
Programa de Apoio ao Turismo Sustentável do Litoral 
Norte Paulista 



OFICINA CONSTRUINDO O SELO DE TURISMO 
SUSTENTAVEL LN

O que queremos? 

Diferenciar no mercado, serviços e produtos 
turísticos que se associam à requisitos de 
práticas sustentáveis, e ao mesmo tempo, 
valorizem e reafirmem a identidade territorial 
da região.



Do ponto de vista do patrimônio natural:

 Presença preponderante de áreas protegidas (80% do 
território): patrimônio natural preservado;

 Paisagem Natural singular – serra e mar, profusão de ilhas 
(são 63 em todo LN);

 Mata Atlântica e ecossistemas associados;

 Abundância recursos hídricos – 34 bacias hidrográficas;

Identidade territorial do Litoral 
Norte



Identidade territorial 
do Litoral Norte

Do ponto de vista da questão social:

 Praticas Tradicionais da cultura caiçara, índios e 
quilombolas – artes de pesca, musica, dança, culinária, 
celebrações, etnoconhecimento (uso da biodiversidade  na 
alimentação, artesanato, medicina, vestuário, etc.);

 Historia de ocupação da região;

 Formas de uso da terra  - existência de comunidades 
relativamente isoladas+ casas de segunda 
residência+turismo;



Identidade territorial do 
Litoral Norte

Do ponto de vista da questão econômica:

 Vocação para o Turismo;

 Novo ciclo econômico/ nova configuração 
produtiva  provocado pela produção de 
petróleo e gás, criando novas articulações 
entre os diferentes setores da sociedade; 



O que é um Selo?

É rotulagem de produtos/ serviços/ processos que 
destacam-se comparativamente de outros presentes no 
mercado, atestando um diferencial  - de qualidade, 
ambiental, econômico, sócio-cultural, segurança, etc.

EUA: parâmetros para produtos e 
EA: detergentes, papel jornal, 
lâmpadas.

Canadá: 
produtos.



O que é Selo de Turismo 
Sustentável?

É uma forma de garantir que 
produtos e serviço turísticos cumpram 
requisitos de sustentabilidade.





Benefícios para os consumidores

 Acesso à produtos e serviços associados à conservação 
ambiental e responsabilidade socioambiental, 
possibilitando contribuírem com a conservação da 
natureza e das tradições culturais da região;

 Possibilidade de opção por produtos/serviços de 
qualidade, diferenciados, associados às características do 
território do Litoral Norte; 

 Orientar o consumidor na escolha de produtos com 
diferencial turístico, ambiental e social; 

 Estimular consciência ambiental nos consumidores;



Benefícios para prestadores de serviço / 
produtores

 Formação rede de negócios em turismo sustentável;

 A provisão de informação propiciada pelos selos  permite 
à população comparar o desempenho de diferentes 
empresas no tocante ao dano ambiental que cada uma 
delas provoca. Se um consumidor tiver informação 
suficiente e confiável para diferenciar produtos/serviço 
de baixa qualidade dos de alta qualidade, ele terá uma 
disposição extra a pagar sobre os produtos/serviços de 
alta qualidade. 



Benefícios potenciais para prestadores 
de serviço / produtores

 Valorização dos produtos - com o aumento do nível de 
conscientização da sociedade sobre a importância de se 
preservar a natureza, a produção feita em territórios de 
mosaicos de unidades de conservação tende a ser mais 
valorizada. Portanto agregam valor ao seu 
produto/serviço.

 A possibilidade de disseminação da informação faz com 
que o desempenho de uma empresa/ operadora/ 
produtor  melhore devido ao temor de ser considerada 
de ‘baixo desempenho’  ou poluidor por grupos de 
pressão e pela mídia.



Benefícios para prestadores de serviço / 
produtores

 Nos mercados nacional e internacional, muitos produtos 
são caracterizados não apenas pela marca que 
ostentam, mas também pela indicação da sua verdadeira 
origem geográfica. Esta indicação lhes atribui certa 
reputação, valor intrínseco e identidade própria que os 
distinguem dos demais produtos de igual natureza 
disponíveis no mercado;

 Gera vantagem competitiva para os empreendimentos;

 Facilita o acesso a novos mercados;



Benefícios para as unidades de 
conservação

 Divulgação de informações e importância das UCs ao 
se apropriarem do valor intrínseco da conservação da 
natureza e das tradições do território;

 Produtores, prestadores de serviços e artesões 
difundem as Ucs;

 Praticas ambientais sustentáveis menos impactantes 
ao ambiente;

 Conservação como negocio / gerador de renda;
 Contribui para a conservação da biodiversidade;
 Auxilia na manutenção da qualidade ambiental dos 

atrativos turísticos;



Benefícios para a região

 Produtores, prestadores de serviços e artesões 
contribuem para a valorização e fortalecimento da 
identidade territorial por meio da difusão das Ucs, do 
patrimônio cultural, do destaque às características 
especificas do território, etc.

 Os selos de certificação ambiental são instrumentos que 
educam os consumidores sobre os impactos 
ambientais do produto / serviço, levando a uma 
mudança no padrão de consumo e assim reduzir seus 
impactos negativos sobre o meio ambiente.



Benefícios para a região
 Consumidores ao considerar as 

informações contidas no selo, 
dando preferência a produtos certificados, 
podem contribuir para a eliminação de 
atividades ilegais, predatórias ou de alto 
impacto sobre o meio ambiente.

 Geração de renda para o 
pólo receptor.



Benefícios para a região

 Diminuição das emissões, dos efluentes e da 
disposição de resíduos;

 Maior qualidade dos produtos e serviços, 
diminuindo impactos ambientais e sociais;

 Promove o respeito à legislação vigente;

 Estimula boas condições de trabalho;



CONDIÇÕES COMUNS
 Participação Voluntaria
 Processo
 Idoneidade da Instituição ou Instancia responsável pela acreditação –

credibilidade perante a sociedade, instituída por lei ou aceitação social 
 Mecanismos participativos para definir  normas, padrões, critérios 
 Normas e padrões bem definidos e formalizados em um documento 
 Procedimentos de reconhecimento e outorga de uso de logomarca
 Prazo de validade da creditação
 Avaliação e auditorias periódicas para renovação da certificação
 Transparência do processo
 Boa estratégia de marketing para valorização e diferenciação do 

produto/serviço.
 Envolvimento governo, sociedade civil e setor privado no processo por 

meio de parcerias 
 Capacitação de todos os envolvidos



Variações



Variações

19



Variações



Programas de certificação direcionados a 
operadoras de turismo



Qual a situação atual?

• proliferação de selos (certificação, prêmios etc.)
+ de 250 iniciativas no mundo (em geral 
nacionais / regionais)

• OMT – 2002 – levantamento de 104 iniciativas
resultados concretos na área ambiental
falhas comuns: falta de suporte técnico e 

pouco investimento em divulgação

Busca pelo Alinhamento e 
Consolidação



Muitas organizações...

 Los Criterios Globales de Turismo Sostenible Coordinado por Programa de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) 

 Fundación de Naciones Unidas (UNF) 

 Alianza para el Bosque Lluvioso – Rainforest Alliance (RA) 

 Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 

 Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

 Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas 27 de abril de 2010 

 American Hotel y Lodging Association (AHLA) 

 CAST – Caribbean Alliance for Sustainable Tourism 

 Conde Nast Traveler Conservation International (CI) 

 Expedia, Inc. Fairmont Federation of Tour Operators (FTO) 

 Hyatt ICOMOS – International Council on Monuments and Sites IH&RA – International 

 Hotel and Restaurant Association Marriott International

 TIES – La Sociedad Internacional de Ecoturismo 

 Tourism Concern Travel Weekly 

 + muchas organizaciones más



O Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC) é uma iniciativa 
global dedicada a promover 
práticas de turismo sustentável ao 
redor do mundo.



Acordo de Mohonk, 2000

No evento foram discutidos e 
nivelados os princípios e 
componentes que devem fazer parte 
de todo programa sólido de 
certificação.



Brasil

Iniciativas na Sociedade (desde 1992)

Quem : ONG, Entidades de Classe
O Quê : Códigos de Conduta, Cartilhas, Boas Práticas

Exemplos:

Roteiros de Charme, Funbio – Melhores Práticas 
em Ecoturismo, ABIH - Hospedes de Natureza, 
IH – Qualificação Profissional

Associação de 
Hotéis Roteiros 
de Charme 



Brasil

Parcerias Público – Privadas e Integração 
Internacional (desde 2002)

Quem : ONG, Entidades de Classe, MTur, SEBRAE
Rainforest Alliance, TIES, PNUMA, ABNT

O Quê : Estudos, Normas Privadas, Guias de Boas 
Práticas, Treinamento, Promoção, Integração 
internacional, primeiras normas nacionais

Exemplos:
Programa de Certificação em Turismo 
Sustentável – PCTS 



Brasil : Construção da NBR 15.401 (2002-2006)
Meios de Hospedagem – Sistema de gestão da 

sustentabilidade 

A partir de  erros e acertos internacionais

Participativa e Representativa
- Regiões
- Setorial
- Competências

Alinhado com sistema oficial brasileiro
(Sinmetro)

Investindo na qualificação e comunicação



Princípios do Turismo 
Sustentável – CBTS / PCTS

 Respeitar a legislação vigente;
 Garantir os direitos das populações locais;
 Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade;
 Considerar o patrimônio cultural e os valores locais;
 Estimular o desenvolvimento social e econômico dos

destinos turístico;
 Garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes;
 Estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis.



Consultas
 Acordo de Monhok;
 Programa de Turismo Sostenible, Buenas prácticas de manejo en las 

empresas turísticas: sus beneficios e implicaciones, Rainforest Alliance;
 Certificação em  TS, Norma Nacional para Meios de Hospedagem –

Requisitos para a Sustentabilidade –RBMA;
 Mercado Mata Atlantica –RBMA;
 Green Globe 21;
 EcoBrasil;
 8º Fórum Internacional de Turismo Sustentável, 2011;
 ABETA, Brasil;
 Manual de turismo sostenible para comunidades, Guatemala;
 Buenas praticas para turismo sostenible, Peru;
 Manuais de 1 a 4, CESD/ Rainforest Alliance/IES
 Acreditacion de organismos de certificacion de turismo sostenible OEA
 Los Criterios Globales del Turismo Sostenible, GSTC
 Carta europea del turismo sostenible en los espacios protegidos, 2007;


