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Apresentação 
 

 

 

A concepção de sustentabilidade está associada à qualidade do que é sustentável, que 

por sua vez está associado com a possibilidade de uma determinada atividade humana 

prosseguir por um tempo indeterminado, portanto sustentabilidade e sustentável estão 

vinculadas à possibilidade de continuidade das atividades humanas ao longo de um 

tempo que transcende gerações e gerações. Na gênese desta concepção está também a 

impossibilidade de estabelecer garantias de que a sustentabilidade vai se manifestar 

na prática, isto porque a longo prazo ou na medida do tempo indeterminado, muitos 

fatores são desconhecidos e imprevisíveis, sobretudo considerando também a 

persistência de um modelo econômico muito focado na produção e no consumo, 

ainda sem considerar limites.  

Na nossa opinião, não se trata de uma concepção pessimista, até pelo contrário enseja 

otimismo, especialmente quando podemos apresentar uma extensa coletânea de 

estudos acadêmicos, individuais e de grupos, que de uma forma ou de outra ensejam a 

sustentabilidade em uma ou mais de suas três principais dimensões: a econômica, a 

social e a ambiental. Cada uma destas com muitas possibilidades que, no seu 

conjunto, podem contribuir para ampliar a realização da sustentabilidade como 

modelo de continuidade do planeta, por meio da compreensão e da aplicação do 

desenvolvimento sustentável.  

Neste sentido, compartilho com a opinião de alguns autores que afirmam que ao 

falarmos de sustentabilidade, mais que atribuir um significado rígido a essa 

expressão, buscar as conexões possíveis é muito mais relevante. E é isso que revela 

os artigos aqui apresentados que incluem desde pensar modelos de manejo de água na 

agricultura e na indústria, aproveitamento de resíduos industriais, uso mais 

apropriado de fertilizantes na agricultura, até as mais diversas manifestações de 

responsabilidade social.  

Isto significa riqueza de possibilidades, significa introjeção da ideia de 

sustentabilidade no ensino superior, isto significa começar a pensar de forma 

sistêmica, onde tudo tem conexão com tudo, mas é preciso estar atento, seja qual for a 

conexão estabelecida com a concepção de sustentabilidade, na medida em o 

fundamental é que ela abra possibilidades que conduzam para a ação compromissada 

em busca do bem comum, das pessoas, de todos seres vivos, da natureza, do planeta.  

Essa oportunidade de leitura é fruto de esforços científicos de diversos autores, 

devidamente referenciados ao final dessa publicação. Aos autores e aos leitores, 

agradeço imensamente pela cordial parceria. 

 
 

  
  José Henrique Porto Silveira  

 

 

 



SUMÁRIO
Capítulo 1 - Sustentabilidade organizacional: Desafio dos gestores  
frente às questões ambientais                   06

Capítulo 2 - Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e  
viabilidade da reciclagem de radiografias                 16

Capítulo 3 - Estudo da gestão da qualidade na produção de serviços  
de intermediação financeira                   25

Capítulo 4 - Estratégias de desenvolvimento sustentável: um estudo  
na Universidade Estadual do Centro-Oeste                36

Capítulo 5 - A implantação do gerenciamento de processos de TIC sob  
a perspectiva dos colaboradores                  49

Capítulo 6 - A relevância do uso das tecnologias de informação e  
comunicação (TIC) nos projetos de extensão sediados na UNESP  
campus deTupã                    58

Capítulo 7 - Nova abordagem no reconhecimento de receitas e  
despesas ambientais atendendo a legislação e evidenciando a  
sustentabilidade e imagem empresarial                 69

Capítulo 8 - O programa nacional de alimentação escolar (PNAE)  
como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável  
da agricultura familiar                   80

Capítulo 9 - Impactos socioambientais no processo de extração  
e transporte da argila em indústrias de cerâmica vermelha              92

Capítulo 10 - A sustentabilidade da agricultura orgânica familiar: o  
caso dos associados à cooperativa de produtores orgânicos de Poema - PR         104



Capítulo 11 - Terceiro setor e sustentabilidade: Projeto jovens rurais  
em movimento                  115

Capítulo 12 - Programa de educação ambiental nos órgãos públicos  
do estado de Minas Gerais                125

Capítulo 13 - Logística reversa em uma cooperativa de catadores           136

Capítulo 14 - ABNT NBR 15401:2006 - Meios de Hospedagem - Sistema  
de gestão da sustentabilidade: análise crítica dos requisitos e os desafios  
da implantação e certificação                148

Capítulo 15 - Práticas de sustentabilidade: um estudo em organizações  
do setor farmacêutico                 159

Capítulo 16 - Gestão de processos logísticos e importância social: Estudo  
de caso do banco de alimentos da Ceasa Campinas             170

Capítulo 17 - Responsabilidade social universitária: prática aplicada  
pelo Instituto Metodista Granbery na cidade de Juiz de Fora – MG           180

Capítulo 18 - Responsabilidade social empresarial: as ações  
realizadas e os fatores que motivam as empresas do Município de  
Ponta Grossa, Paraná                        192

Capítulo 19 - Sustentabilidade: conscientização sobre educação  
ambiental com crianças em escolas públicas de Santa Maria - RS           202

Capítulo 20 - O empreendedorismo coletivo como fator de sucesso  
em arranjos produtivos locais: Um estudo de caso no APL de apicultura  
da cidade de Maranguape                211

Capítulo 21 - Gestão socioambiental: Estudo de caso em empresa  
alimentícia de grande porte no município de Itumbiara (GO)            221

Autores                   236



Capítulo 14
ABNT NBR 15401:2006 - MEIOS DE HOSPEDAGEM - SISTEMA 

DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DOS 

REQUISITOS E OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Mariana Rodrigues de Souza Eller

Cintya Mércia Monteiro Penido Amorim

Resumo: Durante muito tempo, o turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 
e não poluente, crescendo desordenadamente, sem estratégias de gestão e com pouco 
planejamento por parte do empresariado e dos órgãos governamentais. No entanto, com 
o surgimento da temática de desenvolvimento sustentável este fato tem feito com que 
gestores hoteleiros e governo recorram à criação e adoção de sistemas de gestão ambiental 
e de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente para a redução dos impactos 
socioambientais ao longo do tempo. Neste sentido, este estudo objetivou investigar de 
que forma a implantação e certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode contribuir 
para uma gestão sustentável em meios de hospedagem e quais as principais limitações 
enfrentadas para a adesão a este tipo de sistema de gestão. A pesquisa foi realizada por 
meio de levantamento bibliográfico e documental existente, o qual se definiu como incipiente 
durante a pesquisa, demonstrando a fragilidade do tema perante as poucas iniciativas de 
certificação e monitoramento de resultados obtidos com a implantação deste modelo de 
gestão.

Palavras Chave: Certificação, ABNT NBR 15401, Empreendimentos Hoteleiros, 
Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

No início do século XXI, os processos de certificação 

se consolidaram como estratégia para as organizações 

que desejam melhorar a qualidade de seus produtos e/

ou serviços e otimizar a gestão dos riscos relacionados 

aos negócios. Somado a este cenário, enquanto 

o mercado de “negócios para negócios” aceita a 

convivência com os riscos controlados, a sociedade 

e os consumidores estão caminhando em direção à 

tolerância zero de riscos, principalmente os correlatos 

às questões socioambientais.

Conforme relata Arenhart (2011), as certificações em 

sustentabilidade vêm sendo objeto de estudo não 

somente segmento hoteleiro, mas em diferentes áreas 

do conhecimento, tendo em vista sua significante 

contribuição para a melhoria na relação das empresas 

com a sociedade e para a própria sustentabilidade 

dos negócios.

Neste contexto, observa-se que durante muito tempo o 

turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 

e não poluente, crescendo desordenadamente, sem 

estratégias de gestão e com pouco planejamento por 

parte do empresariado e dos órgãos governamentais. 

No entanto, com o surgimento da temática de 

desenvolvimento sustentável e, anos depois, o conceito 

de turismo sustentável, as evidências dos impactos 

causados pela atividade turística desordenada 

começaram a ser questionadas. Dentre eles, os 

causados pelo setor hoteleiro, considerado um dos 

principais componentes do produto turístico, e que 

apresenta relação direta com os pilares socioambiental 

e cultural da localidade, com alto risco de impactos 

significativos no entorno.

Este fato tem feito com que gestores hoteleiros 

recorram à adoção de sistemas de gestão ambiental e 

de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente 

para a conservação, a revitalização e a recuperação 

dos recursos naturais; buscar resultados econômicos 

com ética, contribuindo para a justiça social e a 

valorização das culturas locais; buscar a legitimidade 

política em termos de participação e transparência nos 

processos de decisão e representação comunitária; 

e interagir com os integrantes da cadeia produtiva 

do turismo, de maneira a construir as condições 

operacionais para implementar sistemas de gestão da 

sustentabilidade do turismo com abrangências setorial 

e geográfica (ABNT, 2006). 

E, como exemplo destes sistemas, tem-se os requisitos 

propostos pela norma ABNT NBR 15401:2006, a qual 

foi o objeto principal de estudo desta pesquisa, com 

o intuito de investigar de que forma a implantação e 

certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode 

contribuir para uma gestão sustentável em meios 

de hospedagem e quais as principais limitações 

enfrentadas por este segmento para a adesão a este 

tipo de sistema de gestão, levantando-se a evolução 

da certificação na norma ABNT NBR 15401:2006.

É sabido que na atividade turística os processos 

dependem quase que exclusivamente da interação 

dos visitantes com o meio ambiente visitado, não sendo 

diferente em relação aos meios de hospedagem, onde, 

em muitas vezes, tem-se acesso ao consumo e troca 

de experiências com as características socioculturais 

e ambientais que permeiam a localidade.

Como efeito desta interação, os meios de hospedagem 

tornam-se um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes (Beato, 

2010), exercendo uma pressão sob os gestores para 

um olhar sobre as questões ambientais na gestão dos 

processos que asseguram o funcionamento dos meios 

de hospedagem.

Além disso, é notável o surgimento de um novo 

mercado para os meios de hospedagem, mais exigente 

e preocupado com as causas socioambientais. São os 

chamados “hóspedes verdes” que, segundo Arenhart 

(2011)

Faz com que estes necessitem identificar 

e analisar quais são as certificações 

ambientais e selos verdes aplicáveis 

aos  mesmos, de acordo com o 

porte, atividades exercidas, dentre 

outras características dos meios de 

hospedagem (ARENHART, 2011, p.10).

Foi neste contexto que o estudo em questão pretendeu 

elucidar a representatividade da certificação ambiental 

em meios de hospedagem como uma alternativa 

ao gerenciamento dos impactos causados pela 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

150

atividade turística. Para Álvares e Souza (2013), um 

processo de implantação e certificação sistematizado, 

considerando requisitos de gestão como os definidos 

na norma ABNT NBR 15401:2006, vai ao encontro do 

atual cenário da gestão ambientalmente responsável, 

cabendo aos gestores dos meios de hospedagem 

atentar para os benefícios que a certificação ambiental 

pode trazer aos seus empreendimentos em relação a 

todos os seus stakeholders. 

Além disso, a pouca existência de estudos e pesquisas 

da correlação entre gestão ambiental, sustentabilidade 

e certificação em meios de hospedagem, bem 

como dos desafios encontrados pelo empresariado 

para adotar este modelo de gestão, proporcionou 

a realização deste estudo como uma oportunidade 

de analisar a problemática supracitada e identificar 

novos pontos de partidas para demais estudos e 

oportunidades de atuação profissional futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CERTIFICAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO E O 

TURISMO

Hoje as empresas, independente de seu tamanho, se 

deparam com demandas crescentes por lucratividade, 

qualidade e tecnologias que contribuam para seu 

desenvolvimento sustentável. Para transformar estas 

pressões em vantagem competitiva, um dos caminhos 

é a implantação e certificação de um sistema de 

gestão eficiente e adaptado aos processos dos 

negócios, usando-o sistematicamente para manter e 

melhorar os processos da organização junto aos seus 

stakeholders.

Por outro lado, instituições reguladoras respondem a 

isto com regras mais compreensíveis e requisitos mais 

detalhados, forçando as empresas a adaptarem-se à 

nova realidade, onde estar em conformidade com leis 

e regras é requisito mínimo para um desenvolvimento 

sustentável do negócio. Neste sentido, para Lavor 

(2009), “a certificação é uma forma de assegurar 

ao consumidor de que um determinado produto ou 

serviço obedece a regras mínimas de qualidade e 

de que possui características que espera encontrar.” 

(LAVOR, 2009, p.53).

Para Almeida (2008), a certificação de produtos, 

sistemas ou serviços consiste em uma declaração, 

fornecida por organismos públicos ou privados 

acreditados para tal, de conformidade a um 

determinado referencial normativo, demonstrando 

um diferencial perante seus concorrentes. Portanto, a 

certificação proporciona ao consumidor uma garantia 

da qualidade do bem ou serviço adquirido. 

Neste sentido, o INMETRO (2014) define que a 

certificação de produtos, serviços, sistemas de gestão 

e de pessoas deve ser realizada pela terceira parte, 

isto é, por uma organização independente acreditada 

para executar essa modalidade de avaliação da 

conformidade.

Salvati apud Arenhart (2011) coloca que a certificação 

também orienta o consumidor para a escolha de 

produtos ou serviços com algum tipo de diferencial 

ambiental e social formalizado aos consumidores por 

meio de certificados emitidos para tais organizações. 

E portanto, como retorno

Essas empresas certificadas adquirem 

maior competitividade no mercado, 

obtêm economia nos custos de produção 

e gestão e alcançam ainda: maior 

qualidade nos produtos e serviços, maior 

aceitabilidade por parte do consumidor e 

a penetração em mercados internacionais 

(ARENHART, 2011, p.14).

No caso do turismo, que apresenta por característica o 

envolvimento de diversas opções de consumo durante 

o processo de escolha dos fornecedores pelos viajantes 

(hotéis, restaurantes, atrações turísticas, transportes, 

souvenirs, etc.), a certificação em sistemas de gestão 

no segmento torna-se um assunto de relevância ao 

consideramos que

Diferentemente das situações ordinárias 

de consumo, ao turismo acrescenta-se 

o fato de que o consumidor, geralmente, 

tem a necessidade de realizar escolhas 

à distância, uma vez que ele se desloca 

de seu ambiente para outro ao qual 

não pertence e, sendo assim, existe a 
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necessidade de garantias com relação 

ao produto ou serviço que está sendo 

adquirido. (LAVOR, 2009, p. 54).

Neste contexto, associando a necessidade da garantia 

da qualidade do produto ou serviço bem como da 

gestão sustentável do ambiente no qual está inserido, 

as certificações nos setores do turismo podem 

significar um viés de sensibilização e confiabilidade 

para as escolhas dos turistas ao efetivarem o consumo, 

uma vez que o atendimento a requisitos mínimos de 

qualidade, meio ambiente, saúde e segurança é 

assegurado quando se existe a certificação.  

2.2 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 

Os meios de hospedagem, também conhecidos por 

acomodações turísticas, são aqueles utilizados para 

pernoite dos turistas quando fora de seu ambiente 

usual de convivência. De acordo com o Ministério do 

Turismo, meios de hospedagem podem ser definidos 

como

Empreendimentos ou estabelecimentos, 

independentemente de sua forma 

de constituição, destinados a prestar 

serviços de alojamento temporário, 

ofertados em unidades de frequência 

individual e de uso exclusivo do 

hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, denominados 

de serviços de hospedagem, mediante 

adoção de instrumento contratual, tácito 

ou expresso, e cobrança de diária 

(BRASÍLIA, 2010, p. 25).

Lohmann e Netto (2012) dividem os meios de 

hospedagem em dois tipos: a) comerciais, sendo 

aqueles estabelecimentos que cobram para que os 

hóspedes possam usufruir uma acomodação; e b) não 

comerciais, onde os turistas ficam acomodados em 

casa de amigos, familiares ou residentes do destino 

turístico. 

Para fins deste trabalho, serão considerados apenas 

os meios de hospedagem comerciais, uma vez que a 

norma ABNT NBR 15401:2006, assim como o Ministério 

do Turismo, também adota a mesma diretriz conceitual 

sobre meio de hospedagem: “empreendimento, 

público ou privado, que fornece, entre as suas 

atividades, serviços de acomodação.” (ABNT, 2006, 

p.2). 

A hotelaria é um setor que presta serviços e deve estar 

sempre atualizado com as mudanças que ocorrem 

no mercado. O atual momento do segmento vem 

sendo marcado por inovações de todos os tipos e 

principalmente pela competitividade relacionada a 

custos, benefícios diferenciados e a preocupação 

socioambiental, mais evidenciado pela busca de 

certificações ou selos de classificação para avaliar 

e qualificar facilidades e a qualidade do serviço de 

hospedagem, bem como sua correlação com os 

demais stakeholders. Conforme aponta Arenhart 

(2011)

No quesito variável ambiental, o setor 

hoteleiro deve se adequar as legislações 

específicas, adotar um sistema de gestão 

ambiental e buscar por certificações 

ou selos verdes no mercado que mais 

se adequam ao ramo, trazendo assim 

benefícios ambientais (redução dos 

impactos ambientais e uso dos recursos 

naturais renováveis), econômicos (uso 

do marketing ambiental para divulgação 

e acesso a novos mercados) e social 

(boas condições de trabalho e respeito 

a comunidade local) (ARENHART, 2011, 

p.13).

No Brasil, existe uma gama de programas de 

certificações e classificações de meios de 

hospedagem, advindos da iniciativa pública e privada, 

sendo que muitos deles “ainda carecem de um 

reconhecimento que seja padronizado com critérios 

internacionais.”(Lohmann e Netto, 2012, p.406). 

2.3 SUSTENTABILIDADE E A ATIVIDADE TURÍSTICA

A atividade turística gera consequências impactantes 

em diversos processos. Estudiosos da área vêm 

destacando que dentre os principais impactos do 

turismo estão as vertentes econômica, ambiental, social 

e cultural, acrescentando ainda, em uma abordagem 

mais profunda, impactos políticos e psicológicos (tanto 
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nos turistas quanto na comunidade receptora).

Considerando a vertente ambiental, Lohmann e Netto 

(2012) ressaltam que os impactos ambientais positivos 

e negativos do turismo relacionam-se principalmente 

aos aspectos físicos, biológicos, econômicos ou 

culturais, sendo estes impactos cumulativos ao longo 

do crescimento e desenvolvimento da atividade 

turística local. Neste sentido, pensar a sustentabilidade 

diante de todos estes impactos é um dos principais 

desafios para este tipo de atividade, e que vem sendo 

muito retratada por estudiosos da área, turistas e 

empresariado.

O conceito de sustentabilidade, embora de difícil 

delimitação, refere-se ao

Desenvolvimento capaz de atender 

às necessidades da geração atual 

sem comprometer os recursos para a 

satisfação das gerações futuras. É o 

desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro (CMMAD apud 

BRASÍLIA, 2013, p. 10).

Com um enfoque na atividade turística, o turismo 

sustentável visa promover a harmonia dos seres 

humanos entre si e com a natureza, promovendo uma 

atividade ecologicamente suportável em longo prazo, 

economicamente viável, ética e socialmente equitativa 

para as comunidades locais, “exigindo integração ao 

meio ambiente natural, cultural e humano e respeito 

à fragilidade que caracteriza muitas destinações 

turísticas.” (OMT apud BRASIL, 2013).

Adicionalmente, o turismo sustentável pode ser definido 

como a atividade que satisfaça as necessidades dos 

turistas e as necessidades socioeconômicas das 

regiões receptoras, considerando a manutenção da 

integridade cultural, da integridade dos ambientes 

naturais e da diversidade biológica para as 

comunidades futuras (Brasil, 2010). E isto acaba 

por incluir os meios de hospedagem, os quais têm 

efetivamente um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes.

Cooper e outros (2011) consideram que os impactos da 

atividade turística, sob o aspecto da sustentabilidade, 

devem ser analisados considerando as dimensões 

ambiental, social e econômica, as quais não se excluem 

mutuamente, apresentando um grau significativo 

de sobreposição que em muito agrega à discussão 

sobre os efeitos do turismo, aplicando-se diretamente 

à abordagem sobre sistemas de gestão sustentável 

que será dada neste estudo. Para os autores, “os 

inter-relacionamentos entre as dimensões significam 

que elas também agem como categorias principais 

em torno das quais a noção de desenvolvimento é 

considerada” (COOPER et al., 2011, p.90).

2.4 A NORMA ABNT NBR 15401:2006 

A ABNT NBR 15401 - Meios de hospedagem - 

Sistema de gestão da sustentabilidade - Requisitos é 

uma norma que visa o aprimoramento da qualidade 

nos serviços e gestão dos meios de hospedagem; 

o atendimento a legislação aplicável ao segmento; 

à colocação do negócio no mercado internacional; 

à preservação ambiental e cultural, consciência 

social e desenvolvimento econômico-financeiro do 

empresariado e demais partes interessadas (ABNT, 

2012).

A ABNT NBR 15401 foi desenvolvida no âmbito do 

Comitê Brasileiro de Turismo – ABNT/CB 54, pela 

Comissão de Estudo de Turismo Sustentável (CE-

54:004.01) e foi publicada no final de outubro de 

2006 pela ABNT, com a proposta de uma base para o 

alcance e a manutenção do desempenho sustentável 

dos meios de hospedagem, sendo aplicável a todos 

os tipos e portes de organizações, mas com atenção 

particular à realidade das pequenas e médias 

empresas.

A norma se fundamenta nos “ sete princípios do turismo 

sustentável”, sendo que “os requisitos definidos estão 

todos relacionados a esses princípios, representando 

a plataforma a ser seguida na implementação do 

sistema de gestão da sustentabilidade” (ABNT, 2012, 

p.10). Neste sentido, o uso deste modelo de gestão 

pelos meios de hospedagem devem gerar benefícios 

ambientais, econômicos, sociais e culturais. 

De acordo com a ABNT (2012)
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Do ponto de vista ambiental, ela contribui 

para a conservação da biodiversidade 

e auxilia na manutenção da qualidade 

ambiental dos atrativos turísticos. Do 

ponto de vista econômico, ela viabiliza as 

áreas utilizadas pelo turismo, proporciona 

um diferencial de marketing, gerando 

vantagens competitivas para os meios 

de hospedagem e facilitando o acesso 

a novos mercados, principalmente 

o internacional. Nas esferas social e 

cultural, estimula boas condições de 

trabalho, enfatiza a preservação do 

patrimônio cultural e promove o respeito 

aos direitos dos trabalhadores, povos 

indígenas e comunidades locais. Do 

ponto de vista político, ela promove o 

respeito à lei e à cidadania (ABNT, 2012, 

p.7).

Os sete princípios do turismo sustentável são:

•	Respeitar a legislação vigente;

•	Garantir os direitos das populações locais;

•	Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade;

•	Considerar o patrimônio cultural e valores locais;

•	Estimular o desenvolvimento social e econômico 

dos destinos turísticos;

•	Garantir a qualidade dos produtos, processos e 

atitudes;

•	Estabelecer o planejamento e a gestão 

responsáveis.

Diferentemente dos demais “selos” ou “classificações” 

de empreendimentos hoteleiros existentes no Brasil 

(Selo Verde Guia Quatro Rodas; Certificação Eco-

Hotel; classificação do TripAdvisor; o próprio Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, 

entre outras), a ABNT NBR 15401 descreve os 

requisitos para a sustentabilidade de um meio de 

hospedagem, possibilitando a sua verificação e 

inclusive a certificação; ao contrário dos supracitados, 

que objetivam “prover orientação genérica a um meio 

de hospedagem que visa implementar ou aprimorar 

práticas de turismo sustentável” (ABNT, 2006, p. 8).

Além disso, o sistema de gestão da sustentabilidade 

proposto pela norma soma-se aos demais modelos 

de sistemas de gestão já consagrados, como a NBR 

ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e a NBR 

ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), graças à 

referência básica ao ciclo PDCA (de Plan – Do – Check 

– Act) e a compatibilização de assuntos relacionados 

aos requisitos destas normas.

4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste 

estudo foi a pesquisa do tipo exploratória, utilizando 

a técnica da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental, sendo que a primeira foi desenvolvida 

com base em material já elaborado, como livros, 

artigos científicos, referenciais normativos sobre o 

tema; e a segunda envolveu a revisão de documentos 

que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de desempenho, 

tabelas, dados estatísticos, etc.

Utilizou-se da coleta documental para consulta às 

fontes dos tipos secundárias e primárias. A análise 

dos dados teve abordagem qualitativa (GIL, 2002), 

tendo sido realizada a leitura de todo o material 

levantado para identificar, sistematizar e interpretar as 

informações relevantes para esta pesquisa.

5 VISÃO GERAL DOS REQUISITOS NORMATIVOS 

DA ABNT NBR 15401:2006

Assim como nas normas de sistemas de gestão 

de maior relevância mundial, a ABNT NBR 15401 

é elaborada com referência básica ao ciclo PDCA 

- Plan – Do – Check – Act, que consiste nas etapas 

de planejar, implementar, verificar e agir sobre os 

processos do negócio na busca da melhoria contínua 

da performance do sistema de gestão.

Aliado a isto, a norma determina os requisitos para 

que os meios de hospedagem possam vir a realizar 

as suas atividades de acordo com os sete princípios 

do turismo sustentável, estabelecendo a definição de 

uma política que leve em conta os requisitos legais e 

as informações referentes aos impactos ambientais, 

socioculturais e econômicos significativos, atrelados 
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à responsabilidade da Direção em assegurar o 

desenvolvimento e implantação deste sistema na 

organização.

O planejamento (Plan, do PDCA) do sistema de gestão 

proposto está baseado em quatro requisitos que se 

integram para estabelecer os objetivos e processos 

essenciais aos resultados esperados, composto pelas 

etapas de levantamento de requisitos legais e outros 

aplicáveis ao negócio; pelo mapeamento dos seus 

aspectos ligados à sustentabilidade; pela definição de 

objetivos e metas que considerem visões referentes à 

emissões, efluentes e resíduos sólidos; conservação e 

gestão do uso da água; eficiência energética; seleção 

e uso de insumos; saúde e segurança dos clientes e 

dos trabalhadores; qualidade e satisfação do cliente; 

trabalho e renda; comunidades locais; aspectos 

culturais; áreas naturais, flora e fauna; e viabilidade 

econômica.

Na fase de implantação (Do, do PDCA), a ABNT NBR 

15401 estabelece que a organização documente 

seus principais processos e a interação entre eles, 

fornecendo orientação sobre toda documentação 

relacionada ao sistema. Além disso, requisita um 

procedimento para o controle destes documentos e 

dos registros originados de sua implantação, para que 

sejam divulgados validados e mantidos em sua versão 

atual para os usuários. 

Outros dois requisitos ainda relacionados com 

a implantação são o controle operacional das 

atividades associadas aos aspectos relacionados 

com a sustentabilidade e onde medidas de 

controle necessitam ser planejadas e aplicadas; e a 

competência, conscientização e treinamento, para 

assegurar que o seu pessoal está consciente quanto 

à pertinência e importância de suas atividades e de 

como elas contribuem para atingir os objetivos da 

sustentabilidade definidos.

Para a verificação do sistema (Check, do PDCA), 

devem ser definidos critérios para monitoramento 

e medição das características principais de suas 

operações e das atividades que possam ter um impacto 

significativo sobre a sustentabilidade, além de avaliar 

periodicamente o atendimento à legislação aplicável, 

realizar auditorias internas e tratar não conformidades 

detectadas.

A análise crítica pela Direção da política, objetivos 

e outros elementos do sistema de gestão da 

sustentabilidade frente aos resultados alcançados 

devem refletir a melhoria contínua (Act, do PDCA), 

com o propósito de assegurar a conveniência, 

adequação e eficácia contínuas do sistema de gestão. 

Somado a isto, tem-se o requisito da transparência, 

comunicação e promoção do turismo sustentável, com 

vistas à divulgação externa do comprometimento da 

organização e o desempenho atingido em suas ações 

sustentáveis.

Quanto às dimensões do turismo sustentável 

declarados na ABNT NBR 15401, tem-se a dimensão 

ambiental, a sociocultural e a econômica.

Na dimensão ambiental, há requisitos para preparação 

e atendimento a emergências ambientais; áreas 

naturais, flora e fauna; arquitetura e impactos da 

construção no local; paisagismo adotado pelo 

empreendimento; emissões, efluentes e resíduos 

sólidos gerados pela atividade turística; eficiência 

energética; a conservação e gestão do uso de água; e 

a seleção e uso de insumos.

Na dimensão sociocultural, as operações e práticas 

dos empreendimentos devem contribuir para 

reconhecer, promover e respeitar o patrimônio cultural 

das regiões, contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico dos trabalhadores e comunidades 

envolvidas na cadeia produtiva.

Sobre a dimensão econômica, o empreendimento 

deve adotar práticas de gestão seguras, viáveis e 

satisfatórias às expectativas dos clientes, além de 

direcionar ao atendimento da legislação.

6 FATORES LIMITADORES E DE CONTRIBUIÇÃO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA ABNT NBR 15401 NOS 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Durante a realização das pesquisas sobre a temática 

da certificação de empreendimentos hoteleiros na 

ABNT NBR 15401, verificou-se a existências de 
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diversos fatores de contribuição ao negócio e ao 

meio ambiente, bem como de fatores que limitam o 

objetivo de atingir todas as expectativas criadas com 

a certificação na norma.

Atualmente, estima-se que cerca de 43 

empreendimentos estão certificados na ABNT NBR 

15401, o que pouco representa no setor, tendo em vista 

o grande número de meios de hospedagem do Brasil 

– nas capitais do país são 5.036 estabelecimentos de 

hospedagem (IBGE, 2012). A baixa adesão a este 

modelo de gestão pode estar relacionada a alguns 

fatores que permeiam o baixo conhecimento, altos 

custos, ausência de pesquisas e benchmarking sobre 

a certificação, entre outros discutidos a seguir.

6.1 FATORES LIMITANTES

Um dos principais fatores limitantes encontrados 

nos estudos pesquisados está relacionado ao baixo 

conhecimento conceitual e explícito dos gestores sobre 

as temáticas que permeiam a sustentabilidade e a 

atividade turística, além da dificuldade em compreender 

e aplicar os requisitos normativos da ABNT NBR 

15401, considerada complexa.  Conforme apontado 

por Álvares e Souza (2013), tal complexidade também 

evidencia a carência na elaboração de projetos para 

processos de implementação desta norma em meios 

de hospedagem do país, principalmente por parte de 

organizações governamentais, a qual poderia adotar 

esta certificação como aliada aos seus projetos de 

integração e desenvolvimento do turismo sustentável 

em nível nacional.

Outro fator limitante está relacionado aos custos que 

um programa de certificação poderá gerar para os 

empreendimentos. Estudos sobre certificação em nível 

internacional (Honey e Stwart, 2002) apontam tais custos 

como um impedimento para a disseminação deste tipo 

de ação para micro e pequenos empreendimentos 

(as quais são o enfoque desta norma), visto que o 

processo é baseado no atendimento de requisitos 

e, portanto, similar para toda a organização. Neste 

sentido, quanto maior a empresa, melhor diluído na 

organização será o custo da implementação de um 

processo de certificação.

O atual perfil do turista também pode ser considerado 

como um fator problemático no tocante à implantação 

de um sistema de gestão da sustentabilidade. Segundo 

uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em 

2009, 8,3% dos entrevistados (entre turistas e potenciais 

turistas) associa a atividade turística à beleza natural/

lugares bonitos; 8,4% à cultura; 3,2% à conhecimento/

aprendizado e 3,5% à associação a novos lugares 

(BRASÍLIA, 2009, p. 16). Assim, percebe-se que a 

demanda de meios de hospedagens pouco valoriza 

questões socioambientais ou culturais pontuais do 

meio de hospedagem, bem como da destinação como 

um tudo. 

Alinhado à constatação supracitada, os resultados 

financeiros também devem ser considerados. 

Apesar da escassez de dados quanti e qualitativos 

representativos sobre os resultados obtidos pelos 

empreendimentos certificados na ABNT NBR 15401, 

Álvares e Souza (2013) concluíram em seus estudos 

sobre os três primeiros meios de hospedagem 

certificados no país, que a implantação e certificação 

não representaram um aumento da demanda de 

clientes, mesmo este não sendo o principal fator 

motivacional para a adoção do sistema de gestão. 

Em outro estudo, sobre a demanda por estes tipos de 

hospedagens, concluíram que há uma deficiência em 

informações sobre a demanda estar ou não disposta a 

pagar a mais por um meio de hospedagem certificado; 

que também existe aquela demanda que aceita pagar 

pela possibilidade de conferir in loco se a certificação 

funciona de fato, apesar da falta de compreensão da 

demanda em função da quantidade de certificações 

ambientais (Álvares e Souza, 2013).

Neste sentido, ainda que considerando um universo 

pequeno, o fato de implantar um sistema de gestão 

requer investimento e, se a expectativa de um mínimo 

de retorno financeiro e mensurável não for atingida, 

certamente se tornará um fator limitante ou até mesmo 

inviável ao processo. 

De acordo com apontamentos de Arenhart (2011) há 

uma grande necessidade de ampliar a divulgação 

clara da norma bem como das empresas certificadas 

em âmbito nacional e internacional, não somente 

para aperfeiçoar as estratégias mercadológicas, mas 
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também para dar maior clareza aos stakeholders 

que se interessem em obter mais informações sobre 

os programas sustentáveis nas respectivas relações 

para com o meio de hospedagem. E a dificuldade em 

encontrar também foi evidenciada nesta pesquisa, 

encontrando-se grande burocracia e dispersão de 

informações sobre o número e os nomes das empresas 

certificadas na referida norma.

6.2 FATORES DE CONTRIBUIÇÃO

Considerando as três dimensões do turismo 

sustentável, um dos principais fatores intangíveis 

de contribuição com a implantação da norma ABNT 

NBR 15401 é a sensibilização e a possível herança 

socioambiental responsável deixada aos envolvidos.  

Nos estudos realizados por Álvares e Souza (2013) 

foi apontado que a implementação e a manutenção 

da ABNT NBR 15401 nas organizações favoreceu a 

sensibilização em relação aos aspectos ligados à 

sustentabilidade de todos os envolvidos, interna e 

externamente ao empreendimento. E isto torna-se 

possível tendo em vista todo o processo de treinamento 

e conscientização advindos das atividades de 

implementação, os quais se tornam essenciais para 

suprir a lacuna ocasionada pela falta de compreensão 

sobre as questões ambientais de forma sistemática 

(Pires apud Álvares e Souza, 2013).

Como consequência do processo de sensibilização, 

diversos potenciais de redução de custos podem 

ser identificados e desdobrados em ações voltadas 

à gestão sustentável de recursos. Laurino (2008), 

em seus estudos sobre o Programa Bem Receber 

(projeto pioneiro desenvolvido pelo governo nacional 

para orientar a implantação da ABNT NBR 15401), 

aponta que no que se refere à forma de controle e 

gestão dos recursos hídricos e elétricos, os meios de 

hospedagem considerados na pesquisa conseguiram 

identificar um potencial efetivo para redução de 

custos, principalmente em função da redução do 

consumo, apesar da ainda reduzida quantidade de 

dados estatísticos sobre as diversas ações realizadas 

nos empreendimentos. 

Além de benefícios financeiros e ambientais, há 

também o aspecto promocional e do marketing 

verde envolvido com a implantação deste modelo 

de gestão, como um diferencial competitivo que uma 

empresa possui no setor de turismo em nível mundial. 

Esta prática faz-se necessária, inclusive, até pela 

necessidade dos gestores de proporcionarem aos 

meios de hospedagem uma visibilidade que contribua 

para o aumento da demanda da empresa. Neste 

sentido, este tipo de prática de certificação ambiental 

pode contribuir local e globalmente para a melhoria 

das condições ambientais do planeta no tocante 

ao uso racional dos recursos naturais por parte das 

empresas privadas (Álvares e Souza, 2013). 

Por se tratar de um modelo de gestão, cabe destacar os 

benefícios que esta norma pode trazer para a operação 

dos meios de hospedagem, em termos de performance 

de seus processos, pois ao propor requisitos baseados 

no ciclo PDCA orienta para uma gestão de processos 

com foco na melhoria contínua do negócio. Itens 

como controle de documentos e registros, definição 

de responsabilidades e autoridades, análises críticas 

pela alta direção, auditorias internas e tratamentos 

de não conformidades são requisitos poderosos para 

a performance do negócio quando implantados de 

maneira efetiva e acompanhados regularmente. 

No intuito de alavancar a adesão voluntária  dos 

meios de hospedagem a esta norma, o governo 

brasileiro mantém, ainda que de maneira discreta, 

duas iniciativas que viabilizam financiamentos e 

apoio técnico à sua implantação. O Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

mantém o ProCopa Turismo,  que se trata de uma linha 

de financiamento específica para o setor hoteleiro e 

que dá prazos de pagamento maiores para os meios de 

hospedagem que sejam certificados pela ABNT NBR 

15401. Paralelamente a isto, o Ministério do Turismo 

vem mantendo ações para subsidiar a pré-auditoria 

de certificação, o que ajuda muitos empreendimentos 

a melhorem seus sistemas de gestão para obter o 

sucesso na certificação.

7. CONCLUSÃO

Diante das constatações geradas por esta pesquisa, 

evidencia-se que a norma ABNT NBR 15401ainda é 
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pouco disseminada e compreendida por gestores 

de meios de hospedagem no Brasil e pelo próprio 

meio acadêmico e mercadológico, dada a pouca 

existência de informações teóricas e de resultados 

que evidenciem a aplicação prática da norma. E 

isto pode ser inicialmente explicado pelas limitações 

da implantação deste modelo de gestão, conforme 

apontado neste estudo.

Apesar de apresentar requisitos de grande valia 

à gestão sustentável dos processos turísticos 

potencialmente impactantes no meio ambiente, a 

complexidade da norma vai de encontro ao baixo 

conhecimento técnico e explícito de gestores e 

demais envolvidos com a temática da sustentabilidade 

ambiental e do negócio, dificultando a compreensão, 

abordagem e desenvolvimento de tais diretrizes 

em seus negócios. Naquelas organizações que se 

encontram certificadas, a baixa geração de dados 

ambientais, sociais e econômicos referentes às 

mudanças que as ações frutos da implantação deste 

sistema de gestão promoveram para a empresa e para 

e os stakeholders envolvidos são um reflexo desta 

deficiência de educação e conhecimento sobre a 

temática aplicada à gestão do negócio.

Considerando o ambiente externo à organização, o perfil 

dos atuais turistas que visitam o país pouco se alinha 

com os propósitos de um negócio ambientalmente 

correto e sustentável, conforme apontado nas 

pesquisas citadas neste estudo. A atividade de 

turismo, por si só, já sugere um descompromisso com 

“regras” ou preocupações habituais, possibilitando 

aos turistas a escolherem o usufruto de recursos e 

atrativos naturais ou culturais da forma consciente ou 

desordenada. 

Outros fatores externos que também favorecem a baixa 

adesão de meios de hospedagem à norma ABNT NBR 

15401 podem ser elencados aos custos relacionados 

aos processos de implantação e certificação, muitas 

vezes não comparáveis aos resultados que poderiam 

ser atingidos por meio de uma gestão sustentável do 

negócio. A deficiência de dados e informações de 

desempenho de meios de hospedagem que já aderiram 

à norma somado à baixa prática de benchmarking no 

segmento dificulta a análise crítica da viabilidade de 

um projeto desta importância, adentrando para uma 

resistência de gestores quanto à implantação. 

Além disso, há pouca atuação governamental e de 

entidades relacionadas aos programas de certificação 

nacional, com vistas à promoção desta norma como 

uma alternativa sistematizada e pioneira no segmento 

turístico que pode vir agregar valor ao negócio aliado 

às diretrizes de sustentabilidade ambiental. Discretas 

ações de incentivo foram desenvolvidas à época do 

lançamento da norma e algumas delas continuam a 

acorrer, porém de forma incipiente e não controlada 

– visto a grande dificuldade encontrada pela 

pesquisadora em levantar dados sobre a certificação 

nesta norma no país.

Portanto, conclui-se que os fatores limitantes para 

adesão a esta norma pelos meios de hospedagem ainda 

se sobressaem às contribuições que ela pode trazer 

ao negócio e aos envolvidos, considerando as esferas 

social, econômica e ambiental. Assim, entidades 

e empresariado ainda necessitam desenvolver um 

programa estruturado de gestão para disseminar esta 

norma pelo país, envolvendo o estabelecimento de 

incentivos, treinamentos, monitoramentos e estudos 

em todas as esferas da atividade de hospedagem 

e sua relação com a sustentabilidade da atividade 

turística como um todo.
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