
A Primeira Certificação Sustentável 
Mundia l para a indústria de Viagens e 
Turismo acaba de chegar ao Brasil. Preci
samente ao final de 2010, a Green 
Globe Certification oferece 
às Organizações da In 
dústria do Turismo a 
oportunidade de re
conhecer as ações 
sustentáveis que 
já venham desen
volvendo ou que 
desejam iniciar. 
Com atuação em 
mais de 84 países, 
o Green Globe Inc. 
reconheceu que o Brasil 
deveria ser o próximo país 
a receber o desafio de estrutu
rar seu Turismo Sustentável. 

Nosso país firmou o compromisso de 

sediar eventos como Olimpíadas e Copa do 
Mundo FIFA e junto a grandes projetos vêm 
grandes desafios, cabendo aos brasileiros 

superá-los com sucesso. Não ape
nas para mostrar ao mundo 

todo, mas também para 
alavancar o potencial 

de um país e suas 
comunidades que 
acolherão as mais 
diversas nações e 
culturas com a já 
conhecida hospi

talidade brasileira. 
Assim como aconte

ceu na Copa da África, 
onde todos tiveram a 

oportunidade de se surpre
ender com a riqueza da população 

e a qualidade do evento realizado. Em 
sintonia equivalente, façamos dos anos 2014 

e 2016 um prisma para refratar a energia do 
Brasil para os quatro cantos do mundo. 

Diante deste cenário a Green Globe 
Certificações, por meio da Green Globe 
Brasil, se dispõe a participar deste pro
cesso preparatório e contínuo, agregando 
seu conhecimento mundial, como fez na 
própria Africa, com práticas e ações que 
promovam a melhoria sustentável em seus 
quatro pilares: Gestão Sustentável, Meio 
Ambiente, preservação do Patrimônio Cul
tural e Desenvolvimento Econômico. 

Os Padrões de Certificação Green Globe 
começaram a ser estabelecidos em 1992 na 
Cúpula da Terra, realizada na cidade do Rio 
de Janeiro, onde se observou a necessidade 
de se estabelecer critérios que as organiza
ções deveriam se comprometer em cumprir, 
pois o consumo de recursos não renováveis 
já se mostrava degradante ao meio ambiente. 
A partir daí a Green Globe Certificação está 
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se movendo para alinhar seus padrões com 
outros critérios que promovam um Turismo 
Sustentável Global como: as Normas ISO 
9001, 14001 e 19011; o Conselho de Sus
tentabilidade do Turismo; a Agenda 21; o 
Acordo Mohonk, etc. 

A Green Globe International Inc. é 
afiliada à Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização Mundia l do Turis
mo (OMT) e faz parte da World Travei & 
Tourism Counci l (WTTC). Além de ser 
membro do Conselho do B C E Aliança 
Caribenha para o Turismo Sustentável 
(CAST). Para garantir que os padrões da 
certificação continuem atuais e relevantes 
para a indústria global do turismo, foi cria
do um conselho consultivo internacional, 
o Green Globe Worldwide Consultive. A 
Certificação está presente nas principais 
exposições de turismo e conferências em 
todo o mundo, incluindo, entre tantos, o 
World Travei Market, em Londres, ITB em 
Berlim e IMEX em Frankfurt. 

Encontros são realizados durante 
todo o ano em destinos chave, para 
analisar informações quanto às mais 
recentes práticas relacionadas à certi
ficação da sustentabilidade, promover 
treinamentos aos auditores e discutir 
questões pertinentes, garantindo a tro
ca de experiências entre as empresas e 
as comunidades que trabalham neste 
segmento. 

A certificação Green Globe fornece 
padrões de certificação para as seguin
tes categorias da Indústria de Viagens e 
Turismo: 

• Atrações Turísticas 
• Locais de reunião e de Centros de 

Convenções 

• Cruzeiros (Rio & Mar) 
• Campos de Golfe 
• Hotéis & Resorts 
• Reuniões e Eventos 
• Serviços da Administração Central 
• Restaurantes 
• Spas e Retiros da Saúde 
• Transporte Terrestre (transporte de 

massa, empresa de ônibus, serviço de 
limusine e aluguel de carro) 

• Operadores da Indústria de Viagens, 
incluindo Gestão de Companhias de 
Destinos e Agências de Viagens e de 
Incentivos. 

A Norma é estruturada para oferecer 
às organizações uma avaliação detalhada 
de seu desempenho sustentável, eviden
ciando oportunidades de melhorias para 
conquista da certificação. 

São 320 indicadores de conformidade, 
aplicáveis a 39 critérios, que podem ser 
classificados em obrigatórios ou não, de
pendendo do nicho de atuação do empre
endimento a ser certificado, assim como 
sua área geográfica, cultura e comunidades 
locais. Para obter uma certificação total as 

empresas deverão apresentar conformida
de com os 39 critérios fundamentais, su
perior a 50% dos respectivos indicadores. 

A auditoria de certificação será con
duzida presencialmente (in loco) por um 
auditor de terceira parte, sendo novamente 
verificada remotamente (auditoria de 
Desktop) no próximo ano. 

A certificação deverá ser renovada 
anualmente, sendo que as empresas de
verão exibir um melhoramento contínuo, 
evidenciado por um crescimento de 3% no 
número de indicadores de conformidade 
cumpridos. 

Em uma época em que as empresas 
buscam estratégias para garantir sua so
brevivência no mercado as certificações 
vêm para facilitar práticas que sanem essa 
necessidade. 

Atenta à responsabilidade com as 
gerações futuras e ao comprometimento 
do país em sediar a Copa do Mundo e 
os Jogos Olímpicos, a certificação Green 
Globe mostra-se um selo consciente para 
a preservação ambiental, cultural, social e 
econômica. 

Se comprometer com as boas práticas 
relacionadas aos seus "stakeholders" é 
uma viagem sem volta e um caminho 
sem fim. 

Saiba mais em: www.gremglobe.com. ou contate 
greenglobebrazil@nvconsultoria. com. br. 

http://www.gremglobe.com
Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 226, p. 84-85, mar. 2011.




