
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

GRADUAÇÃO EM TURISMO 

JÚLIA FREIRE RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL E ENDOMARKETING NA HOTELARIA: 

ESTUDO DE CASO DELTA SUN PEAKS RESORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2008 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

GRADUAÇÃO EM TURISMO 

JÚLIA FREIRE RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL E ENDOMARKETING NA HOTELARIA 

ESTUDO DE CASO DELTA SUN PEAKS RESORT 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 
Graduação em Turismo da Universidade 
Federal de Minas Gerais como requisito 
parcial para obtenção do título Bacharel 
em Turismo. 

Orientadora: Profa. Ms. Ana Paula 
Guimarães Santos de Oliveira 

 

                                          

 

 

Belo Horizonte 

2008 



JÚLIA FREIRE RIBEIRO 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL E ENDOMARKETING NA HOTELARIA: 

ESTUDO DE CASO DELTA SUN PEAKS RESORT 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação de Turismo da Universidade 
Federal de Minas Gerais como requisito 
parcial para a obtenção do título de 
Bacharel em Turismo. 

Orientadora: Profa. Ms. Ana Paula 
Guimarães Santos de Oliveira 

 

 

Aprovada em 

 

_________________________________ 

Prof. Ms. Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira (UFMG) 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Arnaldo Freitas de Oliveira Junior (CEFET/OP) 

 

_________________________________ 

Prof. Ms. Márcia Maria Lousada (UFMG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos colegas de curso que, assim  

como eu, lutam pelo espaço da  

hotelaria no curso de Turismo da  

Universidade Federal de Minas Gerais. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradeço aos queridos professores Dr. Arnaldo  

Freitas de Oliveira Júnior e Ms. Ana Paula  

Guimarães Santos de Oliveira, pela paciência, apoio  

e contribuição para esse trabalho. Aos amigos  

do Delta, pela experiência e exemplo de conduta.  

À minha família que sempre esteve do meu lado,  

e André, por todo amor e companheirismo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tu que passas e ergues para mim o teu braço 

Antes que me faças mal, olhe-me bem 

Eu sou a sombra que tu encontras quando caminhas sob o sol de Agosto  

E os meus frutos são a frescura apetitosa que te fastia a sede nos caminhos 

Eu sou a trave amiga, a tábua de tua mesa,  

A cama em que descansas e o lenho de teu barco 

Eu sou o cabo de tua enxada, a porta da tua morada, 

A madeira do teu berço e do teu próprio caixão. 

Eu sou o pão da bondade e a flor da beleza. 

Tu que passas, olha-me bem e não me faças mal” 

 

(Castelo de São Jorge – Lisboa, Portugal) 



RESUMO 

 

 

Nos dias de hoje, é crescente a demanda por produtos e serviços ambientalmente 

corretos. No turismo, cada vez mais nota-se a busca por destinos e empreendimentos que 

possuam sistemas de gestão ambiental. Por meio de um estudo de caso com o hotel canadense 

Delta Sun Peaks Resort – instituição atuante da defesa ao meio ambiente e da conscientização 

de hóspedes e colaboradores –, objetivou-se avaliar a relação entre a implantação de 

programas de gestão ambiental e a motivação dos funcionários por meio do endomarketing. 

Para o levantamento de dados foram feitas entrevistas online com os principais colaboradores 

da causa, bem como análise de dados informativos em publicações sobre o hotel. De acordo 

com os resultados obtidos, verificou-se relação direta entre as temáticas, considerando os 

programas de gestão ambiental como elemento propulsor para o envolvimento dos 

colaboradores internos, trazendo diversos benefícios associados.  

 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão ambiental, Endomarketing, Hotelaria. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the demand for environmental friendly products and services is rising. The 

search for destinations and enterprises that own systems of Environmental Management is 

significantly increasing in the tourism. With a study of case based in the Canadian hotel Delta 

Sun Peaks Resort – an effective member of environmental defense and guests and 

collaborators consciousness –, this study intended to evaluate the relation between the 

environmental management systems implantation and the motivation of employees through 

the internal marketing. For the database creation, online interviews had been made with the 

main cause collaborators, as well as analysis of informative data inside hotel publications. In 

accordance with the achieved results, a direct relation between themes was verified, 

considering the Environmental Management Systems as a propeller element for the 

involvement of internal collaborators, bringing diverse associated benefits. 

 

Keywords: Environmental Management Systems, Internal Marketing, Hospitality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O acelerado processo de globalização tem feito da questão ambiental um objeto de 

grande atenção mundial. No Brasil, o tema da responsabilidade ambiental começou a ganhar 

importância especialmente a partir da década de 90, com a Eco-92, e, a partir daí, a discussão 

vem se sobressaindo na agenda de empresas como uma proposta alternativa ao sistema 

tradicional de produção industrial, em nome da cidadania e do desenvolvimento sustentável 

da natureza (FARIA e MORAIS, 2007).  

Se nos anos 90 o controle de qualidade foi primordial para todo o setor de prestação de 

serviços, a grande preocupação da contemporaneidade volta-se para o cenário ambiental. As 

grandes empresas, atentas às tendências de mercado, passaram a investir capital em 

programas de gestão ambiental para, posteriormente, utilizarem desse recurso como forma de 

divulgação da marca ou de um produto.  

Sabe-se, no entanto, que todo processo de mudança e transição leva tempo para se 

concretizar. Assim sendo, embora a tendência mundial seja uma valorização do meio 

ambiente, a conscientização dos impactos causados, a busca pela sustentabilidade, e a 

mobilização, são processos lentos, e ainda não se aplicam a grande maioria das empresas e 

organizações. 

Os empreendimentos de um modo geral, apenas começaram a investir em prol do meio 

ambiente quando o mercado se mostrou favorável ao consumo de produtos e serviços 

associados a essa temática. Conhecer a percepção do público alvo, identificando as 

características cruciais para aceitação, e saber o que pode ser visto como uma diferenciação 

bem sucedida faz parte do caminho para o sucesso. Assim, o departamento de marketing é 

essencial, pois consegue captar desejos e necessidades do seu público, e assim adaptar a oferta 

de seus bens e serviços. A ideologia de consciência ambiental passou a ser, assim, sinônimo 

de valor agregado, e o investimento em ações e projetos ambientais começou a exercer forte 

contribuição no faturamento do setor empresarial, cujas preocupações passaram a ir além da 

satisfação por qualidade e preço de produtos. 

No ramo do turismo, não poderia ser diferente. Apenas algumas redes hoteleiras estão 

envolvidas em processos de implantação de programas de gestão ambiental. Algumas já estão 

investindo há alguns anos em estratégias que não só refletem em lucro direto – economia de 

água e luz –, mas também trazem boas associações à imagem da empresa. Assim, a hotelaria, 
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enquanto serviço de hospedagem torna-se um exemplo dessa preocupação com o meio 

ambiente.  

No Brasil, a ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - trouxe um 

programa conhecido como “Hóspedes da Natureza”, embasado em um modelo inglês. De 

acordo com o ex-presidente desta associação, Herculano Iglesias, o programa traz vantagens 

como: economia de energia e água, diminuição dos efluentes sólidos, diminuição do uso de 

detergente, reciclagem de material, e a conscientização de funcionários, fornecedores e 

clientes, que eventualmente difundiram as ações em suas próprias comunidades e empresas. 

Possuir certificados como o Selo Ambiental ou a ISO 14001 ou programas internos de 

gestão ambiental tornam-se estratégias muito importantes para o desenvolvimento da gestão 

hoteleira, podendo ainda ser utilizado como estratégia de marketing das empresas certificadas. 

Estar dentro dos padrões da certificadora ISO pode ser considerado um diferencial, já que 

pertence a um seleto grupo de empreendimentos internacionais que estão adequados às 

legislações ambientais. Selos e certificados ambientais são, assim, utilizados como estratégia 

de marketing e propaganda do empreendimento, atraindo novos consumidores e aumentando 

os lucros da empresa. A instalação de tecnologia e recursos considerados “ambientalmente 

corretos” pode ser percebida também como uma estratégia para a contenção de gastos 

financeiros e recursos naturais.  

Tão importante quanto se investir em programas de gestão ambiental é investir em 

marketing interno, fundamental para o bom desempenho de uma organização, pois 

proporcionará um maior envolvimento dos colaboradores e fornecedores com os objetivos da 

empresa. Funcionários, satisfeitos e envolvidos com a empresa, realizarão melhor suas tarefas, 

oferecendo bons serviços e produtos aos seus clientes. Um empregado pode não estar 

satisfeito com suas funções atuais, e então considerá-las como temporárias, mas em 

contrapartida pode continuar satisfeito com a organização em que trabalha, de um modo geral 

(ESTEVES, 2008, passim). 

Na atualidade, busca-se cada vez mais investir em diferenciais para se vencer a 

concorrência. Na hotelaria, a concorrência é grande devido ao número de empreendimentos 

hoteleiros que existem no mercado, associado às boas estratégias de marketing e satisfação do 

cliente. Tanto o marketing interno quanto os programas de gestão ambiental tornam-se 

recursos que podem servir de estratégias para se alcançar diferencial competitivo.  

Muitas pesquisas são desenvolvidas no meio acadêmico sobre o endomarketing, ou 

seja, como agradar o cliente interno da empresa, o colaborador, chave fundamental para o 

bom funcionamento do empreendimento. Muito se tem discutido ainda sobre a gestão 
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ambiental voltada para a hotelaria e os benefícios dessa prática. Porém, pouco se sabe sobre a 

inter-relação entre essas duas temáticas. O hotel Delta Sun Peaks Resort vem desenvolvendo 

diversas ações quanto à implantação de programas de gestão ambiental envolvendo seus 

colaboradores nos mais diversos níveis hierárquicos. Assim, este trabalho pretendeu então 

estudar: Qual a relação entre os programas de gestão ambiental na hotelaria e o 

endomarketing?  A confirmação de uma relação positiva entre os programas de gestão 

ambiental e a prática do endomarketing, trouxe benefícios para o ramo hoteleiro, que será 

capaz de implantar programas diferenciados, gerar lucros, estimular seus funcionários e trazer 

benefícios para a comunidade concomitantemente. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

• Analisar a relação existente entre os programas de gestão ambiental aplicados à 

hotelaria e o endomarketing no estudo de caso Delta Sun Peaks Resort, Canadá, 

com vistas à contribuição destes para a comunidade. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar a existência e caracterizar os programas de gestão ambiental no hotel 

estudado. 

• Avaliar a correlação entre os programas de gestão ambiental e endomarketing.  

• Descrever os efeitos dos programas de gestão ambiental. 
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Fonte: A autora 

FIGURA 1 – Fachada do hotel Delta Sun Peaks Resort 

2 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento do estudo proposto, foi escolhido o método dialético como 

forma de metodologia de pesquisa. Foram realizadas duas etapas de obtenção de dados com 

metodologias diferentes. A primeira etapa consistiu em levantar informações por meio de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, referente às principais temáticas trabalhadas.  

A segunda etapa foi avaliar um estudo de caso, que teve como área de pesquisa o hotel 

Delta Sun Peaks Resort. Essa escolha ocorreu pelo fato de possuírem certificação em sistema 

de gestão ambiental, e ainda pela acessibilidade em comunicação com a administração. Além 

disso, a autora possui experiência como colaboradora, uma vez que, durante um ano (Julho de 

2006/Julho de 2007 – Figura 1), 

participou de sua organização 

conhecendo de perto as 

estratégias e métodos adotados 

pelo mesmo. O levantamento de 

dados foi realizado a partir de 

entrevistas virtuais com o chefe 

de cozinha David Tombs e o 

gerente de manutenção Doug 

Avery, participantes ativos do 

programas de gestão ambiental 

desenvolvidos até o presente, 

bem como com a gerente de 

Recursos Humanos, Brenda Shandro, responsáveis pelas estratégias motivacionais. As 

entrevistas ocorreram ao longo dos meses de Setembro, Outubro e Novembro. 

Na coleta de dados qualitativos o que importa é a representatividade dos mesmos. A 

rigor, não existe necessidade de definir uma amostra, porque o que importa é o significado de 

uma informação para a situação avaliada e não a quantidade de informantes que repetem essa 

mesma informação ou o número de vezes em que ela aparece. Por isso, foi então determinada 

uma "amostra intencional", posto que se acreditou que estes seriam capazes de transmitir as 

informações necessárias para obter os resultados esperados com este estudo.  

A etapa final da pesquisa foi a análise de dados encontrados em campo, comparando-

os à teoria apresentada, para a obtenção de possíveis considerações sobre a relação entre o 
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programa de gestão ambiental e o endomarketing. Utilizou-se como instrumento de avaliação 

da gestão ambiental do hotel estudado, a escala de avaliação proposta pelo órgão certificador 

escolhido pelo hotel.   

A apresentação dos dados qualitativos foi feita a partir de narrativa tendo como base 

dois eixos: o tema ou conceito do que se quer revelar do conteúdo analisado (mediante 

entrevistas com os três membros citados) e a temporalidade dos fatos e fenômenos narrados. 

Assim, por meio da pesquisa bibliográfica, documental, pretende-se criar a base de 

sustentação para o estudo de caso proposto. O método adotado permite que se faça uma 

pesquisa com caráter de profundidade e detalhamento, possibilitando a compreensão de 

fenômenos organizacionais com base em uma análise de caso específico.  



15 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 HOTELARIA 

 

 

A hotelaria, enquanto serviço de hospedagem é um dos tipos de serviço prestado mais 

antigos da história. Para Janeiro (1996) apud Silva, Lemos e Schenini (2003), um 

estabelecimento que oferecia alojamento até o século XIX, era denominado “hospedaria”, do 

latim hospitiolum, casa que recebe todos, ou ainda onde se abrigam peregrinos, bem como 

hóspedes, mediante retribuição condicional. A expressão “hotel”, derivada do francês, foi 

adotada para português no sentido de hospedaria, que significava inicialmente casa mobiliada 

onde se instalavam viajantes, proporcionando bom tratamento. Os diversos modelos de meios 

de hospedagem constituem um dos principais agentes econômicos do turismo em qualquer 

localidade ou região. Soler (1985) apud Silva, Lemos e Schenini (2003) coloca o conceito de 

“empresas hoteleiras, organizações que operam de modo profissional e habitual, mediante o 

estabelecimento de um preço, e proporcionam habitação às pessoas, com ou sem serviços de 

caráter complementar”. Castelli (1991) estabelece o conceito de que um hotel é uma empresa 

prestadora de serviços e diferenciada das demais empresas do tipo industrial ou comercial.  

A característica em comum entre todos os tipos de hotel é o serviço principal: a 

acomodação. A sua diferenciação se dará, portanto, na quantidade e qualidade dos serviços 

além da hospedagem. Aqueles que oferecem muitos serviços e com qualidade, possuem 

qualificação mais alta e são conhecidos como os de luxo, cinco estrelas, ou ainda quatro 

diamantes, em escalas variadas. 

Kotler (2003) define o serviço como uma mercadoria negociável, onde o produto é 

intangível, inseparável, simultâneo, perecível e variável. 

a) Intangível, pois não é possível experimentar ou sentir antes de sua compra; 

b) Inseparável, pois são vendidos antes de serem consumidos, e o consumo é feito 

logo após a sua compra. 

c) Simultâneo, pois é produzido e consumido ao mesmo tempo. 

d) Perecível, pois são oferecidos para o consumo momentâneo, e não futuro. Não 

pode ser estocado. 

e) Variável de acordo com quem o exerce, onde, quando e como são entregues ao 

consumidor. 
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Diante dessas características é possível perceber a necessidade que se tem de investir 

em estratégias de promoção e divulgação da qualidade dos serviços prestados – e os 

programas de gestão ambiental passam a representar um exemplo dessa qualidade – de modo 

a atrair possíveis clientes e hóspedes. Torna-se, portanto, clara a necessidade dos 

empreendimentos hoteleiros em investirem em estratégias de marketing de modo a evidenciar 

os seus diferenciais com relação a seus concorrentes. A gestão ambiental, aliada ao marketing, 

podem assim, vir a constituir uma ferramenta auxiliar para a obtenção de práticas mais 

sustentáveis.  

 

 

3.2 MARKETING 

 

 

O marketing é um dos conceitos mais estudados e trabalhados no mundo empresarial, 

hoje. Muitos são os autores que dedicam suas pesquisas com o intuito de chegar a uma 

definição concreta. Philip Kotler, um dos maiores estudiosos sobre o marketing afirma que a 

definição mais precisa sobre o marketing na atualidade é “o marketing é um processo social e 

gerencial por meio do qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo de que precisam e também 

o que desejam, em razão da criação e da troca de produtos e serviços de valor com outras 

pessoas” (AZEVEDEO, 1997, apud Kotler 2002 p.7).  

Etzel, Stanton e Walker (2001, p.7) afirmam que os alicerces do marketing tiveram 

início na era colonial, quando os primeiros colonos negociavam entre si com os índios. 

Embora essa referência indique o começo do desenvolvimento do marketing, foi apenas no 

final do século XIX, com a Revolução Industrial, que o seu conceito começou a tomar forma. 

Os autores afirmam que a partir de então o marketing tem evoluído em três estágios 

diferenciados e sucessivos de desenvolvimento de acordo com a sua orientação: produção, 

vendas e marketing que refletem o modo de pensar da organização. 

O marketing voltado para a produção diz respeito a uma geração em que a 

preocupação primaria era como produzir e distribuir produtos para atender a uma população 

crescente, característico da década de 30. A orientação para as vendas, por sua vez, é 

caracterizada por uma maciça dependência na atividade promocional para a venda de 

produtos, característico da década de 50 (ETZEL, WALKER e STANTON 2001, p.8). 

No final da segunda guerra mundial, no entanto, houve uma equiparação entre oferta e 

demanda de produtos. Os empresários tentam novamente obter sucesso através da venda, e na 
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promoção intensificada. Porém, o consumidor do período pós-guerra já não era o mesmo, 

estavam menos dispostos a serem persuadidos. A tecnologia, por sua vez, possibilitou a 

existência de uma oferta mais diversificada. As empresas começaram a reconhecer que para 

sucederem deveriam produzir o que os consumidores queriam. Assim, no estágio de 

orientação para o marketing, as organizações identificam o desejo do consumidor e adaptam 

as atividades para satisfazer as necessidades da empresa de forma mais eficaz. (ETZEL, 

WALKER e STANTON 2001, p.8). 

Surge então o conceito de marketing para o século XXI, que de acordo com Etzel, 

Walker e Stanton (2001, p.11) é: “uma nova filosofia empresarial que enfatiza a orientação ao 

cliente a coordenação das atividades de marketing para se alcançar os objetivos de 

desempenho da organização.” 

Num diálogo com as idéias propostas por Etzel, Walker e Stanton (2001), Kotler 

(2003, p.133) coloca que houve, na atualidade, uma diferenciação no marketing com a 

valorização do capital humano, deixando de ser o tradicional marketing de transações, que se 

preocupa com a produção e não valoriza o capital humano e as relações empresariais, e 

passando a ser marketing de relacionamento. Para o autor, “o marketing de relacionamento 

representa importante mudança de paradigma, por se tratar de evolução da mentalidade 

competitiva e conflituosa para uma nova abordagem pautada pela interdependência e 

cooperação”. 

Assim, Kotler (2005), apud Jansen (2008 p.33) propõe o conceito de marketing 

interativo, a junção dos instrumentos tradicionais do marketing (externo e interno), que por 

meio de uma equipe de funcionários altamente motivados dará um atendimento especial ao 

cliente da empresa. Para isso, criou o modelo de inter-relação apresentado na Figura 2. 

Por meio do modelo criado, Kotler (2005) propõe um ciclo de relação entre os 

diversos aspectos abordados pelo marketing empresarial. O cliente, foco principal da empresa, 

recebe informações provenientes da própria empresa como estratégia de marketing externo, 

quanto dos funcionários com os quais mantém contato direto. Esses funcionários, 

constantemente treinados e motivados, estabelecerão um marketing de serviços ou de 

relacionamento favorável à imagem da empresa, satisfazendo as necessidades do cliente.  
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FIGURA 2 - Modelo de inter-relação entre os tipos de  
marketing empresariais por Kotler (2005) 

   

                           EMPRESA 

 

         Endomarketing                          Marketing 

     Externo 

 

  

 

 

FUNCIONÁRIO   CLIENTE 

  Marketing de Serviços 

Fonte: Jansen (2008) 

 

Já a satisfação do cliente interno, além de garantir a qualidade no serviço, é 

responsável pela diminuição do giro de capital humano e pela queda no absenteísmo, ambos 

fundamentais para o bom rendimento da organização. A satisfação do cliente externo, por sua 

vez, é responsável pelo lucro e conseqüente beneficiação dos administradores e proprietários. 

Assim, fecha-se um ciclo onde as três partes são atendidas de forma satisfatória, e o sucesso 

organizacional prevalece.  

 

 

3.3 ENDOMARKETING 

 

 

O conceito de Endomarketing foi desenvolvido em 1990 pelo brasileiro Saul Bekin em 

seu livro “Fundamentos do Endomarketing". Endo, do grego, significa posição ou ação no 

interior. Portanto, o endomarketing é um conjunto de ações de marketing institucional dirigida 

para o público interno (colaboradores, fornecedores, acionistas, vendedores, clientes).  

Sabe-se que o termo endomarketing é desconhecido nos Estados Unidos e Europa, 

embora “marketing interno” seja amplamente utilizado para definir as ações de marketing 

voltadas ao público interno. Dessa forma, embora muitos autores afirmem que os termos 
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apresentam significados diferentes, endomarketing e marketing interno representam a mesma 

coisa (JANSEN, 2008 p.36). 

O endomarketing ou marketing interno é, assim, uma das mais novas áreas da 

administração e tem como finalidade adaptar estratégias e elementos do marketing tradicional 

para abordagens ao mercado, aplicado para uso no ambiente interno das corporações. 

"Vender" uma idéia ou posicionamento de marketing para o próprio funcionário passa a ser 

tão importante quanto vendê-la para o cliente. Significa torná-lo aliado no negócio, 

colaborador, responsável pelo sucesso do empreendimento e igualmente envolvido e 

preocupado com o seu desempenho.  

Para Meira e Oliveira (2004 p.3),  

 
a qualidade do serviço interno transforma-se em satisfação dos funcionários tornando-
os envolvidos e motivados na organização que, por sua vez, é responsável pela 
qualidade do produto/serviço externo resultando na satisfação e na retenção de 
clientes, orientação principal de uma organização.1  

 

Ainda de acordo com os mesmos autores,  

 
O endomarketing tem como principal objetivo fortalecer as relações internas da 
empresa com a função de integrar a noção de cliente e fornecedor interno, fazer com 
que todos os funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio da 
empresa, incluindo itens como gestão, metas, resultados, produtos, serviços e 
mercados nos quais atua. O que propicia melhorias tanto na qualidade dos produtos 
como na produtividade pessoal e na qualidade de vida no trabalho.  

 

Assim, o endomarketing é a soma de todos os fatores internos que estimulam o 

indivíduo a ter uma atitude positiva com relação ao seu trabalho. Robbins (2002) apud 

Esteves (2008 p.11) afirma que o indivíduo pode assumir três tipos de atitudes com relação ao 

seu trabalho: satisfação, envolvimento e comprometimento organizacional. A pessoa que está 

satisfeita com seu trabalho realiza suas funções com eficiência. A pessoa que está envolvida 

com seu trabalho, no entanto, ultrapassa a eficiência, e torna-se eficaz. Traz novas idéias, 

identifica-se com a sua função. De acordo com o autor, os altos níveis de envolvimento com o 

trabalho mostraram estar ligados a um menor absenteísmo e índices mais baixos de demissões 

voluntárias. Porém, o comprometimento organizacional, definido como a situação em que o 

trabalhador se identifica com uma empresa e seus objetivos, desejando manter-se parte dessa 

organização, é a melhor atitude que o funcionário pode ter com relação a uma empresa. 

                                                            
1 Disponível em: http://www.endomarketing.com 
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Significa a identificação com a organização na qual se trabalha, efetividade, que é o que se 

pretende atingir por meio do endomarketing. 

Para Bekin (2005) apud Jansen (2008 p.36), o endomarketing é definido como 

 
Ações gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao público interno 
(funcionários) das organizações e empresas focadas no lucro, das organizações não-
lucrativas e governamentais e do terceiro setor, observando condutas de 
resposabilidade comunitária e ambiental.  

 

Ainda que o enfoque do trabalho esteja voltado para o ramo hoteleiro, composto de 

empreendimentos privados com fins lucrativos, a definição de Bekin (2005) demonstra uma 

ampliação da aplicação do conceito de endomarketing para outros tipos de organização, com 

caracteristicas diferentes, porém com um objetivo em comum: o marketing voltado para o 

público interno. A atual definição de Bekin (2005) é ainda muito interessante porque 

acrescenta um importante fator: relaciona o endomarketing com condutas de responsabilidade 

comunitária e ambiental. 

 

 

3.3.1 Estratégias Motivacionais Aplicadas à Hotelaria  

 

 

Estratégias motivacionais são ações conduzidas dentro da empresa com o objetivo de 

estimular o colaborador e causar entusiasmo por sua participação na organização. Pode-se 

dizer que a “motivação” é assim uma das ferramentas do endomarketing, pois se cria na 

mente do funcionário uma imagem positiva da empresa. Souto (20082) afirma que: 

 
Um programa de marketing interno nas organizações é importante e, 
conseqüentemente, a motivação como estratégia de marketing interno também, porque 
se constituiu em um processo cujo foco é o comprometimento dos funcionários e a 
sintonia das pessoas que trabalham na empresa, e o principal benefício que se busca é 
o fortalecimento e construção de relacionamentos, compartilhando os objetivos da 
empresa e fortalecendo estas relações. 

 

Em épocas passadas a motivação era entendida segundo o modelo de Skinner, como 

um condicionamento, onde se conseguia que as pessoas se comportassem de acordo com 

padrões pré-estabelecidos. Assim, adotavam-se formas de recompensar (prêmios em geral) ou 

                                                            
2 Disponível em: <http://www.webartigos.com/articles/10504/1/a-motivacao-como-estrategia-de-marketing-
interno/pagina1.html> 
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penalizar (demissão, suspensão), conseguindo atingir as metas de produção ou conduta 

desejadas. (KOCHHAN, 2007).  

Em seguida, Herzberg, propôs uma alternativa que indica dois fatores motivacionais: 

fatores de higiene e de satisfação motivacional. Fatores de higiene garantiam que as pessoas 

se sentissem o mínimo possível insatisfeitas com o ambiente, colegas de trabalho, superiores, 

condições de trabalho, salário, e segurança no emprego. A satisfação motivacional, por sua 

vez, estava ligada ao próprio indivíduo e ao seu trabalho, fator responsável pela motivação 

interna: realização pessoal, responsabilidade, trabalho em si e reconhecimento pelo esforço 

(KOCHHAN,2007). 

Bergamini (2007) apud Kochhan (2007), no entanto, criou uma controversa ao dizer 

que não se pode motivar ninguém, e o que se pode fazer é não desperdiçar o potencial já 

existente que motiva cada pessoa, pois a motivação nasce de necessidades e prioridades 

internas de cada um e não de fatores externos.  

Dentro da hotelaria, muitos são os recursos utilizados como estratégia de 

endomarketing “motivacional” dos colaboradores. Dentre eles pode-se citar os programas de 

treinamento e capacitação em diversas áreas; premiações e recompensas como forma de 

reconhecimento da qualidade do serviço prestado; benefícios em saúde, alimentação, 

hospedagem, transporte, educação e lazer; comunicação e envolvimento do colaborador nas 

tomadas de decisão, entre outros.   

Seguindo a linha de raciocínio de Bergamini (2007), as medidas de gestão ambiental 

não servem como fatores motivacionais, já que são externas ao colaborador, mas podem 

impulsionar um potencial conscientizado existente em cada indivíduo. Assim, é por meio da 

associação do endomarketing com o marketing ambiental na hotelaria que será possível fazer 

essa conscientização e assim despertar esse sentimento motivacional dos colaboradores.  

 

 

3.4 MARKETING AMBIENTAL 

 

 

O Marketing Ambiental é uma ferramenta capaz de projetar e sustentar a imagem da 

empresa, difundindo-a com uma nova visão de mercado, destacando sua diferenciação 

ecologicamente correta junto à sociedade, fornecedores, funcionários e ao mercado.  

Pereira e Tocchetto (2008) afirmam que o marketing “verde” é: representado pelos 

esforços das organizações em satisfazer às expectativas dos consumidores por produtos e 
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serviços que determinem menores impactos ambientais ao longo de seu ciclo de produção, 

(embalagem, distribuição, consumo, descarte), e a divulgação desses esforços de modo a gerar 

maior consumo desses produtos e maiores lucros para as empresas. 

O marketing “verde” não se limita, no entanto, à promoção de produtos e serviços que 

tenham atributos ou características verdes (tais como recicláveis, orgânicos, etc.) Isso 

acontece porque, para posicionar-se como ambientalmente correta, a empresa deve organizar-

se para ser uma empresa ambientalmente responsável em todas as suas atividades. Dessa 

forma, todos os colaboradores devem estar conscientes de que a empresa não pode ter 

nenhuma falha em seu comportamento ambiental. Além disso, deve-se adotar um 

comportamento pró-ativo, estar sempre aperfeiçoando seu comportamento ambiental, 

traçando metas e objetivos cada vez mais rígidas. 

Pereira e Tocchetto (2008) sugerem ainda alguns bons motivos para que uma empresa 

adote um programa de marketing ambiental, que dentre eles destacam-se: 

 

1. Funcionários e acionistas sentem-se melhor por estarem associados a uma empresa 

ambientalmente responsável, e essa satisfação pode até mesmo resultar em aumento de 

produtividade da empresa. 

2.  Redução de Custos - Ocorre na medida em que a poluição representa materiais mal 

aproveitados devolvidos ao meio ambiente, ou seja, a maior parte da poluição resulta 

de processos ineficientes, que não aproveita completamente os materiais utilizados. 

Além disso, a simples auditoria ambiental pode identificar custos desnecessários que a 

empresa pode eliminar. 

3. Pressão Governamental - Os diversos governos no mundo, por meio de legislação, 

vêm buscando punir por meio de multas e proibições, práticas das empresas que 

tenham impactos ambientais significativos. A legislação vem sendo cada vez mais 

rigorosa na busca pelo "Impacto Ambiental Zero".  

 

Assim, sabe-se que parte das empresas que estão investindo hoje em dia em marketing 

ambiental são aquelas que já enfrentaram problemas legais relacionados aos impactos 

ambientais pelos quais foram responsáveis, sejam relacionados à poluição do ar, solo ou água, 

seja pela excessiva produção de resíduos ou ainda por desmatamento, mineração, etc.  
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3.5 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

O conceito de Responsabilidade Ambiental é entendido como termo jurídico, e 

representa legalmente a imputação de conseqüências ao infrator da legislação ambiental. 

Agnol (20053) sugere que  

 
A responsabilidade surge como derivação de uma obrigação anterior, à qual o 
responsável deixou de observar, é sem duvidas, noção peculiar a todas as relações 
jurídicas, visando assegurar a observância de alguma obrigação nela existente, ou 
porque se assumiu tal obrigação, seja em decorrência de um fato ou ato, ocorrido ou 
praticado. 

 

Assim, nota-se que a Responsabilidade Ambiental é um assunto muito discutido no 

mundo contemporâneo dentro do Direito Ambiental, voltado para as empresas e os impactos 

ambientais por ela causados. Apesar do significado jurídico da expressão, existe ainda o 

significado mercadológico, ou ainda ideológico da responsabilidade ambiental, que está 

atrelado ao conceito de educação ambiental, gestão ambiental e conscientização de 

indivíduos.  

Dessa forma, a responsabilidade ambiental empresarial, que é na maioria das vezes, 

impulsionada por motivos legais, ideológicos, motivacionais, promocionais, etc., será 

representada neste trabalho pelos programas de gestão ambiental. O gráfico 1, elaborado pela 

Sondagem Industrial, mostra as principais razões apontadas por diferentes empresas nacionais 

para se implantar medidas gerenciais em seus empreendimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Disponível em: <http://www.advogado.adv.br/artigos/2005/alencarjoaodallagnol/responsabilida 
deambiental.htm> 
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GRÁFICO 1 - Principais razões para a adoção de  
medidas gerenciais ambientais por indústrias 

 
Fonte: Pesquisa sobre Meio Ambiente realizada pela Sondagem Industrial, 20044. 

 

Para a implantação de medidas de gestão ambiental deve-se, no entanto, envolver os 

colaboradores desde o início com conscientizações por meio da Educação Ambiental.  

 

 

3.5.1 Educação Ambiental 

 

  

As pessoas são os elementos essenciais de qualquer organização, seja ela uma 

empresa, um hotel, ou um departamento de administração pública. É a partir da aceitação 

delas que os projetos das empresas se tornam viáveis. 
                                                            
4 Participação de 1.007 pequenas e médias empresas e 211 grandes de todo o território nacional. O período de 
coleta das informações foi de 29 de março a 19 de abril de 2004. Disponível em: www.ambientebrasil.com.br 
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Para que exista envolvimento dos funcionários em iniciativas voltadas para a 

preservação ambiental é preciso, primeiramente, mostrar os benefícios que essa relação trará 

em qualidade de vida não apenas ao seu local de trabalho, mas como também na sua vida 

pessoal e na de seus familiares. Para Abreu (2001, p.57) 

 
A percepção da dimensão ambiental, necessária para esse entendimento, só pode ser 
atingida por meio de um trabalho contínuo e permanente de Educação Ambiental 
(EA), a qual passa a caracterizar-se como o suporte básico, a chave do sucesso para a 
implantação das ações que poderão levar ao objetivo tão desejado. 

 

O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (apud ABREU, 2001, p.58) afirmam que a 

Educação Ambiental é: 

 
Um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência 
do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e 
determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver 
problemas ambientais presentes e futuros.  

 

Outro elemento essencial no processo de Educação Ambiental são os hóspedes. Os 

hóspedes precisam estar a par das atitudes tomadas pelo hotel e, se possível, estar envolvidos 

nas iniciativas voltadas para a preservação ambiental. Deve-se tomar cuidado, no entanto, 

para que estes não tenham a impressão de que as medidas adotadas prejudicam o conforto e o 

bem estar, e contribuem somente para a economia do hotel (ABREU, 2001, p. 59).   

O processo de aprendizado e ensino sobre práticas ambientais com base na educação 

ambiental voltado para os funcionários é uma forma de estimular a equipe. Isso acontece 

porque o funcionário passa a se sentir parte do processo, e peça fundamental para bom o 

funcionamento de uma nova estratégia da empresa. Além disso, a partir dos treinamentos e de 

e campanhas de sensibilização o funcionário se tornará apto a praticar e se envolver nas 

práticas propostas, dando continuidade e funcionamento ao plano adotado.   

 

 

3.6 A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA HOTELARIA 

 

 

A implantação de um programa de Gestão ambiental em um empreendimento 

hoteleiro é uma conseqüência da conscientização da gestão administrativa e de seus 
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subordinados. Geralmente busca-se levantar práticas que são, em comum acordo, vistas como 

incorretas diante da sociedade, onde são traçadas metas a serem atingidas para um 

determinado período de tempo.  

A gestão ambiental organizacional foi conceituada pela organização Ambiente Brasil 

como: 

 
Um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que 
levam em conta a saúde e a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente 
através da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais decorrentes do 
planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de 
empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida de um 
produto5. 

 

O objetivo maior em se implantar a gestão ambiental em um empreendimento 

hoteleiro deve ser a busca permanente pela melhoria da qualidade ambiental dos serviços, 

produtos e ambiente de trabalho. Essa busca permanente é, portanto, um processo de 

aprimoramento constante do sistema de gestão ambiental de acordo com a política ambiental 

estabelecida pela organização.  

As razões que levam uma empresa hoteleira a adotar e praticar a gestão ambiental são 

diversas. Variando desde procedimentos obrigatórios de atendimento a legislação ambiental 

até a conscientização de todo o pessoal da organização. Dentre as razões que motivam a 

implementação de um programa de gestão ambiental, têm-se: a limitação dos recursos 

naturais e matéria-prima fortemente afetados pela degradação; a alteração nos valores 

econômicos de recursos naturais, como a água; a legislação ambiental, exigindo cada vez mais 

respeito e cuidado com o meio ambiente; a sociedade em geral e a vizinhança, cada vez mais 

exigente e crítica no que diz respeito a danos ambientais e à poluição proveniente de empresas 

e atividades hoteleiras; a imagem de empresas ambientalmente saudáveis é mais bem aceita 

por acionistas, consumidores, fornecedores e autoridades públicas; a demanda por produtos e 

serviços ambientalmente compatíveis cresce mundialmente, em especial nos países 

industrializados (AMBIENTE BRASIL, 2008) 

Assim, os programas de gestão ambiental têm como finalidade servir de instrumentos 

de gestão com vistas a obter ou assegurar a economia e o uso racional de matérias-primas e 

insumos, destacando-se a consciência ambiental da empresa. Para isso, procura-se orientar os 

hóspedes quanto à compatibilidade ambiental dos processos produtivos e dos seus produtos 

ou serviços; Servir de material informativo a acionistas, fornecedores colaboradores e 

                                                            
5 Ambiente Brasil S/S Ltda, disponível em www.ambientebrasil.com.br . 
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consumidores para demonstrar o desempenho empresarial na área ambiental (AMBIENTE 

BRASIL, 2008)6. 

Os objetivos e finalidades de programas de gestão ambiental empresarial devem estar 

de acordo com o conjunto das atividades empresariais, dando ênfase ao trinômio das 

responsabilidades empresariais: ambiental, econômica e social (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

A amplitude das ações ambientais desenvolvidas varia de acordo com o porte do hotel 

e os impactos causados, bem como com a capacidade e o interesse da gestão. Abreu (2001, 

p.63) sugere que independente do programa de gestão ambiental escolhido, a iniciativa nas 

ações ambientais deve envolver toda a equipe desde o principio.  

 

 

3.6.1 Programas de Gestão Ambiental 

 

 

- Plano Verde (ABREU, 2001) 

  

Os empregados são convocados e divididos em equipes de trabalho. “É importante que 

cada um dos empregados possa escolher em qual deles deseja trabalhar, não só no que se 

refere aos parceiros de trabalho, como também aos aspectos que serão trabalhados”. Assim, 

são criados quatro principais times, embasados em temas a serem trabalhados: água, energia, 

resíduos sólidos e efluente líquidos e emissões gasosas. Cada time deve definir um plano de 

ação e o conjunto de planos de ação que irá compor o Plano Verde da empresa. 

Periodicamente deve-se fazer reuniões para comunicar sobre o andamento dos diversos planos 

de ação. 

 

- Programa de Produção Verde (ABREU, 2001) 

 

O Programa de Produção Verde está associado a estratégias ambientais, tecnológicas e 

econômicas adotadas pela organização, com o objetivo de evitar, minimizar, reutilizar ou 

reciclar os resíduos produzidos. Porém, ao invés de se preocuparem com o que se pode fazer 

com os resíduos produzidos, esse programa requer uma investigação sobre as causas desses 

resíduos, agindo assim, sobre elas, tais como: pessoas que realizam atividades de forma 

                                                            
6 Sistemas de Gestão ambiental, disponível em http://www.ambientebrasil.com.br. 
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inadequada; equipamentos ultrapassados ou inadequados; uso de produtos de baixa qualidade; 

falta de manutenção em equipamentos; falta de organização nos setores de apoio; layout 

inadequado; falta de motivação e compromisso das pessoas com desperdícios. 

Esse programa implica na elaboração de indicadores que são definidos de acordo com 

a ação implementada, como por exemplo, o consumo de água por hóspede, a quantidade de 

resíduos gerados pelo mesmo, e o seu consumo de energia. A partir desses índices, novas 

formas de controle são criadas, e o programa vai se desenvolvendo no sentido de reduzir cada 

vez mais a geração de resíduos e desperdícios em todas as áreas da organização.  

 

- Plano Verde – International Tourism Parternership7 - Going Green8 

 

O Plano Verde proposto pela ITP sugere as seguintes diretrizes de funcionamento: 

• Normas e regulamentação: é necessária a participação de todos os funcionários, da 

base ao topo; 

• Treinamento e aviso de funcionários: o sucesso vai depender da “compra” do seu 

produto pelo cliente interno para que continuem motivados;  

• Administração das questões ambientais: buscar pelos melhores padrões em termos 

de proteção da biodiversidade, higiene, segurança, qualidade do ar, e demais 

preocupações ambientais. 

• Comercial: trabalhar com seus fornecedores com o objetivo de tornar sua cadeia de 

suplementos cada vez mais ecologicamente correta 

• Pessoas e comunidade: buscar conhecer o mundo ao redor do hotel e como 

demonstrar uma postura mais responsável com relação a ele 

• Proteção do destino: buscar manter as características ambientais, geográficas, 

culturais dos cidadãos do destino de localização do hotel. 

 

 

 

 

                                                            
7 ITP, International Tourism Partnership (Parceria de Turismo Internacional) – Organização Internacional 
responsável pela publicação de documentos e cartilhas de direcionamento voltadas para a sustentabilidade no 
turismo. 
8  Going Green Minimum standards toward a Sustainable Hotel (Programa Verde, diretrizes básicas em busca da 
sustentabilidade hoteleira) – Cartilha Educacional promovida pela ITP com o objetivo de instruir os diversos 
empreendimentos hoteleiros sobre estratégias de responsabilidade ambiental. 
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- Programa Hóspedes da Natureza (ABIH)9 

 

O Programa Hóspedes da Natureza da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira 

visa à promoção de ações ambientais nos empreendimentos hoteleiros por meio do uso 

racional e sustentável dos recursos naturais, sem perder de vista os resultados econômicos 

decorrentes da eficiência energética, conservação de água e redução da geração de resíduos 

sólidos, efluentes e emissões. Os empreendimentos participantes são certificados com o selo 

ABIH de Compromisso Ambiental como marca que identifica aqueles que se adequarem ao 

modelo do programa e comprovarem a realização de avanços na proteção dos ambientes 

naturais e na integração da gestão ambiental às operações hoteleiras. As principais metas 

desse tipo de programa são: reduções de 30% do consumo de água, de 25% de resíduos 

sólidos, de 15% no consumo de gás e economia de até 30% no consumo de energia elétrica. O 

programa “Hóspedes da Natureza” (ABIH, 2002 apud SILVA 2008) adota três princípios 

básicos: 

 

I. Identifica, adapta e aplica à realidade brasileira conceitos, tecnologias, produtos e 

serviços já mundialmente consagrados desenvolvidos principalmente pelo IHEI – 

International Hotel Environment Initiative. Os objetivos são: Reduzir o custo operacional de 

implantação do programa; viabilizar sua execução; incluir o Brasil na rede de informação 

internacional que promove o tema meio ambiente e turismo, utilizando-a como ferramenta de 

marketing na divulgação do nosso destino turístico. 

II. Desenvolve o programa como irradiador e difusor dos conceitos práticos da 

responsabilidade ambiental, promovendo ações que envolvam empresários, comunidade, 

poder público, fornecedores, funcionários e hóspedes. O objetivo é estimular e viabilizar 

projetos de produção limpa, fornecendo aos governantes, em suas várias esferas, dados sobre 

a infra-estrutura que facilitará ações futuras; estimular a relação com os fornecedores, para o 

desenvolvimento de embalagens e produtos compatíveis à gestão ambiental e estimular a 

função de agente multiplicador da hotelaria, por meio da divulgação da gestão ambiental entre 

seus hóspedes, funcionários e a comunidade do entorno. 

III. Aplica os fundamentos das técnicas de qualidade ao desenvolvimento contínuo, 

progressivo e tecnicamente coordenado do programa, propiciando que as ações simples e 

                                                            
9 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, disponível em http://www.abih.com.br/ 
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pontuais da adequação ambiental se integrem ao sistema de gestão do meio de hospedagem, 

consolidando os resultados alcançados por meio do monitoramento constante.  

 

Os diversos programas de gestão ambiental, representados pelos quatro modelos já 

citados, têm como objeto principal a implantação de um modelo de gestão que terá como 

conseqüência e diminuição de impactos ambientais e a conseqüente diminuição dos custos em 

insumos naturais, tais como água, luz, etc. A partir da implementação de um sistema de gestão 

ambiental, o hotel tem diferentes recursos para fazer uso dessas ações como estratégia de 

marketing e divulgação. Muitos dos hotéis que adotam um programa de gestão ambiental têm 

como meta futura a certificação diante de um órgão certificador reconhecido, tal como a 

ABIH e o selo de Compromisso Ambiental ou a ISO 14001, em gestão ambiental. 

 

 

3.6.1 ISO 14001 

 

 

A ISO - International Organization for Standardization, em português, Organização 

Internacional para Padronização, é a maior organização do mundo em termos de 

desenvolvimento de padronização internacional e possui, atualmente, institutos em 157 países. 

Foi desenvolvida em 1946 como uma confederação internacional de órgãos nacionais de 

normalização. É uma organização não governamental responsável pela ponte entre setores 

privados e públicos, já que possui membros tanto de organizações públicas quanto privadas. 

Assim, estabelece um consenso para encontrar soluções que atendam a ambas as demandas, e 

as necessidades da sociedade (ISO10). 

O seu objetivo é publicar documentos que estabeleçam práticas internacionalizadas 

aceitas. São geralmente Normas Internacionais que estabelecem regras a serem seguidas em 

várias áreas. Existem hoje cerca de 10000 Normas Internacionais publicadas pela ISO. De 

acordo com a ABNT11, representante da ISO no Brasil, a padronização é responsável por 

garantir as características desejáveis de um produto, tais como qualidade, segurança, 

durabilidade, eficiência, envolvimento com o meio ambiente, voltado para o viés econômico.  

As normas que regem os procedimentos da ISO e suas reuniões estão contidas nas 

Diretrizes ISO que são compartilhadas com a comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). São 

                                                            
10 Disponível em: <http://www.iso.org> 
11 Disponível em: <http://www.abnt.org.br> 
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publicadas em duas partes, sendo a primeira mais importante, já que aborda as diretrizes e 

define os procedimentos para trabalhos técnicos. A grande maioria dos padrões ISO são 

específicos e particulares de um produto, material ou processo. No entanto, as normas ISO 

9000 e ISO 14000 são padrões generalizados, podendo ser aplicadas desde a uma 

organização, seja pequena ou grande, independente do produto ou setor de atividade, 

independente de ser uma empresa privada ou um departamento governamental. De modo 

geral, a ISO 9000 é responsável por certificar a qualidade nas organizações enquanto a ISO 

14000 certifica a gestão ambiental.  

Assim como as famosas normas ISO 9000, as normas ISO 14000 implicam na 

implementação de práticas e critérios, devem ser elaborados planos dirigidos a tomadas de 

decisões que favoreçam a prevenção ou que diminuam os impactos ambientais tais como, 

contaminações de solo, água, ar, flora e fauna, entre outros.  

As normas ISO 14000 (voltadas para a gestão ambiental) foram elaboradas com o 

objetivo de proporcionar o “gerenciamento ambiental”, que, em outras palavras significa “o 

que a organização faz para minimizar os efeitos nocivos ao ambiente causados pelas suas 

atividades” (ABNT, 2008). Dessa forma, essas normas auxiliam na prevenção de processos 

que prejudicam o meio ambiente, já que orientam a organização quanto a sua estrutura, 

operação, sistema de armezanamento, formas de recuperação e disponibilização de dados e 

resultados (enfocando nas necessidades futuras e imediatas de mercado e, conseqüentemente, 

a satisfação do consumidor), inserindo, assim, a organização no contexto ambiental. 

As 28 normas que compõem a série 14000 abrangem seis áreas bem definidas: sistema 

de gestão ambiental, auditorias ambientais, avaliação de desempenho ambiental; rotulagem 

ambiental, aspectos ambientais nas normas de produtos e análise do ciclo de vida do produto. 

Cada uma das áreas é representada por uma norma específica, porém, as normas que vão ao 

encontro dos objetivos da hotelaria são:  

ISO 14000 – Guia de orientação do conjunto de normas.  

ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental, especificações.  

ISO 14004 – Sistema de gestão ambiental, diretrizes para princípios, sistemas e 

técnicas de suporte.  

As normas ISO 14000 não estabelecem níveis de desempenho ambiental, sendo 

somente responsáveis por especificar os requisitos que um sistema de gestão ambiental deve 

cumprir. Indica o que deve ser feito por uma empresa ou organização para diminuir os 

impactos de suas atividades ao meio ambiente. 



32 
 

A norma ISO 14001 é responsável por estabelecer o sistema de gestão ambiental da 

organização e apontar os caminhos a serem seguidos e tem como foco principal o 

gerenciamento dos aspectos ambientais, ou seja:  

- identificar e avaliar aspectos ambientais e seus impactos; 

- elaborar medidas de controle específicas; 

- atender a legislação específica; 

- dar destino adequado aos resíduos gerados pelas atividades operacionais; 

- traçar objetivos e programas ambientais específicos; 

 

É durante essa fase de planejamento que se estabelecem os programas de gestão 

ambiental a serem adotados, com a finalidade de melhorar o desempenho ambiental da 

organização.   

 

 

3.6.1.1 ISO 14001 Aplicado à Hotelaria  

 

 

A obtenção da certificação da ISO 14001 significa que a organização está recebendo 

um comprovante que atesta a seus hóspedes e demais partes interessadas (funcionários, 

fornecedores e comunidade local) que ela vem atuando com o objetivo de melhorar o seu 

desempenho ambiental. Isso não significa, no entanto, que ela já tenha todos os seus 

problemas ambientais resolvidos. Apenas certifica que existe um comprometimento com a 

melhoria continua nessa relação. 

Silva, Lemos e Schenini (2003) afirmam que:  

 
A adoção de um SGA – Sistema de Gestão ambiental, especialmente o que atenda a 
ISO 14001, representa importante passo para a organização hoteleira, principalmente 
porque passa a ser vantagem competitiva em um mercado onde as organizações 
apenas atuam nos limites das conformidades de Leis Ambientais. 

 

Porém, os mesmos autores afirmam que: 

 
A certificação da norma ISO 14001 em um hotel depende, também, da comunidade, 
dos órgãos governamentais, da própria estrutura do hotel, da capacidade de 
investimento, da infra-estrutura local e da característica do estabelecimento. A 
visibilidade de um certificado perante as exigências de certos mercados influenciam 
fortemente a decisão das organizações. 
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3.6.2 Principais Medidas da Gestão ambiental na Hotelaria 

 

 

Muitas são as estratégias voltadas para a questão ambiental, praticadas na hotelaria. 

Com criatividade e inovação, é possível criar alternativas que beneficiarão tanto os clientes 

internos quanto externos, além de colaborar com o viés financeiro da gestão. Segundo Ricci 

(2002), aplicadas isoladamente, sem um programa de gestão ambiental, podem significar 

pouco para um hotel, mas em conjunto representam significativos resultados para a gestão. 

Abreu (2001) e Ricci (2002) citam algumas das principais boas práticas ambientais aplicáveis 

na gestão hoteleira: 

 

1 - Uso de Economizadores de Energia nas Unidades Habitacionais 

 

O consumo de energia desnecessária pode ser controlado e evitado por meio de 

recursos de bloqueio de energia, instalados em cada unidade, de modo que, no momento em 

que o hóspede deixar o apartamento, o sistema é interrompido. Nesse caso, devem-se avaliar 

quais equipamentos estão envolvidos nesse recurso, já que se pode afetar o conforto do 

cliente. Em dias quentes, pode exemplo, pode ser do interesse do hóspede manter o ar 

condicionado ligado, mesmo durante a sua ausência. E a gestão administrativa deve estar 

atenta para não diminuir o conforto de seus clientes para aumentar a sua economia, garantindo 

assim a qualidade do atendimento. Esse tipo de ação resulta em: redução no consumo de 

energia geral do hotel e é independe da boa vontade do hóspede para funcionar – na maioria 

das vezes é acionado pela chave eletrônica. 

 

2 - Uso de Dispositivo de Presença – Sensores 

 

Os sensores de presença trabalham à base de fotocélulas e acionam os circuitos a partir 

da existência de presença humana. São comuns em banheiros de acesso público – controle de 

iluminação e água e também em áreas sócias, como corredores. Sua presença ainda é pouco 

explorada em unidades habitacionais, embora apresente vantagens como: conforto aos 

hóspedes que não precisam acionar os sistemas, transmitem a sensação de tecnologia, e tem 

baixo custo de investimento.  
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3 - Uso de Lâmpadas Econômicas 

 

As lâmpadas fluorescentes de baixo consumo geram um efeito significativo na 

economia de energia, em um hotel. Apresentam uma vida útil maior e capacidade de 

iluminação melhor do que as tradicionais. As suas principais vantagens são: redução no 

consumo de energia, maior durabilidade e aumento no conforto do cliente. 

 

4 - Uso de Redutores de Vazão de Água nas Torneiras 

 

Estima-se que 40% da água utilizada nos hotéis são gastas nas unidades habitacionais 

e, nesse contexto, a utilização de recursos que proporcionem uma economia desse recurso é 

fundamental. De acordo com Abreu (2001), muitos fabricantes de louças sanitárias já estão 

acoplando o sistema em seus produtos, o que representa uma economia de mais de 30% na 

água utilizada pelos hóspedes. Seus principais benefícios são: redução no consumo, 

manutenção no conforto do hóspede – a percepção é praticamente nula, e a facilidade na 

instalação.  

 

5 - Uso de Torneiras Automáticas 

 

Prática que deve ser adotada principalmente em banheiros sociais de uso público ou 

em áreas de funcionários. Além de garantir o consumo, elimina a chance de torneiras serem 

esquecidas abertas. Associado ao sistema de vazão de água representa uma economia 

significativa do recurso. Principais vantagens: redução no custo e facilidade de instalação e 

operação. 

 

6 - Tratamento Adequado dos Efluentes Gerados 

 

Os efluentes gerados por um empreendimento hoteleiro são geralmente emitidos pelas 

unidades habitacionais (esgoto e rede de água) e pelas áreas de restaurante e lavanderia. 

Quando esses efluentes não atingem a qualidade de água necessária, são instalados processos 

de tratamento que garantem a recuperação dessa água antes de ser despejada na fonte 

receptora (rede pública, lagos, rios, mares, etc.). As estações de tratamento de efluentes têm 

como objetivo garantir o tratamento adequado do recurso, fazendo com que até 99% do seu 

valor total possa ser consumido puro. Seus principais benefícios são: garantia do tratamento 
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de efluentes, fortalecimento da imagem do hotel perante a comunidade local, 

reaproveitamento da água e atendimento a legislações.  

 

7 - Sistema de Compostagem de Resíduos 

 

É uma estratégia que implica na diminuição de resíduos destinados ao aterro sanitário. 

Passa-se a utilizar os compostos orgânicos tais como casca de frutas, restos de papel, folhas, 

flores, arbustos, etc., após o processo de decomposição que formará o húmus. Esse material 

poderá ser utilizado no próprio hotel como adubo natural ou ser doado para a comunidade 

local. Essa prática proporciona redução no volume de lixo, aproveitamento de material em 

forma de adubo e facilidade de implantação.  

 

8 - Coleta Seletiva de Lixo 

 

A coleta seletiva de lixo tanto nos espaços de uso público do hotel quanto nas 

unidades habitacionais é uma prática que afetará fortemente a quantidade de lixo produzida 

pelo empreendimento. Ricci (2002) afirma que se estima que o valor de lixo produzido por 

hóspede em sua unidade habitacional varie de 0,5 a 1 quilo por dia. Considerando que 

somente no Brasil temos aproximadamente 230.000 unidades instaladas com ocupação média 

de 60% e uma média de 1,5 hóspedes por apartamento, temos mais de 200 toneladas de lixo 

gerados todos os dias nos hotéis brasileiros, apenas nas UH’s. A coleta seletiva implica na 

diminuição significativa desse número já que grande parte do lixo produzido é composto por 

jornal e papéis de modo geral, latas de alumínio, plástico, entre outros. 

As principais vantagens dessa prática são: diminuição do lixo produzido e receita extra 

proveniente da reciclagem – ou ação social por meio de doação do material coletado para 

associações.    

 

9 - Diminuir a Lavagem Diária de Roupa e Substituir Produtos que Agridem ao Meio-

ambiente 

 

Os detergentes e sabões utilizados na lavagem de roupa de cama e afins vão 

diretamente para os rios e mares, e causam danos ao meio ambiente. Uma saída 

ecologicamente correta é substituí-los por produtos biodegradáveis capazes de serem 

absorvidos pela própria natureza. Além disso, a diminuição do número de peças lavadas 
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diariamente está diretamente relacionada com a diminuição nos gastos de água. Deve-se 

assim, instruir os hóspedes por meio de mensagens visuais para que sinalizem quando 

desejarem a troca dessas roupas, explicando a proposta do hotel – educação ambiental e 

sensibilização do cliente, tal como no exemplo abaixo (Figura 3), de Abreu (2001). 

 

FIGURA 3 - Exemplo de sensibilização ambiental ao hóspede 

Senhores Hóspedes, 

 

O nosso hotel vem adotando algumas medidas que visam a diminuição dos nossos 

impactos ambientais, entre estes, o uso excessivo de recursos naturais e de produtos que 

agridem o meio ambiente. 

Diariamente, uma enorme quantidade de toalhas é desnecessariamente lavada, 

consumindo-se água, energia e muito detergente, que acabam poluindo o nosso meio 

ambiente. 

Visando contribuir com a nossa iniciativa, queiram, por favor, sinalizar quando 

desejarem ter suas toalhas trocadas, da seguinte forma: 

- se deixarem as toalhas no chão, significa que devemos trocá-las; 

- se deixarem as toalhas penduradas no banheiro significa que irão reutilizá-las. 

 

 Nosso hotel e a natureza agradecem sua colaboração.  
 

Fonte: Abreu, 2001 

 

Além de representar um alto investimento para o hotel em equipamentos e instalações 

de novos recursos, essas mudanças devem vir acompanhadas de um programa de inserção dos 

colaboradores nos projetos adotados. Embora algumas das ações aconteçam 

independentemente do envolvimento dos funcionários, como é o caso dos sistemas de 

controle de água e energia, outras dependem da sua participação para obter-se um 

funcionamento eficiente.  

Além disso, envolver o colaborador, e trazê-lo para a implantação dos projetos por 

meio da participação e do aprendizado direcionado são recursos utilizados na atualidade como 

forma de integrar a equipe e fazer com que o funcionário “vista a camisa da empresa” e sinta-

se orgulhoso de trabalhar para um empreendimento ambientalmente correto. A Fiat 

Automóveis, por exemplo, durante o desenvolvimento do seu programa “Visão Fiat de 
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Sustentabilidade”, contou com um Comitê de Sustentabilidade composto por funcionários de 

diversos setores além de outros funcionários considerados como responsáveis pela 

disseminação dos valores da empresa, para a sua elaboração. Posteriormente criou estratégias 

de treinamento e orientação dos demais funcionários.   

Tachizawa (2008, p.304) propõe que a grande razão para que o projeto de gestão 

ambiental obtenha sucesso em um hotel acontece porque “todos participam do programa e 

podem contribuir com responsabilidade do seu cargo. Logo, o poder de contribuição de cada 

indivíduo de forma positiva é muito importante.” O autor ainda afirma que: “O efeito 

cumulativo do envolvimento de todos os empregados do hotel, mesmo que aparentemente 

modesto, impacta na redução que não pode ser quantificada, mas que certamente é 

significativa”, principalmente no que diz respeito ao sentimento de importância na 

organização.  

 

 

3.6.2.1 Medindo a Eficácia de Programas de Gestão Ambiental  

 

 

Ricci (2002) propõe um modelo de avaliação que permite medir o desempenho e a 

eficácia das ações ambientais implementáveis na hotelaria (ver Quadro 1). Apesar de ser 

eficiente no quis diz respeito à avaliação do retorno financeiro das ações, ele não avalia a 

contribuição do sistema de gestão ambiental para a satisfação do consumidor interno e 

externo. 

O autor afirma que esses indicadores podem dar boa visão de como o estabelecimento 

se encontra em relação aos esforços em prol do meio-ambiente. Tais resultados deverão variar 

de acordo com o tipo do hotel, localização, instalações, etc. O ideal, segundo ele, é uma 

pesquisa de benchmark12 com hotéis do mesmo porte para avaliar o desenvolvimento da 

gestão ambiental. 

 

                                                            
12 Conceito utilizado para o processo de busca das melhores práticas na indústria e com os concorrentes. Um 
empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma 
função semelhante.  
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QUADRO 1 – Eficácia da Gestão Ambiental  

Indicador Unidade de 
Medida 

Referente ao 
Recurso Natural 

Freqüência de 
Monitoramento 

Consumo total de água por 
hóspede 

m³/passageiro Água Mensal 

Consumo total de água na 
lavanderia por material 
processado 

m³/kg Água Mensal 

Consumo total de energia por 
UH ocupada no período 

Kwh/Unidade 
Habitacional 

Energia Mensal 

Consumo total de energia por 
área construída 

Kwh/m² Energia Mensal 

Consumo de energia na 
lavanderia por material 
processado 

Kwh/kg Energia Mensal 

Consumo de gás (GLP) 
utilizado na área de alimentos 
por hóspede no período 

m³/passageiro Energia Mensal 

Qualidade dos efluentes 
gerados (água e esgoto) 

Vários, 
conforme 
legislação 
aplicável 

Água e Solo Conforme 
legislação aplicável 

Total de lixo gerado por 
hóspede no período 

Kg/passageiro Solo Mensal 

Percentual de lixo destinado a 
reciclagem ou reutilização 

% (kg a 
reciclar/kg 
total) 

Solo Mensal 

Consumo total de produtos 
químicos na limpeza 

Litros ou quilo Água e Solo Mensal 

Consumo total de produtos 
químicos na dedetização 

Litros ou quilo Água e Solo Mensal 

Fonte: Ricci (2002) 

 

 

3.6.3 Conseqüências da Gestão Ambiental na Hotelaria 

 

 

Um hotel que investe em ações e programas de gestão ambiental possui objetivos 

claros a serem atingidos. Como foi colocado anteriormente, grande parte das ações ambientais 

são diretamente relacionadas com a diminuição dos custos do empreendimento e, na maioria 
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das vezes, é o principal objetivo da organização. Jeff Immlet, presidente mundial da GE e 

líder de um dos mais arrojados processos de criação de tecnologias verdes do planeta, em 

entrevista para a editora Cristiana Mano da Revista Exame (edição 914, 2008), resumiu sua 

filosofia de trabalho em três palavras: “Green is Green”13. 

Divulgar as ações desenvolvidas, para os hóspedes atuais ou para futuros hóspedes 

agrega valor ao produto oferecido, melhora a imagem empresarial, além de atrair um público 

específico que se preocupa com as questões abordadas, e que se identificará com a proposta 

do hotel: promover medidas ambientais garantindo o conforto e a privacidade dos hóspedes.  

Outro viés, associado ao desempenho ambiental é a relação humana por trás das 

práticas ambientais. Poucos são os hotéis que possuem departamentos administrativos bem 

definidos, com funções claras na área de marketing. Em sua grande maioria, o marketing 

ambiental é feito pela rede hoteleira, e não por cada unidade específica. Isso significa que 

existe apenas um plano de gestão ambiental desenvolvido pela rede, e que se aplica a todas as 

bandeiras e localidades. Internamente, por meio do departamento de Relações Humanas, o 

marketing é desenvolvido para as questões motivacionais e de treinamento. Assim, muitas 

vezes o marketing empresarial é diluído entre os departamentos e, se não houver comunicação 

entre eles, acaba por não acontecer de fato.  

Sabe-se, no entanto, que o funcionário “motivado” veste a camisa da empresa e se 

orgulha de fazer parte daquela organização. A consciência ambiental, associada à educação 

ambiental, são fatores que interferem no envolvimento, comprometimento e participação do 

funcionário dentro da empresa, aumentando a sua motivação e auto-estima profissional. 

Pode-se afirmar, dessa forma, que o desempenho ambiental na hotelaria tem como 

conseqüência uma somatória de aspectos positivos, tanto para a organização e colaboradores 

quanto para os seus clientes e a comunidade onde se insere.  

 

                                                            
13 Verde é verde, uma referência à relação direta existente entre a sustentabilidade ambiental e o lucro financeiro, 
no caso, o dólar norte americano, que também é de coloração verde. 
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4 ESTUDO DE CASO: A GESTÃO AMBIENTAL E O ENDOMARKETING NO 

DELTA SUN PEAKS RESORT 

 

 

4.1 REDE DELTA 

  

 A história da rede de hotéis Delta inicia-se no ano de 1962, com a inauguração do 

Delta Richmond, em Richmond, distrito de Vancouver, British Columbia. Nessa época, não 

se pensava em formar uma rede de hotéis, tratava-se apenas de um pequeno estabelecimento 

hoteleiro com 62 quartos. Por apresentar um serviço impecável e destacar-se entre os demais 

hotéis da província canadense, a empresa começou a expandir suas filiais, iniciando por 

Toronto e em seguida Ottawa, capital do país. Nos anos seguintes, mais hotéis foram 

implantados nas diversas capitais canadenses e, atualmente, a rede possui 40 

estabelecimentos, espalhados por todo o Canadá. A missão dos hotéis Delta é ser a maior 

empresa hoteleira canadense de primeira classe, capaz de oferecer todos os tipos de serviço 

que um hotel de alto luxo oferece.  

De acordo com a localização geográfica dos hotéis Delta eles são classificados como 

Resort para campo, Aeroporto para hotéis que servem os aeroportos, ou Cidade (em inglês 

Suits).  

 

 

4.2 SUN PEAKS RESORT 

 

 

4.2.1 Histórico da Vila e da Montanha 

 

 

 Sun Peaks Resort é localizado no vale de McGillivray Creek, aproximadamente 360 

km a norte de Vancouver, capital de British Columbia, Canadá. Antes de ser chamada Sun 

Peaks, a pequena vila era conhecida como Tod Mountain devido a John Tod, famoso 

comerciante chefe da Hudson’s Bay Company no início de 1840. Porém a Tod Mountain 

começou a se desenvolver somente em 1960. O primeiro lift aberto ao público foi inaugurado 

em 1961, próximo a Burfield Drive (única rua da pequena Tod Mountain). Entretanto o 
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mesmo sofreu um incêndio em 1968 e foi obrigado a fechar até que fossem realizados os 

devidos reparos. Após a reconstrução do lift, Tod Mountain reabre ao público em 1970 e 

começam a ser implantados outros lifts, um loteamento para residências e uma base para 

descanso e encontro dos esquiadores.  

 Até 1990 Tod Mountain possuía somente um pequeno hotel e não recebia muitos 

investimentos em infra-estrutura. O ano de 1992 marcou para sempre a história desse resort, 

pois foi quando Tod Mountain foi comprada pela Nippon Cable Company Ltd., grande 

empresa japonesa. Logo após a aquisição da montanha o grupo desenvolveu o Plano Master e 

assinou o Acordo de Desenvolvimento do Plano Master com a província de British Columbia. 

 O Plano Master foi desenvolvido pela Ecosign Mountain Resort Planners Ltd., 

empresa líder em planejamento turístico de resorts na América do Norte, tendo criado 225 

planos para resorts em 26 países. Em relação ao padrão arquitetônico da vila, foi realizada 

uma parceria com arquiteto Mory Bergmeyer com o intuito de desenvolver um design 

correspondente a pequenas vilas na Europa Central. 

 Nos primeiros anos de investimentos no resort, então nomeado Sun Peaks, foram 

gastos 12 milhões de dólares em infra-estrutura, lifts e facilidades aos turistas. Em 1994 mais 

8 milhões de dólares foram utilizados para a construção de residências e o Village Day Logde, 

atualmente sede da Sun Peaks Resort Corporation, administradora do complexo turístico. Ao 

longo de 15 anos estima-se que os investimentos já passaram da marca de 400 milhões de 

dólares canadenses, o que justifica o crescimento acelerado desse resort de esqui.  

 Durante esses anos foram construídas diversas facilidades como estacionamento, 

restaurantes, lojas, centro de aluguel de equipamentos, pequenos armazéns, cafeterias e infra-

estrutura nas três montanhas que formam o resort. Além disso, foram erguidos vários hotéis e 

residências, sendo que atualmente o resort possui uma população de 250 residentes e 5000 

leitos para turistas.  

 Em 2004, Sun Peaks Resort foi certificado pelo ISO 14001, sendo o primeiro resort na 

América do Norte a receber esse certificado. O ISO 14001 garante que o resort segue um 

sistema de desenvolvimento sustentável do turismo, seguindo o ciclo: planejar-implementar-

checar-corrigir, mantendo um constante monitoramento. O sistema de gerenciamento 

ambiental é ilustrado na Figura 4. 
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FIGURA 4 – Ciclo de estratégias do Sun Peaks Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Planejamento:     

- Aspectos ambientais 

- Aspectos Legais 

- Objetivos e metas 

 Implementação e Operação: 

 - Estrutura e responsabilidade 

 - Treinamento e comunicação 

 - Controle documentado 

  - Controle das operações 

  - Correções emergenciais 

 Checagem e ações corretivas: 

 - Monitoramento 

 - Ações corretivas e preventivas 

 Revisão Gerencial 

 Política de desenvolvimento 

sustentável 

 Constante desenvolvimento 

A primeira das quatro fases do Plano 

Máster de Sun Peaks foi completada em 

2003 e, segundo a Sun Peaks 

Corporation, o resort, ainda na segunda 

fase, irá incorporar uma quarta montanha, 

criar um centro de recreação, novos lifts, 

uma segunda área de estabelecimentos 

turísticos com nove hotéis, além de 

construir 140 novas residências 
        

        Fonte: Sun Peaks Resort, www.sunpeaksresort.com 

 

 

4.2.2 Sun Peaks Resort Corporation 

  

 

 A Sun Peaks Resort Corporation, comandada pela Nippon Cable, é a empresa 

responsável pela administração de todo o resort, controlando a maioria dos estabelecimentos 
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turísticos, residências e atividades desenvolvidas nas três montanhas. Como Sun Peaks é 

caracterizado como um resort, não há uma prefeitura e a Corporação exerce as funções da 

mesma, sendo responsável, por exemplo, pela distribuição de água, luz e gás na vila. Durante 

o inverno a corporação remove a neve das ruas e rodovia e mantém a única estrada até o 

resort em boas condições para os turistas e moradores, já que esse é o único meio de chegada 

a Sun Peaks. 

 

FIGURA 5 – Vista aérea de Sun Peaks 

 
         Fonte: A autora 

 

Missão 

Garantir para o turista a melhor experiência em um resort de esqui. 

 

Valores 

Para os funcionários: Garantir um ambiente de trabalho seguro, prazeroso e desafiante. 

Para os turistas: Garantir as melhores facilidades, amenidades e serviço para promover 

uma experiência única sempre.  

Para o meio ambiente: Garantir atividades ecologicamente sustentáveis e reconhecer a 

importância do sistema de gerenciamento ambiental certificado no ISO 14001. 
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Para a comunidade local: Estar sempre atento às necessidades da comunidade e agir 

com um senso de responsabilidade social. 

 

Metas 

- Atingir excelência em serviços turísticos através de qualidade no treinamento dos 

funcionários e nas facilidades. 

- Criar um ambiente saudável e seguro tanto para os turistas quanto para os 

funcionários, através de treinamento e monitoramento de procedimentos de segurança 

no trabalho. 

 

 

4.2.3 Caracterização do Turismo Atual 

 

 

 A vila de Sun Peaks apresenta variações na sua demanda turística ao longo do ano. 

Devido ao clima da região sofrer drásticas mudanças rapidamente, pode-se afirmar que a 

cidade possui apenas 2 estações, inverno e verão. O tipo de turismo exercido na cidade varia 

de acordo com a época do ano e a temperatura, o que influi diretamente no perfil do turista 

encontrado nas diferentes estações. Ao longo do verão, são praticados esportes como o golfe e 

o mountain biking, favorecido pela grande presença de montanhas na região. Já no inverno, 

com a presença da neve os turistas visitam a vila buscando divertir-se com a prática de esqui e 

snowboard.   

O verão em Sun Peaks inicia-se em meados do mês de Maio e tem o seu fim no início 

de Outubro. Essa estação é marcada pela grande presença dos ônibus de turismo na vila. 

Geralmente, os viajantes permanecem apenas um dia em Sun Peaks e seguem a sua viagem 

pelo interior canadense. A média de idade dos turistas nessa época é elevada, uma vez que a 

maioria dos integrantes desses ônibus são pessoas de terceira idade. Os turistas, comumente, 

são oriundos dos EUA, Alemanha, Reino Unido, Austrália e, do próprio Canadá. 

A presença dos mesmos no verão é altamente positiva para o turismo na vila, já que se 

caracteriza como uma eficiente alternativa para combater a sazonalidade. Devido ao fato de 

Sun Peaks ser um resort de esqui, a alta temporada é o inverno. Durante muitos anos, os 

estabelecimentos turísticos sofreram com a variação da demanda turística ocorrida durante o 

verão e inverno. Assim, pode-se afirmar que esse fato tem diminuído gradativamente com o 

constante crescimento do número de turistas que visitam a vila durante a baixa temporada. 
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Além das excursões já mencionadas outro fator preponderante para o aumento do número de 

visitantes foi a construção do campo de golfe, o qual atrai muitos turistas. Este campo foi 

construído em 2 etapas, sendo que a primeira foi finalizada em 1996 e, a segunda, no verão de 

2005. Com a inauguração da segunda metade do campo de golfe o número de visitantes no 

verão teve um aumento considerável.  

Durante o inverno os ônibus de turismo não são mais encontrados na vila. O perfil do 

turista apresenta algumas modificações, em que os visitantes são pessoas mais jovens que 

buscam a prática dos esportes de neve. Além disso, pode-se notar a grande presença de 

famílias na vila, especialmente durante o período do Natal e Ano Novo. Muitas pessoas 

aproveitam as 2 semanas de férias que os estudantes têm durante esse período para esquiar e 

descansar. Nessa época, são organizados diversos eventos, inclusive no alto da montanha, 

onde é grande o número de participantes. 

Os turistas que visitam Sun Peaks são, geralmente, pessoas que possuem alto poder 

aquisitivo. Esse fato se deve ao elevado preço da prática de esportes de neve, golfe e 

mountain biking, incluindo equipamentos e ingressos. Os moradores e visitantes da vila 

podem adquirir passes que dão acesso à montanha ou ao campo de golfe durante toda a 

estação.    

A infra-estrutura turística encontrada em Sun Peaks possui alguns aspectos que 

precisam ser melhorados. A cidade possui um bom número de estabelecimentos turísticos, 

uma vez que existem 8 hotéis, 1 albergue, 12 restaurantes, 5 cafés e 1 boate. Por outro lado, a 

vila não possui infra-estrutura básica para os turistas e autóctones, pois não há nenhuma 

farmácia, hospital, dentre outros. Além disso, o transporte da vila é um ponto precário. Não 

existem ônibus ou táxis e o ônibus turístico que liga Sun Peaks à Kamloops (cidade mais 

próxima, localizada à 1 hora) só é ativado durante o inverno.  

Sun Peaks apresenta grande carência de mão-de-obra devido ao pequeno número de 

residentes efetivos na vila. Moradores temporários são encontrados freqüentemente e muitos 

empregadores procuram funcionários não só em outras províncias canadenses, com também 

em outros países. 
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4.3 DELTA SUN PEAKS RESORT 

 

 

 O hotel Delta Sun Peaks Resort localiza-se no complexo Sun Peaks Resort, no vale de 

McGillivray Creek, aproximadamente 360 km a norte de Vancouver, capital da província 

Columbia Britânica, Canadá. A sua inauguração ocorreu em Outubro de 2002. Porém a sua 

história começa bem antes dessa data, em 2000. Após grande investimento da Corporação, a 

vila de Sun Peaks passa a despertar interesse em vários tipos de investidores e a rede Delta de 

hotéis foi um deles. Em 26 de Outubro do mesmo ano, quando o hotel estava próximo da sua 

inauguração (Dezembro), ocorreu um trágico acidente que queimou toda área construída do 

hotel. A reconstrução do mesmo durou cerca de um ano, atrasando, assim, a sua inauguração.  

Desde sua estréia o Delta Sun Peaks Resort mudou e muito, a história de Sun Peaks. 

Com 220 quartos, o hotel aumentou significativamente o número de leitos disponíveis, além 

de possibilitar um fluxo turístico bem maior do que o anterior. Além disso, a empresa 

“trouxe” consigo diversos outros estabelecimentos comerciais, aumentando a oferta de 

emprego para os moradores, além de expandir a infra-estrutura da vila causando um impacto 

significativo no ecossistema local no que diz respeito ao consumo de recursos naturais, 

produção de resíduos, poluição sonora e visual, trânsito, entre outros. 

 O hotel Delta Sun Peaks é conhecido na região como um bom local para se trabalhar, 

devido aos benefícios que ele oferece aos seus empregados. Apesar disso, grande parte de 

seus empregados são apenas funcionários de inverno, já que a demanda por mão de obra nessa 

época é maior do que nas demais épocas do ano. 

 Como filial da rede Delta, o Delta Sun Peaks possui uma missão que é característica 

apenas dessa unidade. Essa missão foi elaborada a partir da contribuição de todos os 

funcionários da época: “No Delta Sun Peaks Resort, a nossa missão guiará a interação entre 

os membros do nosso time, servidores e hóspedes. Nós nos importamos com a sua vivência na 

montanha”, afirma Brenda Shandro, gerente de Recursos Humanos. Além disso, os 

funcionários elaboraram um anagrama dos valores do hotel: 

 

T Teamwork (trabalho em equipe) 

R Respect (Respeito) 

E Excellence (Excelência) 

C Caring (Cuidado) 
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  Recentemente, o Delta Sun Peaks Resort comemorou o seu 5° aniversário. Nesse 

curto período de tempo, porém, se tornou líder entre os hotéis que possuem programas de 

gestão ambiental, não só na cidade de Sun Peaks ou na rede Delta a qual pertence, mas como 

na província canadense de modo geral. Interessante, no entanto, foi que partiu dos próprios 

funcionários a iniciativa se implantar programas de gestão ambiental no hotel. Juntos, 

funcionários e gerência estabeleceram algumas práticas ambientais e parcerias com 

organizações de consciência ambiental que os ajudaram a limitar as “pegadas” que vêm 

deixando na beleza natural de Sun Peaks.  

Dessa forma, no que diz respeito ao comprometimento com o uso adequado de 

recursos naturais, o hotel deve o seu sucesso, em grande parte, aos esforços obtidos pelo 

comitê de funcionários que se criou exclusivamente voltado para a gestão. Já no ano passado 

foi certificado, juntamente com os demais hotéis da rede Delta, ao programa Green Key14, da 

associação Hotel Association of Canada, e foi classificado com quatro chaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Programa canadense que tem como enfoque todas as ações operacionais dos hotéis, determinando que o hotel 
certificado prove para a indústria nacional o comprometimento com a proteção do meio-ambiente por meio de 
políticas e práticas ambientais. 
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4.3.1 Padrões Delta de Gestão Ambiental 

 

 

A rede hoteleira Delta possui cerca de 40 hotéis espalhados pelo país. Alguns deles, 

como o Sun Peaks Resort, desenvolveram por conta própria iniciativas que determinam 

medidas ambientais a serem seguidas. No entanto, a rede pretende lançar um programa que 

será aplicado em todas as unidades como medidas “mínimas” a serem adotadas em prol da 

sustentabilidade ambiental. Esse projeto estava programado para ser lançado no último mês de 

Novembro, mas até a data deste trabalho não havia sido publicado. Enquanto a rede não 

publica seu programa personalizado, trabalha-se com base nas medidas do Green Key 

Program (Programa Chave Verde), responsável pela certificação do hotel.  

Assim, de acordo com a rede15, os hotéis realizam auditorias e são avaliados pelo 

programa Green Key Eco-Rating Program16 que avaliam diversas empresas, em especial 

organizações hoteleiras, que possuem o mesmo comprometimento em melhorar seu 

desempenho em nove grandes áreas de sustentabilidade que incluem:  

 

- Conservação de energia 

- Conservação de água 

- Controle residual sólido 

- Controle de resíduos perigosos 

- Qualidade interna do ar 

- Expandir a relação com a comunidade 

- Infra-estrutura construída 

- Uso do solo 

- Manejo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Disponível em http://www.deltahotels.com/en/about/community.html 
16 Programa de eco-avaliação em escala de chaves disponível em http://www.hacgreenhotels.com/index.htm.   
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4.3.1.1 Critérios de Avaliação Green Key 

 

 

 Após serem avaliados em auditorias, os hotéis certificados são classificados em uma 

escala que varia de uma a cinco chaves, que avalia quão “abertas” estão as oportunidades de 

reduzir impactos ambientais e custos, com base em treinamentos contínuos de funcionários.  

A inscrição é feita online pelo custo de $350,00 dólares canadenses e, a partir desse 

momento, a administração do hotel tem acesso às ferramentas e fontes de pesquisa que dão 

início ao questionário de múltipla escolha, formulado a partir dos principais departamentos: 

governança, alimentos e bebidas, eventos, engenharia e administrativo. São aproximadamente 

140 questões que abrangem as nove áreas de atuação já mencionadas. Cada questão é 

classificada com um valor (peso), embasada na magnitude do impacto causado ao ambiente, 

associado aos impactos causados nos hóspedes, colaboradores e comunidade local.  

Uma vez preenchido o questionário, o hotel recebe, via internet, o resultado de sua 

classificação, e propõe recomendações para a melhoria do programa. O hotel recebe ainda 

uma placa de reconhecimento. A classificação é feita por meio da porcentagem de ações que o 

hotel desenvolve, com relação às 140 perguntas propostas, e varia de acordo com a Figura 7: 

 

FIGURA 7 – Classificação de hotéis quanto ao Green Key Program 

1 – 19.9%  

20 – 39.9%  

40 – 59.9%  

60 – 79.9%  

80 – 100%  

Uma chave 

Duas chaves 

Três chaves 

Quatro chaves 

Cinco chaves 
                                                       Fonte: www.hacgreenhotels.com 

 

Coloca-se em questão, no entanto, a validade de um programa certificador que não 

conta com auditorias in loco. Embora o instrumento utilizado para a avaliação dos hotéis não 

tenha sido julgado, devido à sua inacessibilidade, os parâmetros utilizados e os resultados 

obtidos são, de certa forma, questionáveis tendo em vista que a auditoria é feita pela própria 

gestão administrativa, podendo apresentar um aspecto tendencioso. 
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4.3.2.1.1 Descrição da Classificação 

 

 

Embora o questionário com 140 perguntas não esteja disponível para indivíduos não 

participantes da certificação, o programa Green Key disponibiliza de forma abrangente o 

sistema de classificação.  

 

QUADRO 2 – Critério de classificação dos hotéis no sistema Green Key 

Nº de chaves Critérios a serem atingidos 

 

Um hotel que já deu os primeiros passos para reduzir os impactos 

ambientais através de análises do sistema operacional e da identificação 

de oportunidades de crescimento. Já foi desenvolvimento um plano 

focado em conservação e minimização dos desperdícios, e está embasado 

em um comprometimento de continuar seu desenvolvimento.   

 

Um hotel que já tomou atitudes consideráveis para identificar os grandes 

impactos que causa, e está buscando implementar políticas e programas 

que minimizem as “pegadas” no meio ambiente. O seu comprometimento 

é forte e resulta em programas e ações que mostram resultados efetivos.  

 

Um hotel que já tomou atitudes significativas para proteger o meio-

ambiente. Programas de gestão ambiental fortes, práticas desenvolvidas, 

programas de treinamentos e soluções em manutenção foram 

implementadas e trouxeram benefícios para o meio-ambiente e para a 

comunidade local.  

 
*CLASSIFICAÇÃO 

DELTA SUN PEAKS 

Um hotel que já mostrou nacionalmente uma liderança significativa em 

comprometimento e proteção ao meio-ambiente por meio de suas 

políticas e práticas abrangentes. Possui programas já amadurecidos que 

envolvem a administração, os colaboradores, os hóspedes e o público de 

modo geral, e já mostrou resultados significativos e mensuráveis.  

 

Um hotel que demonstra o maior padrão de comprometimento com a 

responsabilidade social e ambiental, em todas as áreas operacionais. 

Possui tecnologia de ponta, políticas e programas que sustentam padrões 

internacionais de sustentabilidade voltada para a as operações hoteleiras.  

Fonte: www.hacgreenhotels.com 
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FIGURA 8 – Doug Avery (ao centro) e David Tombs 
(segundo da direita para esquerda) recebendo a 

certificação do Green Key Program 

Fonte: Arquivo pessoal de David Tombs 

É importante mencionar, no entanto, que o programa é voluntário e auto-

administrável, onde o próprio hotel realiza auditorias internas de avaliação. Nesse momento, o 

programa ainda não conta com auditorias próprias, para verificar a avaliação do hotel. 

Pretende-se iniciar esse tipo de visita a partir de 2009. Os participantes, atualmente, são 

informados apenas que essa visita pode vir a ocorrer, mas não tem informações precisas, 

diminuindo a credibilidade da certificação. 

 

 

4.3.2 Comitê Verde de Funcionários 

 

 

O Delta Sun Peaks Resort tem como enfoque as questões ambientais e sociais dentro 

da comunidade, que são administradas pelo Comitê Verde de Funcionários, e apoiadas pelo 

suporte da gerência. Os principais líderes desse movimento são: o gerente de manutenção 

Doug Avery e o chefe executivo, David 

Tombs (Figura 8). Ambos são nascidos 

na província de British Columbia, e 

sempre tiveram um interesse na natureza 

e na vida selvagem, e dividem uma 

verdadeira paixão pela sustentabilidade 

ambiental. Conheceram-se no hotel 

Fairmont Algonquin em St. Andrew, 

NB. Lá fizeram parte da “equipe verde” 

e receberam duas premiações durante 

cinco anos, graças as suas iniciativas. 

De volta à Columbia Britânica, David e 

Doug se reencontraram no Delta Sun 

Peaks Resort, e continuaram a trabalhar juntos buscando aumentar o nível de envolvimento do 

hotel com a sustentabilidade ambiental. Enquanto o enfoque de Doug são os recursos 

energéticos e a reciclagem, David trabalha nas parcerias em Alimentos e Bebidas. No entanto, 

ambos atuam a partir das idéias trazidas pelos próprios colegas de trabalho, determinando a 

viabilidade da implantação das idéias.   
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A chave para o sucesso do hotel vem da iniciativa e parcerias dos funcionários, que 

possuem valores e desejos incondicionais em trabalhar para construir um futuro melhor. 

Ambos os gerentes concordam que, olhando para trás, todas as iniciativas foram válidas, e 

muito foi atingido a partir delas. Doug e David afirmam sentirem-se presenteados por 

trabalharem em uma companhia que concede liberdade aos seus funcionários para criarem e 

implantarem idéias que auxiliam a minimizar os impactos e as “pegadas” deixadas no meio-

ambiente da região da Columbia Britânica. 

  

 

4.3.3 Estratégias de Ação 

 

 

4.3.3.1 Recursos Energéticos e Reciclagem 

 

 

Recentemente o Delta, por meio de uma parceria com o Sun Peaks Resort em 

iniciativas ambientais conquistou a certificação ISO 14001 do complexo Sun Peaks Resort, 

graças às boas práticas e programas de reciclagem que desenvolveram. Sun Peaks foi o 

primeiro de três resorts de esqui na América do Norte a possuir certificado 14001 com sistema 

de gestão ambiental. De acordo com Darcy Alexander, diretor da corporação, “Sun Peaks é 

modelo, e os demais resorts de esqui seguirão na mesma direção, o que contribuirá para o 

futuro do planeta”17. As estações de esqui sempre foram negócios ambientais, e devem ser 

companhias com consciência ambiental. Elas não dependem do meio-ambiente para 

manterem seus negócios, o meio-ambiente é o seu negócio.  

Apesar de o vilarejo ser localizado em uma região remota e não possuir coleta seletiva 

de lixo, o hotel criou um sistema extensivo de reciclagem que é, atualmente, auto-sustentável. 

Diante do consumo exagerado de copos descartáveis, conseqüência do hábito de se consumir 

café e chá em demasia, copos descartáveis foram proibidos de serem usados por funcionários, 

e um novo tipo de material biodegradável foi inserido para atender aos clientes que desejarem 

utilizar copos descartáveis. Internamente, valoriza-se a utilização de utensílios re-utilizáveis. 

A reciclagem do lixo e as novas regras de re-utilização de utensílios: copos e xícaras 

de vidro, guardanapos de pano, pratos e talhares tornaram-se um hábito para os funcionários, 
                                                            
17 Tradução da autora. 
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que cobram uns aos outros constantemente por uma postura ambientalmente correta. É 

questionável, no entanto, se a utilização de produtos reutilizáveis e o gasto e a poluição de 

recursos naturais tais como a água, realmente são mais viáveis, já que não houve nenhum 

processo de mensuração desses impactos.   

Em parceria com a empresa de energia, BC Hydro, a Sun Peaks Corporation substituiu 

todo o sistema de iluminação da vila para um modelo considerado atualmente como 

ambientalmente correto, pois consume significativamente mesmo energia, e essa mudança 

representou 40% de economia para o complexo.   

Estuda-se atualmente outra parceria entre a organização do complexo e a gerência do 

hotel, para a reciclagem de recurso oléo: a criação de um biodiesel produzido no próprio 

vilarejo e utilizado em equipamentos movidos a diesel. O resort está fornecendo o espaço e o 

dinheiro para o processo de refinamento. Uma vez que o restaurante usa o óleo e o descarta, 

ele pode ser então processado transformando-se em uma alternativa de combustível a ser 

então utilizado para abastecer os maquinários nos campos de golf no verão, já que a 

composição do combustível não apresenta bom desempenho em baixas temperaturas. 

“Eventualmente nós poderemos produzir mais biodiesel do que o resort pode utilizar, e aí 

venderemos esse combustível”18 afirma Tombs. 

 

 

4.3.3.2 Medidas Adotadas na Cozinha 

 

 

Outras parcerias estão sendo desenvolvidas no aspecto gastronômico, por meio da 

relação entre a agricultura familiar sustentável na região e o restaurante do hotel, Mantles. 

Esse projeto faz com que produtos orgânicos sejam servidos nas refeições servidas tanto nos 

eventos quanto nos restaurantes do hotel. Assim, criou-se uma parceria com a produtora local 

Mitchell Cattle Company, que vem desenvolvendo a agricultura familiar sustentável há mais 

de 75 anos. O acordo entre eles gera lucratividade para ambas as partes.  

Algumas das regras dessa parceria são:  

 

• Compra de carne por contrato – auxilia a renovação da produção nas fazendas, 

quando o capital de giro está baixo. Isso significa que durante as épocas de 

                                                            
18 Tradução da autora. 
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sazonalidade, o hotel continua comprando a carne do fornecedor, garantindo uma 

média de faturamento mensal linear. Em contra partida, o hotel tem a segurança de 

escolher os bois que serão comprados, garantindo assim uma qualidade ainda 

maior do produto. 

• Utilização do animal inteiro e não apenas os cortes tradicionais. O que significa 

que não há desperdícios, permitindo que o hotel ofereça uma seleção de pratos 

variada em seu cardápio além de reduzir o tempo e as fontes energéticas 

desperdiçadas nos processo de corte, embalagem, armazenamento e venda. Além 

disso, como a venda é feita direta do fazendeiro para o chefe de cozinha 

responsável pelas comprar do hotel, economiza-se recursos energéticos e custos 

existentes ao comprar produtos por meio de intermediários. 

• O gado é somente alimentado por grama, e criado em elevadas altitudes, o que 

reduz a demanda por ração e aumenta a qualidade da carne. Graças a essa 

alimentação o boi desenvolve mais ômegas do que pelo modo tradicional de 

alimentação. De acordo com o chefe David Tombs, estudos mostram que animais 

com alimentação restrita de capim apresentam maior concentração de ômegas, se 

comparados a porções de peixe.   

    

Outro exemplo de parceria, que se assemelha muito à existente com a Mitchell Cattle é 

a compra de carne de carneiro de Jay Springs Ranch, localizada a 12km ao sul de Sun Peaks, 

oferecida agora nos cardápios do Delta. O rancho oferece diversos tipos de corte do carneiro 

para gerar a maximização do aproveitamento e maior variedade de sabores para os hóspedes. 

Esse tipo de parceria, assim como a já citada, permite que o consumo da matéria prima seja 

completo evitando desperdícios.  

Outras ações estão sendo desenvolvidas pela equipe da cozinha nesse mesmo sentido 

de aproveitamento de matéria prima. Um bom exemplo é a questão da carne de hambúrguer. 

Antigamente o hotel comprava os discos de carne de um fornecedor/distribuidor de carnes. 

Atualmente, porem, o hambúrguer é preparado no próprio hotel com carne disponível na 

região, representando, novamente, um fator importante no desenvolvimento econômico dos 

pequenos fazendeiros locais. Tais alimentos não apresentam nenhum aditivo químico, 

gordura, etc., e os benefícios dessa escolha são grandes, como a oportunidade de oferecer aos 

seus clientes uma opção saudável de alimentação e reforça a idéia de consumir produtos 

regionais sempre que possível.  
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Existe também outra forte parceria entre a administração da cozinha e a fazenda 

Thistle Farms em Kamloops. O contrato implica em compras de colheitas específicas para o 

restaurante embasado na sazonalidade, rotação de plantio, safras, e demanda da comunidade 

local. Essa relação é justa para ambos os lados, e permite que o hotel ofereça produtos finos e 

orgânicos praticamente o ano inteiro, além da possibilidade de adquirir os produtos na estação 

correta, que barateiam o custo. 

A parceria desenvolvida com a Dominion Creek Ranch, localizada a 10 km do 

vilarejo, é uma relação muito interessante e inteligente, para ambas as partes. Os restos 

orgânicos produzidos pelo hotel são recuperados e utilizados como ração para porcos na 

fazenda. Desperdícios são certamente um impacto forte que um empreendimento como o 

hotel Delta gera para o meio-ambiente, mas a idéia de transformá-lo em alimento para os 

porcos faz com que as “pegadas” do empreendimento sejam minimizadas. Segundo Tombs, o 

composto servido aos porcos é 100% orgânico, como todo alimento utilizado, e tem um valor 

nutritivo alto, produzindo suínos saborosos e saudáveis. Dessa forma o hotel está participando 

da produção dos produtos que futuramente serão consumidos, constituindo uma relação de 

produção e consumo cíclica.    

Uma das parcerias mais interessantes pelo Delta Sun Peaks foi com o aquário de 

Vancouver, iniciativa essa que é conhecida como Ocean Wise. O Ocean Wise é um programa 

de conservação que auxilia os restaurantes e seus clientes a fazerem escolhas sustentáveis em 

relação aos alimentos provenientes do oceano. O hotel que se compromete a participar do 

programa, assume que todos os frutos do mar serão pescados somente no período correto para 

aquela espécie. Além disso, adotam o método de pesca a fio, e não por rede, para não 

prejudicar as demais espécies que não estão na época certa. Os cardápios exibem o logo do 

programa, e assim, acabam por fazerem marketing das ações ambientais praticadas pelo hotel, 

agregando valor a sua imagem. De acordo com David Tombs, os hóspedes querem mais do 

que uma refeição com bom visual e sabor. Eles querem saber de onde a comida vem e como é 

feita até chegar ao seu prato. 

Por meio da iniciativa, Mantles, o restaurante do hotel, se uniu a uma elite de 

restaurantes que levantam a bandeira Ocean Wise, de alimentos produzidos de maneira 

ambientalmente correta. Para Tombs, o compromisso com a sustentabilidade ambiental não é 

uma escolha, é uma opção de vida. Os funcionários do Mantles afirmam que a utilização de 

produtos orgânicos ajuda tanto as pequenas fazendas da região quanto ao restaurante, que 

pode oferecer produtos únicos, típicos da região, refletindo assim a sua identidade. “Não 
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estamos nessa por motivos financeiros. Realmente acreditamos em fazer diferença no meio-

ambiente, deixando-o melhor, ou ao menos igual a quando chegamos aqui19”, afirma Tombs.  

Esse comprometimento, no entanto, não acontece do dia para a noite. O caminho é 

longo e as ações devem ser implementadas com cautela. Recentemente, Tombs e sua equipe 

criaram 20 iniciativas independentes que coincidem com a natureza do Ocean Wise.  Desde a 

comida servida, até o lixo e resíduos produzidos pela cozinha, Mantles e Delta criaram juntos 

estratégias criativas para fazerem a sua parte em proteger o meio-ambiente e, obviamente, 

fazer economias. Em entrevista o chefe executivo Tombs não hesitou em admitir que as 

medidas tomadas tenham um viés econômico sim. Porém, acredita trazer melhor qualidade de 

produtos associada a uma redução de custos porque está negociando diretamente com os 

proprietários, sem um intermediário. Torna-se importante frisar ainda que o preço que o hotel 

paga aos produtores é mais alto do que aquele pago pelos distribuidores, o que acaba por 

minimizar o efeito negativo do viés econômico, beneficiando ambos os lados. 

No entanto, a equipe do Mantles enfrenta algumas dificuldades para manter o seu 

comprometimento com a sustentabilidade, no que diz respeito à geografia e sazonalidade. Por 

não estarem próximo ao oceano, torna-se difícil a compra de frutos do mar ambientalmente 

corretos, que são mais disponíveis no litoral. A dificuldade de entrega é tamanha que faz com 

que o Mantles seja um dos três únicos restaurantes do interior da província que foram capazes 

de entrar no programa e se manterem. Questões que envolvem fornecimento e transporte são 

obstáculos dificilmente enfrentados nesse programa. 

Todos os programas associados à cozinha são facilmente divulgados para os hóspedes 

através do cardápio e dos funcionários do restaurante. Ligados aos programas, estão as 

oportunidades de utilizá-los como valor agregado aos produtos, e receber retorno financeiro 

direto.   

 

 

4.3.3.3 Medidas a Serem Adotadas no Futuro  

 

 

O programa apresentado pelo comitê de funcionários conta com estratégias que vão 

além daquelas propostas por Ricci (2002) e Abreu (2001) como medidas ideais a serem 

                                                            
19 Tradução da autora. 
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implantadas na hotelaria. Na classificação Green Key, certificador do hotel, o comitê mostra-

se empenhando em atingir o certificado de cinco chaves – valor máximo, para posteriormente 

obter uma certificação ainda maior, como a ISO. Dessa forma, pode-se afirmar que o 

programa desenvolvido atende perfeitamente aos princípios da gestão ambiental, uma vez que 

tem como objetivo a sensibilização de pessoas, diminuição dos impactos e custos e a melhoria 

permanente das medidas adotadas e comprometimentos estabelecidos.  

No futuro próximo, o hotel pretende continuar investindo em medidas que visam 

aprimorar o sistema existente. Dentre eles, destaca-se: doação de sabonetes e artigos de banho 

para núcleos sociais que trabalham com produtos re-manufaturados; sensores eletrônicos de 

movimentos em cada quarto de hóspede; cartazes de lembrete sobre consumo de energia nas 

unidades habitacionais, entre outro. Essas iniciativas têm como objetivo conscientizar 

hóspedes e colaboradores, fomentar o aspecto social da iniciativa, e diminuir ainda mais o 

consumo de energia, gerando retorno financeiro direito para o hotel. 

Em médio prazo, segundo Doug Avery, o hotel pretende atingir a certificação de cinco 

chaves pelo atual certificador, e em longo prazo a certificação pela ISO 14001. 

 

 

4.3.4 Retorno Financeiro 

 

 

Várias foram as iniciativas adotadas pelo Delta Sun Peaks Resort, relacionadas à 

conservação da água, à diminuição do custo de eletricidade, propano e à redução de 

desperdícios. A somatória dessas ações, que foram plausíveis de mensuração, representou 

uma economia significativa para o hotel no ano de 2007.  

Todos os vasos sanitários foram substituídos por um sistema inteligente de dois tipos 

de descarga, que economiza em água. Chuveiros e torneiras também foram substituídos por 

novas, que possuem menor vazão. Mesmo com um aumento de 11% na ocupação em 

comparação com o ano anterior, o consumo de água foi reduzido em 31%. É válido mencionar 

que embora o consumo de água seja menor, as alterações não interferem no prazer e conforto 

do hóspede, já que as alterações não são perceptíveis, garantindo sempre o seu bem estar. 

Resultados similares foram observados nos gastos em energia. Sistemas de chave 

madre (principal) de acionamento de energia provocaram queda de 8% no consumo de 

energia. Esse programa foi apresentado por Ricci (2002) como uma importante estratégia 

associada a queda no consumo de recursos naturais.  
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FIGURA 9 – Equipe de cozinheiros 

Fonte: Arquivo pessoal de David Tombs 

Um sistema novo de aquecer água representou uma queda de 3% no consumo de 

propano. Todo o sistema de iluminação também foi substituído, e juntamente com os resíduos 

de mais de 50 camas que foram trocadas e que seriam anteriormente descartadas, foram 

doados a lares de pessoas carentes, em uma estimativa de $20.000 dólares canadenses em 

móveis doados, mostrando que o hotel se importa também com as questões sociais da 

comunidade. 

Outras ações e programas são mais difíceis de serem mensurados e quantificados. Mas 

de toda forma representam retorno direto ou indireto para o hotel, tanto através de economia 

em utilização de recursos quanto em imagem e valor agregado ao hotel. 

 

 

4.4.4 Retorno Motivacional 

 

 

Após o início da implantação do programa de gestão ambiental na organização Delta 

Sun Peaks Resort, observou-se um maior envolvimento dos funcionários com a empresa, de 

acordo com Brenda Shandro. Embora não se tenha mensurado essa relação, sua afirmativa se 

comprova pelas falas dos próprios funcionários. A cada dia eleva-se o número de voluntários 

que se predispõem a participar do comitê. Além disso, a presença dos membros nas reuniões 

mensais de informações gerais – presença não obrigatória – que abordam as iniciativas e 

medidas elaboradas pelo comitê 

aumentou significativamente, 

bem como a participação nas 

tomadas de decisão. O comitê 

que se iniciou com dois 

funcionários, hoje conta com o 

apoio de 10 membros fixos, 

representando cada departamento 

do hotel. As sugestões são 

freqüentes, e fortemente 

incentivadas por meio de 

pequenas premiações em “Delta 
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dólares20”. 

A equipe de jovens cozinheiros (Figura 9), por exemplo, está altamente motivada após 

uma mudança implantada pelo hotel, que criou um intercâmbio entre hotel e fornecedores por 

meio de visitas guiadas a um de seus fornecedores para conhecer de perto a operação. O 

intercâmbio com a agricultura familiar, a valorização do alimento orgânico, a compra de 

alimentos sustentáveis são forte motivadores desses profissionais. A idéia de Tombs foi 

aproximar os cozinheiros, que em contato com a vida real das fazendas, vivenciaram a 

experiência como uma oportunidade educacional. Isso trouxe aos funcionários orgulho dos 

produtos que trabalhavam e serviam, e os encorajou a tratar esses produtos com importância e 

respeito. No entanto, sabe-se que a quantidade de trabalho aumentou, uma vez que ao se 

comprar peças inteiras os cozinheiros têm o trabalho extra de desossar e porcionar carnes. 

Ainda assim, a maioria dos profissionais confessa se sentirem motivados e gratificados por 

fazerem parte de um processo completo da cadeia natural. 

As estratégias motivacionais de endomarketing que já existiam no hotel, 

desenvolvidas pelo departamento de Recursos Humanos tais como: benefícios pessoais – 

seguro de saúde, direito a descontos significativos em hospedagem, auxílio escolar –, 

premiações voltadas para a produtividade, e estímulos às boas condutas por meio de 

pagamentos em Delta dólares, entre outros, foram ampliados com o objetivo de contribuir 

para a implementação de novas estratégias para a gestão ambiental. Os próprios membros do 

comitê, Shandro, Avery e Tombs afirmam que o simples fato de terem a liberdade de 

trabalhar em questões voltadas para a sustentabilidade ambiental é um grande fator 

motivacional para muitos colaboradores.  

Outra forma de se perceber as contribuições motivacionais são os reflexos da 

conscientização na comunidade do vilarejo, composta basicamente de colaboradores do 

complexo. A busca incansável pela diminuição das “pegadas” iniciadas pelo hotel contagiou 

os demais empreendimentos, a corporação e os moradores, que agora se reúnem em 

estratégias comunitárias. Um exemplo claro é o evento que ocorre anualmente, após o degelo 

da neve. A comunidade de Sun Peaks – homens, mulheres e crianças – se juntam para 

recolher todo lixo e entulho que restou na natureza decorrente do acúmulo ao longo do 

inverno, e que ficou preso na neve. 

Enquanto estratégia de endomarketing, pode-se afirmar que exista uma relação direta 

entre a implementação de programas de gestão ambiental e o endomarketing na hotelaria. 

                                                            
20 Moeda simbólica, válida apenas na propriedade Delta, que pode ser trocada por prêmios, diárias em hotéis, 
jantares, entre outros. 
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Seguindo a linha de raciocínio de Bergamini (2007), nenhum indivíduo é capaz de motivar o 

outro, já que essa motivação deve partir de um fator intrínseco ao mesmo, e não de uma fonte 

externa. Sabendo disso, pode-se considerar que a implantação de medidas ambientais em um 

empreendimento hoteleiro, por si só não é capaz de motivar nenhum colaborador a trabalhar a 

favor do meio ambiente, nem de ampliar a sua satisfação diante da organização. Porém, ao 

implantar um modelo de gestão ambiental, com base em treinamentos e orientações capazes 

de envolver, educar e sensibilizar o colaborador sobre a necessidade de se trabalhar em prol 

da sustentabilidade ambiental pode despertar nos indivíduos, progressivamente, a consciência 

ambiental. Uma vez que a consciência ambiental seja um tema compartilhado pelos 

indivíduos e internalizado por cada um, por meio das ferramentas da gestão ambiental 

disponibilizadas pela organização, o funcionário se sentirá motivado a participar e contribuir 

para o seu desenvolvimento, e passa a se sentir mais envolvido com a empresa. É válido 

ressaltar, no entanto, que esse processo ocorre de forma lenta e gradual, variando de acordo 

com o grau de conhecimento prévio dos indivíduos, bem como com a qualidade dos 

treinamentos e orientações prestados. 

Os hóspedes, por sua vez, têm acesso a esse movimento de diversas formas. Antes de 

se hospedar, no site do hotel e do destino, o cliente tem a possibilidade de avaliar a conduta 

ambiental dos mesmos, que explicam de forma abrangente e sucinta os programas e políticas 

ambientais desenvolvidas. A partir do momento em que o hóspede chega ao hotel, ele é 

convidado a participar dessa iniciativa, tanto através de atitudes que partem do próprio hotel – 

como a reciclagem do lixo e o uso de torneiras com vazão controlada, quanto em atitudes que 

devem partir do próprio hóspede, como a questão da re-utilização de toalhas. De acordo com 

Doug Avery, o hotel se preocupa em não só incentivar o hóspede a participar mas como 

também educá-lo e sensibilizá-lo para que o mesmo dê continuidade ao projeto em sua vida 

pessoal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O hotel Delta Sun Peaks Resort apresenta, hoje, um programa de gestão ambiental que 

é de grande relevância, além do destaque internacional no que se refere aos avanços 

encontrados. Os colaboradores mostram-se envolvidos com a causa, confirmando o seu 

comprometimento com a busca pela sustentabilidade ambiental. Pode-se afirmar que grande 

parte da comunidade de Sun Peaks, que possui cerca de 300 habitantes, tem alguma relação 

com o hotel Delta, que conta hoje com uma equipe de 80 funcionários. Mais de 25% da 

população da vila trabalha no hotel, ou seja, possuem relação direta com o mesmo. Os demais 

moradores ou trabalham nas demais empresas da rede, ou possuem familiares e amigos que o 

fazem, possuindo assim relação indireta com o Delta. Assim, os impactos positivos que os 

programas de gestão ambiental trouxeram foram facilmente refletidos na sociedade do 

vilarejo, uma vez que foram repassados pelos colaboradores aos demais membros. Esse fator 

comprova a contribuição dos programas de gestão ambiental aplicados à hotelaria e o 

endomarketing no Delta Sun Peaks Resort, para o seu entorno e a comunidade local. 

 Pode-se afirmar ainda que os programas de gestão ambiental desenvolvidos pelo hotel 

atendem aos princípios da gestão ambiental, e mostram como conseqüência, o lucro direto, a 

motivação dos funcionários e a melhoria da imagem do hotel e da rede como um todo. Por 

tanto, conclui-se que o hotel Delta Sun Peaks Resort possui um sistema de gestão ambiental 

bem completo, procurando sempre ampliar os programas realizados e envolver os membros 

em todas as suas ações. Atuando em diversas áreas, tanto na substituição dos equipamentos, 

quanto na reciclagem dos resíduos, por exemplo, o hotel foi capaz de incorporar não só a sua 

equipe, mas como também a comunidade como um todo. Além disso, as conseqüências do 

programa, tanto financeiras quanto motivacionais, são fatores que impulsionam funcionários e 

a administração a continuarem juntos e cada vez mais empenhados nesse propósito.  

A certificação Green Key utilizada pelo hotel, atualmente, apesar de aparentemente ser 

adequada, não transmite confiança àqueles que sabem do processo de auditoria online que 

vem sido praticado. O simples fato de responder um questionário não é capaz de julgar o nível 

de envolvimento em gestão ambiental de um hotel. Ainda que seja um questionário especifico 

e longo, cerca de 140 perguntas, a interpretação do membro que o realiza pode manipular as 

respostas obtidas. Por isso, seria interessante que o hotel investisse em outro tipo de 

certificação, como a ISO 14001 certificadora do complexo, transmitindo maior confiança 
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sobre os aspectos certificados, tanto aos colaboradores e a comunidade local, quanto aos 

hóspedes.  

O estudo de caso apresentado sobre o Delta Sun Peaks Resort é apenas uma amostra 

que ilustra a relação existente entre os programas de gestão ambiental e o endomarketing 

hoteleiro. Interessante, no entanto, é que essa relação ocorreu no sentido oposto, já que partiu 

de alguns dos próprios colaboradores o interesse de se implantar programas de gestão 

ambiental. Aceita a proposta, a administração deu inicio a estratégias de sensibilização por 

meio de orientações e treinamentos com base na educação ambiental. Em seguida, os 

colaboradores foram convidados a participar de um programa e elaborar estratégias que 

poderiam ser aplicadas no seu meio de trabalho. O desenvolvimento dessas ações funcionou 

como fator estimulante, fazendo com que o indivíduo se sentisse parte da organização. A 

partir do momento em que essas medidas foram colocadas em prática, outros colaboradores 

foram se sensibilizando, dando continuidade ao processo iniciado nos treinamentos. Aos 

poucos o envolvimento elevou-se, aumentando também a quantidade e a qualidade das 

medidas adotadas, atingindo um número ainda maior de membros, e a comunidade externa ao 

hotel. Hoje o vilarejo está “contagiado” pela consciência verde, investindo sempre em 

aprimorar as iniciativas, sendo um exemplo a ser seguido por outras organizações e destinos 

turísticos. 

A partir dos resultados encontrados, percebe-se a relação existente entre a implantação 

de programas de gestão ambiental e a motivação do colaborador por meio do endomarketing 

na hotelaria. Esse resultado é importante para o mercado hoteleiro de um modo geral, uma vez 

que contribui para o direcionamento das ações internas de todo tipo de empreendimento de 

hospedagem.  

No entanto, o presente trabalho foi feito com base em um estudo de caso específico e 

com grupo de amostragem intencional. O estudo de caso Delta Sun Peaks Resort reflete a 

realidade socioeconômica do seu país, bem como a relação do empreendimento com o seu 

entorno, meio rural. Seria interessante a realização de uma análise similar em 

empreendimentos hoteleiros brasileiros ou ainda localizados em grandes centros urbanos com 

o objetivo de estabelecer comparações entre as realidades de cada país e cada ambiente. Uma 

pesquisa por meio da inserção do pesquisador no objeto de estudo, também contribuiria para o 

aprofundamento dos dados obtidos. 

Seria ainda interessante a criação de instrumentos e ferramentas tais como o 

questionário aplicado pelo certificador Green Key ao Delta Sun Peaks Resort, capazes de 

mensurar os impactos da gestão ambiental, fornecendo dados quantitativos dos resultados a 



64 
 

partir dos programas de gestão ambiental. Dados relacionados à economia e utilização de 

recursos são facilmente mensurados. Porém, pesquisas realizadas diretamente com os 

funcionários da empresa poderiam expressar em números o aumento do envolvimento e da 

motivação dos mesmos com relação à organização. No estudo de caso Delta Sun Peaks 

Resort, fica clara a existência de uma relação direta, associada à participação e aos 

treinamentos propostos pelo hotel, mas essa relação não foi quantificada.  

Há muito para se estudar e analisar sobre a relação entre os programas de gestão 

ambiental e o endomarketing e suas conseqüências para a hotelaria. Apesar de haverem 

muitos trabalhos focados nos modelos de gestão ambiental para a hotelaria, e outros que 

abordam a questão do endomarketing em empreendimentos de hospedagem, o mundo 

acadêmico ainda esta carente em obras que abordam a relação ente esses temas. Este trabalho 

é apenas o começo dessa pesquisa.  
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

1 O seu hotel possui um plano voltado para a gestão ambiental? 

2 Há quanto tempo? 

3 Que ações foram implantadas? 

4 Por quem? 

5 Qual a finalidade? Financeira? Comercial? 

6 Qual o departamento responsável por essas ações? 

7 Vocês têm interesse de implantar um modelo que segue as normas ISO 14001? 

8 Qual a participação dos funcionários? De que forma ela ocorre? 

9 Esse envolvimento é obrigatório?  

10 Houve algum tipo de treinamento ou educação ambiental voltado para os funcionários? 

Com qual freqüência? Como foi feito? 

11 Como eles se sentem com relação ao programa? Houve uma pesquisa para confirmar essa 

afirmação? Com base em que dados? 

12 Existem resultados práticos visíveis como conseqüência do PGA? 

13 Como os resultados do PGA são transmitidos aos colaboradores?  

14 Vocês têm programas de motivação e estimulação dos funcionários? 

15 Quais são os benefícios oferecidos pelo hotel para seus clientes internos? 

16 Existe uma relação entre o PGA e a motivação dos funcionários dentro do seu hotel? 

17 Houve alguma mudança na postura dos funcionários após a implantação do programa? 

18 Como é a participação dos funcionários com relação a escolha das próximas ações a serem 

desenvolvidas? Suas sugestões são aceitas? 

19 Existe comunicação sobre essas ações para os hóspedes? 

20 Quais são os planos futuros da empresa, com relação a esse aspecto? 

 

 


