

• O SEBRAE é uma organização com atuação significante em todos os estados brasileiros,
tem recursos e investe nas áreas de capacitação, gestão e turismo, entre outras, além de
oferecer créditos especiais para micro e pequenas empresas. A associação entre interesses
do SEBRAE e do programa de certificação em turismo sustentável é plenamente viável e
deve ser considerada.

• O PROECOTUR e o FUNBIO desenvolverão ações que envolvem pesquisa de mercado
internacional, infra-estrutura, estudos de melhores práticas em ecoturismo e sistema de
capacitação. O programa de certificação em turismo sustentável tem muito a se beneficiar
destas ações, tanto na geração e na troca de conhecimento quanto na promoção de econo-
mia de recursos. Por exemplo, em parceria com o PROECOTUR, questões específicas à
certificação em turismo sustentável podem ser abordadas na pesquisa junto ao mercado
internacional.

• Políticas e investimentos públicos em turismo atualmente desenvolvidos no Brasil, tais como
o BID/PRODETUR nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, o BID/PROECOTUR na re-
gião da Amazônia Legal e o Projeto Pólos de Ecoturismo EMBRATUR/IEB devem ser esti-
mulados a planejar e orientar suas ações de acordo com os Princípios e Critérios do Turismo
Sustentável. O objetivo é garantir que o desenvolvimento turístico de novos destinos seja
compatível com a conservação da natureza e contr ibua para a viabilização da proposta de
certificação em turismo sustentável no Brasil. Neste sentido, o estímulo à formação de con-
selhos locais de gestão do desenvolvimento turístico, ou COMTUR’s, com a participação de
governos, ambientalistas, empresários e comunidades, pode ser um passo importante para
um turismo mais responsável e amplos benefícios.

Várias outras opções existem. O importante é considerar que o programa de certificação pode
manter a integridade de seus objetivos e, ao mesmo tempo, inserir várias de suas ações no
planejamento de diversas organizações e programas que já atuam no país.
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8.5 - INVESTIMENTOS  EM MARKETING  DESDE A FASE DE PLANEJAMENTO

A adoção de uma estratégia de marketing eficiente é fundamental para o programa de
certificação. Certificação em turismo sustentável ainda é uma novidade tanto para o
empresariado quanto para o turista brasileiro, que representa maioria absoluta na receita turís-
tica nacional. Com base na análise de experiências internacionais, deve se considerar a possi-
bilidade de que boa parte dos turistas brasileiros que consome produtos de ecoturismo ou
turismo na natureza não tenha consciência ambiental para responder aos apelos de um pro-
grama de certificação. Por isto, as seguintes recomendações precisam ser consideradas:

• Investir em pesquisas quantitativas e qualitativas de conhecimento do mercado nacional
(consumidores e fornecedores) - durante a fase de elaboração do programa - para saber
qual a reação às propostas para o turismo sustentável e produtos certificados.

• Utilizar pesquisas qualitativas para colaborar no processo de integração dos diversos seg-
mentos a serem envolvidos pelo programa e na elaboração e adequação de critér ios às
características regionais e setoriais (padrões).

• Implementar estratégias de motivação e educação, tanto de empresários quanto de consu-
midores, estimulando a percepção sobre os ganhos sociais, ambientais e econômicos de
produtos certificados.

• Implementar estratégias de monitoramento da percepção e comportamento de consumido-
res e empresários em relação ao programa e estabelecimentos certificados.

• Implementar estratégias de divulgação de resultados positivos e negativos.

Devido à importância de uma plano de marketing efetivo, é aconselhável que o programa de
certificação seja assessorado por profissionais da área, de preferência com experiência na
área de turismo.

8.6 - CÓDIGOS DE CONDUTA E DIRETRIZES  SETORIAIS

O WWF-Brasil entende que como mais uma estratégia para se atingir um turismo mais respon-
sável, os agentes do turismo, principalmente os setores das operadoras e dos meios de hospe-
dagem, devem implementar códigos de conduta e diretrizes de gestão socioambiental para
que suas atividades:

• sejam compatíveis e apoiem a conservação da biodiversidade,
• usem os recursos naturais de forma sustentável e minimizem a poluição e o desperdício
• envolvam ativamente as populações locais, respeitem suas culturas e seus sítios históricos

ou científicos
• beneficiem as comunidades locais de forma equitativa
• sejam informativas e educativas.

Estes códigos e diretrizes setoriais são importantes para que o mercado tenha um primeiro
momento de sensibilização para a gestão responsável do turismo e podem incluir ainda:

• uma descrição dos impactos do turismo e formas de minimizá-los
• um equilíbr io entre os aspectos ambientais, socioeconômicos e culturais do turismo
• ênfase aos aspectos diretamente relacionados aos interesses do mercado
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• diretrizes positivas, específicas, pró-ativas, sugerindo etapas claras que possam ser monito-
radas

• formas de elaboração por meio de consultas e parcerias, por exemplo, entre os meios de
hospedagem e a comunidade de entorno.

O WWF-Brasil reconhece a limitação destes códigos e diretrizes, no caso de ausência de
apoio para um sistema de verificação do alcance destas ações. Neste caso, a certificação tem
um importante papel a cumprir.

8.7 - DEFINIÇÃO  DE CRITÉRIOS  DE CERTIFICAÇÃO  ADEQUADOS AO MERCADO BRASILEI -
RO

Além das grandes diferenças regionais do Brasil, o mercado turístico no país é constituído
predominantemente por microempresas. Estas se encontram em dificuldade de sobrevivência,
tem carências de capital de giro e investimentos e, quase sempre, são administradas por pes-
soas com pouca experiência na área turística. Portanto, além das estratégias mencionadas,
recomenda-se as seguintes considerações na elaboração dos critérios de certificação:

• Desenvolver mecanismos de participação e avaliação para que as diferenças regionais e
entre diferentes grupos de interesse sejam observadas na elaboração e na adequação dos
critérios.

• Avaliar custos e exigências do programa em relação à capacidade de investimento das
microempresas turísticas. O recomendável é que, de posse de dados mais precisos do perfil
e capacidade de investimento das microempresas, sejam feitos estudos de projeção cruzan-
do dados das empresas com o custo de implementação dos ajustes demandados pelos
critérios de certificação. Estes cruzamentos vão permitir projeções da dimensão do mercado
viabilizando a análise de vários cenários baseados em diferentes possibilidades de
certificação.

• Evitar, pelo menos na fase inicial do programa, critérios que sejam muito restritivos ou inade-
quados à realidade de boa parte das empresas brasileiras. Por exemplo, programa do IEB
exigia que a empresa fosse registrada na Embratur e constituída legalmente há pelo menos
dois anos. Embora não haja dúvidas de que um programa de certificação em turismo susten-
tável deva motivar as empresas a cumprirem com as obrigações legais, exigências seme-
lhantes às do IEB limitariam a participação de um número significativo de empresas turísti-
cas, especialmente as que não se localizam em grandes centros urbanos. Uma forma de
evitar este tipo de situação, e ao mesmo tempo encorajar a adequação das empresas a
critérios desejados, é que se estabeleça um escalonamento na exigência dos critérios mais
rigorosos e dispendiosos para os segmentos de menor capacidade de investimento.

• Trabalhar junto a organizações nacionais e internacionais na criação de linhas de crédito
especiais, subsídios e incentivos para empresários investirem em certificação, ou um fundo
próprio gerenciado pelo órgão credenciador. O ideal é que estas linhas sejam liberadas
mediante parecer da entidade credenciadora ou de quem for designado por ela. É importan-
te que tais políticas de incentivo e financiamento atendam os objetivos do programa de
certificação de ampliar as práticas sustentáveis da indústria turística.
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ANEXO I - PRINCÍPIOS DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Programa de Certificação do Turismo Sustentável no Brasil
Elaborado pelo Grupo de Trabalho
Versão Preliminar 4.1 – Setembro de 2001

P1. RESPEITO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

O turismo deve respeitar a legislação vigente em todos os níveis no país, as convenções inter-
nacionais e os Princípios e Critér ios do Turismo Sustentável.

P2. DIREITOS DAS POPULAÇÕES LOCAIS

O turismo deve buscar e promover mecanismos e ações de responsabilidade socioambiental;
de promoção da equidade econômica e da defesa dos direitos humanos e de uso da terra,
mantendo ou ampliando, a médio e longo prazos, o desenvolvimento socioambiental dos tra-
balhadores e comunidades envolvidas.

P3.  VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DAS CULTURAS LOCAIS

O turismo deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico-cultural das regiões e países
receptores e ser planejado, implementado e gerenciado em harmonia às tradições e valores
culturais, colaborando para  seu desenvolvimento.

P4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DOS DESTINOS TURÍSTICOS

O turismo deve contribuir para geração e qualificação crescente do emprego e da renda, e
fomentar a capacidade local de desenvolver empreendimentos turísticos.

P5. CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL

Em todas as fases de implantação e operação, o turismo deve adotar práticas de mínimo
impacto sobre o ambiente natural, de forma a contribuir para a manutenção das dinâmicas e
processos naturais em seus aspectos físicos e biológicos, considerando o contexto cultural e
socioeconômico existente.

P6. SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE

A viabilidade econômica do turismo deve considerar os custos sociais e ambientais.

P7. PLANEJAMENTO E GESTÃO RESPONSÁVEL

O turismo deve ser implementado com base em um processo documentado que demonstre o
compromisso permanente com os princípios e critérios do turismo sustentável.
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ANEXO II - SITES E REFERÊNCIAS ÚTEIS EM
TURISMO E MEIO AMBIENTE

Associação Brasileira da Indústr ia de Hotéis
www.abih.com.br

Associação Brasileira das Agências de Viagens
www.abav.com.br

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
www.braztoa.com.br

Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente - ANAMMA
www.anamma.org.br

Centro Excursionista Universitário / CEU
www.geocities.com/~mgrego/ceu.html

Certificação do Turismo no Brasil
www.turismosustentavel.org.br

Certificação Florestal – Forest Stewardship Council
www.fsc.org.br

Comissão de Desenvolvimento Sustentável
http://www.un.org/esa/sustdev

Convenção da Biodiversidade
www.biodiv.org

Embratur
www.embratur.gov.br

Funbio – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
www.funbio.org.br

Imaflora - Instituto de Manejo e Certificação de Florestal e Agrícola
www.imaflora.org.br

Iniciativas do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas
UNEP Tour Operator Environment Initiative  & International Hotels Environmental Initiatives
www.uneptie.org

Instituto de Ecoturismo do Brasil
www.ecoturismo.org.br

Ministério do Meio Ambiente
www.mma.gov.br
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Operadora Mata A’Dentro – Brotas / SP
www.matadentro.com.br

Organização Mundial do Turismo - OMT / WTO
www.world-tourism.org

Rainforest Alliance
www.ra.org.cr

SOS Mata Atlântica
www.sosmatatlantica.org.br

The International Ecotourism Society
www.ecotourism.org

Tourism Concern
www.tourismconcern.org

World Travel and Tourism Council - WTTC
www.wttc.org

WWF-Brasil
Programa de Turismo e Meio Ambiente
www.wwf.org.br
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O WWF-Brasil acredita que o turismo deve integrar as estratégias de
desenvolvimento sustentável amplo, ser compatível com a conserva-
ção da natureza, envolver e beneficiar as culturas e os povos locais,
assegurando que eles tenham uma participação efetiva em seus bene-
fícios. Para tanto, o turismo deve manter ou incrementar a diversidade
biológica e cultural, usando os recursos naturais sustentavelmente e
reduzindo o excesso e o desperdício.

O WWF-Brasil é uma organização não-governamental autônoma
dedicada à conservação da natureza, atuando em nível nacional com o
objetivo de harmonizar a atividade humana com a preservação da di-
versidade biológica e o uso racional dos recursos naturais renováveis.
Trata-se de uma organização brasileira que integra a Rede WWF, o
maior grupo de entidades de conservação da natureza do mundo.

WWF-Brasil
SHIS QL 6 conjunto E 2º andar
71620-430 Brasília DF
Fone: (+61) 364.7400
Fax: (+61) 364.7474
panda@wwf.org.br
http://www.wwf.org.br

WWF. Conservando a vida. Inclusive a sua.


