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A presidente do Conselho de Turismo e Negócios 
da Fecomercio São Paulo e ex-presidente da Embratur, 
Jeanine Pires, afirma: "A sustentabilidade ainda precisa 
entrar no debate do turismo brasileiro". Em sua opinião, 
a rentabilidade pode, perfeitamente, conviver com a con-
servação dos recursos naturais e a valorização da cultura, 
apontados pelo Fórum Econômico Mundial como o 
primeiro fator de competitividade do turismo brasileiro. 

O problema é que, embora seja o primeiro país do 
mundo no quesito riqueza natural (mais em reporta-

gem à pág. 36), o Brasil não consegue ser competitivo 
como destino turístico por problemas de infraestrutura, 
violência e falta de mão de obra qualificada. Consequen-
temente, amarga um 52° lugar na classificação geral do 
ranking de competitividade. "O que isso quer dizer? 
Que o Brasil é um país muito legal, muito bonito. Mas 
as pessoas não querem vir pra cá", constata o consultor 
Julio Bin. É por isso que o número de turistas estran-
geiros que visitam o Brasil está há anos na casa dos 5 

Muitos selos: que caminho seguir? 
O turista interessado em minimizar impactos de sua viagem ou mesmo usá-la como um 

instrumento de conservação vai.se deparar pelo caminho com uma série de selos e certificações. 

Como se guiar? É preciso, antes de qualquer coisa, verificar os critérios das certificações 

turísticas, lembra Roberto Bltelman, sócio-diretor do SUL Hotels, primeiro selo de hotelaria voltado 

exclusivamente para a América do Sul. Segundo ele, é difícil fazer uma comparação entre elas, pois 

avaliam aspectos bem diferentes. Bitelman nos ajudou a apontar alguns dos principais selos que 

estão se destacando no mercado: 

INMETRO - A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabeleceu uma série 

de parâmetros relacionados a sustentabilidade no turismo e os reuniu na NBR n° 15.401, uma 

das poucas normas no mundo que atendem ao The Global Sustainable Tourism Criteria, estudo 

realizado pela ONG Rainforest Alliance e pela ONU. Contempla desde o desenho arquitetônico das 

Instalações turísticas até a mensuração do nível de satisfação dos clientes. 

ROTEIROS DE CHARME - Associação que congrega mais de 50 hotéis e pousadas, em 13 

estados brasileiros, cujos membros são selecionados a partir de critérios como conforto, qualidade 

de serviços e responsabilidade socioambiental. Tem seu próprio código de ética e conduta 

ambiental, desenvolvido em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(Pnuma), com o qual mantém acordo de cooperação desde 2003. 

PROGRAMA AVENTURA SEGURA - Coordenado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), em parceria com o Ministério do Turismo, prioriza 

a operação responsável e segura do turismo de aventura. 0 selo é concedido por entidades 

autorizadas pelo Inmetro. O Brasil tem hoje mais de 60 empresas já certificadas. 

GREEN GLOBE - É a mais conhecida certificação global em turismo sustentável, mas seu 

foco é mais ambiental. Tem como base a Agenda 21 e os princípios acordados na Rio-92. Outros 

programas globais são HVS-Ecotel, STEP (Sustainable Tourism International) e Blue Flag. Todas 

essas organizações contam com representantes no Brasil, certificando hotéis e praias. 

- por Eli Ridolfi 

milhões. "E a metade são turistas de negócios que vêm 
pra São Paulo", explica. 

Para o Ministério do Turismo, porém, o fato de rece-
ber poucos turistas estrangeiros é compreensível, devido 
às características do País, que fica distante dos principais 
consumidores externos e tem, em contrapartida, um 
grande mercado interno. "E importante ter um olhar 
para o turista estrangeiro, mas o fato é que o consumidor 
do turismo brasileiro é o Brasil", afirma Sáskia Freire 
Lima de Castro, coordenadora-geral de Segmentação 
do Ministério do Turismo. 

O País, a seu ver, ainda não está preparado para 
receber um público maior. "Há muita gente pensando 
em atrair mais turistas, mas é preciso pensar também 
no equilíbrio, para não comprometer o patrimônio 
natural." Para ela, o exemplo de gestão em Bonito, em 
Mato Grosso do Sul, onde existe um grupo responsável 
pela orientação da demanda , poderia ser seguido por 
outros destinos turísticos. "Esse tipo de iniciativa tem 
aumentado", acredita. 

A gestão do patrimônio turístico é obrigatória, segun-
do ela, porque o "turismo entrou na lista de consumo do 
brasileiro", e a pressão sobre as áreas de visitação só tende 
a aumentar. Dados do Conselho Mundial de Turismo 
mostram que, no Brasil, a contribuição do turismo para 
o PIB será de 5%, com receitas que devem crescer quase 
12% este ano, boa parte impulsionada pelo chamado 
turismo de massa (mais em Entrevista à pág. 16). 

A ascendente classe C também começa a também 
exigir um turismo mais comprometido com boas 
práticas. "Ninguém gosta de visitar um lugar com lixo 
exposto, prostituição e alcoolismo", afirma. 

Para Sáskia, ter uma indústria do turismo com um 
olhar além do econômico depende fundamentalmente 
de incluir mais gente na conversa. "Parece uma tarefa 
quase impossível, mas existem bons exemplos, como 
Paraty (RJ), um tradicional roteiro praia-e-mar que in-
seriu a cultura como um diferencial, num movimento 
que beneficia toda a cidade." 

Bernadete Passos, da O N G Casa Azul, uma das 
responsáveis pela administração do turismo local e 
organizadora da Festa Literária Internacional de Paraty 
(Flip), diz que o segredo é a inclusão da comunidade 
na gestão. "A cidade só é boa para o turista se for boa 
para a comunidade", afirma, citando o consultor Josep 
Chias - autor do Plano de Desenvolvimento do Turismo 

Cultural de Paraty e do plano de marketing que transfor-
mou a cidade de Barcelona para as Olimpíadas de 1992 
(mais sobre Barcelona à pág. 44). "Estamos numa trilha, 



E C O T U R I S M O - O termo está relacionado a viagens 

com destinos de natureza, mas implica também 

a minimização do impacto sobre os ecossistemas 

visitados e o respeito à cultura da região, além da 

geração de recursos em benefício da população local 

e da preservação desses ambientes. O ecoturismo 

também propõe a formação de uma consciência 

ambiental. No Brasil, a atividade surge justamente 

nesse contexto, segundo estudos de campo 

promovidos pelas escolas. 

TURISMO DE AVENTURA - Envolve uma 

programação com atividades recreativas ao ar livre, 

tornando o turista, de certa forma, protagonista de 

suas próprias viagens. Entre as modalidades mais 

conhecidas estão canoagem, caminhadas, ciclismo, 

mergulho e arborismo. 

T U R I S M O R U R A L - Procura promover produtos e 

serviços, além do patrimônio cultural, de comunidades 

rurais. No Brasil, destacam-se as grandes propriedades 

de café e cana-de-açúcar (MG e SP), as fazendas de 

cacau da Bahia e as alternativas mais modernas, como 

os complexos turísticos e hotéis-fazenda voltados para 

a recreação. 

TURISMO DE NATUREZA - Atividade que se 

desenvolve em torno de atrativos naturais e culturais 

com objetivos de visitação, estudos ou simplesmente 

recreação. Pode congregar segmentos variados do 

turismo, como ecoturismo, turismo de aventura e 

turismo rural, além de atividades relacionadas a 

educação ambiental. 

TURISMO SUSTENTÁVEL - Mais que um 

serviço, é um conceito que pressupõe a exploração 

de certa atividade turística considerando-se várias 

dimensões, relacionadas principalmente ao respeito 

às comunidades e a sua cultura local, à preservação 

dos locais visitados (inclusive de patrimônios não 

naturais) e à geração de renda para todos os 

envolvidos diretos, desde os guias locais até as 

agências de viagens. 

- elaborado por Eli Ridolfi (veja a lista de livros e 

links consultados na versão digital desta reportagem 

em fgv.br/ces/pagina22) 

carpindo todos os dias. Sabemos pelo menos quais são 

nossos gargalos e o que podemos fazer", diz. 

Julio Bin partilha da mesma opinião. "E preciso 

trabalhar com as pessoas." E vai além. Para ele, é ne-

cessário t ambém ter cada vez mais o turista como parte 

do debate. Pois, no final das contas, é a sua atitude que 

vai determinar a qualidade de um determinado projeto. 

"Quanto mais responsável for o turista, mais sustentável 

será o turismo", acredita. 

O PAPEL DAS OPERADORAS 
Na opinião de Bin, a orientação ao turista deve 

chegar por meio das operadoras. "Alguém que vende 

um pacote tem de colocar um mínimo de critérios para 

o turista, como, por exemplo, levar o lixo de volta." 

Ele cita o caso de Fernando de Noronha, onde muitos 

turistas chegam de navio trazendo sua própria alimen-

tação, não consomem no arquipélago e ainda deixam o 

lixo por conta dos moradores. Um dos resultados dessa 

atitude pode ser visto logo ao chegar à ilha: o lixão que 

fica entre o aeroporto e a Praia da Cacimba do Padre, 

cujo indisfarçável cheiro compromete a qualidade da 

experiência turística. Oficialmente, porém, o lugar é 

uma usina de compostagem. 

Mesmo diante de problemas como o de Fernando 

de Noronha, Jeanine Pires acredita no potencial do 

Brasil como um grande destino para o turismo que 

valorize o patrimônio natural e sociocultural. Para ela, 

o Brasil se destaca entre os países emergentes, porque 

é visto como um exemplo em uso de energia renovável 

e que coleciona centenas de exemplos na área pública 

e privada em práticas mais sustentáveis. 

Entre as grandes obras ela cita as regras para conces-

são de investimentos para a construção de hotéis para a 

Copa do M u n d o e os Jogos Olímpicos, em que quanto 

maior o compromisso do empresário com critérios de 

construção e operação menos agressivos mais incentivos 

recebe e menos imposto paga. O que para Sáskia Freire, 



É preciso trabalhar com as pessoas e trazer cada vez mais o turista ao 
centro do debate, chamando para sua responsabilidade, diz consultor 

  Em Ilhéus, diversas 
organizações 

ambientalistas lutam 
contra a implantação do 

Terminal Portuário da 
Bamin, do Porto Sul e do 
traçado final da Ferrovia 

de Integração Oeste-
Leste, previstos para ser 

construídos na Área de 
Proteção Ambiental da 

Lagoa Encantada 

do Ministério do Turismo, resume-se no que o governo 

vem chamando de Copa Verde, ou Copa Sustentável, 

um conjunto de ações capazes de garantir a realização 

do evento sem comprometimento do futuro. "E a grande 

oportunidade de inserir a sustentabilidade na cadeia do 

turismo", acredita ela. 

O otimismo de Sáskia e Jeanine, no entanto, não 

encontra eco nas palavras do ministro do Turismo, Pe-

dro Nováis, que, aos 80 anos, parece desanimado com 

os desafios que tem pela frente. Nas poucas vezes em 

que se manifestou publicamente depois que assumiu 

o cargo, Nováis disse que não vai ter influência nas 

decisões centrais sobre a Copa e as Olimpíadas, e que 

a única incumbência de seu ministério será capacitar 

306 mil prestadores de serviço. Ao falar na Comissão 

de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, 

em 27 de abril, o ministro lamentou o corte de 85% das 

verbas do ministério para este ano. O orçamento caiu 

de R$ 3,7 bilhões para R$ 570 milhões. 

Mas a falta de verbas não é o único e talvez nem 

o principal problema do Ministério do Turismo e de 

quem se dedica a essa atividade no Brasil. A questão 

maior é saber se o Brasil está disposto a encarar a ativi-

dade turística como parte realmente importante de sua 

economia e não apenas como um gerador de riquezas 

de segunda classe. 

O que está acontecendo atualmente em Ilhéus (BA) 
mostra como a visão econômica tradicional exerce seu 

peso e sinaliza que o turismo muitas vezes perde o cabo 

de guerra quando em disputa com outras atividades. 

Todas obras de grandes corporações financiadas pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

governo federal. 

Em outro aspecto contraditório dessa história, as 

corporações são as principais responsáveis pela introdu-

ção de critérios socioambientais nos empreendimentos 

turísticos. Grandes empresas exigem compromisso de 

seus fornecedores para não ter seus relatórios anuais 

maculados por ações potencialmente danosas ao meio 

ambiente ou que, de alguma maneira, contribuam 

para a desvalorização da cultura local. Isso leva a uma 

busca por novos padrões tanto na construção quanto na 

operação de empreendimentos turísticos, (quadro sobre 

certificação à pág. 24) 

Percebendo essa oportunidade, a certificadora 

Green Globe abriu uma representação no Brasil. 

"O mercado está exigindo mais sustentabilidade e 

a sociedade também", afirma Dérik Lobo, gestor de 

certificações da empresa no País. Também ele enxerga 

a Copa do Mundo e as Olimpíadas como os grandes 

agentes transformadores. 

"Já está havendo essa preocupação. O próprio 

material de divulgação da Fifa anuncia uma Copa 

do Mundo sustentável". A Green Globe, porém, tem 

como seus grandes clientes os hotéis, resorts, e mercado 

de alto luxo - criticados pelo consultor Julio Bin e o 

professor Bruno Malhães, por geralmente desprezarem 

a cultural local. 

Na opinião deles, o Brasil deveria aproveitar a opor-

tunidade para se mostrar como realmente é. Com sua 

cultura, belezas naturais e diversidade, aproximando o 

turista estrangeiro que virá para a Copa e as Olimpíadas 

da vida do País. 

"Acho isso possível. O Brasil tem um modo de vida 

muito diferente de outros países e tenho certeza de que, 

se as pessoas puderem conhecer e ter uma experiência 

mais ampla, vão curtir", acredita Malhães. "O Brasil é 

a bola da vez em vários aspectos", complementa Bin, 

"e essa é a hora de o turismo deixar de ser um setor 

periférico da economia". 

Text Box
Fonte: Página 22, São Paulo, n. 53, p. 22-26, jun. 2011.




