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Apresentação 

 

Em 28 de junho de 2012, no Porto Grande Hotel, em São Sebastião, foi 

realizada a 5ª Oficina de uma série de oito previstas no contexto do COMDIAL 

– Comitê do Diálogo para a Sustentabilidade, a Oficina “Construindo o Selo 

de Turismo Sustentável LN” do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP. 

 

 A primeira oficina “Discussão das Diretrizes de Turismo Sustentável para o LN-

SP” foi realizada na Fazenda Santana, em São Sebastião-SP, em 18 de 

outubro de 2011. A segunda oficina “Nivelamento de conceitos em Turismo 

Sustentável” foi realizada no Hotel Ilha Flat, em Ilhabela-SP, em 30 de 

novembro de 2011. A terceira oficina “Seleção Participativa e Formatação de 

Produtos Regionais”, foi realizada em 29 de fevereiro de 2012, no Hotel 

Jangada Flat, em Caraguatatuba-SP. A quarta oficina “Atribuindo valores aos 

Produtos Turísticos Regionais”, foi realizada em 26 de abril de 2012, das 9h00 

às 17h24 também no Hotel Jangada Flat. 

 

As próximas oficinas previstas abordarão os temas: 

 (6) Turismo Sustentável e experiências exitosas; 

 (7) Proposta do Mosaico do Litoral Norte/SP e Turismo Sustentável; e 

 (8) Plano de Comunicação e Marketing. 

 

Os relatórios das oficinas já realizadas estão disponíveis no site, em pdf, 

através do link: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/ler/oficina-de-turismo-sustentavel-acontece-

com-sucesso. 
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Quadro 1. Programação prevista da 5ª Oficina do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP: “Atribuindo Valores aos Produtos Turísticos 
Regionais”. 
 

9:00h às 9:30h – Abertura 
Telma Della Monica (Diretora de Turismo de São Sebastião) 

Marcos Vinicius de Mello (Gerente Setorial de Meio Ambiente/UO-BS - SMS/MA/ Petrobras) 

Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião) 

 

9:30h às 9:45h – Certificação: aspectos conceituais 

Lucila Vianna (Gestora da APA Marinha LN) e Patricia Ortiz (UNITAU). 

 
9:45h às 10:30h - Selos e Certificação em Turismo - Estratégias e Boas Práticas  
Gustavo Timo (Diretor da Sextante Ltda.) 

 

10:30h às 11:00h – Experiências de Certificação em Turismo 

Anna Carolina Lobo (Semeia) 

 

11:00h às 11:30h – RBMA e Certificação: Mercado Mata Atlântica e Norma Nacional para 
Meios de Hospedagem (Requisitos para a Sustentabilidade). 

Marcéu Pereira (Coordenador do Programa "Mercado Mata Atlântica - RBMA") 
 
11:30 às 12:00 – Certificação a partir de acordos de usos no entorno de Unidades de 
Conservação 

Maria Luiza Monteleone (MBA: Negócios da Sustentabilidade) e Icaro Cunha (Pesquisador 

Unisantos) 

 

Programação – Tarde 

13:30h às 15:00h  – MESA REDONDA - “Discutindo o conceito/modelo de um SELO  para 
o Litoral Norte Paulista”  

Expositores da parte da manhã 
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Quadro 2. Programação realizada da 5ª Oficina do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP: “Atribuindo Valores aos Produtos Turísticos 
Regionais”. 
 
9:46h – Abertura 
Lucila Vianna – (Gestora da APA Marinha Litoral Norte e Mediadora da Oficina) 

Telma Della Monica (Diretora de Turismo de São Sebastião) 

Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião) 

 

10:00h – Marco referencial da Oficina e aspectos conceituais. 
Patricia Ortiz (UNITAU). 

 
10:18h - Selos e Certificação em Turismo - Estratégias e Boas Práticas  
Gustavo Timo (Diretor da Sextante Ltda.) 

 

11:12h – Experiências de Certificação em Turismo 

Anna Carolina Lobo (Semeia) 

 

11:35h – RBMA e Certificação: Mercado Mata Atlântica e Norma Nacional para Meios de 
Hospedagem (Requisitos para a Sustentabilidade). 

Marcéu Pereira (Coordenador do Programa "Mercado Mata Atlântica - RBMA") 

Ana Lopez (Coordenadora do Programa de Turismo da RBMA) 

 

12:10h – Certificação a partir de acordos de usos no entorno de Unidades de 
Conservação 

Maria Luiza Monteleone (MBA: Negócios da Sustentabilidade) e Icaro Cunha (Pesquisador 

Unisantos) 

12:40h – Lucila Vianna – (Gestora da APA Marinha Litoral Norte e Mediadora da Oficina) 

 Encerramento da parte da manhã.  

Programação – Tarde 
14:24h  – Lucila Vianna (Gestora da APA Marinha Litoral Norte e Mediadora da Oficina) 

 14:40h - MESA REDONDA - “Discutindo o conceito/modelo de um SELO  para o Litoral 
Norte Paulista”  
Expositores participantes: Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião); Gustavo 

Timo (Diretor da Sextante Ltda.); Icaro Cunha (Pesquisador Unisantos) e Lucila Vianna 

(Gestora da APA Marinha Litoral Norte e Mediadora da Oficina). 

 

17:00h – Encerramento. 
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Sumário 

 

1. Abertura 

1.1. Lucila Vianna – (Gestora da APA Marinha Litoral Norte e 

Mediadora da Oficina) 

1.2. Telma Della Monica (Diretora de Turismo de São Sebastião) 

1.3. Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião) 
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RBMA") 
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1. Abertura 

 Lucila (mediadora da oficina) 

Lucila apresenta os objetivos, os resultados esperados e a programação 
das atividades desta 5a Oficina aos presentes. 

Os objetivos apresentados são: 

 “Discutir estratégia e requisitos para o reconhecimento e 
valorização dos serviços e produtos relacionados à atividade 
turística com interface com as UC e que cumpram compromissos 
de sustentabilidade, boas práticas ambientais e valorização do 
território no litoral norte.” 

Os resultados esperados: 

- “Estratégia definida”; 

- “Proposta preliminar de requisitos mínimos de sustentabilidade para 
serviços e produtos turísticos com interface com as UC do litoral norte 
elaborada.” 

 

 Telma Della Mônica (Diretora de Turismo da Secretaria de Cultura e 
Turismo e São Sebastião) 
 
A diretora de turismo da Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura 

municipal de São Sebastião, em nome da Secretária Maria Anita, saúda 

os presentes. 

 Telma diz que participa deste processo de regionalização do turismo no 

litoral norte desde 2006, quando começou o projeto “Circuito Turístico 

Litoral Norte”. E acredita que neste trabalho já com a participação do 

CEDS, o grupo têm amadurecido bastante após estas quatro oficinas já 

realizadas. 

Telma acrescenta que estamos neste processo buscando posicionar o 

litoral norte como um destino diferenciado através de roteiros turísticos 

sustentáveis. O primeiro roteiro que está sendo trabalhado é o de Bird 

Watching como posicionamento de imagem e que uma das 

preocupações, é a participação de poucos representantes do trade 

turístico nas oficinas. 

Telma ainda destaca dois questionamentos que devem estar sempre 

presentes neste processo: estamos trabalhando o posicionamento de 
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imagem? Estamos colaborando para o aumento do fluxo turístico na 

baixa temporada? 

  

 Sr. Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião) 

O gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, representando a 

Fundação Florestal, órgão vinculado a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, sr. Edson Lobato (Fredê) destaca que se fossemos resumir 

em uma frase esta oficina, seria: “Processo de busca de qualidade total”, 

que é basicamente voltado para o mercado. E afirma que ainda não 

temos uma participação forte e permanente do mercado, mas temos 

lideranças e atores importantes presentes nestas oficinas.  

Fredê ainda complementa que o trade responde à aquilo que é motivado 

e relembra que a última oficina será voltada para marketing. 

Para encerrar sua fala, Fredê faz um breve resumo dos objetivos e 

resultados das quatro oficinas anteriores e das próximas oficinas. E 

ainda cita que para continuidade das ações que vem sendo realizadas 

neste convênio entre as ONGs do colegiado Real Norte, a UniSantos e a 

Petrobrás, está sendo desenvolvido um Ecoprojeto Estruturante. 

 

 Sra. Patricia Ortiz (UNITAU) 
 
Patricia inicialmente agradece o apoio da equipe da APA Marinha na 

organização desta oficina e comenta que considera a temática desta 

oficina, a mais difícil de ser trabalhada por ser muito técnica e esclarece 

que foi preciso elaborar um material que facilitasse a compreensão de 

todos os presentes. 

Patricia apresenta os slides criados para embasar a discussão acerca da 

temática desta oficina. 

 A primeira questão apresentada: 

O que queremos? 
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“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.” 

Patricia destaca que o grande desafio é saber como a gente agrega a 

nossa identidade à marca que será utilizada.  

Patricia resgata um trabalho iniciado por um consultor contratado na 

primeira oficina, o Gil, ex aluno do MBA Negócios da Sustentabilidade, 

do CEDS, que desenvolveu algumas propostas de marcas que foram 

apresentadas aos participantes nesta primeira oficina e cita ainda que 

depois foi realizada uma votação pela internet para escolha de uma 

dessas marcas. 

Patricia continua sua apresentação de slides abordando questões 

relativas à identidade territorial do litoral norte. 
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.” 

 

Do ponto de vista da questão social: 
 “Práticas Tradicionais da cultura caiçara, índios e quilombolas – 

artes de pesca, música, dança, culinária, celebrações, 
etnoconhecimento (uso da biodiversidade na alimentação, 
artesanato, medicina, vestuário, etc.); 

 História de ocupação da região; 
  Formas de uso da terra - existência de comunidades 

relativamente isoladas + casas de segunda residência + turismo.” 
 

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.” 

 

Além da questão da identidade territorial do litoral norte, Patricia aborda 

os conceitos de base como: 

O que é um Selo? 
 “É rotulagem de produtos/ serviços/ processos que destacam-se 

comparativamente de outros presentes no mercado, atestando um 
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diferencial  - de qualidade, ambiental, econômico, sócio-cultural, 
segurança, etc.” 
 

Patricia apresenta alguns exemplos de selos. 

 

 Canadá: produtos 
 

 EUA: parâmetros para produtos e EA: detergentes, 

papel jornal, lâmpadas. 
 

A palestrante segue com o esclarecimento dos demais conceitos de base para 

discussão desta 5ª. Oficina. 

O que é Selo de Turismo Sustentável? 

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

de sustentabilidade.” 
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Patrícia apresenta os benefícios de um selo de turismo sustentável para os 

consumidores; para os prestadores de serviço / produtores; para as unidades 

de conservação e para a região. 

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 
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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; 
• Práticas 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. 

• 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; 
• 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.” 

 
A palestrante apresenta também as condições comuns aos processos de 

certificação: 

• “Participação Voluntária 
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• 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.” 

 
Patrícia apresenta as variações dos processos de certificações, 

conforme podemos observar nos quadros abaixo. 

 

No quadro acima, temos um exemplo de diferentes níveis de 

certificação: travelife bronze; travelife silver e travelife gold. Sendo este 

último nível alcançado quando todos os requisitos da certificação forem 

cumpridos. 
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Programas de certificação direcionados a operadoras de turismo: 
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Patricia traça um panorama da situação atual referente esta temática: 

• “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.” 
 

 

Há muitas organizações certificadoras, como por exemplo: 

• “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.” 

 
A palestrante faz uma brincadeira e apresenta uma “salada de selos” 

para demonstrar a grande variedade de selos que temos atualmente. 
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“O Global Sustainable Tourism Council (GSTC) é uma iniciativa global 

dedicada a promover práticas de turismo sustentável ao redor do 

mundo.” 

 

Patricia esclarece que existem eventos, instituições e documentos que tentam 

discutir e nivelar princípios e conceitos para estas certificações de turismo 

sustentável, como por exemplo: 

• Acordo de Mohonk, 2000 

“No evento foram discutidos e nivelados os princípios e componentes 

que devem fazer parte de todo programa sólido de certificação.”  

No Brasil temos “iniciativas na Sociedade (desde 1992)”.  

“Quem: ONG, Entidades de Classe”  

“O Quê: Códigos de Conduta, Cartilhas, Boas Práticas.”  

Nos meios de hospedagem temos o exemplo do Roteiros de Charme da 

Associação de Hotéis Roteiros de Charme. 
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Outros exemplos: “Funbio – Melhores Práticas em Ecoturismo, ABIH - 

Hóspedes de Natureza, IH – Qualificação Profissional.” 

Desde 2002, no Brasil temos exemplos de “Parcerias Público – Privadas 

e Integração Internacional.” 

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.” 

Patricia cita como marco a construção da NBR 15.401 (2002-2006) para  

 Meios de Hospedagem – Sistema de gestão da sustentabilidade pelo 

Programa de Certificação em Turismo Sustentável – PCTS. Construída 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.” 

 

Para encerrar sua explanação, Patricia cita as fontes de consultas utilizadas 

no preparo desta apresentação: 

• Acordo de Monhok  

• Programa de Turismo Sostenible, Buenas prácticas de manejo en las 

empresas turísticas: sus beneficios e implicaciones, Rainforest Alliance; 
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• 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. 

 

3. Selos e Certificação em Turismo - Estratégias e Boas Práticas  
Gustavo Timo (Diretor da Sextante Ltda.) 

 

Gustavo trabalha na área de turismo de aventura, turismo sustentável e 

turismo de natureza ha 16 anos, trabalhou com operação de ecoturismo, 

atuou no Instituto de Hospitalidade e foi fundador da ABETA - Associação 

Brasileira das empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura e 

atualmente é diretor da empresa de consultoria Sextante. 

A sextante é uma empresa que desde 1999, atua em processos de 

certificação. O trabalho mais recente da Sextante é junto a Braztoa1 em 

um programa de sustentabilidade para seus operadores. 

                                                        
1 Braztoa – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. 
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No quadro abaixo temos um breve histórico da atuação da Sextante 

apresentado pelo palestrante. 

 

 

 

 
 

O palestrante apresenta os temas abordados em sua explanação: 

conformidade; certificação; acreditação; boas práticas internacionais; 

boas práticas no Brasil e recomendações. 

Dentre os conceitos de base, o palestrante esclarece a diferença entre 

selo e certificação, uma confusão muito comum nesta temática. 

  

Selo x Classificação 
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Classificação: “Enquadramento do empreendimento numa tipologia 

previamente estabelecida. Foco frequentemente nos aspectos físicos e 

em recursos ou serviços mínimos oferecidos. Hardware.” 

Selo: “Atendimento a requisitos mínimos estabelecidos para a prestação 

de serviços. Frequentemente um conjunto de requisitos  mínimos, 

independente da categoria. Software.” 

O palestrante destaca a importância do uso correto dos termos que 

envolvem esta temática. 

Gustavo apresenta alguns tipos de “selos”. 

Prêmio: “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.” 

Certificação:  

“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.” 
 
 

Reconhecimento: “Determinada empresa ou empresário é reconhecido 

como destaque e por isso recebe um selo (condecoração).” 

Adesão: “Passa a mensagem de que a empresa ou o empresário aderiu 

a determinado programa, ação ou “clube” (associação de empresas).” 

O palestrante utiliza a imagem de um iceberg para apresentar questões 

que envolvem o processo de certificação de serviços, como: norma 

ABNT; regras de certificação – RAC (Inmetro); auditores e inspetores 

capacitados; organismos de certificação; organismos de acreditação 

(Inmetro) e regras de acreditação (Inmetro). Um serviço certificado é 

apenas a ponta do iceberg, pra ter este serviço certificado é preciso uma 

norma, na recomendação do sistema brasileiro, uma norma da ABNT; um 
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organismo de certificação que certifica com base nesta norma; é preciso 

ter regras de certificação para orientar o organismo certificador; é 

necessário também um organismo de acreditação, que é geralmente 

público, quem controla os certificadores para que sejam sérios, precisos 

e cumpram as recomendações internacionais. Há também as regras 

nacionais de acreditação e é necessário que se tenha auditores e 

inspetores capacitados que irão trabalhar para o organismo de 

certificação e para o organismo de acreditação. 

 

Gustavo ainda acrescenta que a origem destes processos de certificação 

se deu com a indústria militar e com a indústria aeroespacial, devido a 

necessidade de precisão para não colocar a vida das pessoas em risco. 

E recentemente com a formação do bloco econômico europeu, a 

certificação, a normalização foi a maneira pela qual a União Européia, 

conseguiu compatibilizar as relações comerciais entre seus membros. 

O palestrante apresenta o significado do termo “Norma Técnica”: 

“Tradução, em termos tecnológicos, do que a Sociedade espera de um 

produto ou serviço.” 

Apresenta a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o 

órgão nacional de normalização, e complementa que cada país tem seu 
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organismo que é o guardião das normas técnicas, geralmente é privado e 

sem fins lucrativos.  

O palestrante apresenta no slide informações sobre a 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.” 
 

Gustavo orienta que é sempre melhor estar no sistema nacional que em 

normas proprietárias, que são aquelas normas de empresas, 

principalmente estrangeiras e esclarece ainda que quando compramos 

uma norma estrangeira, estamos comprando tecnologia estrangeira. 

Muitas vezes esta opção por uma norma estrangeira está relacionada a 

possibilidade de acesso a este mercado. 

A norma do sistema nacional segue um conjunto de regras e 

recomendações da ISO. A norma brasileira de Turismo de Aventura está 

se tornando a norma internacional de Turismo de aventura. 

Gustavo destaca a diferença entre normalização e normatização, sendo 

esta última relacionada ao governo, às leis, é compulsório, já 

normalização é voluntário e é geralmente uma demanda da sociedade. 

Para esclarecer o processo de elaboração de normas nacionais, Gustavo 

apresenta o esquema abaixo. 
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Para exemplificar a possibilidade de resposta negativa após a consulta 

nacional para aprovação de uma norma, Gustavo cita o caso da Norma 

de Turismo de Aventura, referente à atividade de cavalgada, houve três 

consultas nacionais, pois havia uma enorme discussão se deveria ter a 

obrigatoriedade do uso de capacete ou não, este processo perdurou por 

três anos. 

E Gustavo explica o processo de normalização a partir dos slides abaixo: 
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Em relação aos diferentes níveis de normalização, Gustavo coloca que 

qualquer empresa ou associação pode criar normas, em âmbito nacional, 

temos no Brasil a ABNT, órgão responsável pela criação das normas 

nacionais e tem 12.000 normas publicadas. E a nível internacional temos a 

ISO. Dentre as ISOS mais famosas do mundo temos: a ISSO 9.000 e a 

ISSO 14.000. 

 

 

 

Para avaliar se os requisitos da norma estão sendo cumpridos, é feita a 

avaliação da conformidade. É feita uma lista de verificação para averiguar 

se aquele produto, aquela pessoa ou aquele serviço está de acordo com os 

requisitos da norma. 

Conforme citação apresentada no slide de Gustavo, avaliação da 

conformidade é a “demonstração de que os requisitos especificados 
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relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são 

atendidos.” 

A avaliação da conformidade é um dos mecanismos para certificação. Para 

determinados produtos, como cilindro, por exemplo, o mecanismo utilizado 

é o ensaio. Neste caso que estamos tratando, de prestação de serviços, o 

mecanismo utilizado é a avaliação da conformidade. No turismo temos a 

NBR ISO IEC 17000. 

E a certificação é a “atestação relativa a produtos, processos, sistemas ou 

pessoas por terceira parte.” 

“O produto de um organismo de certificação é a sua credibilidade e 

competência técnica.” 

Gustavo coloca que no caso do turismo, o Guia Quatro Rodas, que não é 

uma certificação, é uma publicação editorial da Abril, mas que tem 

credibilidade no mercado. 

O palestrante destaca que a certificação não tem um fim em si, a 

certificação é um instrumento para alcance de competitividade. Por 

exemplo, neste contexto, o que queremos é tornar o litoral norte um destino 

turístico mais sustentável, queremos geração de emprego e renda. 

Gustavo utiliza o esquema abaixo em sua explanação. 
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O palestrante esclarece o que é objeto da certificação: 

 

• produtos e serviços; 

• sistemas de gestão; 

• competência de pessoas. 

Em relação à 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).” 
 

Em relação à 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).” 

Gustavo utiliza o esquema abaixo para esclarecer as etapas do 

processo de certificação. 
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Gustavo esclarece que se na auditoria a certificação não for aprovada pode 

ter uma auditoria extraordinária. 

O palestrante ainda esclarece que a certificação tem um prazo, de 2 a 3 

anos, e todo ano há uma certificação de manutenção no período de 

vigência da certificação e após este período há uma recertificação. Este 

processo de certificação tem um custo anual, que no caso do Turismo de 

Aventura varia de R$5.000,00 a R$7.000,00 por empresa. 

Gustavo esclarece também o termo “acreditação”. No Brasil, temos o 

Inmetro como acreditador, que é reconhecido no mundo inteiro por sua 

competência técnica. 

O acreditador tem a função de verificar se o organismo de certificação é 

competente. 
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Gustavo apresenta em um de seus slides um trecho do 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.” 
 

O palestrante utiliza o esquema abaixo para esclarecer a cadeia de 

relacionamentos que envolve o processo de certificação. 
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Gustavo apresenta como os países estão agindo em relação a esta 

temática. 
• “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.” 

 

No quadro abaixo podemos observar Planos Estratégicos para 2020 de 

diferentes países: Austrália, Alemanha, Espanha e Portugal. Tais Planos 

tratam de qualidade e sustentabilidade para o turismo. 
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No Brasil também temos o Plano Nacional de Turismo que também 

aborda a questão da sustentabilidade. 

 

 

 
 

 

Gustavo faz menção a OCDE – Organização para Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico – que apresenta, em relação as tendências 

e políticas em Turismo de 2010, quatro denominadores comuns: 

• Qualidade 

• Sustentabilidade 

• Competitividade 

• Avaliação/monitoramento  

Com tais citações, Gustavo evidencia, através da pesquisa realizada, 

que estamos no caminho certo na proposição desta temática para esta 

oficina. 

O palestrante também cita que há programas nacionais de qualidade no 

turismo em vários países das Américas, como: Canadá; Colômbia; Peru; 

Chile e Argentina. 

Com o próximo slide, o palestrante apresenta estratégias adotadas para 

certificação da área do turismo no Brasil, que começa com a certificação 

de pessoas no IH – Instituto de Hospitalidade; depois a Gestão a 
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Sustentabilidade nos Meios de Hospedagem; Gestão da Segurança em 

Operadoras de Turismo de Aventura; Segurança dos Alimentos para 

Restaurantes e Gestão da Sustentabilidade para Operadoras de 

Turismo, sendo esta última proprietária e as demais do sistema nacional. 

 
 
 
 

 
 

 

Rapidamente o Gustavo apresenta alguns dados relacionados a normas de 

competências e ocupações e acrescenta que no Brasil há pouca cultura de 

certificação de pessoas e diz que a mais ativa é a certificação para soldadores 

de petróleo, devido à sua grande importância (criticidade e risco). 

 
• “38 Normas Brasileiras de Ocupações 
– 20.237 certificados emitidos  
• 8 Normas Brasileiras de Competências 
– 18.870 certificados emitidos 
Total: 39.107 certificados emitidos”  

 
O palestrante apresenta no próximo slide dados relacionados à Certificação da 

Sustentabilidade e acrescenta que na “salada” de iniciativas para turismo 

sustentável, apresentada na explanação da Patricia Ortiz, a norma brasileira de 

Turismo Sustentável pra Meios de Hospedagem é a mais completa de todas.  
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• “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.” 
 

Gustavo em seguida apresenta um breve histórico do Turismo Sustentável no 

no Brasil que começa com os Princípios do CBTS - Conselho Brasileiro de 

Turismo Sustentável, em 1999. 

 
 

 
O Pró-copa mencionado no quadro acima é um sistema de certificação 

para renovação dos hotéis para a Copa do mundo de 2014. 

Certificação da segurança no Turismo de Aventura: 
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“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.” 

 
No quadro abaixo podemos visualizar o histórico de uma iniciativa da 

Braztoa – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, para 

certificar as operadoras de turismo brasileiras para a sustentabilidade. A 

sextante foi a consultora contratada para esta iniciativa. 

 

 

Gustavo cita um exemplo, o Programa Qualitur, que era do governo da 

Bahia, e acabou na mudança de gestão política, pois era de um governo 

e não era público. A ABNT é pública e não de um determinado governo.  

O palestrante alerta, em relação à este contexto do selo de 

sustentabilidade para o litoral norte, é importante que o grupo pense 

nesta questão, o selo não pode ser de uma determinada gestão política. 

Em relação ao Programa Qualitur, Gustavo apresenta alguns dados: 
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• “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.” 

Assim como a Patricia Ortiz apresentou, Gustavo também ressalta esta 

grande variedade de selos. 

 

 
 

Características dominantes nos selos citados no quadro acima: 

 
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  
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.” 

 

Em relação aos programas de fomento e apoio às empresas, Gustavo 

cita o Sebrae e destaca o Programa Sebraetec e o Bônus Certificação 

que subsidiam até 70% os custos de implantação e de certificação. 
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O palestrante retoma ao seu segundo slide “tipos de selos” para uma 

análise em relação ao litoral norte e afirma que a certificação pode ser 

um caminho, mas se for utilizado o que já existe.  

Adesão também poderia ser utilizada para que as empresas firmem 

compromissos em relação ao tipo de turismo que se deseja para a 

região. Um exemplo dado pelo palestrante sobre adesão é o 

“Passaporte Verde” da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

Para finalizar sua explanação o palestrante apresenta algumas 

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” 

Gustavo sugere que o grupo utilize o que já existe, pois, é complexa e 

demorada a discussão de requisitos. Em relação aos financiamentos, 

conforme citados anteriormente os programas do Sebrae voltados à 

certificações e outras parcerias possíveis como a Petrobrás, por 

exemplo. 

Gustavo sugere que seja criado um Programa de Competitividade para o 

Litoral Norte e não um selo. Este programa poderia ser por adesão, ou 

seja, só fazem parte deste programa, as empresas que atenderem a 

determinadas normas e assinarem o termo de compromisso. Estas 

empresas estariam fazendo uma adesão à marca Litoral Norte 

Sustentável ou à marca Litoral Norte Competitivo.   

E o Plano de Marketing é fundamental, para trabalhar uma marca que 

está relacionada com a identidade da região, com a vocação, com o 

produto turístico e definir o mercado alvo. 

A governança também foi citada pelo palestrante e ele destaca a 

importância de ser pública e não do governo. 



 
 

Convênio: 
 

Gustavo disponibiliza seu e-mail aos participantes da oficina. 

 

gustavotimo@sextante.net.br 
 

4. Experiências de Certificação em Turismo 

Carolina Lobo (Semeia) 

 

Inicialmente a palestrante se apresenta, ela é turismóloga, tem uma 

especialização em Gestão Ambiental e trabalhou por cinco anos na 

Fundação Florestal. Hoje atua no Instituto Semeia. 

A primeira questão apresentada pela palestrante é sobre selos x marcas. 

O que o grupo quer para o litoral norte? Certificação ou a consolidação 

da identidade do território? 

“Identidade do território e consolidação de um destino sustentável” 

Carolina fala sobre a dificuldade de obter o engajamento e participação 

de atores sociais que representem os quatro municípios. 

A palestrante utiliza o exemplo do destino “Nova Zelândia” para sua 

explanação.  

Carolina apresenta um breve histórico da ocupação e “desenvolvimento” 

da Nova Zelândia, traz algumas características do destino e destaca a 

forte relação entre empresários e as unidades de conservação, a 

elaboração de roteiros integrados e a alta qualidade do produto turístico. 

“RELEVÂNCIA DA CONSERVAÇÃO  

Meta…Neozelandeses verem a conservação enquanto um investimento, 

não um custo.” 

 

Como estudo de caso, a palestrante apresenta o Destino Queenstown e 

seu desenvolvimento turístico através da criação de uma marca e da 

formação de um pool de empresários locais.  
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“Destino: Queenstown 
Procurado nas férias de verão 
1a plataforma de ski: 1947 Coronet Peak 
Crescimento do turismo NZ in‘70s 
Consolidação de turismo de aventura -1970s - ’90s  
Golf, vinho, gastronomia, aventura” 

Queenstown hoje: 

“Destino procurado o ano todo 
Infraestrutura turística e complementar  
Portão de entrada para atrações top na NZelandia  
Gestão de marca, identidade e marketing (não do destino)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totally Tourism é “uma associação privada que abrange um grupo de 

operadoras que atuam dentro e for a de UCs.” 

As empresas envolvidas neste pool: The Helicopter Line; Queenstown Combos; 

Challenge Rafting; Air Fiordland; Glacier Helicopters; Milford Sound Scenic 

Flights; Wanaka Flightseeing; Harris Mountains Heliski; Mitre Peak Cruises.  
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“Os empresários de Quuenstown trabalham muito para garantir que o destino 

permaneça no mapa como um destino top para visitantes nacionais e 

internacionais.” 

Carolina cita a marca: 100% Pure New Zeland, que o governo da Nova 

Zelândia investe bastante. E relata sobre a diferença entre as comunidades 

tradicionais da Nova Zelândia e do Brasil. 

Traçando um paralelo com o litoral norte, a palestrante traz algumas questões 

para reflexão: 

“Qual a expectativa do nosso visitante?” 

“Qual a identidade que queremos consolidar?”  

“Como fazer a conservação ser percebida como um ativo relevante?” 

Carolina apresenta princípios do turismo sustentável do CBTS – Conselho 

Brasileiro de Turismo Sustentável (2003):  

“P1. Respeitar à legislação vigente 
P2. Garantir o direito das populações locais  
P3. Considerar o patrimônio e o valor das culturas locais 
P4. Promover o desenvolvimento social e econômico dos destinos 
turísticos 
P5. Conservar o ambiente natural  
P6. Garantir a qualidade de produtos e serviços 
P7. Efetuar o planejamento e gestão responsável.” 

  

Desafios do turismo sustentável: 

“Combinação efetiva entre oportunidade econômica, benefícios sociais e 

conservação da natureza e das culturas dos destinos.” 

A palestrante apresenta alguns dados sobre o Ecoturismo no mundo da TIES 

(2006): 

• “Viajantes mais conscientes:  
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– Mais de dois terços dos turistas americanos e australianos e, 
aproximadamente, 90% dos britânicos consideram 
responsabilidade dos hotéis a proteção do meio ambiente e o 
suporte às comunidades locais. Na mesma pesquisa, 70% dos 
turistas declararam que pagariam até US$ 150 a mais por uma 
estada de duas semanas em um hotel com responsabilidade 
ambiental”  

Outra questão colocada por Carolina: “Qual tipo de turismo queremos 

estimular?” 

E traz algumas afirmações para enriquecer esta reflexão: 

“Temos um grande ativo: as UCs!”  

“Incorporação dos parques na estratégia de construção da identidade (e 

dinamização do território)” 

Devido ao tempo para sua apresentação ter esgotado, a palestrante apresenta 

rapidamente os próximos slides, inseridos nas citações abaixo:  

“Plano de Manejo do destino: 

Estamos indo para a direção correta?” 

Estimular uma demanda por turismo sustentável através de marketing 

inovador.” 

• “As UCs são um fator de competitividade do litoral norte 
•  Gestão de marca e destinos (ex.: Espanha, NZ) 
• Em comunicação, mais é menos! 
•  Qualidade da experiência da visitação 
• Priorizar para o futuro.” 
 

“Neste sentido, o fator de competitividade do litoral norte são as UCs. É pela 

existência do parque estadual da serra do mar, que ornamenta a praia, são 

pelas ilhas, e de certa forma as APAS marinhas vem para integrar e 

compatibilizar a harmonia e respeito pelo uso do território.” 

Para finalizar sua explanação, a palestrante coloca que neste processo de 

consolidação de marca, em termos de comunicação de destino: “quanto mais 
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diversa e não sinérgica for, pior”, “é mais válido focar em poucas coisas que 

querer comunicar demais.” 

 

 

5. RBMA e Certificação: Mercado Mata Atlântica e Norma Nacional 
para Meios de Hospedagem (Requisitos para a Sustentabilidade). 

Marcéu Pereira (Coordenador do Programa "Mercado Mata Atlântica - 

RBMA") 

Ana Lopes (Coordenadora do Programa de Turismo da RBMA) 

 

O palestrante Marcéu apresenta o Programa Mercado Mata Atlântica da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

“O Mercado como instrumento de conservação da Mata Atlântica.” 

                           
 
“O Programa "Mercado Mata Atlântica - RBMA" é um dos 
programas permanentes da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
(RBMA), reconhecida pelo programa MaB (Man and Biosphere) da 
UNESCO, que visa identificar, qualificar e promover produtos, 
serviços e negócios sustentáveis no Bioma Mata 
Atlântica, especialmente os comunitários, associativos, 
cooperativos, e de micro e pequenas empresas.” 

 

“É coordenado pelo Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(IA-RBMA) e conta com apoio descentralizado dos Postos Avançados e 

Comitês Estaduais da RBMA.” 

 “Busca o fortalecimento das cadeias de valor da 
sociobiodiversidade da Mata Atlântica, apoiando cerca de 3.000 
famílias por meio de ações de melhoria da qualidade e 
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valorização de produtos e serviços; promoção e divulgação dos 
cadastrados; consolidação de mercados sustentáveis e 
conservação do bioma.” 

 

No quadro abaixo Marcéu apresenta os princípios do programa: 

 

 
 

 

O palestrante apresenta as estratégias e prioridades do programa:  

“Identificação e cadastramento de empreendimentos e negócios 
sustentáveis: 

  Cadastramento de empreendedores/produtores/prestadores de 
serviços (integrado ao Turismo Sustentável); 

  Cadastramento de Pontos de Vendas (PDVs); 
  Parcerias; 
  Apoio aos cadastrados por meio de projetos e/ou parcerias: 

jurídico, plano de negócios, estudo de mercado, entre outros.” 
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Promoção e divulgação dos empreendimentos: 

“Por meio de eventos, rodadas de negócios, sondagens com clientes diversos, 

entre outras.” 

  Catálogo de Produtos Sustentáveis (regional e nacional – área da 
RBMA); 

  Divulgação em mídia eletrônica (website do MERCADO - RBMA); 
  Representação e participação de produtores em eventos, como: 

Adventure Sports Fair, Viva a Mata, ExpoSustentat (4 edições da 
Sala Mata Atlântica) – em 2010 a Sala Mata Atlântica foi integrada 
à “Praça da Sociobiodiversidade”, promovida pelo Plano Nacional 
de Promoção das Cadeias de Valor da Sociobiodiversidade 
(PNPSB), coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome.” 

Abaixo temos alguns dos produtos do programa apresentados pelo Marcéu. 
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O palestrante volta a explanar sobre estratégias e prioridades do programa: 

Melhoria de qualidade:“Por meio de oficinas, processos de aplicação do Selo 

de Origem (próprio, e em parcerias – “Produto Sustentável” – do bioma e da 

RBMA) e afins” 
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 “Apoio no desenvolvimento de peças artesanais na busca por 
diferenciais de mercado e valorização da iconografia local; 

  Pesquisa e desenvolvimento de materiais alternativos para 
conservação de peças artesanais de fibras vegetais; 

  Capacitação.” 
 

Valorização de produtos e serviços: “Por meio da agregação de valores sociais  

e serviços ambientais – integrado ao turismo sustentável.” 
 “Conformidade aos Princípios e Critérios definidos para 
cadastramento no Programa; 
 Apoio e desenvolvimento de rótulos e logomarcas; 
  Identidade visual.” 

Conscientização de consumidores: “Em geral e populações urbanas em 

especial, como forma de consolidar o mercado de produtos sustentáveis.” 

 “Divulgação dos produtos e produtores; 
  Campanhas; 
  Instauração e fortalecimento da imagem do Selo de Origem; 
  Parcerias com redes de consumo sustentável.” 

Identificação de produtos sustentáveis: 

“Designação de Origem 
Marcas Coletivas 
 Sistemas de Certificação 
Sistemas Participativos de Garantia.” 

Nos quadros abaixo temos exemplos de indicações geográficas brasileiras 

apresentadas pelo palestrante. 
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Selo de Origem “Mercado Mata Atlântica – RBMA”  

Origem: RBMA ou Bioma 

 
 

Valor Agregado: “Produto Sustentável” 
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Selo de origem mercado Mata Atlântica:  

 
 

Selo de Origem “Mercado – RBMA”: Princípios e Critérios Aprovados por 

Empreendimentos Comunitários. 

Construir e gerir a sustentabilidade econômica: 

“1. Responsabilidade Socioambiental como compromisso dos 
empreendedores; 
2. Redução e reciclagem no uso de matéria prima adotada e 
incentivada pelos empreendimentos e pelos consumidores; 
3. Melhoria da qualidade de bens e serviços de forma permanente, 
por meio da capacitação dos produtores, da inovação tecnológica 
e gerencial, do desenvolvimento tecnológico e do resgate dos 
conhecimentos tradicionais; 
4. Cadeia produtiva em condições de integral rastreabilidade." 
 

Desenvolver ações de promoção social e de boa relação com a comunidade:  
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“1. Geração de emprego e renda priorizada por meio do 
fortalecimento dos empreendimentos e de empreendedores locais, 
da abertura de mercados responsáveis e da promoção da 
cidadania; 
2. Consumo sustentável e solidário promovido em todos os 
setores da sociedade.” 

 Realizar efetiva gestão ambiental e respeitar o patrimônio cultural: 

“1. Produção, processamento e distribuição em equilíbrio com a 
capacidade de suporte dos ecossistemas, integrada com a 
paisagem, a sociedade, a cultura local e os sistemas produtivos 
recomendados; 
2. Uso dos recursos naturais e do patrimônio cultural em 
conformidade com toda legislação incidente sobre processos e 
com normas de certificação ou com acordos coletivos de uso e 
responsabilidade, tendo como base mínima uma política interna de 
gestão ambiental.” 

Conservar a Mata Atlântica: 

“1. Foco em questões-chave para a conservação local efetiva do 
bioma; 
2. Contribuição efetiva com a gestão da RBMA. 
(*) Reconhecer; Rejeitar; Reduzir(**); “Replace” (Substituir); 
Reusar(**); Reciclar(**); Reengenharia; Retreinamento; 
Recompensar; e Re-educar.”  

 

Produtor: 

“Que valorize e utilize as técnicas e saberes locais; 
Que promova o manejo adequado do território e de seus recursos 
naturais; 
Que participe e promova a formação de redes e associações 
comunitárias; 
Que tenha interesse, iniciativa e responsabilidade para com a 
produção e com o mercado consumidor.” 

Consumidor:
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Consumidor: 

“Que respeite a cultura local com seus ritmos e estéticas ; 
Que pratique um comércio justo e solidário; 
Que valorize a origem; 
Que adote boas práticas no seu cotidiano.” 

  “Consumo consciente e  responsável”. 

Mercado Mata Atlântica  

Articulação dos Elos da comercialização: 

 

Mercado Mata Atlântica e Cadeias de Valor da Sociobiodiversidade:  

 

Mercado Mata Atlântica nas Cadeias de Valor da Sociobiodiversidade: 
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Marcéu Pereira deixa seu contato aos participantes: mercado@rbma.org.br  

Telefones: (11) 2231-8555 r. 2046 / (11) 2232-5728 

www.rbma.org.br/mercadomataatlantica  

 

Ana Lopez apresenta o Programa de Turismo Sustentável da RBMA, do 
qual é coordenadora. 

Política Nacional e Certificação do Turismo 

Apoio para Projetos de Base Comunitária 

Apoio à Gestão em UCs  

Formação de Monitores Ambientais 

Projeto capacitação em gestão sustentável e qualificação profissional em meios 

de hospedagem e produtores/artesãos 

Este é um projeto de realização da RBMA e tem como parceiros: Associação 

Cairuçu e  AMOT. E como financiador o Ministério do Turismo. 



 
 

Convênio: 
 

 

 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável 

OBJETIVO 

 “Assistência Técnica em 20 meios de hospedagem - 
implementação de boas práticas por meio de ações de 
qualificação voltadas para pessoas e para sistemas de gestão da 
sustentabilidade em micro e pequenos meios de hospedagem. 

 Implantação de Sistema de Gestão e Sustentabilidade. 
 Contribuir para o aumento da qualidade dos serviços no setor de 

turismo e da competitividade do destino. 
 Assistência técnica junto aos produtores/artesãos de Paraty, para 

identificação de empreendimentos e negócios sustentáveis 
comunitários, cadastro de produtos e produtores com vistas à 
promoção e divulgação, bem como identificar estratégias de 
aproximação entre as cadeias produtivas do turismo.” 

Atividades a serem desenvolvidas: 

“Diagnóstico Inicial  - consiste na realização de um diagnóstico 
detalhado sobre as condições do meio de hospedagem, levando-
se em conta indicadores sociais, ambientais e econômicos. Além 
disso, é definido um plano de ação para implementar o sistema de 
gestão da sustentabilidade em cada um dos empreendimentos 
participantes.” 
 
“a) Implementação do Sistema de Gestão de Sustentabilidade  
Com base nos resultados do diagnóstico realizado e no plano de 
ação elaborado, os empreendimentos serão orientados, passo a 
passo, a implementar as ações e atividades que minimizem os 
impactos negativos por elas gerados, por meio de um conjunto de 
oficinas e visitas técnicas individuais.” 
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“b) Realização do Diagnóstico Intermedário e Diagnóstico Final – Afim de 

identificar as mudanças ocorridas e alterações que se fizerem 

necessárias, bem como para servir de comparativo com o 1º Diagnóstico;” 

“c) Cursos de capacitação  
02 representantes por empreendimento passarão por uma 
capacitação e farão parte da equipe de capacitação para os outros 
profissionais do empreendimento - utiliza como base a 
Metodologia de Desenvolvimento de Competências no Trabalho. 
Esses profissionais transformam-se em instrutores internos e 
promovem o desenvolvimento profissional no dia-a-dia, no local de 
trabalho e em tempo real.” 

Experiências realizadas: “Implementação da NBR 15401/2006 em 18 meios de 

hospedagem no Vale do Ribeira (municípios de Iporanga, Ilha Comprida, 

Iguape e Cananéia).” 

Resultados alcançados: 

 “Certificação de 30 profissionais em Hospitalidade para 
Supervisores e Gerentes; 
 Diminuição da geração de resíduos sólidos, média de 30%; 
 Diminuição do consumo dos recursos naturais (água e 
energia), média de 30%; 
 Integração entre os empreendedores, contribuindo para uma 
visão de destino e não de concorrência; 
 Implantação de um Sistema de Gestão da Sustentabilidade, 
visando sua melhoria contínua.” 

Resultados alcançados: 
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Ana Lopez também deixa seus contatos aos participantes da oficina: 

cnrbma@uol.com.br                                     ww.rbma.org.br  

analopezrbma@uol.com.br 11 – 62325728 / 87309679                                     

 
6. Certificação a partir de acordos de usos no entorno de Unidades de 

Conservação 

Maria Luiza Monteleone (MBA: Negócios da Sustentabilidade) e Icaro 

Cunha (Pesquisador Unisantos) 

A palestrante Maria Luiza Monteleone (Liza) inicia a explanação sobre a 

proposta de certificação selo amigos do parque. 

“Apresenta uma proposta para um selo que disciplinaria e incentivaria os 

usuários do PESM a adotarem posturas sustentáveis em amplos 

aspectos.” 

Selo amigos do parque: 
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• “lacuna de certificação das empresas usuárias do PESM  

• adesão voluntária para os usuários indiretos  

• adesão obrigatória para os usuários diretos.”  

“Amigos do Parque” 

• “cardápio de princípios e processos baseados nos princípios de 
sustentabilidade definidos pelo CBTS e TIES  

• divulgador do Parque e da Estrada Parque que se quer criar. 
• valorização dos produtos turísticos  
• ampliação do fluxo turístico para o segmento de turismo de 

natureza. 
• conjunto de normas e critérios com suas respectivas pontuações  
• concedido a empresas que atingirem uma pontuação pré-

determinada pela organização certificadora 
• alguns critérios serão considerados obrigatórios por serem 

imprescindíveis a um processo de sustentabilidade em uma 
Unidade de Conservação.  

• cada meta atingida em relação a estas normas e critérios a 
empresa ganha pontos a serem considerados”  

Graduações e Níveis de Certificações: 

• “Selo Amigos do Parque - critérios básicos, mínimos 
• Selo Amigo de Ouro do Parque - outro nível de graduação, 
pontuações substanciais intermediárias, acumulando pontos por 
práticas sustentáveis atingindo um nível superior de maneira 
VOLUNTÁRIA E CRIATIVA.” 

Uso direto:  

• “operarão diretamente nas áreas do PESM  
• agências de ecoturismo, monitores ambientais autônomos, 

empresas de traslados, transferes e similares e empresas tais 
como Petrobras e concessionárias de energia  

• adesão obrigatória.” 

Uso indireto: 

• “empresas turísticas que darão suporte ao visitante da Estrada 
Parque ou de atrativos do LN 

• meios de hospedagem, meios de alimentação, empresas de 
transporte rodoviário, supermercados, farmácias, padarias, entre 
outros serviços utilizados pelo visitante 

• adesão voluntária.” 
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“Selo Amigos do Parque” 

“O selo seria direcionado para empresas que gostariam de se associar à 

preservação do PESM através da adesão a um selo de qualidade e vincular 

seus serviços a princípios sustentáveis definidos por esta certificação.” 

Objetivos gerais do selo amigos do parque: 

• “Melhorar a qualidade e competitividade do setor turístico por meio 
de normas e de um sistema de certificação. 

• Incentivar as empresas do trade turístico a investirem em 
processos que levam ao desenvolvimento sustentável do 
segmento no Litoral Norte Paulista.” 

Objetivos específicos: 

• “o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos turísticos; 
• a busca de excelência na qualidade do atendimento; 
• a minimização dos impactos negativos causados pela atividade turística; 
• o incentivo na utilização, valorização e capacitação da mão-de-obra local; 
• divulgação de princípios de sustentabilidade e boas práticas que incentivem 

mudanças de comportamento  nas comunidades e visitantes para um novo desafio 
de estilo de vida e consumo; 

• a devolução em forma de comprometimento ambiental dos benefícios usufruídos 
pelas empresas por estarem em lugar ambientalmente privilegiado e por fazer uso 
dos serviços ambientais da natureza do entorno; 

• a devolução de benefícios em forma de responsabilidade social para a comunidade 
local.” 

Liza também cita os Princípios de Turismo Sustentável do CBTS (2004) e faz 

algumas considerações acerca de cada princípio.  

• “Respeitar a legislação vigente.” 

“Os usuários do PESM deverão estar legalmente constituídos com 

formalização da empresa e das suas atividades perante aos órgãos 

competentes. Instituto Florestal, Prefeituras Municipais, entre outros”. 

• “Garantir os direitos das populações locais.” 

“Procurar privilegiar contratação de mão de obra local capacitada e criar 

atividades que possam também beneficiar esta população.” 

• “Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade.” 
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“Trabalhar com coerência e bom uso dos atrativos utilizados e do entorno de 

seu empreendimento.” 

• “Considerar o patrimônio cultural e valores locais.” 

“Respeitar, privilegiar e divulgar aspectos e valores da cultura local.” 

• “Estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos 

turísticos.” 

“Investir em capacitação de mão de obra local é uma das formas de provocar 

este estímulo”. 

• “Garantir a qualidade dos produtos, serviços, processos e atitudes.” 

• “Investir no aperfeiçoamento dos processos de produção, operação, 

distribuição significa no aperfeiçoamento e diferenciação das empresas 

e organizações.” 

• “Estabelecer o planejamento e gestão responsáveis.” 

A palestrante apresenta os requisitos para o Turismo Sustentável do 

Instituto de Hospitalidade: 

• “Conservação e gestão do uso da água 
• Eficiência energética 
• Seleção e uso de insumos 
• Saúde e segurança dos clientes e no trabalho 
• Qualidade e satisfação dos clientes; 
• Trabalho e renda 
• Condições de trabalho 
• Utilização de mão de obra local 
• Respeito às comunidades locais 
• Respeito às populações tradicionais 
• Valorização dos aspectos culturais locais 
• Conservação de áreas naturais, flora e fauna 
• Viabilidade econômica 
• Preparação e atendimento a emergências ambientais; 
• Arquitetura e impactos da construção no local; 
• Paisagismo;” 

“O empreendimento deve se enquadrar em um sistema de gestão de 

sustentabilidade com o objetivo de melhorar seus processos e atingir a 

certificação pretendida a fim de utilizar o Selo Amigos do Parque como 

agregador e diferenciador de valor da sua empresa.” 
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Selo amigos do parque complementar periférico selos RBMA 

 

associação de imagem e compromissos assumidos diante do mercado 

pelos usuários da zona de entorno 

 

Icaro Cunha  - GPGA – Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental na 

costa, portos e sustentabilidade da UNISANTOS. 

“O projeto tem como foco geral a capacitação básica para 

relacionamentos turísticos.” 

• “Contexto de conflito socioambiental 
• Região com hegemonia de projeto urbano direcionado pela 

especulação,  
• crescimento urbano entre desordenado e caótico,   
• modelo rodoviário,  
• baixo padrão de exigências nos licenciamentos em relação às 

necessidades das comunidades locais das cidades, 
• Oferta de receptivo carece de up grade de qualidade.” 

“A região e cada cidade carecem de uma política de promoção do 

turismo: calendário de baixa, padrões adequados de zoneamento com 

reserva de espaço para investimentos turísticos.” 

“Linha de análise: os novos territórios produtivos de petróleo e gas, 

gerenciamento de riscos e sustentabilidade.” 

O palestrante apresenta algumas questões para reflexão. 

• “Ecodesenvolvimento , diálogo e negociação como via de dinamização 

da sustentabilidade.” 

• “O mar é a nova fronteira econômica do Brasil. Vamos irromper na 

Amazônia Azul como o fizemos na verde?” 
• “Surge um novo território produtivo de petróleo e gás, um território 

marinho e costeiro, em processo de transformação. Esse 
movimento se associa aos investimentos portuários para abrir 
numerosos focos de mudança de origem antrópica.” 
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• “A região muda também com as alterações climáticas. Redefine-se 
a equação dos riscos de acidentes naturais e tecnológicos. As 
palavras de ordem aqui são: adaptar-se à mudança climática e 
capacitar-se para administrar os novos cenários de riscos. Coisas 
possíveis se houver interesse.”  

Em relação à escala geográfica do selo, o palestrante apresenta um 

slide para demonstrar a necessidade de familiaridade das pessoas com 

os termos utilizados.  

“Escolha a resposta certa e ganhe a celebridade! 
Mosaico de ucs  é: 
(  ) xingamento novo 
(  ) xingamento velho 
(  ) zona de prostituição 
(  ) lugar onde pousa óvni.”  

“Onde está o foco?” 

• “A UC que vai receber investimento é uma infra-estrutura de 
sustentabilidade 
• Uma estrada parque deve ser perpetuada  pelo bom uso ou...   
Como será o futuro ? 
• O parque sai da posição de “ator externo” que impõe  uma 
cerca, para a de um parceiro dos que fazem negócios na zona de 
entorno.” 

Ainda sobre a questão da escala geográfica do selo, abaixo foram inseridas na 

íntegra algumas frases apresentadas no slide do palestrante. 

“Mosaico de unidades de conservação é papo de burocratas 
governamentais e não governamentais.” 
 
“Mosaico é uma estratégia de gestão das UCS. Políticas 
integradas e orientações territoriais mais amplas.” 
 
“As pessoas comuns, que são os agentes econômicos, não 
visualizam o mosaico. Mal e mal visualizam o parque. Não sabem 
o que é apa, esec, resec, rppn, pó , pó, pó”   

Objetivos do selo: 

• “buscar a boa estratégia para atingir o mercado turístico presente 
na temporada, ampliando aí o número de  vendas de passeios 
turísticos sustentáveis 

•  construir  visibilidade positiva na sociedade regional para a 
unidade de conservação, que será o símbolo da economia verde 

• estimular novos tipos de trabalhos e negócios, e a qualificação dos 
antigos, respeitando compromissos socioambientais assumidos 
publicamente.”   

“O selo mira na dinâmica econômica na zona do entorno.” 
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“A idéia dos empregos verdes pode gerar doravante muitas iniciativas 

criativas.”  

“Começar pela certificação de novas formas de trabalhar usando com 

sabedoria o ambiente pode ser motivador para a adesão dos demais 

negócios.” 

 “de imediato, cria um novo nicho para profissionais que se habilitem em 

treinamento especial: os auditores do selo.” 

Perspectiva do Parque: 

• “Como deve ser usada a zona de entorno?” 

Perspectiva da sociedade envoltória: 

• “Abre-se um caminho para ter trabalho e ser do bem”  
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7.  Lucila Vianna (Gestora da APA Marinha Litoral Norte e Mediadora da 

Oficina) 

 

8. MESA REDONDA - “Discutindo o conceito/modelo de um SELO para 
o Litoral Norte Paulista”  

Expositores participantes: Edson Lobato (Gestor do PESM – Núcleo São 

Sebastião); Gustavo Timo (Diretor da Sextante Ltda.); Icaro Cunha 

(Pesquisador Unisantos) e Lucila Vianna (Gestora da APA Marinha Litoral 

Norte e Mediadora da Oficina). 

 

Patrícia apresenta uma proposta elaborada com base nas apresentações e 

discussões do período da manhã. 
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PROPOSTA 

“LN como destino de competitividade em turismo sustentável, tendo as UCs 

como dinamizadoras do território, e utilizando o selo como ferramenta de 

marketing e desenvolvimento de competências.” 

Valores que poderiam estar associados a este processo:  

Vínculo com território 

 “O processo deve contribuir para o desenvolvimento e 
dinamização do território (por meio da mobilização e envolvimento 
da população local) e participar da construção e fortalecimento da 
identidade do mesmo.” 

 

Dimensão humana 

“Deve contribuir com as questões sociais, valorizar know how (saber fazer) e 
atuação da população local, bem como os laços de solidariedade da 
comunidade.” 

Respeito ao meio ambiente e valorização do patrimônio natural 

“contribuição para gestão territorial, preservação ambiental e integração 

paisagística.” 

O que e quem será certificado? 

• serviços  

 operadoras/monitores 

 meios de hospedagem 

 alimentação e bebidas 

• produtos 

 jussara  

 cambuci 

 artesanatos 

 pescado 
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• know how 

• contação de histórias  

• visita a cerco flutuante 

• culinária 

 

Icaro - acrescenta que o selo pode dinamizar a relação econômica por meio de 

compromissos mútuos entre UCs e diferentes setores. 

André – Coloca que é preciso considerar o Decreto 57401/11 que regulamenta 

as parcerias das UCs com as empresas privadas. 

Lucila – destaca que quando falamos UCs não nos referimos apenas aos 

parques, mas também as APAs – Áreas de Proteção Ambiental. 

Lucila apresenta uma questão para iniciar a discussão na Mesa Redonda: 

“Qual a melhor estratégia para estabelecer competitividade do destino LN 
reconhecendo e valorizando os serviços e produtos relacionados à 
atividade turística com interface com as unidades de conservação?” 

Icaro – coloca que a idéia de criar um pacto entre a UC e os negócios que 

estão na zona de entorno é uma primeira etapa e pode ser trabalhado em uma 

escala mais local e que poderíamos ter diferentes experiências aqui no litoral 

norte de como fazer isto. 

 A Estrada Parque do Núcleo São Sebastião do PESM pode gerar um selo 

“Amigos do Parque” em um determinado contorno geográfico localizado, tentar 

criar uma rede de negócios a partir deste selo, aprender com esta experiência, 

ver como funciona, fixar o papel do conselho, fixar uma alternativa operacional 

para quem certifica e verifica e esta experiência pode ser replicada à outras 

UCs, como na Estrada de Castelhanos em Ilhabela. 
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Icaro coloca outra questão: pra qual mercado queremos criar uma marca? Pra 

este que já temos na alta temporada? E oferecer pra este público produtos 

sustentáveis? Desta forma este público poderia conhecer outros atrativos além 

do sol e praia. Poderia ser indicado a este público que buscasse serviços com 

o Selo Amigos do Parque, mas também poderíamos investir em marketing para 

atrair um público novo. 

Icaro ainda complementa, que não apenas as empresas poderiam ser 

certificadas, mas os governos também. O governo local poderia ou não ter o 

Selo Amigos do Parque, dependendo de sua ação em prol a atividade turística. 

Icaro cita, por exemplo, uma cidade que oferece um ônibus pra levar os turistas 

aos atrativos se diferencia de uma que não oferece. 

Icaro destaca a importância de ser criada uma rede entre os serviços 

certificados e de cada empresa certificada contribuir com a divulgação das 

demais empresas com o selo. Desta forma o turista poderia fazer toda a sua 

estadia utilizando serviços de empresas com o selo e que portanto ajudam o 

parque e a região a  ter uma economia sustentável. 

Icaro também coloca que talvez seja mais fácil uma empresa nova se 

enquadrar em um padrão sustentável que uma mais antiga. 

Gustavo – complementa a fala do Icaro, dizendo que temos a UC no centro da 

estratégia e que devemos aproveitar o ativo, os valores que a UC traz, que é 

sempre uma premissa do planejamento, em uma abordagem positivista e não 

reducionista.  Devemos trabalhar com as oportunidades que a UC cria e não 

com os limites que ela impõe.   

Em relação à apresentação do Mercado da Mata Atlântica Gustavo destaca 

que ficou claro que mais importante que a certificação foi o processo de 

certificação. Outra questão importante citada é a identificação de origem dos 

produtos relacionados à cadeia produtiva do turismo. 
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Gustavo ressalta que estamos falando de uma abordagem de desenvolvimento 

regional, de construção da capacidade do território pra ele ficar mais 

competitivo e não apenas de um selo ou uma certificação. 

Gustavo destaca a importância de sabermos qual é a nossa meta, que não é 

um selo. O selo pode ser apenas uma ferramenta para o alcance da 

competitividade, pois o que o empresário almeja é ganhar dinheiro. E 

acrescenta que o desafio é criar uma estratégia envolvente e que concilie 

conservação e micro e pequenas empresas. 

Gustavo faz um esquema no papel de flip chart para esclarecer o processo 

proposto, conforme foto abaixo. 

A proposta apresentada por Gustavo tem como foco a competitividade, a 

qualidade e a segurança foram inseridas em seu esquema como duas coisas 

que, no turismo em especial, suportam o conceito de sustentabilidade. Para 

melhoria da competitividade do destino, Gustavo coloca o desenvolvimento de 

competências e marketing. O selo é inserido em sua proposta como uma 

ferramenta de marketing. No desenvolvimento de competências (de gestão, de 

produtos e de profissionais) está o conteúdo (vocação para Bird Watching, para 

Turismo de Aventura, etc.) e no marketing a embalagem para vendermos bem 

e em longo prazo.  

 

 

Nesta proposta então estamos utilizando o selo como uma estratégia de 

marketing e não de certificação. 

Em seu esquema, Gustavo traça uma linha de construção de competências 

que é iniciada a partir da adesão com princípios básicos a serem seguidos e se 

comprometendo a avançar atendendo aos requisitos que já estão prontos, de 

normas já existentes, como a norma de turismo sustentável para meios de 

hospedagem, de alimento seguro, de turismo de aventura, pequeno comércio, 

monitores e transportadores, etc. Podendo desta forma, muitas empresas que 

fizerem a adesão chegarem até a certificação. 
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Gustavo enfatiza que mais importante que a certificação é a construção de 

competências, conforme dito na apresentação da RBMA e resgata da mesma 

apresentação e incorpora na sua linha de construção de competências a 

identificação de origem de produtos que recebem o selo. 

Gustavo inseriu a Governança Territorial, formada por todos os presentes, ou 

seja, o grupo que está pensando o desenvolvimento do território, e que tem o 

papel de acompanhar, estimular as ações das empresas que fizeram a adesão. 

Bem como também busca financiamento, contrata e executa as ações de 

marketing. 

Paralelamente a construção de competências, se desenvolve um Plano de 

Marketing, cuja discussão já está prevista para a última oficina. Gustavo faz 

menção à palestra da Carolina, que cita que o Turismo New Zeland é um 

gestor de marketing e não de destino. 

Na proposta de Gustavo, as empresas que avançam devem ganhar maior 

visibilidade nas ações de marketing e as que retrocedem perdem. E 

complementa que no início será preciso buscar recursos para as ações de 

marketing, mas que a longo prazo, estas empresas que fizeram a adesão, 

subsidiarão este investimento. 

 

Inês (presidente da Associação de Hotéis do LN) - coloca que por este 

processo apresentado estaríamos trabalhando a margem da lei 15.401. E 

coloca que talvez desta forma estaríamos trabalhando uma certificação que 

esteja mais de acordo com as características os estabelecimentos da região. 

Lucila – Complementa que a intenção é de inclusive incluir aqueles pequenos 

estabelecimentos em pequenas comunidades que não conseguiriam uma 

certificação. 
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Humberto (Guia de Ecoturismo de São Sebastião) - coloca que esta 

competitividade não é entre os estabelecimentos, mas em relação aos de 

“fora”.  

Gustavo (palestrante) – em resposta a questão colocada pela Inês – 

esclarece que a norma 15.401 não é uma lei, mas é uma norma com requisitos 

altos e o atendimento a todos estes requisitos é sinal de excelência, está acima 

das boas práticas. Adotando a 15.401, o Brasil escolheu um caminho complexo 

e completo. Fazendo uma comparação com outras normas de sustentabilidade 

no mundo, a norma brasileira talvez seja a mais completa.  

Gustavo resgata o exemplo citado na explanação da Ana Lopes (RBMA) a 

respeito da evolução dos meios de hospedagem que fizeram parte do projeto 

de implantação de boas práticas e que este avanço já é muito importante, não 

necessariamente a certificação e complementa dizendo que hoje talvez esteja 

difícil alcançar o 100% nesta norma, mas daqui algum tempo, com avanços 

tecnológicos (com uma maneira nova de economizar energia, por exemplo), 

fique mais fácil. 

Icaro (palestrante) – Pergunta se nesta sistematização apresentada pelo 

Gustavo, não seria importante criar um mecanismo de capacitação? E sobre a 

estratégia de marketing, Icaro coloca que é preciso valorizar a UC e seus 

atrativos para que os empresários percebam os benefícios de ter sua imagem 

associada à UC. Em relação aos recursos necessários para implantação da 

proposta, é possível a partir de parcerias com empresários locais. E a respeito 

da colocação feita que estaríamos a margem da lei, Icaro diz que estamos em 

um outro processo, de adesão voluntária, as empresas farão parte se 

visualizarem os benefícios. 

Arturo (empresa de consultoria em gestão sustentável em MH) - Utiliza o 

flip chart para expor sua opinião a respeito do que está sendo discutido, 

conforme foto abaixo. Arturo coloca que na estratégia de traçar uma diretriz 

para o turismo sustentável na região, consideramos princípios e valores, sendo 

os princípios de turismo sustentável e os valores inerentes às nossas UCs, 
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nossas comunidades tradicionais, nossa vocação. Em seu esquema, Arturo 

insere a gestão territorial (governança), os recursos humanos (capacitações e 

habilidades e conhecimentos tradicionais), a infra-estrutura. E acrescenta que 

há processos mais simplificados para Meios de Hospedagem que a norma 

15.401, como por exemplo: Programa Pequenos e Notáveis, é um sistema on 

line e com tutores que auxiliam os hotéis. 

Segundo Arturo, este sistema apresentado por ele, um desenho de 

“Desenvolvimento Local Integrado Sustentável”, foi utilizado ha 10 anos em 

Parati pelos grupos da agenda 21 local e que permitiu que a própria 

comunidade estabelecesse sua forma de atuação. Hoje eles têm gastronomia 

sustentável, a coleta do óleo, compensação de carbono, etc. Arturo destaca a 

importância da participação da comunidade, e complementa dizendo que é 

preciso buscar um meio da comunidade compreender estes conceitos 

discutidos na oficina. Esta estratégia pode ser a disseminação dessas idéias 

através dos conselhos municipais. Arturo demonstra sua preocupação em 

relação a quem avalia este processo? Quem verifica se as empresas estão se 

adequando?  

Gustavo (palestrante) - em resposta aos apontamentos feitos pelo Icaro, 

Gustavo afirma que este desenho apresentado por ele, requer um 

planejamento à longo prazo e em profundidade e desta maneira faz todo 

sentido que tenha um sistema de qualificação com a academia, o Sebrae, 

SENAC, CNC, associações de classe , como o Programa Pequenos e Notáveis 

citado pelo Arturo, que era comandado pela ABIH2. Neste modelo, o destino 

não assume a responsabilidade de qualificar, mas o papel de estimular a 

qualificação, de criar condições. E afirma que a questão não é discutir 

currículo, mas trabalhar com questões já inseridas em normas técnicas. 

E sobre a questão colocada pelo Icaro em relação à valorização da UC, 

Gustavo afirma que é preciso associar esta valorização da UC ao ganho de 

dinheiro, para que tenhamos a adesão dos empresários. 

                                                        
2 ABIH – Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. 
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Icaro complementa, dizendo que a UC tem que ganhar mais valor para o 

consumidor, e desta forma o empresário visualizará os benefícios. 

Patricia afirma que temos que continuar falando sobre a importância da 

conservação. Gustavo concorda e acrescenta que a “pregação” é realmente 

muito importante, mas que às vezes esta fala não é assimilada por alguns 

pequenos empresários, então ele acredita que seja melhor falar do ganho 

financeiro em um primeiro momento pra depois chegar na questão ambiental, 

esta seria “uma estratégia de transmissão de mensagens para receptores 

específicos.” 

Em relação à questão: Quem financia este processo? Gustavo coloca que 

inicialmente o poder público, mas gradativamente a iniciativa privada. Em 

relação à legislação, ela deve ser cumprida, é a premissa e que as boas 

práticas vêm depois do atendimento à legislação. 

André (ex aluno do MBA, gestor ambiental e membro da Câmara Técnica 

de ecoturismo de Ilhabela) - A primeira questão é direcionada ao Gustavo. 

Quais ações de marketing intermediárias poderiam ser feitas? Ou seja, para 

dar visibilidade àquela empresa que está a caminho da conquista do selo. E 

uma outra questão é voltada para a equipe do CEDS, qual a relação da marca 

que foi votada no site e o selo? 

Gustavo – Coloca que estas ações de marketing antes da certificação são 

realmente difíceis de serem feitas. O governo em geral não investe em 

marketing antes da certificação. O palestrante cita o caso que a ABETA passou 

em relação a isto. A sugestão de Gustavo para comunicar os benefícios, é 

trazer empresários que passaram por um processo de certificação para 

apresentarem os benefícios para a comunidade como o Pedro da Omnimare 

por exemplo. Os benefícios estão relacionados à economia (de energia por 

exemplo) e à vantagens competitivas. 

Eliote (monitor de artes da prefeitura municipal de Caraguatatuba, 
ministra aulas em um curso de artesanato sustentável) – Como tornar o 
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selo mais acessível sem que ele perca sua credibilidade? Para que artesãos 

por exemplo possam aderir. 

Gustavo – em resposta ao Eliote, Gustavo responde que o caminho é criar 

estrutura de qualificação profissional e empresarial. A academia, o sistema “S” 

(SENAC, SENAI) e outros, devem se envolver.  O Fundo de Amparo ao 

Trabalhador deve ser utilizado 

Icaro - em resposta ao Eliote, por exemplo o caso citado do artesão, se ele 

buscar a matéria-prima de forma sustentável, ele já apresenta um diferencial. É 

possível fazer a divulgação deste artesanato e mostrar que já há uma 

aproximação deste artesanato com a UC. 

Patricia – em relação às marcas, podemos ou não utilizá-las como uma marca 

do Programa ou como uma marca do selo. Na última oficina iremos discutir 

esta questão. 

Sabrina (SECTUR de São Sebastião) – cita a Governança do LN já existente 

e questiona sobre o momento de sairmos da teoria e iniciarmos a prática. 

Telma (diretora de Turismo da SECTUR de São Sebastião) – coloca que as 

considerações feitas são super pertinentes, mas que este processo 

apresentado é de longo prazo (20 anos) e destaca a urgência devido a Copa 

do Mundo para mostrarmos o nosso diferencial. Telma explica que há 100 

empresários capacitados pelo Sebrae no Projeto Circuito LN e que é preciso 

aproveitar este trabalho já realizado. E acrescenta que o empresário do LN é 

muito resiliente, difícil de captar. 

Patricia – coloca que já estamos trabalhando  junto ao Circuito LN. 

Fredê – coloca que até pouco tempo atrás os gestores das UCs trabalhavam 

praticamente sozinhos, e que hoje já têm conselhos consultivos, parcerias e 

uma maior integração entre os demais gestores de UCs da região. 
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Fredê complementa que o conselho consultivo do Mosaico poderia auxiliar 

nesta governança. E ainda faz colocações a respeito dos envolvidos neste 

processo, gestores das UCs, representantes do Sebrae etc. demonstrando que 

já estamos contemplando vários atores sociais importantes para o processo, 

para não “reiventarmos a roda”. Fredê destaca a importância do marketing e do 

endomarketing. 

Ana Rosa (Moradora do Sertão de Ubatumirim, produtora de açaí da 
Jussara, mandioca e banana) – ela trabalha em parceria com o IPEMA, com 

12 produtores de jussara, coloca que tem 5000 kg de Jussara em uma Câmara 

fria, pois tiveram dificuldade de obter o selo para colocar o produto no mercado. 

Fredê – diz que este é o nosso desafio e que estamos reunidos pra criar as 

condições pra que experiências como esta citada avancem. E complementa 

que há outros casos que apresentam dificuldades para alavancarem, alguns 

devido ao jurídico da Fundação Florestal, outros que cabe à própria associação 

evoluir, mas estas questões serão resolvidas de acordo com a nossa 

capacidade de organização e de busca de solução. Em suma, Fredê coloca 

que o nosso desafio está em como avançar em normalização, em estratégia de 

mobilização, em comunicação e marketing. 

Icaro – ainda em relação ao caso da produtora de Jussara, ele coloca que 

casos como este poderiam ser trabalhados para criarmos algum tipo de selo 

por exemplo, que ajude este negócio. Os gestores precisarão lidar com as 

normas gerais e os arranjos locais. E ainda coloca que é preciso encontrarmos 

estratégias jurídicas/administrativas que não prendam  a gente em todas as 

burocracias. 

Lucila e Fredê - convidam Ana Rosa pra participar da próxima oficina de 

experiências exitosas. 

Gustavo – indica o Sebrae para que eles atendam os requisitos da vigilância 

sanitária.  
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Ana Rosa – esclarece que eles trabalham com uma cozinha construída pelo 

Petrobrás Ambiental e em parceria com o Ipema. Mas agora o Ipema está 

trabalhando com o Projeto Funbio e apenas com duas pessoas e que eles não 

estão tendo condições de ajudá-los como antes. 

Gustavo – chama a atenção para a presença de uma representante do Sebrae 

de Ilhabela e que poderia indicar um colega de Ubatuba para orientar estes 

produtores. E resgata da fala do Icaro, que em um processo integrado de 

capacitação, este problema já teria sido resolvido antes de começara a perder 

polpa de Jussara. 

Jorge (Secretaria de Turismo de Caraguatatuba e faz parte do Conselho 
do Núcleo Caraguatatuba do PESM) - diz que em 2009, no início do trabalho 

do Sebrae na região,  estavam tentando dar uma destinação para a produção 

de pessoas do entorno do parque, pois queriam acabar com a cultura de 

extração de recursos de dentro da UC e a estratégia encontrada foi o 

desenvolvimento do turismo sustentável rural, levando os turistas para 

conhecer os ativos rurais da região e consomem estes produtos. O mesmo 

problema também ocorreu com os maricultores (produtores de marisco), que 

tiveram todo o apoio pra produzir, mas não pra comercializar. Jorge coloca que 

o que está faltando é realmente o marketing. 

Gustavo – indica o Programa “Acessa o Mercado” do Sebrae. 

Rizzo – coloca que a atividade de observação de aves na região, está 

organizada para trabalhar com o público estrangeiro, mas para os brasileiros 

ainda não e este é o trabalho que eles estão tentando organizar neste contexto 

das oficinas do CEDS, pois o turista brasileiro ainda não tem o hábito de 

contratar o guia e não utiliza muitos dos serviços que eles podem oferecer.  

Rizzo coloca que este Plano de Competitividade apresentado será importante 

para que eles trabalhem com o público brasileiro. 

Gustavo – esclarece que o que ele apresentou não foi um plano, mas sim uma 

idéia, que pode ser detalhada e chegar a um plano. E destaca que o ponto de 

partida desta idéia ou de um futuro plano é considerar a massa crítica já 
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formada, conforme citou a Telma em relação ao grupo formado e empresários 

já capacitados pelo Sebrae no Projeto Circuito LN.  

Icaro – diz que pensando em um selo que funcione também como uma rede de 

negócios, nada impede que o mercado do Rizzo também seja o mercado de 

outros produtores sustentáveis a partir da sua divulgação. Desta forma o Rizzo 

ainda estaria contribuindo para a valorização do seu produto, à medida que 

teria um maior número de pessoas interessadas em conservar a natureza.  

Rizzo - apresenta sua dúvida em relação a ter mais um selo, já que o Roteiro 

700 Aves também tem uma marca. 

Lucila – coloca que podemos ter as marcas das atividades locais.  

Icaro – acrescenta que o selo do LN deveria alavancar os outros existentes e 

não destruí-los. 

Sabrina – apresenta uma dúvida, dizendo que a marca que ele criou foi para o 

roteiro e o selo seria para adesão do produto dele. 

Gustavo – concorda com o Icaro, que qualquer estratégia que for estabelecida 

ou detalhada ou decisão que for tomada, deve considerar as iniciativas já 

existentes. E acrescenta que como será esta adesão ao selo, quem será a 

instância de governança (se o Mosaico ou o Circuito), enfim, estas questões 

ainda precisarão ser pensadas com mais calma. 

 Jorge – esclarece a diferença entre marca e selo, dizendo que selo é 

qualificativo e marca transmite o conceito, a atividade. 

Inês – diz que em Ilhabela se discute muito se a vela é um produto ou a “marca 

Ilhabela”. E afirma que é muito sério relacionarmos o conceito de uma cidade 

ou região a um produto. Algumas pessoas acreditam que esta marca já é muito 

forte e outras acreditam que não seja adequada. A empresa “Linhas e Laudas” 

está desenvolvendo um trabalho na região e afirma que aquilo na verdade é 
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um produto, mas que já está no inconsciente das pessoas que logo associam 

ao município. 

 Roberta (relatora) – apresenta sua reflexão acerca das questões já 

apresentadas a respeito desta polêmica entorno do selo x marca e coloca que 

a marca 700 Aves representa a atividade de Bird Watching na região, que está 

sendo trabalhada em forma de roteiros voltados à um público de brasileiros e 

iniciantes nesta atividade.  

E destaca que uma questão, inclusive discutida esta semana em uma reunião 

com o grupo que está trabalhando estes roteiros, foi a necessidade de 

estabelecermos critérios para escolha de fornecedores de serviços que serão 

incluídos nos roteiros sustentáveis que estão sendo construídos. E acrescenta 

que com o selo “Amigos do Parque”, por exemplo, já poderia ser este um 

critério para as empresas fazerem parte deste roteiro proposto e desta forma 

teríamos de maneira gradativa a formação de uma cadeia produtiva 

sustentável.  

Em relação à colocação feita pela Telma a respeito da existência de 100 

empresários qualificados pelo Sebrae, Roberta faz uma observação que deve 

ser feita uma releitura desta qualificação, já que provavelmente esta não esteja 

voltada para a questão da sustentabilidade. 

Fredê – sugere que, enquanto não definimos a nomenclatura, ao invés de 

utilizarmos o “selo amigos do parque”, que utilizemos “Turismo Sustenável no 

LN”. 

 Icaro – acredita que o selo “Amigos do Parque” pode ser uma experiência 

local que contribua para a criação deste selo do LN. 

Kelen (gestora da atual Estação Ecológica Tupinambás e futuro Parque 

Nacional Marinho de Alcatrazes) – destaca a importância de trabalharmos o 

marketing e acrescenta que o foco deve ser a UC, pois o público em geral 

ainda não sabe o que é uma unidade de conservação.  
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Kelen faz outra consideração em relação às estratégias de marketing serem 

pensadas para cada perfil de público e definir qual seria o nosso público-alvo 

neste primeiro momento e complementa relatando o cenário atual das UCs, 

que a “boa administração de uma UC começaria com a abertura e com um 

pacto com a sociedade” e que este selo seria um pacto com a sociedade. 

Kelen acredita que deveriam ter os selos dos produtos e o selo do Programa e 

resgata a fala da Telma em relação à urgência pensando na Copa do Mundo 

de 2014. 

Kelen relata sobre uma parceria da UC que ela é gestora, com os Yates Clubes 

de Ilhabela e Barra do Una, para o projeto “Avistagem de Cetáceos”. Em uma 

primeira chamada tiveram 80 barcos inscritos. A UC está utilizando este projeto 

como uma ferramenta científica e de educação ambiental, pois um pesquisador 

da USP está trabalhando com eles no levantamento desses animais. Ela 

utilizou este exemplo pra dizer que nós não exploramos o que temos em 

termos de recursos e atrativos naturais. 

Icaro – com base no que a Kelen falou, Icaro coloca que projetos como este 

poderiam contribuir para alavancar o selo “Amigos do Parque”, pois é um novo 

negócio, o passeio para observar cetáceos e a partir desta atividade poderia 

ser formada uma cadeia produtiva, como quem fornece o lanche etc. A idéia do 

selo “Amigos do Parque” é uma estratégia que seria como a UC estivesse 

liderando esta iniciativa de Turismo Sustentável, ou seja, “são as UCs 

oferecendo uma oportunidade de negócio para quem está em seu entorno, sito 

fortalece as UCs e é coerente com os objetivos gerais do trabalho.” 

Roberta (relatora) – coloca uma dúvida pra ser esclarecida a respeito da 

possibilidade do uso de normas já existentes para adesão ao selo que estamos 

propondo, como por exemplo, para o meio de hospedagem obter o nosso selo, 

ele deverá se adequar a norma já existente de sustentabilidade em meios de 

hospedagem. 

Gustavo – confirma que é realmente esta a idéia. 
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Lucila - apresenta as estratégias definidas nesta oficina e esclarece o 

atendimento às normas já existentes seria em um segundo momento, pois para 

a adesão inicial a empresa assumiria um compromisso de atender aos 

princípios do CBTS esta adesão inicial já possibilitaria o acesso ao marketing 

proporcionado pelo selo. 

ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA OFICINA 

1. Articulação com atores locais e iniciativas já existentes (Circuito Turístico 

LN, Sebrae, associações, etc.) 

2. Capacitação/construção de competências 

3. Adesão aos princípios de Turismo Sustentável 

4. Elaborar boa estratégia de marketing 

5. Construção do selo do LN 

6. Montar rede de negócios sustentáveis (relação econômica e divulgação) 

7. Definir Instância de governança territorial 

8. Identificar público-alvo 

9. Análise de casos (observação de aves, Jussara, etc.) 

Icaro – Sugere que trabalhemos com selos locais a princípio para depois 

partirmos para um selo do LN. 

Patricia – A partir dos resultados desta oficina poderemos montar um conceito 

e a partir deste conceito os participantes poderão opinar. 

Ivana (Sebrae de Ilhabela) – aborda a Lei Geral dos Municípios, que alguns 

dos municípios do LN ainda não atendem e outros precisam se adequar. No 

caso da Ana Rosa, produtora de Jussara, poderia por exemplo disponibilizar o 
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produto para merenda escolar. A Lei Geral do Município acaba facilitando a 

vida das micro e pequenas empresas. 

Arturo – Em relação a construção das diretrizes, do documento mencionado 

pela Patricia, Arturo acredita que os participantes deveriam contribuir com 

propostas de quais seriam os requisitos dos produtos e serviços relacionados 

ao turismo, para que os empresários pudessem fazer a adesão ao selo. 

Lucila – Os requisitos seriam os princípios de Turismo Sustentável do CBTS e 

aqueles valores (identidade, valorização do ambiente, know how etc.) 

apresentados anteriormente. 

Um participante questiona sobre uma data para a finalização desta proposta, 

pensando na urgência em relação a Copa do Mundo de 2014. Lucila coloca 

que temos por enquanto este prazo até o final do ano, quando encerram-se 

estas oficinas pra avançar. 

Telma – coloca que já temos hoje o Bird Watching, que já é um produto; temos 

cerca de 100 empresários qualificados, talvez não na questão de 

sustentabilidade, mas já é um começo. Então começamos a ter um grupo que 

possa desenvolver um projeto piloto para que talvez até meados do próximo 

ano (até agosto de 2013) tenhamos algo pronto. Telma ainda afirma que o Bird 

Watching é um produto interessante para posicionamento da região. 

Rizzo – Cita que na semana que antecedeu a oficina o grupo que está 

elaborando o Roteiro de Bird Watching se reuniu com a Roberta e a Sabrina e 

o trabalho foi bastante produtivo. Rizzo então sugere que sejam formados 

outros grupos de trabalho, com os empresários, por exemplo, para que as 

discussões avancem também fora das oficinas.  

Considerações finais dos membros da Mesa Redonda 

Gustavo – elogiou as discussões do dia e destaca que quem não está inserido 

diretamente no processo consegue visualizar melhor o amadurecimento das 

discussões, da formação da “massa crítica”. 
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Gustavo destaca e elogia a mudança de cenário em relação às UCs, que antes 

estavam de portas fechadas e hoje é “proponente de um processo de 

organização de um território”. 

Gustavo apresenta sua reflexão e diz que hoje temos no litoral norte a criação 

do Mosaico de UCs, o Circuito Litoral Norte e a “massa crítica” que está sendo 

formada neste processo do COMDIAL. Portanto, temos um conjunto de 

condições surpreendentes e ótima capacidade do grupo em traduzir conceitos 

e colocá-los em prática, além dos exemplos citados, como o caso das 700 

Aves, da APA Marinha de Alcatrazes e do 5000 kg de jussara. 

A região também apresenta uma rede de suporte forte, como o Sebrae, a 

academia (UniSantos) e o CEDS.  

O palestrante agradece a participação e ainda cita que aprendeu mais nesta 

oficina que em um dia de participação na Rio + 20, com representantes do 

mundo inteiro. Para encerrar sua fala o palestrante se coloca à disposição para 

outras contribuições. 

Icaro – Agradece o convite para participar e coloca que “o espírito de 

experimentação é importante como um dos viéses estratégicos” e aprender 

com as experiências. E em relação ao que a Kelen levantou sobre a 

importância de se organizar pra termos agenda, Icaro sugere a criação de um 

calendário de produtos, pois a cada experiência poderíamos aplicar as idéias 

citadas nesta oficina. Antes de finalizar, Icaro se coloca a disposição do grupo. 

Fredê – agradece a equipe do CEDS que organizou este evento e a todas as 

contribuições dos partícipes e lembra que a próxima oficina, que será realizada 

em agosto, trará as experiências exitosas. Estamos mantendo a média de 60 a 

70 pessoas participando das oficinas e Fredê diz que fica feliz ao ouvir as 

considerações de Gustavo sobre a qualidade das discussões feitas pelo grupo. 

Patricia – agradece a participação de todos e lembra que antes da próxima 

oficina faremos reuniões com as equipes de elaboração dos roteiros. E diz que 
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a equipe do CEDS irá enviar e-mail informando as datas que estas reuniões 

irão ocorrer. 

Lucila – encerra a oficina agradecendo e parabenizando à todos os presentes 

pela participação. 
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Resultado da tabulação dos questionários de avaliação da 5ª. 
Oficina 

Segundo as listas de presença do evento, contamos com a presença de 55 

(cinqüenta e cinco) participantes. Foram preenchidos 24 (vinte e quatro) 

questionários. 

Os dados citados abaixo foram fornecidos pela equipe de comunicação do 

CEDS: 

 

 E-mails divulgando a data e local - 58 para a imprensa e 4 para as 
assessorias. 

 Divulgação da programação - A programação foi divulgada pelas redes 
sociais e em alguns sites que tinham formulário de contato. 

 Disparo de mailing com data e local da oficina - Envios - 1.640; 
envios com sucesso -  1.554; devolvidos – 86 e visualizações – 839. 

 Disparo de mailing com a programação - Envios - 1.626; envios com 
sucesso - 1.558; devolvidos – 68 e visualizações – 672. 
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17%
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32%

35%

33%

0%

Interesse em participar das demais oficinas

(6) Turismo Sustentável e 
experiências exitosas

(7) Proposta do Mosaico do 
Litoral Norte/SP e Turismo 
Sustentável

(8) Plano de Comunicação e 
Marketing

 

Sugestões: 

- Uma palestra sobre o Decreto 57.401 de 6 de outubro de 2011; 

- Enviar o material das apresentações para os participantes; 

- Trabalhar a adequação/implantação da Lei Geral nos municípios do Litoral 
Norte com foco no turismo, vocação do território. 
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Críticas: 

- Falta inserir no debate a criação de rotas de artesanato; 

 

Elogios transcritos na íntegra: 

- “Muito pertinente a presença do Gustavo. Ótimo!”; 

- “Parabenizar, muito produtivo e alto nível de esclarecimento e caminhos a 
seguir.” 

- “Parabéns: apoiar e valorizar experiências mais exitosas.” 
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Considerações Finais e Sugestões da Relatoria 

 

A 5ª. Oficina “Construindo o Selo de Turismo Sustentável LN” chega a um 

nível de discussão muito elogiado por palestrantes convidados. 

E dentre as considerações feitas podemos destacar e analisar: 

 O conselho do Mosaico de UCs da região e o grupo gestor do Circuito 

LN, o Fórum Regional do Litoral Norte; foram citados como possíveis 

Instâncias de governança deste processo. Inicialmente tínhamos a 

proposta da primeira oficina de formar dois novos grupos: GTO – Grupo 

de Trabalho Operacional e GTE – Grupo de Trabalho Estratégico. Sendo 

o primeiro formado para atuar mais efetivamente no processo de 

planejamento e execução de algumas ações e o segundo formado para 

atuar nos arranjos institucionais, para a efetivação de parcerias em prol 

dos objetivos propostos.  Os grupos foram formados conforme citação 

abaixo extraída do Relatório da primeira oficina realizada em 18 de 

outubro de 2011. 

“Parceiros Institucionais 

GTO – Grupo de Trabalho Operacional: 

CEDS, SETUR/SP, IF, FF, UNITAU, FATEC (?) - Juarez, ETEC – 
(?) Roberta, PM’s (M. Amb. e Turismo), Fórum Regional LN, Sala 
Verde Ubatuba, Marco Perrotti, Herman Schimidt, Azimute, 
Instituto Terra e Mar – Rita, Green Way – Liza, Assoc. Monitores 
São Sebastião, Cristiane Alves/Juquehy  

GTE – Grupo de Trabalho Estratégico: 

Prof. Mario, GTO, ComDial, ComTurs, Malu Moreira, SEBRAE (?) 
– Ivana e Fabiana, Caete Ecolazer,CBH/LN (?), Ass. Costa 
Alcatrazes, Conecta, Conselhos das UC’s,”   

Temos tido nas oficinas, a participação de uma importante membro do 

Fórum Regional do Litoral Norte, Telma De La Monica, além de outros 

representantes; e os gestores das UCs regionais estão diretamente 

envolvidos neste processo. Mas talvez seja importante termos 

representantes do Fórum e do Conselho do Mosaico como membros de 

um grupo maior formado e com termo de compromisso assinado, 

especificamente para atuação neste processo proposto, conforme 

pensado e definido pelos participantes nas primeiras oficinas. E que 
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realmente se aproveite ações em andamento de ambos os grupos, que 

seja feito um trabalho de forma integrada. 

 A sugestão da criação de grupos de trabalho para que o trabalho avance 

entre as oficinas, citada anteriormente, foi reforçada, porém a sugestão 

inicial era a divisão a partir dos municípios e desde a 4ª. Oficina a 

proposta é para reunião de grupos de trabalho formados a partir dos 

roteiros propostos. 

 Sugestão da criação de selos locais para depois termos um selo do 

Turismo Sustentável no LN. 

 A importância do marketing foi constantemente enfatizada. 

 A construção de competências foi colocada como foco a ser seguido e o 

selo, ou os selos locais, foram citados como instrumentos. 

 A adesão ao selo se daria a partir do compromisso do empresário em 

atender a princípios do turismo sustentável do CBTS – Conselho 

Brasileiro de Turismo Sustentável. 

 A partir da adesão do selo (ou de algum dos selos), o empresário já 

começaria a ser beneficiado pelas ações de marketing. É preciso, 

portanto, avançar nas parcerias e captação de recursos para a execução 

de ações que serão indicadas na última oficina.  

 A utilização de normas de certificação já existentes, em um segundo 

momento, como meta após a adesão, e não a criação de outros 

requisitos. Portanto, é preciso agora definir quais normas serão 

consideradas neste processo. 

 A urgência de termos algum produto formatado devido a Copa do Mundo 

de 2014 foi citada por muitos participantes. 

As discussões estão avançando, no entanto, é importante este resgate de 

questões definidas em oficinas anteriores em comparação com as novas 

propostas para que a reflexão seja completa, referente ao processo como um 

todo. 

 

  


