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Linha do TempoLinha do Tempo
 1980’s – Ecoturismo – conceito e apropriação pelo mercado. 

 1987 - Desenvolvimento sustentável – conceito – Our Common Future, World 
Commission on Environment and Development

 1992 - Rio – Eco92 – Agenda 21 – Declaração RIO 92

 1993 - FSC – setor madeireiro,  assembléia de constituição.

 1999 - Rainforest Alliance – Projeto de certificação de Ecoturismo. Sanabria.

 2000 - WWF – Certificação do Ecoturismo – Análise de programas. Turismo 
Sustentável.

 2000 - Mohonk – Proposta para um programa Internacional de Certificação para 
Turismo Sustentável e Ecoturismo.

 2001– WWF Brasil – Estudo sobre certificação em Turismo Sustentável.

 2001– STSC – Projeto da RA.

 2002 - CBTS – assembléia de constituição.

 2003 - PCTS (BID + APEX)

 2004– Norma Nacional para Meios de Meios de Hospedagem – requisitos para 
sustentabilidade.



Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável

“Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que supre as 
necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das 
futuras gerações suprirem as suas próprias necessidades.”

World Commission on Environment and Development 
(WCED). Our common future. Oxford: Oxford University 
Press, 1987 p. 43. 



EcoturismoEcoturismo
“…um segmento da atividade turística que utiliza de forma

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar
das populações envolvidas" (EMBRATUR, 1999)

Turismo SustentávelTurismo Sustentável
“É aquele que conduz a gestão de recursos de tal forma que permita

satisfazer todas as necessidades econômicas, sociais, manter a
integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a
diversidade biológica e os sistemas que suportam a vida.” (OMT)



Ecoturismo ou Turismo Sustentável?Ecoturismo ou Turismo Sustentável?

Fonte: Tourism Certification: An analysis of Green Globe 21 and other tourism certification
programmes, WWF – UK, 2000.



Por quê ser “sustentável”?Por quê ser “sustentável”?

 Porque tem afinidade com o tema.
 Razões práticas: se não caminhamos nesta direção, não 

sobrará muito para as próximas gerações e, talvez, nem 
para a nossa.

 Porque há uma tendência de mercado favorecendo a 
postura.

 Porque o setor começa a se normatizar neste sentido.



Vantagens práticas.Vantagens práticas.
 Controlar o consumo de recursos e otimizar os processos 

produtivos.

 Melhorar a imagem da empresa graças ao respeito pelo ambiente e 
pela sociedade.

 Alcançar novos mercados, mais exigentes e especializados.

 Tornar-se mais competitivo por apresentar um negócio limpo e 
sustentável.

 Ajudar na proteção do meio ambiente para manter o bem estar da 
vida em nosso planeta.

 Melhorar a relação com as comunidades locais.

 Conservar o ambiente onde trabalha e mantê-lo atraente para os 
turistas.



Operadores e FornecedoresOperadores e Fornecedores
Organização local do turismo: Importância Organização local do turismo: Importância 
recíproca.recíproca.

Operadoras locais
Operadoras do emissivo

 Venda de grupos – grande escala
◦ Aumento de confiança, por acreditar nos 

fornecedores.
 Venda de “avulsos” – pequena escala
◦ Viabilização econômica.



Como operar sustentavelmente?Como operar sustentavelmente?

 O produto final será a soma de vários 
serviços e atrativos.

 Cada item da composição do produto 
final deve ser sustentável.



Meus fornecedores são Meus fornecedores são 
sustentáveis?sustentáveis?

 É preciso “certificar-se” disto.

Tipos de certificação:Tipos de certificação:
◦ Certificação de parceiros.
◦ Auto certificação
◦ Certificação independente



Certificação com credibilidade.Certificação com credibilidade.

 Independente
 Tecnicamente consistente
 Não discriminatória
 Transparente
 Voluntária



Na prática.Na prática.
 Preferencialmente fornecedores locais

(leak back).
 Valorização da cultura tradicional local.
 Empreendimentos que se preocupem:
◦ Com destinação do lixo.
◦ Com redução do volume de lixo produzido.
◦ Economia de recursos.
◦ Com o impacto causado ao meio.
◦ Estimulem o comércio local.



Atenção!Atenção!

 É importante monitorar as reações de 
mercado!

 É importante verificar o histórico das 
operadoras e agências!

 TRABALHO EM REDE!



Agência ou Operadora?Agência ou Operadora?

 Há diferenças legais fiscais e práticas em 
relação às duas denominações.

 Há política diferenciada de preços e 
tarifas para cada uma delas.



AgênciaAgência
 A agência de ecoturismo vende pacotes de 

ecoturismo. Podem também vender passagens 
aéreas.

 O comissionamento padrão sobre os 
serviços/produtos que intermedia é de 10%.

 Pode utilizar o regime de tributação SIMPLES.



OperadoraOperadora
 As operadoras de ecoturismo, além de vender 

pacotes, são responsáveis por toda a logística 
operacional do roteiro proposto. Para isto, 
poderão utilizar serviços de operadoras locais, 
no intuito de estimular o comércio da região 
visitada. Vendem também passagens aéreas. 
Normalmente, os maiores clientes das 
operadoras são as agências.

 Tem comissionamento de 20% sobre os 
serviços que intermedia.

 Não pode ser registrada como SIMPLES.



Elos da “Cadeia produtiva”Elos da “Cadeia produtiva”
Venda de Pacotes.

Fornecedores  Operadora Agências  Clientes 

Fornecedores  Operadora Local  Operadora Agências 
Cliente 

Grupos especiais, grandes contas.

Fornecedores  Operadora  Clientes 

Reservas de hotéis, aluguel de carros, seguro viagem, passagens, entre 
outros.

Fornecedores Agências  Clientes 



Montagem de preço de pacotesMontagem de preço de pacotes

 Acrescentando mais elos na corrente:
◦ O preço final se eleva
◦ O lucro é redistribuído



Fontes de informação.Fontes de informação.

 Marcos conceituais www.turismo.gov.br
 www.brotas.sp.gov.br
 www.projetobagagem.org
 www.wwf.org.br
 www.vitaecivilis.org.br
 Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 

www.imapi.org
 www.rainforest-alliance.org
 www.fsc.org



FSC FSC –– certificação florestalcertificação florestal

Fonte: www.fsc.org






















