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 Concepção, desenvolvimento e implementação do Programa 
de Certificação do Turismo Sustentável – PCTS

 Concepção, formulação, desenvolvimento e implementação
de um sistema de normas e certificação para a segurança do 
Turismo de Aventura no Brasil e para Sustentabilidade de Meios
de Hospedagem
 Desenvolvimento de sistema de normas e certificação de 
pessoas para o setor do Turismo no Brasil e no Equador

Soluções para competitividade - Destaques

 Concepção e desenvolvimento do Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de Hospedagem

 Desenvolvimento e aplicação de Cursos para formação de 
auditores e em interpretação das normas brasileiras de Sistemas
de Gestão

SEXTANTE (1999-2012)

 Desenvolvimento e implementação do programa de 
sustentabilidade e prêmio sustentabilidade Braztoa

 Concepção, desenvolvimento e implementação do Normalização 
e Certificação de Competências Profissionais no Turismo



Sobre o que vamos falar:
1 Conceitos base
2 Normalização
3 Mecanismos de avaliação da conformidade
4 Certificação
5 Acreditação
6 Boas práticas internacionais
7 Boas práticas no Brasil
8 Recomendações



Selo x Classificação

Classificação

Selo

Enquadramento do empreendimento 
numa tipologia previamente estabelecida. 
Foco frequentemente nos aspectos físicos 
e em recursos ou serviços mínimos 
oferecidos. Hardware.

Atendimento a requisitos mínimos 
estabelecidos para a prestação de serviços. 
Frequentemente um conjunto de requisitos  
mínimos, independente da categoria. 
Software.



Tipo de “Selos”
Vários concorrentes. Sistema por comparação. Ganha o Selo 
o melhor dos participantes naquele período de tempo 
(normalmente anual). Este tipo de selo visa muitas vezes a 
Excelência.

Prêmio

Certificação

Adesão

Conjunto de requisitos (normalmente estabelecidos em 
normas técnicas) que constituem o mínimo para que se 
declare a qualidade. Todos que demonstrem o cumprimento
dos requisitos podem tê-lo. Avaliação independente.

Determinada empresa ou empresário é reconhecido como
destaque e por isso recebe um selo (condecoração).

Reconhecimento 

Passa a mensagem de que a empresa ou o empresário aderiu 
a determinado programa, ação ou “clube” (associação de 
empresas).



Serviço certificado

Certificação de Serviços



Serviço certificado

Norma
(ABNT)

Organismo de 
Certificação

Regras de 
certificação - RAC

(Inmetro)

Auditores/ 
Inspetores 

capacitados

Organismo de 
acreditação
(Inmetro)

Regras de 
acreditação
(Inmetro)

Certificação de Serviços



Norma Técnica

Tradução, em termos tecnológicos, do que 
a Sociedade espera de um produto ou 
serviço.



Quem é ABNT?

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

• FÓRUM NACIONAL DE NORMALIZAÇÃO
(Resolução Nº 7, de 24/08/92 - CONMETRO)

• Membro fundador da ISO, da COPANT e da AMN
• Representante  do   Brasil    junto  aos   fóruns   

regionais    e internacionais de normalização 
voluntária (único)

• Entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade
pública, fundada em 1940



Processo de Elaboração de Normas 
Nacionais

PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO

CONSULTA NACIONAL

DEMANDA

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE NORMA

ANÁLISE DE VOTOS

OK

NORMA

SIM

NÃO



Comissões de Estudo

PRODUTOR

CONSUMIDOR

NEUTRO

(Universidades, Institutos 
de pesquisas, etc.)



Processo voluntário

Baseado no Consenso

Estabelece a melhor 
solução técnica possível

Resultado Imparcial

Normalização



Níveis de normalização
Alcance geográfico, político ou econômico de envolvimento na 
normalização.                                                         ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006

Regional

Nacional

Associação

Organização

ISO

CEN

ABNT BSI DIN

ASTM IEEE

Empresas

Internacional



Demonstração de que os requisitos especificados 
relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou 
organismo são atendidos.

NBR ISO IEC 17000

Avaliação da Conformidade



Certificação

Atestação relativa a produtos, processos,
sistemas ou pessoas por terceira parte.
NBR ISO IEC 17000

O produto de um organismo de certificação é a sua 
credibilidade e competência técnica.



Produtor Comprador

Organismo de Certificação

Avalia a conformidade Atesta conformidade

Normas e regulamentos técnicos

Certificação



• produtos e serviços

• sistemas de gestão

• competência de pessoas

O que é objeto da Certificação?



Certificação de Serviços

• o foco é o serviço (qualidade do serviço)

• busca dar ao consumidor a garantia de que os serviços são
fornecidos, de forma controlada, de acordo com os
requisitos estabelecidos

• utiliza sempre uma Norma como referência (ou um
Regulamento Técnico)



Certificação de Sistemas de 
gestão

• o foco é como a empresa está organizada para atingir um fim
determinado

• busca dar ao cliente (ou outras partes interessadas) a
garantia de que a empresa é capaz de atingir um fim
determinado de maneira consistente, coerente e sistemática

• utiliza sempre uma Norma como referência (ou um Regulamento
Técnico)



Processo de Certificação
Solicitação 

Análise da Documentação  

Empresa 

OC

Visita Prévia (decisão da 
empresa) 

OC

Auditoria Inicial OC



Processo de certificação

Comissão de 
Certificação do 

OC

Aprova 

Auditorias
periódicas 

OC

Não 
Aprova 

Definir ações:
• Auditoria 

extraordinária

Decisão da 

Certificação



Organismo de 
certificação, 

laboratório, etc

Audita ou  certifica o
fornecedor

audita e acredita o 
organismo de 
avaliação da 

conformidade

Fornecedor 

Organismo Acreditador -
Inmetro

Acreditação



Código de Defesa do Consumidor
Seção IV – Das Práticas Abusivas

Artigo 39 – É vedado ao fornecedor de produtos
e serviços:
viii) colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – Conmetro.



Organismo 
de 

Certificação

audita o fornecedor e 
certifica o seu serviço

audita e reconhece 
competência

Fornecedor e 
seu serviço

Organismo 
de 

Acreditação

Cadeia de Relacionamentos

+

Cliente

Necessidades e 
expectativas

Fornece seu
serviço certificado



Como os países estão a agir?
• Uma das ações é o foco na qualidade e 

sustentabilidade como estratégia diferenciadora
– Promoção

– Imagem de marca

– ...

• O que tem resultado em:
– Modernização e atualização das classificações

– Criação de selos nacionais da qualidade no turismo



Planos Estratégicos 2020



Documento Referencial 
Turismo no Brasil 2010-2014



OCDE  Tendências e 
Políticas em Turismo 2010

4 denominadores comuns 
nas políticas

• Qualidade

• Sustentabilidade

• Competitividade

• Avaliação/monitorame
nto



E nas Américas?
Programas nacionais de 
qualidade no turismo em 
vários países:
o Canadá
o Colômbia
o Peru
o Chile
o Argentina
o ...



Estratégias adotadas para certificação
o Turismo no Brasil

Normas
Técnicas

Certificação
Hotel

Certificação
de Pessoas

Gestão da 
Sustentabilidade
Meios de 
Hospedagem

Gestão da 
Segurança 
Operadoras TA

Segurança do 
Alimentos
Restaurantes

Gestão da 
Sustentabilidade
Operadoras de 
Turismo



Competências e ocupações

• 38 Normas Brasileiras de Ocupações
– 20.237 certificados emitidos

• 8 Normas Brasileiras de Competências
– 18.870 certificados emitidos

Total: 39.107 certificados emitidos



Certificação da Sustentabilidade

• ABNT NBR 15401 – Meios de hospedagem -
Sistema de gestão da sustentabilidade –
Requisitos
– Certificação de sistema de gestão

– 6 empresas certificadas

– 1 organismo de certificação acreditado

• Norma alinhada com os critérios do GSTC –
Global Sustainable Tourism Council



Breve histórico: Turismo Sustentável no Brasil
Meios de Hospedagem

1999 2003 2005 2006 2007

Princípios do Turismo 
Sustentável - CBTS

Norma ABNT 
NBR 15401

Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade

Programa de Certificação de Turismo Sustentável - PCTS



Pró-copa Turismo 
(Incentivos financeiros)

Programa de Formação
de Auditores

2009 2010 2011 20122008

Hotel Certificado

Sistema Brasileiro de Classificação
de Meios de Hospedagem

Breve histórico: Turismo Sustentável no Brasil
Meios de Hospedagem



Certificação da segurança 
no Turismo de Aventura

• ABNT NBR 15331 Turismo de aventura -
Sistema de gestão da segurança – Requisitos

– Certificação de sistema de gestão

– 96 empresas certificadas

– 2 organismos de certificação acreditados



2008 2010 2011 20122005

Adaptação do Travellife para
Operadoras de Turismo

Programa Braztoa de 
Sustentabilidade

Prêmio Braztoa de 
Sustentabilidade

Forúm de 
Sustentabilidade Braztoa

Diretoria Sócio
ambiental -Braztoa

Compensação de CO2 - Eventos Braztoa

Breve histórico: Turismo Sustentável no Brasil
Operadoras de Turismo



Programa Qualitur - Bahia
• Combinava sistema de gestão da qualidade 

segundo a ISO 9001 e a certificação de 
pessoas

• certificação em 2 níveis (prata e ouro)
• empresas de hospedagem, de transportes, 

bares e restaurantes, agências de viagens e 
operadoras

• Enquanto houve subsídio chegou a haver 60 
empresas certificadas



Selos da Qualidade no Turismo

ChileEspanha Áustria Itália

Austrália
Canadá/Quebéc

França
Colômbia

China Argentina



Características dominantes
o São programas de certificação

o Foco na qualidade dos serviços oferecidos

o Marca única, nacional

o Iniciativas promovidas pelo Estado, ou com forte 
apoio do Estado, com forte parceria com o setor 
privado

o Vigorosos programas de promoção e divulgação



Características dominantes

o Organismos de certificação acreditados no âmbito 
do sistema nacional 

o Requisitos estabelecidos em normas técnicas. 

o Sistemas independentes da classificação hoteleira. 

o Vigorosos programas de fomento e apoio às 
empresas



Tipo de “Selos”
Vários concorrentes. Sistema por comparação. Ganha o Selo 
o melhor dos participantes naquele período de tempo 
(normalmente anual). Este tipo de selo visa muitas vezes a 
Excelência.

Prêmio

Certificação!!!

Adesão

Conjunto de requisitos (normalmente estabelecidos em 
normas técnicas) que constituem o mínimo para que se 
declare a qualidade. Todos que demonstrem o cumprimento
dos requisitos podem tê-lo. Avaliação independente.

Determinada empresa ou empresário é reconhecido como
destaque e por isso recebe um selo (condecoração).

Reconhecimento

Passa a mensagem de que a empresa ou o empresário aderiu 
a determinado programa, ação ou “clube” (associação de 
empresas).



Recomendações

Não reinventar a roda – usar o que já existe
Sistemas públicos nacionais e caminhos de 

financiamento…

Programa de Competitividade do Litoral Norte
Plano de incentivos a certificação por adesão
Plano de Marketing



Obrigado !

Gustavo Timo
gustavotimo@sextante.net.br


