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RESUMO  
 

Este estudo tem como ponto de partida a importância das inovações tecnológicas na 

evolução da humanidade e como estas inovações impactam a natureza e as 

relações sociais. Traz também, cronologicamente, o histórico do debate internacional 

sobre a evolução do conceito de “Desenvolvimento Sustentável” e os principais 

acordos e mecanismos que buscam amenizar o impacto da ação humana no 

planeta, para que as gerações futuras possam usufruir dos recursos necessários 

para garantir uma boa qualidade de vida. Evidencia o importante papel da iniciativa 

privada para o desenvolvimento social e econômico das comunidades, e relaciona 

algumas normas e ferramentas de gestão da “Responsabilidade Social Empresarial”. 

Discorre, ainda, sobre a tendência de a ciência contábil extrapolar a visão 

estritamente econômica, passando a medir e considerar os dados ambientais e 

sociais nas decisões estratégicas, o chamado “Tripé da Sustentabilidade” 

(Econômico, Social e Ambiental). Coloca o turismo e a gestão hoteleira na 

perspectiva do Desenvolvimento Sustentável e da Responsabilidade Social 

Empresarial. Utiliza como referência metodológica o relatório de sustentabilidade do 

“Grupo Spier”, responsável pelas atividades de um hotel situado na África do Sul, 

que aplica os indicadores de sustentabilidade propostos pelo GRI – Global Reporting 

Initiative. Por fim, após análise do citado relatório foi elaborado um plano de ação, 

com base na metodologia das quatro condições sistêmicas da sustentabilidade 

proposta pela TNS – The Natural Step, para indicar os caminhos que este hotel 

deverá seguir para a busca da sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social, Turismo, 

Hotelaria. 
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ABSTRACT 
 

This work has as starting point on the importance of the technological innovations in 

the evolution of the humanity and as these new technologies impacts the nature and 

social relations. Describe the international debate on the evolution of the concept of 

“Sustainable Development”, the main agreements and mechanisms that they search 

to brighten up the impact of the human activities in the planet, so that the future 

generations have the chance to use the same resources that we used and to take 

care of its necessity. Evidences the important roll that private sector has in the social 

and economic development of society, and relates some norms and tools to manage 

“Corporate Social Responsibility”. Discourses on the trend that accounting have to 

surpasses the economic vision and start to measure and to consider the environment 

and social data in the strategic decisions, the “Triple Botton Line” approach 

(Economic, Social and Environmental). It places the tourism and the hotelier 

management in the perspective of the Sustainable Development and the Corporate 

Social Responsibility. Use as methodology reference the sustainability report of 

“Spier Group”, responsible for the activities of a hotel situated in South Africa, that 

considered the GRI – Global Reporting Initiative. After the analysis of the report was 

elaborated an action plan on the basis methodology of the four systemic conditions of 

the sustainability proposal for the TNS – Natural The Step. 

 

Keywords: Sustainable Development, Corporate Social Responsibility, Tourism, 

Hotelier. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A civilização humana já desenvolveu inúmeras tecnologias para a produção mais 

eficiente tanto de produtos artesanais quanto dos industrializados, visando seu maior 

conforto. No entanto, as conseqüências dessas inovações tecnológicas nem sempre 

são consideradas, podendo gerar um impacto negativo nas relações sociais das 

comunidades, como por exemplo, perda da identidade tradicional e/ou na 

degradação ambiental. 

 

Itens como, o persistente quadro de pobreza em muitas localidades, a falta de uma 

gestão econômica eficiente, a degradação ambiental e as desigualdades sociais 

estão ameaçando o progresso até então conseguido pela humanidade. 

 

Para compensar os estragos causados pelo uso inconseqüente e pela abrangência 

global dos impactos negativos das novas tecnologias, os seres humanos passam por 

uma crescente onda de busca por uma consciência global, onde um grupo 

significativo de pessoas se mobiliza para refletir sobre os impactos e difundir a forma 

mais benéfica do uso de novas tecnologias em nossa sociedade. Será necessário 

modificar a lógica restrita de desenvolvimento vigente para uma visão holística de 

desenvolvimento, onde a qualidade de vida da sociedade é considerada no projeto 

de crescimento econômico. 

 

A importância de um desenvolvimento de longo prazo é pauta de discussão de 

vários encontros entre líderes mundiais, que buscam relacionar o crescimento 

econômico do presente à preservação ambiental e equidade social. Estes assuntos 

foram tratados com profundidade em vários encontros internacionais. Vale ressaltar 

a divulgação do relatório “Nosso Futuro Comum” elaborado pela Comissão 

Brundtland em 1987, quando foi consensuado entre empresários e ambientalistas a 

definição de Desenvolvimento Sustentável – “Desenvolvimento que permite o 

atendimento das necessidades das presentes gerações sem comprometer o 

atendimento das necessidades das futuras gerações”. 
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Para que este conceito seja colocado em prática e gere resultado, será necessária 

uma atuação conjunta das diversas instituições que compõem nossa sociedade, 

sejam elas públicas ou privadas, locais ou globais.  

 

No setor privado, em que os lucros financeiros formam os fundamentos em que os 

negócios são construídos, inúmeras empresas estão buscando soluções que criem 

valor para a sociedade e, ao mesmo tempo, agreguem valor aos negócios. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável passa a ser assimilado pelas lideranças 

empresariais como uma nova forma de gerir os negócios sem degradar o meio 

ambiente e sem ampliar as desigualdades sociais. Essa cultura deve ser estendida a 

todos os níveis da organização, para que seja formalizado um processo de 

identificação do impacto da produção da empresa na sociedade e resulte na 

execução de um projeto que alie produção e desenvolvimento social. 

 

O desenvolvimento de ferramentas de gestão, que auxiliam as empresas a gerirem 

seus processos produtivos de forma mais eficiente, com menos desperdícios e 

orientam para a destinação correta dos resíduos foram aprimorados no final do 

século passado. Estas ferramentas ajudam as empresas a contabilizarem seus 

ativos e passivos ambientais. 

 

Contudo, internalizar o conceito de eficiência energética e a gestão adequada dos 

impactos ambientais nas empresas, não é suficiente para reverter o quadro de 

insustentabilidade de nossa sociedade. A questão da sustentabilidade integra 

também os aspectos sociais e políticos, onde metodologias de medição são mais 

subjetivas. 

 

Serão apresentadas nesse trabalho algumas ferramentas, normas e indicadores 

visando enxergar o quadro da sustentabilidade como um todo, observando os três 

pilares da sustentabilidade (econômico, ambiental e social). Além de alguns 

aspectos do relacionamento da empresa com as partes interessadas no negócio, ou 

seja, qualquer indivíduo ou grupo que é afetado pelas ações da empresa e/ou possa 
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afetar a empresa por meio de suas opiniões ou ações, também será abordada neste 

trabalho. 

 

Devido ao grau de capilaridade e interconectividade com todas as partes da 

economia, o turismo representa uma das maiores fontes de atividade econômica no 

mundo, podendo ser um valioso instrumento para a sustentabilidade quando 

explorado de maneira integrada ao conceito de sustentabilidade, contribuindo para 

melhorar o padrão de vida em áreas subdesenvolvidas, mobilizando a população 

para a preservação ambiental e social do destino turístico, além de ser um poderoso 

veículo para promoção da paz. 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as atividades e propor ações de 

melhoria de um empreendimento hoteleiro, levando em conta os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

 

Este estudo utiliza o relato de um empreendimento hoteleiro que tomou como base 

os indicadores de sustentabilidade do GRI – Global Reporting Initiative (ONG que 

estimula a sustentabilidade das empresas através da definição de indicadores que 

medem os impactos econômicos, ambientais e sociais da empresa). Após a análise 

dos dados, será aplicada a metodologia do TNS – The Natural Step para indicar os 

caminhos que este hotel deverá seguir para a busca da sustentabilidade. 

 

A questão principal a ser pesquisada é: De que maneira um empreendimento 

hoteleiro pode integrar o conceito de Desenvolvimento Sustentável em sua gestão 

estratégica ao utilizar indicadores de sustentabilidade e ferramentas de gestão 

formuladas à luz da Responsabilidade Social Empresarial? 

 



 4

2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Macrotransição 
 

O início do terceiro milênio traz um desafio para humanidade – desenvolver sem se 

destruir. Vivemos um período de mudanças rápidas e irreversíveis em nível global. 

Novas tecnologias na área de energia e transporte, e principalmente na área de 

informação e comunicação, são os principais catalisadores destas mudanças. 

 

Segundo Ervin Laszlo, estamos passando por uma fase crítica onde podemos rumar 

para o colapso ou para estabilidade. “Macrotransição é uma mudança profunda, 

abrangente e irreversível que ocorre em todos os níveis e sistemas. Quem as pilota 

é a tecnologia e quem toma as decisões é a consciência de uma massa crítica de 

pessoas”. (LASZLO, 2001) 

 

De acordo com Laszlo, as macrotransições são caracterizadas por quatro (4) fases: 

1) A fase precursora: Inovação nas tecnologias hard (ferramentas, máquinas, 

sistemas operacionais) traz maior eficiência na manipulação da Natureza para 

fins humanos. 

2) A fase de transformação: As inovações nas tecnologias hard mudam 

irreversivelmente as relações sociais e ambientais, produzindo sucessivamente; 

• um nível mais alto de produção de recursos; 

• crescimento mais rápido da população; 

• maior complexidade social; 

• impacto crescente no ambiente social e natural 

3) A fase crítica: As relações sociais e ambientais transformadas pressionam a 

cultura dominante, questionando os valores, as cosmovisões, a ética e as 

ambições das pessoas – numa palavra, sua consciência. Dependendo dessa 

evolução, a trajetória do desenvolvimento se bifurca. 
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4)  

a) A fase do colapso: Os valores e a visão da massa crítica de pessoas na 

sociedade são resistentes à mudança, ou mudam com excessiva lentidão; as 

instituições estabelecidas são demasiadamente rígidas para permitir a 

transformação oportuna. A complexidade social, ligada a um ambiente em 

degeneração, cria tensões incontroláveis; a ordem social fica exposta a uma 

série de crises que logo degeneram em conflito e violência, podendo em 

última análise, fazer surgir o crime e a anarquia. 

b) A fase da irrupção: A consciência de uma massa crítica de pessoas evolui 

em tempo hábil, transferindo a cultura da sociedade para um modo mais bem 

adaptado. À medida que essa nova cultura é aceita, a ordem social – 

aperfeiçoada e ditada por valores mais adaptados e por uma visão evoluída – 

se estabelece nas condições transformadas da comunidade. 

 

Segundo Laszlo, as diferentes Eras vividas pela humanidade são compostas por 

estas 4 fases. O início destas Eras é caracterizado pela descoberta de tecnologias 

que modificam as relações sociais e o modo de vida destas civilizações. Já 

passamos por 3 momentos bem marcantes na história da humanidade, conforme 

descrito a seguir (LASZLO, 2001): 

• De Mythos para Theos 

• De Theos para Logos 

• De Logos para Holos 

 

Mythos foi uma era dominada pela consciência mítica, quando as forças da Natureza 

eram também as forças dos espíritos encarnados em objetos, plantas, animais e 

pessoas. O mundo todo tinha uma dimensão sagrada. 

 

Theos foi a era da consciência teísta, quando a mãe Terra era substituída pelos 

“deuses celestes” ou se subordinava a eles. A divindade cósmica e a realeza terrena 

estavam unidas para manter uma ordem abrangente, na qual a ordem abaixo reflete 

a ordem acima. 
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Logos é a era que vivemos atualmente, dominada pela consciência racional, onde o 

homem é a medida e o desenvolvimento das potencialidades humanas é a meta. O 

Universo é visto como um mecanismo de relógio divinamente projetado, e 

funcionando de acordo com as rígidas leis da Natureza. 

 

Enfrentamos agora a fase crítica desta era, uma fase de mudança das sociedades 

industriais clássicas para um mundo globalmente interdependente, porém 

localmente diverso. Segue abaixo a linha do tempo da era Logos: 

1) Fase precursora – Período de construção (1860 – 1960) 

2) Fase de transformação – Período de globalização (1960 – 2000) 

3) Fase crítica – Período decisivo (2001 – 2010) 

4) (segunda década do século XXI) 

a) Fase de colapso 

b) Fase de irrupção 

 

A gestão do risco, inerente ao uso de novas tecnologias, se torna cada vez mais 

indispensável para a sobrevivência das sociedades que vivemos. Portanto a 

necessidade de uma postura ética e o sentimento de co-responsabilidade, pelos 

efeitos gerados com o consumismo exagerado e os processos produtivos 

irresponsáveis, devem ser considerados tanto pelos indivíduos quanto pelas mais 

fortes instituições públicas ou privadas (ELKINGTON, 2001). 

 

A tentativa de criar uma consciência capaz de fazer a humanidade continuar seu 

processo evolutivo, será descrita a seguir através de conceitos e ferramentas criados 

no último século. A busca pelo Desenvolvimento Sustentável, a elaboração de 

acordos, normas e protocolos consensuados entre países e organismos 

internacionais, é um indicativo da busca por uma consciência mais evoluída 

necessária para o melhor aproveitamento das novas tecnologias. 
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Desenvolvimento Sustentável 
 

O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se, por um 

lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a 

degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante desta constatação, 

surge a idéia do Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando conciliar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, ao fim da 

pobreza no mundo. 

 

A preocupação com os riscos ambientais, sociais e econômicos fez a comunidade 

internacional se mobilizar com o intuito de buscar alternativas para um novo modelo 

de desenvolvimento das nações, em busca de uma consciência de crescimento à 

longo prazo. Um breve histórico dos principais eventos, relatórios e acordos são 

descritos a seguir, em ordem cronológica. 

 

1972 – Foi lançado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 

Estocolmo, o relatório “Limites para o Crescimento” elaborado pelo Clube de Roma 

em parceria com pesquisadores do MIT – Massachusetts Institute of Technology. 

 

O Clube de Roma é um centro de reflexão e inovação composto por cientistas, 

economistas, homens de negócios, pessoas com notório conhecimento, 

representantes de estado de todos os cinco continentes que são convencidos que o 

futuro da humanidade não está determinado, e por tanto todos podem contribuir para 

melhoria de nossas sociedades. 

 

A missão do Clube de Roma é agir como um catalisador global de mudança sem 

parcialidade política, ideológica ou empresarial. Contribui para a solução do que se 

chama de problemática do mundo, ou seja, a complexa inter-relação dos problemas 

mais cruciais da humanidade – políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, 

ambientais, psicológicos e culturais. O Clube de Roma se propõe a fazer uma 

análise em perspectiva global, de longo prazo e interdisciplinar, ciente da 

interdependência crescente das nações e da globalização dos problemas que vão 

além da capacidade resolução de um único país. (www.clubofrome.org, 2007) 
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1987 – Foi lançado o “Relatório Nosso Futuro Comum” da Comissão de Brundtland, 

quando o conceito de Desenvolvimento Sustentável foi definido: “Desenvolvimento 

que permite o atendimento das necessidades das presentes gerações sem 

comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações”. O relatório 

reafirma uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam 

os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de 

suporte dos ecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade entre 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. 

(www.onu-brasil.org.br, 2007) 

 

Segundo o Relatório da Comissão Brundtland uma série de medidas devem ser 

tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas: 

• limitação do crescimento populacional;  

• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo;  

• preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  

• diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com 

uso de fontes energéticas renováveis;  

• aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em 

tecnologias ecologicamente adaptadas;  

• controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades 

menores;  

• atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).  

 

1992 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Rio de Janeiro, a ECO’92 reuniu representantes de 175 países e de Organizações 

Não-Governamentais (ONGs). Os compromissos específicos adotados pela ECO’92 

incluem três convenções: uma sobre Mudança do Clima, sobre Biodiversidade e 

uma Declaração sobre Florestas. A Conferência também aprovou documentos com 

objetivos mais abrangentes e de natureza mais política: a Declaração do Rio e a 

Agenda 21. Ambos endossam o conceito fundamental de desenvolvimento 
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sustentável, que combina o progresso econômico e material com a necessidade de 

uma consciência ecológica. (www.unb.br, 2007) 

 

2000 – Global Compact: Iniciativa desenvolvida pela ONU – Organização das 

Nações Unidas, com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional 

para a promoção de valores fundamentais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 

Meio Ambiente e Anti-corrupção. Quando foi reforçado o papel das instituições 

privadas na busca pela sustentabilidade global. Em 2006 foi estabelecida a parceria 

com o GRI – Global Reporting Initiative, ONG que estimula a sustentabilidade das 

empresas. (www.pactoglobal.org.br, 2007) 

 

Os 10 princípios estabelecidos pelo Pacto Global, são: 

• Princípios de Direitos Humanos 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 

2. Impedir violações de direitos humanos; 

• Princípios de Direitos do Trabalho 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 

4. Abolir o trabalho forçado; 

5. Abolir o trabalho infantil; 

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

• Princípios de Proteção Ambiental 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8. Promover a responsabilidade ambiental; 

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente. 

• Princípio contra a Corrupção 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina. 

 

2000 – A Cúpula do Milênio: onde 124 chefes de Estado e representantes de 191 

países da ONU resolveram adotar oito metas para o desenvolvimento a serem 

cumpridas até 2015, são elas: (www.pnud.org.br, 2007) 

1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Educação básica e de qualidade para todos 

3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher 
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4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a Aids, a malária e outras doenças 

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 

 

2002 – Princípios do Equador, IFC – International Finance Corporation, braço do 

Banco Mundial: quando foram estabelecidos critérios para o impacto ambiental de 

projetos financiados pelos bancos signatários dos princípios: considerando o 

impacto na flora e fauna, a exigência de compensações em dinheiro para 

populações afetadas por um projeto, a proteção a comunidades indígenas e 

proibição de financiamento ao uso de trabalho infantil ou escravo. No início para os 

projetos com financiamento acima de US$ 50 milhões, em 2005 o limite caiu para 

US$10 milhões. (www.ifc.org, 2007) 

 

2005 – Protocolo de Quioto: assinado em 1995 anos, só começou a vigorar em 

2005, quando 139 países o ratificaram demonstrando a real intenção da comunidade 

global de combater o aquecimento global. Segundo o acordo, os países 

industrializados que ratificaram o protocolo devem reduzir suas emissões de gases 

de efeito estufa em aproximadamente 5% abaixo dos níveis de 1990 até 2012. 

Atualmente o Protocolo de Quioto não prevê qualquer meta obrigatória para países 

em desenvolvimento. No entanto, os países em desenvolvimento têm a obrigação de 

calcular seus inventários e desenvolver políticas e medidas que reduzam suas 

emissões. (www.onu-brasil.org.br, 2007) 

 

2007 – O relatório “Mudança Climática 2007”: divulgado pelo IPCC – Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima, estabelecido em 1988 pela OMM – 

Organização Meteorológica Mundial e pelo PNUMA – Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente. O documento, resultado do trabalho de 2500 cientistas de 

130 países que passaram os últimos seis anos analisando todas as pesquisas sobre 

clima, afirma com pelo menos 90% de certeza que as mudanças climáticas das 

últimas décadas são conseqüência das emissões de dióxido de carbono e de outras 

atividades humanas. Os principais motivos para esse aumento são a queima de 
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combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como avanço da agricultura e do 

desmatamento. (www.mct.gov.br, 2007) 

 

O “Relatório Nosso Futuro Comum” da Comissão de Brundtland, publicado em 1987, 

deixou claro que o conceito de igualdade entre gerações, estava no coração da 

agenda da sustentabilidade. Porém a maioria da empresas que assinaram a Carta 

para o Desenvolvimento Sustentável, proposta pela ICC – Câmara de Comércio 

Internacional durante a ECO’92, não tinham idéia da lógica e abrangência deste 

conceito. Até onde as empresas tinham conhecimento, o desafio básico era 

simplesmente um “esverdeamento”, tornando os negócios mais eficientes e 

reduzindo custos, por meio do controle do uso de energia e na redução de emissão 

de resíduos dos processos produtivos. A Teoria do Três Pilares entra neste contexto 

com objetivo de alinhar os pensamentos sobre as dimensões do Desenvolvimento 

Sustentável. 
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Teoria do Três Pilares (Econômico, Ambiental e Social) 
 

A agenda da sustentabilidade, tida como uma tentativa de harmonizar a questão 

econômica com o pensamneto emergente da questão ambiental, ganhou uma nova 

perspectiva ao incluir a questão social neste processo. Formando assim a Teoria dos 

Três Pilares (Triple Botton Line), formulada por John Elkington , onde se propôe que 

as instituições sejam auditadas em função dos pilares econômicos, ambientais e 

sociais (Figura 1). 

 

Figura 1 – Tripé da Sustentabilidade 

 

 
Fonte: John Elkington, 2001 

 

Ao publicar um artigo numa revista de referência para o meio empresarial 

internacional (Harvard Business Review) em 1997, o diretor do Programa de 

Administração Ambiental da Universidade de Michigan, Stuart Hart, explicou que o 

problema é mais complexo e vai além do controle da poluição. “Mesmo que todas as 

empresas no mundo desenvolvido alcançassem níveis de poluição zero até o ano 

2000, a Terra ainda estaria estressada além do que os biólogos se referem como 

capacidade de suporte. De forma crescente, os flagelos do final do século 20 – 

terras assoladas, pesca predatória e florestas devastadas; poluição urbana; pobreza; 

doenças infeccionas e migração – estão indo além das fronteiras geopolíticas.” 

 

Stuart Hart reforça que os problemas não são simplesmente econômicos e 

ambientais, tanto em suas origens quanto em sua natureza, ao concluir que as 

raízes da crise são “questões políticas e sociais que excedem a ordem e a 

Ambiental Social

Econômico
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capacidade de qualquer corporação”, e forma um paradoxo, ao dizer que: “As 

corporações são as únicas organizações com recursos, tecnologia, alcance global e 

motivação para alcançar a sustentabilidade”. (HART, 2005) 

 

No entanto, será necessário um esforço em conjunto entre várias instituições, sejam 

elas públicas ou privadas, na busca por soluções mais sustentáveis. Necessitaremos 

também definir novas visões do significado de igualdade social, justiça ambiental e 

ética empresarial, para que entendamos melhor a integração destes conceitos ao 

capitalismo (ex.: capital econômico, natural e social). 

 

A cada dia, cresce no mundo o número de pessoas e organizações que 

compartilham o ideal de uma sociedade mais justa e buscam conciliar suas decisões 

com um modelo sustentável de desenvolvimento, procurando fazer com que suas 

atividades sejam regidas por práticas economicamente viáveis, ambientalmente 

corretas e socialmente justas. Há previsões de que o sucesso econômico-financeiro 

não terá longevidade sem o atendimento equilibrado das demandas sociais e 

ambientais. (ELKINGTON, 2001) 
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Responsabilidade Social Empresarial 
 

A nova realidade de mercado impõe as empresas maior investimento em outros 

atributos hoje essenciais, além do preço: qualidade, confiabilidade, serviços pós-

venda, produtos ambientalmente corretos, relacionamento ético e transparente entre 

a empresa e seus consumidores e fornecedores, além de políticas ligadas ao 

ambiente interno, como segurança e qualidade de vida de seus funcionários. As 

relações construídas com os públicos internos e externos, de forma a satisfazer as 

suas necessidades e interesses, geram valores para todos e asseguraram a 

sustentabilidade, a longo prazo, dos negócios. 

 

Tendo em vista que empresas possuem o capital, a capacidade de gestão dos 

recursos, os talentos, o conhecimento prático do mercado e as ferramentas mais 

modernas de gestão, elas podem ajudar a solucionar problemas que afetam toda a 

sociedade, como a exclusão social, o desemprego, a falta de oportunidades, 

capacitação e treinamento, entre outros, reforçando assim o compromisso com a 

construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. 

 

Embora o primeiro objetivo das empresas seja a obtenção de lucros, estas podem, 

ao mesmo tempo, contribuir para a harmonia entre o ganho financeiro, o benefício 

social e o equilíbrio ecológico. A responsabilidade social de uma empresa deve ser 

considerada como um investimento, e não como um encargo. Os ganhos 

empresariais obtidos a partir da responsabilidade social são passíveis de se 

revestirem de um valor econômico direto. (ASHLEY, 2003) 

 

O mundo da globalização, da transformação tecnológica e das transições políticas, 

criou inúmeras oportunidades para o setor empresarial que se viu obrigado a 

responder a alguns desafios, como: ampliação de responsabilidades, exigência de 

transparência, visão de longo prazo e concorrência acirrada. 

 

O aumento da complexidade dos negócios, em decorrência do processo de 

globalização, impõe ao empresariado cada vez mais investir em novos processos de 

gestão, baseado em transparência, valores éticos e diálogo, visando o 
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aperfeiçoamento das relações. Além disso, as crescentes disparidades e 

desigualdades de nossa sociedade obrigam as empresas a repensar o 

desenvolvimento econômico. 

 

As empresas estão buscando estratégias que possam, ao mesmo tempo, lhes 

garantir sobrevivência no longo prazo sem comprometer seu desempenho no curto 

prazo. Estas estratégias têm por base o DS – Desenvolvimento Sustentável e a RSE 

– Responsabilidade Social Empresarial, conceitos interligados que trazem uma 

mudança do paradigma empresarial atualmente vigente. 

 

Segundo Marcelo Linquitte, Gerente de Assuntos Institucionais do Instituto Ethos, 

em diferentes partes do mundo o envolvimento das empresas com a questão social 

foi iniciado por pressões e motivos diferentes, são elas: 

• Americana: visão que parte do mundo empresarial com um enfoque 

pragmático, “fazer o bem, faz bem ao negócio”. 

• Européia: desenvolvimento e promoção do tema liderado pelos governos e 

consumidores, com ênfase em valores éticos. 

• Latino-americana: foco na transformação social a partir das empresas. 

 

A Gestão da RSE pode ser feita de acordo com o modelo a seguir (Figura 2): 

 

Figura 2 – Pirâmide de Gestão da Responsabilidade Social Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-avaliação

Plano de ação

Sistema de 
Gestão da RSE

Relato

Gestão da
RSE 

Fonte: BSD – Business meets Social Development, 2007 
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O primeiro passo, para incorporar os conceitos de RSE na gestão empresarial, é a 

aplicação de indicadores que evidenciem o estado atual da organização na 

perspectiva dos aspectos econômicos, ambientais e sociais, que resulte num 

documento de auto-avaliação. 

 

Estes indicadores servem de base para a empresa elaborar um plano de ação com 

vistas ao desenvolvimento de um relacionamento ético e transparente com todas as 

partes interessadas no negócio (stakeholders), ou seja, que influenciam e são 

influenciados pela empresa. 

 

Na busca pela melhoria continua dos indicadores avaliados, é importante que a 

empresa inclua estes indicadores em seu sistema de gestão. Consolidado o 

processo interno de gestão da RSE, a empresa está pronta para relatar o progresso 

de seus indicadores e assumir uma postura mais transparente perante a sociedade. 

 

Tem sido crescente o número de investidores, funcionários e consumidores que 

valorizam as empresas que medem e relatam os impactos econômicos, sociais e 

ambientais de seus processos, produtos e serviços. 

 

A inclusão dos conceitos de RSE no planejamento estratégico da empresa é uma 

ótima maneira de obter informações que ajudam os tomadores de decisão a melhor 

administrar os riscos inerentes ao negócio, uma vez que levam em consideração as 

necessidades e opiniões das várias partes interessadas (stakeholders): clientes, 

funcionários, acionistas, fornecedores, governo, comunidade, meio ambiente, entre 

outros (Figura 3). 
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Figura 3 – Stakeholders de uma Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BSD – Business meets Social Development, 2007 
 

Conforme definição do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o 

termo stakehorders é: “Termo em inglês utilizado para designar as partes 

interessadas de uma empresa. Representa qualquer indivíduo ou grupo que possa 

afetar a empresa por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ela afetado”. 

 

Com uma gestão responsável é possível beneficiar todos os stakeholders fazendo 

com que não só os acionistas e proprietários lucrem com as operações da empresa, 

mas também os trabalhadores assalariados, consumidores, fornecedores e toda a 

sociedade que circunda a empresa. (ASHLEY, 2003) 
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A empresa que integra a Responsabilidade Social Empresarial em sua estratégia de 

negócio ganha vantagens competitivas, a exemplo do “Business Case para 

Sustentabilidade”, que relaciona alguns benefícios deste engajamento (BSD – 

Business meets Social Development, 2007): 

• Manter “licença para operar”; 

• Melhor reputação; 

• Maior produtividade; 

• Relações seguras com fornecedores; 

• Gerenciamento de riscos; 

• Recrutamento e retenção de talentos; 

• Retorno financeiro; 

• Inovação e aprendizagem. 
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Normas e Certificações 
 

Para que todas estas ações tenham credibilidade, é fundamental que haja um 

conjunto de certificações de sustentabilidade dessas organizações, uma orientação 

inclusiva aos processos de adequação dos parceiros e a promoção do 

desenvolvimento dos pequenos fornecedores e/ou consumidores, ou seja, um 

relacionamento mais próximo entre todos os integrantes da cadeia produtiva de um 

determinado setor. 

 

Nas últimas décadas surgiram várias normas, selos e certificações, com a intenção 

de organizar e padronizar este novo comportamento empresarial, por exemplo: 

A família ISO 9000 e ISO 14000, que já foram implementadas por 887.770 

organizações em 161 países. (www.iso.org, 2007) 

 

A ISO 9000 é referência de gestão da qualidade, ou seja, é relacionada ao que a 

empresa realiza para atender: 

• a qualidade esperada pelo cliente; 

• os requisitos de regulamentação aplicáveis; 

• a satisfação do cliente; 

• o processo de melhoria contínua da performance no negócio. 

 

A ISO 14000 é focada na gestão ambiental nas empresas, ou seja, o que a empresa 

faz para: 

• minimizar impactos negativos no meio ambiente causado por suas atividades; 

• atingir a melhoria contínua da performance ambiental. 

 

A OHSAS 18001 que foi elaborada para ajudar as organizações a formularem 

políticas e metas de saúde e segurança ocupacional, contêm requisitos de um 

sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, e permitem que uma 

organização possa controlar os seus riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho 

e melhorar o seu desempenho. Os requisitos desta norma são aplicáveis a qualquer 

organização que pretenda: (www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com, 

2007) 
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• estabelecer um sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, 

destinado a eliminar ou minimizar o risco para os trabalhadores;  

• implementar, manter e melhorar de forma contínua um Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho; 

• assegurar-se da conformidade com a política da Segurança e Saúde no 

Trabalho que estabelecer; 

• demonstrar essa conformidade a terceiros; 

• obter a certificação ou o reconhecimento de seu sistema de gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho por uma organização externa (organismo de 

certificação); ou  

• fazer uma auto avaliação e uma declaração de conformidade com esta 

norma; 

 

A NBR 16000 que utiliza as três dimensões da sustentabilidade como um de seus 

fundamentos. O atendimento as requisitos desta norma não significa que a 

organização é socialmente responsável, mas que possui um sistema de gestão que 

as auxiliam a alcançar seus objetivos relacionados com os aspectos da 

responsabilidade social. Esta norma se aplica a qualquer organização que deseja: 

(www.abnt.org.br, 2007) 

• implantar, manter e aprimorar um sistema de gestão da responsabilidade 

social; 

• assegurar-se de sua conformidade com a legislação aplicável e com sua 

política da responsabilidade social; 

• apoiar o engajamento efetivo das partes interessadas; 

• demonstrar conformidade com esta Norma ao: 

o realizar uma auto-avaliação e emitir autodeclaração da conformidade 

com esta Norma; 

o buscar confirmação de sua conformidade por partes que possuam 

interesse na organização; 

o buscar confirmação da sua autodeclaração por uma parte externa à 

organização; ou 

o buscar certificação do seu sistema da gestão da responsabilidade 

social por uma organização externa. 
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A SA 8000, uma certificação que tem como foco a excelência na gestão das 

relações de trabalho, por meio da garantia dos direitos dos trabalhadores envolvidos 

nos processos produtivos da empresa e de sua cadeia produtiva. Um dos propósitos 

desta norma é exatamente proporcionar incentivo que beneficie empresas, 

trabalhadores e consumidores através de uma abordagem ganha-ganha. 

 

Com base em normas internacionais sobre direitos humanos e no cumprimento da 

legislação local referente, a SA 8000 busca garantir direitos básicos dos 

trabalhadores envolvidos em processos produtivos. A norma é composta por nove 

requisitos: (www.sa-intl.org, 2007) 

• Trabalho infantil: não é permitido 

• Trabalho forçado: não é permitido 

• Saúde e segurança: devem ser asseguradas 

• Liberdade de Associação e negociação coletiva: devem ser garantidas 

• Discriminação: não é permitida 

• Práticas Disciplinares: não são permitidas 

• Horário de Trabalho: não deve ultrapassar 48hs/semana, além de 12hs-

extra/semana 

• Remuneração: deve ser suficiente 

• Sistemas de gestão: deve garantir o efetivo cumprimento de todos os 

requisitos 

 

A AA1000, uma norma que define um padrão de processo para a gestão da 

contabilidade, auditoria e relato da responsabilidade social, tendo como diferencial o 

diálogo com os stakeholders no desenvolvimento de metas de desempenho. 

(www.accountability.org.uk, 2007) 

 

No processo AA1000, o envolvimento das partes interessadas (stakeholders) nas 

atividades da organização, é crucial. Isto quer dizer que a organização deve utilizar 

sua liderança para possibilitar e ampliar seu diálogo com funcionários, clientes, 

fornecedores, comunidades, governo, representantes do meio ambiente, acionistas, 

entre outros. É justamente esse processo de sistematização do envolvimento das 
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partes interessadas que legitima a empresa como sendo socialmente responsável, 

tornando as informações mais confiáveis. 

 

A inclusão das partes interessadas é uma característica que distingue o processo 

AA1000 de todos os outros sistemas de gestão. O relato é um importante elemento 

do processo e a AA1000 baseia-se integralmente no padrão de relato GRI – Global 

Reporting Initiative para o qual faz referência e contribui como um parceiro essencial. 
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Ferramentas de Gestão da Sustentabilidade 
 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma instituição global independente que está 

desenvolvendo uma estrutura mundialmente aceita para relato de sustentabilidade. 

Esta estrutura, chamada Diretrizes GRI, permite às empresas e outras organizações 

a preparar relatórios sobre seu desempenho econômico, ambiental e social, 

comparáveis entre si. (www.globalreporting.org, 2007) 

 

A GRI é uma estrutura externa de relato que permite organizações a comunicar: 

• ações tomadas para melhorar desempenho econômico, ambiental e social; 

• os resultados de tais ações; 

• estratégias futuras para melhoria. 

 

As Diretrizes da GRI constituem uma estrutura para a elaboração de relatórios sobre 

o desempenho econômico, ambiental e social de organizações. As Diretrizes: 

• apresentam princípios específicos sobre a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade; 

• ajudam organizações a apresentar uma visão completa e equilibrada de seu 

desempenho econômico, ambiental e social; 

• facilitam a compatibilidade de relatórios de sustentabilidade, levando em 

conta os aspectos práticos da divulgação de informações por parte de 

organizações dos mais variados tipos; 

• ajudam a estabelecer padrões de referência (benchmarking) e a avaliar o 

desempenho de sustentabilidade relativo a códigos de conduta, padrões de 

desempenho e iniciativas voluntárias; 

• servem como um instrumento facilitador da participação das partes 

interessadas. 

 

As Diretrizes não governam o comportamento de uma organização. Ao invés disso, 

elas ajudam uma organização a descrever o resultado da adoção e aplicação de 

códigos, políticas, e sistemas de gestão. A GRI pretende fornecer uma ferramenta 

de relato que tanto incorpora quanto complementa outras iniciativas. 
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Seguem abaixo as informações sobre o aumento do uso desta ferramenta pela 

empresas (Gráfico 1), a utilização por setor da economia (Gráfico 2), por país 

(Gráfico 3) e a publicação por tipo de relatório (Gráfico 4). 

 

Gráfico 1 – Quantidade de Relatórios GRI Publicados por Ano 

 
Fonte: www.corporateregister.com 

 

A utilização do relatório GRI – Global Reporting Initiative vem aumentando desde 

sua primeira concepção em 2002. Este gráfico demonstra a aceitação de um número 

crescente de organizações pela aplicação e preenchimento dos indicadores GRI em 

seus sistemas de gestão. 
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Gráfico 2 – Quantidade de Relatórios publicados por Setor 

 
Fonte: www.corporateregister.com 

 

Pode ser observado no Gráfico 2 que os setores que mais publicam relatórios GRI, 

são os que estão mais sujeitos a multas ambientais devido a natureza de suas 

atividades, como Química, Eletricidade, Óleo e Gás, Mineração, Transporte (4 

primeiros). 

 

Os bancos ficam na 5º colocação devido ao financiamento de empreendimentos com 

potencial de impacto ambiental e social, caracterizando a co-responsabilidade da 

instituição financiadora. Os princípios do equador (citado na página 10) estimulam o 

comportamento mais transparente por parte dos bancos. 
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Gráfico 3 – Quantidade de Relatórios Publicados por País 

 
Fonte: www.corporateregister.com 

 

Instituições localizadas em países desenvolvidos como o Reino Unido, Estados 

Unidos, Japão e Alemanha, são as que mais publicam relatórios sobre suas 

atividades. Os únicos países em desenvolvimento que fazem parte da lista são o 

Brasil (19º) e a África do Sul (17º) e a Korea (23º). 

 

Está situação pode ser explicada devido a maioria das multinacionais relatarem 

somente as atividades de sua matriz, as filiais situadas em países em 

desenvolvimento geralmente não possuem um relatório próprio. 
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Gráfico 4 – Porcentagem de Relatórios Publicados por Tipo 

 
Fonte: www.corporateregister.com 

 

Pode-se observar no gráfico 4, que em 1992 as pressões de ambientalistas 

pressionaram as instituições a publicarem relatórios focados somente nos impactos 

ambientais de suas atividades (92%), sendo que 10% relatavam também sobre a 

questão de saúde e segurança do trabalhador, apenas 8% possuíam algumas 

informações sobre o relacionamento com a comunidade. 

 

Após uma década, em 2002, o cenário se tornou mais diverso com o aumento da 

variedade de tipos de relatórios. Onde 8% dos relatórios eram focados somente no 

relacionamento com a comunidade, 1% descreviam apenas atividades de filantropia 

e 48% tratavam somente da questão ambiental. Os relatórios mistos já estavam 

ganhando espaço neste momento, cerca de 18% relatavam sobre a questão 

ambiental e também de saúde e segurança do trabalhador, 8% relatavam as 

questões ambientais e sociais em conjunto, 7% relatavam sobre as questões 

ambientais, de saúde e segurança, do relacionamento com a comunidade e também 

os impactos ambientais (Chamados Relatórios de Responsabilidade Corporativa).  
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A partir da junção de relatórios que abordavam aspectos diferentes da organização, 

surgiu o relatório de sustentabilidade, que discorriam sobre a “Teoria dos Três 

Pilares” (econômico, social e ambiental), proposto por Jonh Elkington em 2001 já 

formavam 10% dos relatórios publicados. 

 

Em 2006, estimulada pela existência de ferramentas de gestão mais elaboradas 

como a do GRI, as organizações confirmaram a tendência de publicar relatórios que 

traziam informações sobre o tripé da sustentabilidade, chegando a 45% dos 

relatórios publicados. 
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A TNS – The Natural Step é uma organização internacional de pesquisa, que 

nasceu na Suécia em 1989 e hoje está presente em 10 países, trabalha com os 

maiores usuários de recursos do planeta, gerando soluções, modelos e ferramentas 

desenhadas especialmente para acelerar a sustentabilidade global. Trata os 

desafios na fonte de maneira que eles se transformem em oportunidades de 

inovação, e tem a proposta de aplicar o pensamento sistêmico ao planejamento 

estratégico para atingir um mundo social e ecologicamente sustentável. 

 

O TNS possui fundamentos baseados em princípios científicos, ecológicos e sociais, 

e um processo de desenvolvimento que conduz a um resultado favorável para todo o 

sistema, orientado por um backcasting, que significa “planejar antecipadamente a 

partir de um ponto de partida de sucesso no futuro”. 

 

Após amplo debate entre os cientistas da organização e os cidadãos da Suécia, foi 

definida as quatro condições sistêmicas da sustentabilidade, são elas: (ROBÈRT, 

2002) 

 

• Condição Sistêmica 1: 

Na sociedade sustentável, a natureza não está sujeita a concentrações 

sistematicamente crescentes de substâncias extraídas da crosta terrestre. 

Objetivo final de sustentabilidade para uma organização ou empresa: “Eliminar a 

nossa contribuição para os aumentos sistemáticos nas concentrações da crosta 

terrestre”. 

Métodos sugeridos: Substituir certos minerais que são escassos na natureza por 

outros que são mais abundantes, usar todos os materiais de mineração de modo 

eficiente e reduzir sistematicamente a dependência de combustíveis fósseis. 

 

• Condição Sistêmica 2: 

Na sociedade sustentável, a natureza não está sujeita a concentrações 

sistematicamente crescentes de substâncias produzidas pela sociedade. 

Objetivo final de sustentabilidade para uma organização ou empresa: “Eliminar a 

nossa contribuição para aumentos sistemáticos de concentrações de substâncias 

produzidas pela sociedade”. 
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Métodos sugeridos: Substituir sistematicamente certos compostos persistentes e 

antinaturais pelos que normalmente são abundantes ou que se decompõem mais 

facilmente na natureza, e usar todas as substâncias produzidas pela sociedade de 

maneira eficiente. 

 

• Condição Sistêmica 3: 

Na sociedade sustentável, a natureza não está sujeita à degradação 

sistematicamente crescente por meios físicos. 

Objetivo final de sustentabilidade para uma organização ou empresa: “Eliminar a 

nossa contribuição para a degradação física sistemática da natureza, o que fazemos 

com colheitas excessivas, inovações e outras formas de modificação”. 

Métodos sugeridos: Só tirar recursos de ecossistemas bem-administrados, perseguir 

sistematicamente o uso mais produtivo e eficiente tanto dos recursos quanto da 

terra, e agir com precaução em todos os tipos de modificações da natureza. 

 

• Condição Sistêmica 4: 

Na sociedade sustentável, as necessidades humanas são satisfeitas em todo o 

mundo. 

Objetivo final de sustentabilidade para uma organização ou empresa: “Contribuir o 

máximo possível para atender às necessidades humanas na nossa sociedade e em 

todo o mundo, e acima de todas as substituições e medidas tomadas para atingir os 

três primeiros objetivos”. 

Métodos sugeridos: Usar todos os nossos recursos de maneira eficaz, razoável e 

com responsabilidade, de modo que as necessidades de todas as pessoas cuja vida 

influenciamos no momento e as necessidades futuras dos que ainda não nasceram 

tenha as melhores possibilidades de serem atendidas. 
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Turismo Sustentável 
 

Encontram-se referências ao turismo na literatura desde o século XIX, à medida que 

o capitalismo se desenvolvia principalmente na Europa Ocidental e na América do 

Norte. O desenvolvimento tecnológico da época, em especial no setor de 

transportes, também contribuiu para o fenômeno. Mas foi só a partir da Segunda 

Guerra mundial que se desenvolveu o conhecimento de um ponto de vista científico. 

 

Segundo Lonati (1986), secretário-geral da OMT – Organização Mundial do Turismo, 

o turismo converteu-se “em um direito do homem moderno”, passando de um status 

de objeto percebido a objeto de desejo e conhecimento. 

 

Por não existir uma definição consensual sobre o conceito de turismo, existem vários 

autores com diferentes definições a respeito da atividade turística. Por isso 

utilizaremos o conceito definido pela OMT no ano de 1993, onde o turismo pode ser 

considerado como “atividades de pessoas que viajam para lugares afastados de seu 

ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de um ano consecutivo, a 

lazer, a negócios ou por outros motivos”. 

 

O turismo é uma atividade de importância fundamental para o crescimento da 

economia, não somente a sua contribuição significativa para o aumento do PIB, 

como também por sua capacidade de geração de trabalho, ocupação e renda, com 

impactos na melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Segundo a OMT, a atividade é responsável pela geração de 6 a 8% do total de 

empregos no mundo. Além disto, é uma das atividades econômicas que demanda o 

menor investimento para a geração de trabalho. Segundo pesquisa recente da FIPE 

– Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a hotelaria, um segmento intensivo em 

mão-de-obra e com peso importante na atividade turística, demanda em torno de R$ 

16.198,60 de valor da produção da atividade requerida para geração de uma 

unidade de emprego, valor este bem menor do que aquele demandado por outros 

setores econômicos, tais como, Indústria Têxtil (R$ 27.435,20), Construção Civil (R$ 

28.033,00) e Siderurgia (R$ 68.205,90). 
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Segundo a FGV – Fundação Getúlio Vargas, em sua Pesquisa Anual de Conjuntura 

Econômica, os anos de 2004 e 2005 foram positivos para as atividades relacionadas 

com o turismo. Vale ressaltar que o crescimento médio do setor de turismo em 2005 

alcançou 7,3%, impulsionado principalmente pelo setor aéreo, hotelaria e 

operadoras de turismo. 

 

O aumento da atividade turística estimulou o desenvolvimento econômico em várias 

localidades com potencial turístico, no entanto o planejamento necessário para 

atender a demanda crescente de turistas não acompanhou o mesmo ritmo, 

acarretando assim uma série de impactos para o local. Por isso observou-se a 

necessidade de um planejamento turístico sustentável para equilibrar os custos e 

benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

 

A OMT adotou a abordagem sustentável para o turismo, aplicando princípios de 

desenvolvimento sustentável a todos os seus estudos de planejamento e de 

desenvolvimento turístico. A definição da OMT para o turismo sustentável é a 

seguinte: “O desenvolvimento do turismo sustentável atende às necessidades dos 

turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia 

as oportunidades para o futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de 

todos os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas 

possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos 

processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que 

garantem a vida”. 

 

Preocupados em reduzir os impactos negativos e empenhados em estabelecer 

claramente as características específicas para o desenvolvimento sustentável do 

turismo, harmonizando seus aspectos econômicos, sociais e ecológicos, a AIEST – 

Association Internationele d’Experts Scientifiques du Tourisme, em seu congresso 

anual de 1991, apontou quatro características que devem ser perseguidas: 

• respeito ao meio ambiente natural: o turismo não pode colocar em risco ou 

agredir irreversivelmente as regiões nas quais se desenvolve; 
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• harmonia entre a cultura e os espaços sociais da comunidade receptora sem 

agredi-la ou sem transformá-la; 

• distribuição eqüitativa dos benefícios econômicos do turismo entre a 

comunidade receptora e os empresários do setor; 

• formação de um turista mais responsável e atencioso, receptivo às questões 

da conservação ambiental e sensível às interações com as comunidades 

receptoras. 

 

Apesar de se revelarem apropriadas para reduzir os impactos negativos, gerados 

pelo turismo ora praticado, a implementação destas características apontadas requer 

uma mudança na educação, voltada para o turismo. Resumidamente podem ser 

estabelecidas algumas comparações entre o turismo não-sustentável com o 

sustentável (Figura 4) 

 

Figura 4 – Comparativo Turismo Não Sustentável X Turismo Sustentável 

Fonte: Jornal Turismo da Gente – Fascículo (2002) 

 

Os planos turísticos baseados nos princípios sustentáveis só serão implementados 

com sucesso se houver um apoio político e um compromisso em relação ao turismo 

sustentável. A Agenda 21 para Viagens e Turismo estabelece o seguinte (OMT, 

2003): 
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• para os departamentos governamentais, as associações nacionais de turismo 

e as organizações comerciais representativas, o objetivo principal é 

estabelecer sistemas e procedimentos para incorporar as considerações 

sobre o desenvolvimento sustentável ao centro do processo de tomada de 

decisão e identificar as ações necessárias à criação do turismo sustentável. 

• para as empresas, o objetivo é estabelecer sistemas e procedimentos para 

incorporar as questões do desenvolvimento sustentável, como parte da 

função gerencial central, e identificar as ações necessárias à criação do 

turismo sustentável. 

 

Uma relação mais profunda entre todos os elementos que compõe o conjunto 

complexo das atividades turísticas é fundamental para que os destinos turísticos 

busquem sua própria sustentabilidade. 

 

Os principais elos da cadeia produtiva do turismo são: meios de hospedagem, 

empresas de transporte, agentes de receptivo local, atrativos turísticos, operadoras 

de turismo e agências de viagens. A interação dos diversos elementos da cadeia 

produtiva onde todos ganham proporciona um ambiente adequado para o 

desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos. 

 

A aplicação dos conceitos de sustentabilidade ao turismo é uma maneira muito 

interessante de promover o desenvolvimento social em regiões remotas ou em 

desenvolvimento, por uma série de razões (OMT, 2003): 

• Fora o transporte, o turismo não costuma consumir muitos recursos não 

renováveis. 

• Os recursos atrativos ao turista, em sua maioria, já estão disponíveis, pois 

são intrínsecos à comunidade. 

• O turismo é uma das únicas oportunidades econômicas disponíveis para 

comunidades remotas. 

• O turismo pode promover reais oportunidades de redução da pobreza, criar 

empregos para pessoas de baixa renda e estimular o desenvolvimento local. 

• O turismo já provou, em alguns locais, que pode revitalizar culturas e 

tradições. 
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• O turismo pode promover incentivos econômicos para conservação da 

natureza e da cultura local. 

• O turismo pode promover uma troca de experiências e culturas entre as 

pessoas  

 

Para o desenvolvimento dos potencias turísticos de uma região seja sustentável, é 

imprescindível que as estratégias empresariais sejam baseadas nestas visões e na 

identificação de lideranças favoreçam a aplicação destes conceitos. 

 

As organizações passaram de uma visão tradicional da maximização dos lucros e 

minimização dos custos para uma visão moderna, na qual é vista como uma 

instituição sociopolítica, voltando-se para problemas tais como proteção ambiental, 

proteção ao consumidor, controle da poluição, segurança e qualidade de produtos, 

assistência médica e social (DONAIRE, 1999). 
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Gestão Hoteleira Sustentável 
 

O crescimento do turismo internacional impõe exigências adicionais no setor de 

serviços, forçando as empresas hoteleiras a adaptarem seus serviços às exigências 

dos clientes. Um hotel visto como um provedor de serviços precisa satisfazer a 

necessidade de uma ampla base de hóspedes internacionais. Deste modo a 

empresa hoteleira precisa considerar a implementação de um sistema de gestão, 

reconhecido internacionalmente, como o gerenciamento baseado em normas 

internacionais, podendo os hotéis, cadeias de hotéis em particular, lucrarem com o 

uso de um sistema de gestão normalizado (RICCI, 1997). 

 

Segundo CASTELLI (2001), “o hotel é um estabelecimento comercial de 

hospedagem, que oferece aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para 

ocupação iminente ou temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, 

além dos demais serviços inerentes à atividade hoteleira”. 

 

Os hotéis podem ser classificados basicamente em : 

Hotéis centrais: Localizam-se em áreas de intensa atividade comercial ou de lazer. 

Considerados hotéis urbanos. Próximos a restaurantes, teatros e sedes de 

empresas, entre outros. 

Hotéis não-centrais: Encontram-se em locais de fácil acesso ao centro e principais 

pontos da cidade. Visam a atender a uma demanda específica, como a de áreas de 

atrativos turísticos. 

Hotéis econômicos: Devido a sua demanda ser de viajantes e executivos 

interessados somente em um bom apartamento para descansar, as instalações são 

mais simples, não necessitando de áreas de lazer, sauna, piscina e serviço de 

quarto 24 horas. Oferecem tarifas reduzidas, na proporção dos serviços prestados. 

Exemplos: hotéis de aeroportos, rodoviárias, entre outros. 

Hotéis-fazenda: São hotéis no meio rural, variando de uma simples pousada até um 

hotel de luxo, com infra-estrutura de lazer. São instalações em ambiente rural com 

alguns elementos que lembram atividades agrícolas e pastoris. 
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Fazenda-hotéis: Tem, na produção agropecuária, seu principal atrativo, razão pela 

qual permite aos clientes participar do dia-a-dia da atividade rural. Pousadas: Hotéis 

de pequeno porte, caracterizam-se por uma acomodação mais simples e informal. 

Resorts: Grandes empreendimentos, localizados próximos a atrativos da natureza. 

Subordinam-se a uma regulamentação para o equilíbrio ambiental, com instalações 

sofisticadas, classificação de quatro ou cinco estrelas. O primeiro resort brasileiro foi 

o Transamérica, localizado em Ilhéus (BA). 

Apart-hotéis e flats: São conhecidos, também, como hotéis-residência. Voltados 

para um público que necessita de uma hospedagem mais longa. Costumam dispor 

de quarto, banheiro, sala e uma pequena cozinha (estilo kitchenette). 

Hotéis de selva: Localizam-se no meio de florestas. Possuem uma estrutura voltada 

ao lazer, tendo como público-alvo a classe alta e os estrangeiros. Conhecidos 

também como lodges. São exemplos o Hotel Ariaú Amazon Towers e o Amazon 

Village, ambos no Amazonas. 

Spas: Voltados a hóspedes interessados em benefícios para a saúde física e 

mental, além de cuidados com o corpo. 

Hotéis-cassino: São hotéis em que a renda principal resulta dos jogos de azar. No 

Brasil, com a proibição desses jogos em 1946, este tipo de hotel deixou de existir. 

Exemplos mais conhecidos de hotéis de cassino são os da cidade de Las Vegas, 

nos EUA. 

Hotéis de lazer: Localizam-se fora dos centros urbanos. Além de amplas áreas não 

edificadas, oferecem instalações, equipamentos e serviços especificamente 

destinados à recreação e ao entretenimento. Citamos, como exemplo, a Pousada do 

Rio Quente (GO). 

Pensões: Habitações de caráter familiar que oferecem somente habitação. 

Dependendo da estrutura, pode ocorrer que o banheiro fique no corredor (banheiro 

coletivo). 

Hotéis históricos: Antigas instalações reconhecidas pelo poder público por sua 

importância histórica. São muito comuns na Europa, onde castelos da época 

medieval são transformados em hotéis de luxo. Estão sujeitos a restrições de 

natureza arquitetônica e construtiva. 
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Motéis: Localizados próximos às rodovias, com diárias cobradas por horas. Muito 

utilizados nos Estados Unidos e na Itália. No Brasil, meio de hospedagem preferido 

para o encontro de casais. 

 

A hotelaria faz parte do setor de prestação de serviços e, assim, se caracteriza como 

um produto intangível. Os hotéis são constituídos, basicamente, pelas seguintes 

áreas: 

Hospedagem: apartamentos, quartos e suítes. 

Áreas sociais ou públicas: salas de estar, salas de TV, restaurantes, bares, salões 

de eventos e de festas. 

Administração: recepção, gerência, reservas, contabilidade, recursos humanos e, 

nas grandes redes, o setor de marketing. 

Áreas de serviço: cozinha, lavanderia, vestiários, estoque e manutenção. 

Área de alimentos e bebidas (A&B): câmara frigorífica, cozinha principal e de 

banquetes, almoxarifado e outros. 

Equipamentos e estrutura: central de águas geladas, caldeiras nos grandes hotéis, 

motor gerador de energia, entre outros. 

Recreação, esportes e lazer: quadras de esportes, campos de golfe, piscinas, 

parques aquáticos e salões de jogos. 

 

Existem diferentes formas de administração dos hotéis, são elas: 

Particular: propriedades familiares ou geridas por sócios. Podem apresentar 

entraves no gerenciamento por atritos de ordem pessoal entre a equipe de 

comando. Geralmente aliam-se a centrais de reservas. Em média, costumam possuir 

100 apartamentos. 

Cadeia/Rede: originalmente eram empresas proprietárias de diversos hotéis 

espalhados por diferentes localidades. Atualmente, repassam aos investidores até 

20% do imóvel. Essa entrada de capital – que substitui a aplicação de recursos 

próprios - reduz o prazo de retorno dos investimentos e agiliza a expansão dos 

negócios. 

Arrendamento (aluguel): empresas de administração hoteleira que gerenciam o 

hotel e repassam um valor fixo ou um percentual do faturamento bruto ao 

proprietário do imóvel. 
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Time-Sharing (tempo compartilhado): fracionamento dos apartamentos do hotel 

pelas semanas do ano. Vende-se ao interessado o direito de utilização de um 

apartamento por uma semana, durante um determinado número de anos. O 

comprador poderá ocupar este local por todos os anos ou trocar por um apartamento 

de outro hotel, de qualquer parte do mundo, ligado ao sistema. 

Franchise (franquia): O investidor (neste caso denominado franqueado) adquire 

licença para montar um hotel seguindo padrões pré-estabelecidos pelo detentor da 

marca registrada (o franqueador), padrões estes que vão desde as instalações 

físicas até o sistema de gerenciamento administrativo. 

 

Segundo o Ministério do Turismo, o mercado dos meios de hospedagem no Brasil é 

composto por sua maioria de empreendimentos independentes, ou seja, a forma de 

administração é particular. As redes hoteleiras ocupam em torno de 8% do mercado 

nacional. 

 

O marketing no setor hoteleiro funciona como criador de relacionamentos e 

interdependência entre o público alvo e o estabelecimento, promovendo o produto 

hoteleiro, fixando seu espaço no mercado, difundindo e consolidando sua imagem. 

O marketing cria a confiança no produto – o que é especialmente importante no caso 

da hotelaria, por se tratar de um produto intangível. 

 

Objetivando, efetivamente, uma melhoria no atendimento, faz-se necessário: 

• definir bem o perfil do colaborador e dos funcionários; 

• realizar um bom recrutamento, ou seja, uma boa seleção; 

• treinar adequadamente os funcionários e colaboradores. 

 

Algumas outras medidas para a implantação de uma gestão hoteleira sustentável 

são: 

• uso de novos materiais na construção;  

• reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais;  

• aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a 

eólica e a geotérmica;  

• reciclagem de materiais reaproveitáveis;  
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• consumo racional de água e de alimentos;  

• redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de 

alimentos. 

 

Os relacionamentos cooperativos entre os meios de hospedagens de um destino ou 

roteiro turístico, estão sendo cada vez mais considerados fundamentais para o 

ganho de vantagem comparativa. A promoção de eventos locais e o marketing do 

destino são elaborados em conjunto entre meios de hospedagens concorrentes, e 

com o apoio dos outros elos da cadeia produtiva. Esta deve ser a tendência nos 

próximos anos para atingir o maior número de turistas possível, mas sempre 

observando os interesses da comunidade local e a preservação do meio ambiente. 
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2.2. METODOLOGIA 
 

Para o aprofundamento do assunto proposto nesta monografia, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre os temas e descritos no referencial teórico deste 

trabalho. 

 

Foram usadas fontes secundárias do relatório de sustentabilidade publicado pelo 

“Grupo Spier”, que gerencia um empreendimento hoteleiro na África do Sul, e está 

de acordo com os indicadores do GRI – Global Reporting Initiative. A análise dos 

dados do relatório serviram como base para a utilização da estrutura de referência 

do TNS – The Natural Step A,B,C,D. 

 

Os indicadores GRI, permitem às empresas e outras organizações prepararem 

relatórios sobre seu desempenho econômico, ambiental e social, conforme 

explicação sobre o GRI (ver pág. 23).  

 

A estrutura de referência do TNS A,B,C,D, (ver figura 5) é uma metodologia que 

auxilia a organização na elaboração de um plano de ação para a busca da 

sustentabilidade. Sempre com o pensamento nas 4 condições sistêmicas para uma 

sociedade sustentável (ver pág. 29), o TNS sugere o uso do conceito de backcasting 

na elaboração do plano de ação. Ou seja, imagina-se como seria o futuro desejado, 

fixando um norte para a organização, depois se planeja o que deve ser feito no 

momento para chegar ao ponto desejado. 

 

O backcasting é diferente do que denominamos “previsão”, que quer dizer, iniciar o 

planejamento a partir da situação existente no momento, projetando as tendências e 

os problemas atuais, para chegar a uma solução “realista”. O backcasting considera 

o que é denominado “realista” influir somente no ritmo da transição e não na sua 

orientação. 
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Figura 5 – Estrutura de Referência TNS A,B,C,D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.naturalstep.org 

 

A – Compartilhando a estrutura de referência do TNS – este é o momento de alinhar 

os conceitos sobre as condições sistêmicas da sustentabilidade e os benefícios que 

existem numa estratégia de longo prazo. 

 

B – Como a organização é hoje? – analisar as operações atuais da empresa em 

relação às condições sistêmicas. Desenhar os fluxos críticos das matérias-primas e 

da energia, atacando as causas pela raiz. Devem ser estabelecidos indicadores 

eficazes para determinar estes fluxos e os responsáveis pelo seu cumprimento. 

Identificando os problemas principais das atividades atuais (lista B), para estimular a 

criatividade e identificar as soluções. 

 

C – Como é a organização em uma sociedade sustentável? – com o pensamento na 

aplicação das condições sistêmicas, analise como serão as operações em uma 

sociedade sustentável. Não é permitido criticar uns aos outros com comentários do 

tipo: “Essa solução só funciona em outras culturas”, ou “Isso é irreal uma vez que é 

muito caro” e assim por diante. Assim que surgir uma solução para os problemas 

identificados na lista B, esta solução é relacionada na lista C. 

 

A
B

C

D

Plano de negócios
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D – As soluções da lista C são priorizadas em um programa de atividades iniciais 

para a mudança – através de três critérios são selecionadas as soluções por 

prioridade, uma combinação de “Sim” nos três critérios fornece a estratégia a ser 

seguida, são eles: 

• Direção: reavaliar mais criticamente as soluções propostas na lista C, no 

que se refere à redução da contribuição da empresa à violação das 

condições sistêmicas. 

• Base: a solução deve servir como uma “base flexível” que poça ser 

desenvolvida posteriormente com referência às outras opções da lista C, 

para não entrar num beco sem saída. 

• Fruta ao alcance da mão: a medida oferece um retorno sobre o 

investimento, ou seja, é saudável do ponto de vista empresarial. 
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2.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Em 2006, foram publicados 4 relatórios do setor hoteleiro em conformidade com os 

indicadores propostos pelo GRI – Global Reporting Iniciative na versão 2002, são 

eles: 

First Choice Holidays, Reino Unido 

Hotelplan Swiss Group, Suiça 

Turtle Island Resort, Fiji 

Spier Group, África do Sul 

 

Por possuir o relatório de sustentabilidade mais bem estruturado das 4 publicações, 

o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Spier 2003 – 2004, da África do Sul, foi 

escolhido para servir como base da análise de uma gestão preocupada com a RSE 

e DS. 

 

O “Grupo Spier” comanda e opera dois negócios principais; o primeiro é o “Spier 

Leisure Holdings” referente aos hotéis, desenvolvimento de propriedades, 

restaurantes, espaços para conferência, campos de golf e varejo; o segundo é a 

“Winecorp Holdings” referente às plantações de uva, produção de vinho e processo 

de engarrafamento. 

 

O relatório divulga alguns dados de forma conjunta e outros de forma separada entre 

os dois principais negócios, sempre que os dados forem tratados de forma separada 

serão considerados somente os dados do Spier Leisure, pois o foco de nosso 

trabalho é a hotelaria. Os indicadores econômicos são referentes ao Grupo Spier, os 

indicadores ambientais em sua maioria se referem ao Spier Leisure e os indicadores 

sociais só são referentes ao Spier Leisure somente. 

 

O Spier Leisure vem crescendo em termos de visitantes e taxa de ocupação. Os 

hotéis tiveram aproximadamente 420,000 visitas em 2003, a expectativa é que em 

2004/2005 este número aumento para 600,000 devido a construção de uma nova 

unidade de restaurante em Moyo, o maior restaurante ao ar livre do país. A taxa de 
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ocupação aumentou de 50,2% em 2003 para 52% em 2004. No relatório é utilizado 

o Rande como moeda oficial da África do Sul. 

(1 Rande / África do Sul = 0,27 Real / Brasil) 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO 

Consumidores 2003 2004 

EC1. Vendas líquidas R 255,613,558 R 418,442,568 
EC2. Análise regional de mercado. Principalmente 

África do Sul, 
Dinamarca, 
Finlândia, Suíça e 
Inglaterra 

Principalmente 
África do Sul, 
Dinamarca, 
Finlândia, Suíça e 
Inglaterra 

Fornecedores 2003 2004 

EC3. Custo dos bens, materiais e 
serviços adquiridos. 

R 216,428,084 R 417,963,502 

EC4. Porcentagem de contratos pagos 
segundo os termos estabelecidos, 
exceto disposições acordadas no que 
tange a penalidades. 

95% 95% 

Empregados 2003 2004 

EC5. Total da folha de pagamento e 
benefícios (incluindo salários, 
pensões, outros benefícios e 
pagamentos de indenização por 
demissão), agrupados por país ou 
região. 

R 38,235,999 R 47,573,741 

Investidores 2003 2004 

EC6. Distribuições para investidores, 
discriminadas por juros sobre dívidas 
e empréstimos, e dividendos em 
todos os tipos de ações, apontando-
se qualquer atraso no pagamento de 
dividendos preferenciais. 

R 38,485,268 R 30,012,933 

EC7. Aumento/decréscimo em ganhos 
retidos ao fim do período. 

Indisponível 
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Setor Público 2003 2004 

EC8. Soma de todos os tipos de 
impostos já pagos, discriminados por 
país. 

0 0 

EC9. Subsídios recebidos de acordo 
com o país ou região. 

0 R 2,371,617 

Arte: 3,838,776 Arte: 3,023,000 
Desenvolvimento 
Econômico: 
651,824 

Desenvolvimento 
Econômico: 
502,229 

Educação: 477,896 Educação: 686,160 

Meio Ambiente: 
60,000 

Meio Ambiente: 
60,000 

HIV/AIDS: 101,500 HIV/AIDS: 100,000 
Outros: 204,452 Outros: 225,527 

EC10. Doações à comunidade, à 
sociedade civil e a outros grupos, em 
dinheiro ou em espécie, discriminadas 
por tipo e por grupo. 

TOTAL:  
R 5,334,448 

TOTAL:  
R 4,596,916 

Fonte: Adaptado e traduzido do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Spier 

2003/2004 

 
Do ponto de vista econômico o Grupo Spier teve um aumento muito significativo em 

suas vendas em 2004 em relação a 2003, no entanto teve um crescimento nos 

custos de bens e serviços, com destaque para a folha de pagamento devido ao 

aumento do número de empregados. Foi obrigado a diminuir o repasse de 

dividendos aos investidores por ter realizado investimentos em infra-estrutura. 

 

Conforme política de incentivo para investimentos na região, o Grupo Spier é isento 

de pagamento de impostos, porém contribuiu para programas relacionados a arte, 

desenvolvimento econômico, educação, meio ambiente, HIV/AIDS, entre outros, com 

cerca de 10% de seu faturamento. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

Materiais 

EN1. Uso total de materiais por tipo 
(exceto água). 

Indisponível 

EN2. Porcentagem de materiais 
utilizados que eram resíduos 
(processados ou não) de fontes 
externas à organização relatora. 

1% 

Energia 2003 2004 

Petro: 47,000 L Petro: 49,000 L 

Diesel: 4,000 L Diesel: 13,000 L 

EN3. Consumo direto de energia, 
segmentado por fonte primária. 
(Spier Leisure) 

LPG: 41,000 Kg LPG: 79,000 Kg 

EN4. Consumo indireto de energia. Indisponível 

Água 2003 2004 

EN5. Consumo total de água. 
(Spier Leiure) 

271,196 m³ 229,446 m³ 

EN20. Fontes de água e 
ecossistemas/habitats 
significativamente afetados pelo 
consumo de água. 

A água industrial é obtida dos rios (Berg, 
Bonte, Blaawklippen, Eerste), que correm 
através de nossas várias propriedades; 
dos poços artesianos que bombeiam a 
água; das cisternas que coletam a água 
da chuva; e da represa de 
Theewaterskloof, que atende à região 
inteira onde operamos.  

EN22. Reciclagem e reutilização total 
de água. 

Reutilizamos 20% de água. Os 80% 
restantes de entra num processo 
adicional de filtragem antes de ser 
absorvido pela terra.  

Biodiversidade 

EN6. Localização e tamanho das 
terras pertencentes à organização, 
arrendadas ou administradas por ela 
em habitats ricos em biodiversidade. 

Possuímos atualmente 936 hectares de 
terra e alugamos 335 hectares 
adicionais. Temos mais de 400 hectares 
de terra não explorados. Temos duas 
áreas de proteção da biodiversidade 
dentro de nossas propriedades. Uma 
área faz parte do campo de golfe Zalze e 
a outra faz parte de nossa terra não 
explorada.  
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EN7. Descrição dos principais 
impactos sobre a biodiversidade 
associados as atividades e/ou 
produtos e serviços em ambientes 
terrestres, de água doce ou marítimos.

Indisponível 

EN23. Quantidade total de terras 
possuídas, arrendadas ou 
administradas para atividades de 
produção ou uso extrativo. 

Temos 871 hectares para acomodar as 
construções de nossos vários negócios, 
para finalidades de agricultura, e para 
residências privadas.   

EN25. Impactos de atividades e 
operações sobre áreas protegidas ou 
sensíveis. 

Desenvolvemos e executamos um 
sistema de gerência ambiental baseado 
nas práticas e procedimentos  
estabelecidos pela ISO 14000.  

Emissões, Efluentes e Resíduos. 

(Spier Leisure) 

2003 2004 

EN8. Emissões de gases causadores 
do efeito estufa 

3.533.357 Kg CO² 4.519.343 Kg CO² 

EN9. Uso e emissões de substâncias 
destruidoras de ozônio. 

1.022 Kg ASH 1.285 Kg ASH 

EN10. NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas, pelo tipo. 

43.241 KG 54.289 Kg 

Comida: 40,844  Comida: 68,074 

Plástico: 11,102  Plástico: 15,860 

Papel: 51,600  Papel: 47,945 

Vidro: 73,355  Vidro: 104,974 

Aluminio/Metal: 
11,820  

Aluminio/Metal: 
14,776 

Total Reciclado: 
188,723  

Total Reciclado: 
251,629 

Total de Resíduos: 
325,384  

Total de Resíduos: 
463,110 

EN11. Quantidade total de resíduos 
por tipo e destino. 

Porcentagem de 
Resíduos 
Reciclados: 58%  

Porcentagem de 
Resíduos 
Reciclados: 54% 

EN12. Descargas significativas na 
água (especificar por tipo). 

100% de reuso de água 
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EN13. Derramamento significativo de 
produtos químicos, óleos e 
combustíveis pelo número total de 
ocorrências e pelo volume total. 

Nenhum dos nossos negócios teve 
derramamentos ou descargas 
significativas dos produtos químicos, 
óleos ou combustíveis em fontes de 
água. 

Produtos e Serviços 

EN14. Impactos ambientais 
significativos dos principais produtos 
e serviços. 

Indisponível 

Árvores poupadas: 1,692 
Óleo economizado: 20,329 L (only 
related to glass recycling) 
Água economizada: 134 million Litres 
Gases de Efeito Estufa não Emitidos: 
11,057,000 Kg 

EN15. Porcentagem recuperável dos 
produtos vendidos ao fim do seu ciclo 
de vida e porcentagem efetivamente 
recuperada. 

Matéria Prima Economizada: 214 Tonnes
Concordância 

EN16. Incidentes ou multas por não-
cumprimento das declarações, 
convenções, tratados internacionais, 
legislação nacional, subnacional, 
regional e local sobre assuntos 
ambientais. 

Nenhum 

Fonte: Adaptado e traduzido do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Spier 

2003/2004 

 

Do ponto de vista ambiental o Spier Leisure possui um controle bastante evoluído 

para medição e acompanhamento do consumo e descarte de produtos. No entanto 

precisa implantar alternativas para diminuir os impactos ambientais de suas 

atividades. 

 

O Grupo Spier desenvolveu e implementou um sistema de gestão ambiental 

baseado na ISO 14000 para: proteger, gerir e reabilitar o ambiente natural do 

Estado; remover toda a vegetação inapropriada aquele área; promover o plantio de 

espécies nativas em extinção; e para assegurar o uso adequado de recursos de 

seus empreendimentos. 

 

Em relação ao consumo de água o Spier Leisure pode ser considerado referência, 

pois consegue reutilizar 20% de toda água utilizada em seu processo produtivo, os 
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80% restantes são filtrados novamente antes de serem destinados para irrigação. O 

Spier demonstrou sua preocupação com a utilização de água ao diminuir o uso de 

água, de 271,196 m³ em 2003 para 229,446 m³ em 2004, embora tenha aumentado 

suas atividades. 

 

Apesar disso o consumo de energia teve um aumento significativo de 2003 para 

2004. O consumo de petróleo aumentou de 47,000 L para 49,000 L, Diesel 

aumentou de 4,000 L para 13,000 L, e de petróleo líquido e gás aumento de 41,000 

KG para 79,000 KG. Pode se constatar que o consumo de energia quase dobrou, 

evidenciando a necessidade de uma revisão da matriz energética do Spier Leisure. 

 

A emissão de gases causadores do efeito estufa e destruidoras da camada de 

ozônio, por parte do Spier Leisure, aumentaram de 2003 para 2004. A quantidade de 

resíduo também aumentou de 325,384 Kg em 2003 para 463,110 Kg em 2004, no 

entanto parte destes do resíduos foram reciclados. 

 

O Grupo Spier possui um programa de reciclagem que coleta o resíduo sólido e 

separa em diferentes caçambas de reciclagem. Os resíduos orgânicos provenientes 

de comida são destinados para cooperativa de criação de animais. Todos os outros 

resíduos recicláveis são vendidos para empresas de reciclagem, além de todo o óleo 

utilizado nas atividades ser coletado e reciclado. Durante 2003 e 2004 o Grupo Spier 

gerou 788,494 Kg de resíduo sólido, sendo que 56% dos resíduos foram reciclados. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL 

(Spier Leisure) 
Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 

Emprego 2003 2004 

Permanente: 228 Permanente: 272 

Temporaria: 424 Temporaria: 522 

LA1. Especificar a mão-de-obra, se 
possível por região ou país, status 
(empregados ou não), tipo de 
emprego (tempo integral ou parcial) e 
tipo de contrato de trabalho 
(permanente, por tempo determinado 
ou temporário). 

TOTAL: 652 TOTAL: 794 

LA2. Criação de empregos e 
rotatividade, por região/país. 

Aumento: 22% 

Trabalho/Relações de Administração 

LA3. Porcentagem de empregados 
representados por organizações 
sindicais independentes ou outros 
representantes legítimos, ou 
porcentagem de empregados 
amparados por acordos de 
negociação coletiva, por região/país. 

Não existe sindicato formado 

LA4. Política e procedimentos 
envolvendo informação, consulta e 
negociação com empregados a 
respeito de mudanças nas operações 
da organização relatora (por exemplo, 
reestruturação). 

Estamos de acordo com as Condições 
Básicas da carta do Trabalhador (BCEA - 
Basic Conditions of Employment Act), 
que defina o relacionamento entre o 
empregado e o empregador. 

LA13. Provisão para representação 
formal de trabalhadores em tomadas 
de decisão ou administração, 
incluindo governança corporativa. 

Não há nenhuma provisão para a 
representação formal do trabalhador na 
tomada de decisão, na gerência ou na 
governança. Toda a participação é 
informal ou em uma base do adhoc.  

Saúde e Segurança 2003 2004 

LA5. Práticas sobre registro e 
notificação de acidentes e doenças 
ocupacionais, e como elas estão 
relacionadas com o Código de Prática 
da OIT sobre Registro e Notificação de 
Acidentes e Doenças Profissionais. 

Sim. A política de saúde ocupacional e 
de segurança (OHSA - Occupational 
Health and Safety Act) é a espinha dorsal 
da aproximação de Spier à saúde e à 
segurança dentro de nossos vários 
negócios.  
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LA6. Descrição de comitês formais 
sobre saúde e segurança, incluindo 
representantes da administração e 
dos trabalhadores, e parcela da mão-
de-obra atendida por qualquer um 
desses comitês. 

Indisponível 

Licença por motivo 
de saúde: 837 

Licença por motivo 
de saúde: 711 

Acidentes: 28 Acidentes: 60 
Empregados 
Feridos: 26 

Empregados 
Feridos: 58 

Dias Perdidos: 97 Dias Perdidos: 60 

LA7. Lesões típicas, dias perdidos, 
índice de absenteísmo e número de 
óbitos relacionados ao trabalho 
(incluindo trabalhadores 
subcontratados). 

Mortes: 0 Mortes: 0 
LA8. Descrição de políticas ou 
programas (para o ambiente de 
trabalho e fora dele) a respeito de 
HIV/Aids. 

Nós desenvolvemos uma política 
detalhada para assegurar: 

• Confidencialidade 
• Aconselhamento 
• Não-discriminação 

Além disso, nós conduzimos sessões de 
instrução e de treinamento a respeito de 
HIV/AIDS para todos os empregados. 

Treinamento e Educação 2004 

Total de empregados treinados: 255 LA9. Média de horas de treinamento 
por ano, por empregado e por 
categoria. Total de horas de treinamento: 2.320 

Diversidade e Oportunidades 2003 2004 

LA10. Descrição de políticas ou 
programas de iguais oportunidades, 
bem como sistemas de 
monitoramento para garantir o seu 
cumprimento. 

Nós desenvolvemos um plano para 
promover equidade no emprego para 
todos nossos negócios. Estes planos 
foram desenvolvidas através de nossos 
comitês da equidade no emprego, que 
são compostos pela gerência e por uma 
equipe de funcionários de todas as raças 
e gêneros. Este compromisso se 
materializa em nosso processo seletivo, 
nos critérios de seleção, na 
remuneração, no plano de carreira, e no 
treinamento profissional.  

LA11. Composição do corpo diretivo e 
do grupo responsável pela 
governança corporativa (incluindo o 
quadro de diretores), observando-se a 
proporção homem/mulher e outros 
indicadores de diversidade 
culturalmente apropriados. 

Homem 

Branco: 

12 

Negro: 

2 

Mulher 

Branca: 

4 

Negra: 

0 

Homem 

Branco: 

11 

Negro: 

2 

Mulher 

Branca: 

6 

Negra: 

0 
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Direitos Humanos 

Estratégia e Administração 

HR1. Descrição de políticas, 
diretrizes, estrutura corporativa e 
procedimentos para lidar com todos 
os aspectos dos direitos humanos 
relevantes nas operações da 
organização, incluindo mecanismos 
de monitoramento e resultados. 

Política não existente 

HR2. Evidência de consideração dos 
impactos sobre os direitos humanos 
como parte de investimentos e 
tomadas de decisão de compra, 
incluindo a seleção de fornecedores 
ou contratados. 

Indisponível 

HR3. Descrição de políticas e 
procedimentos para avaliar e abordar 
o desempenho em direitos humanos 
dentro da cadeia de fornecedores e 
contratados, incluindo sistemas e 
resultados de monitoramento. 

Política não existente 

Não-Discriminação 

HR4. Descrição de política global e 
procedimentos ou programas que 
previnam todas as formas de 
discriminação, incluindo sistemas de 
monitoramento e resultados desse 
monitoramento. 

Sim. Nós somos um empregador que 
preza pela oportunidade igualitária e nos 
comprometemos às práticas e às políticas 
de não discriminação as pessoas. 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

HR5. Descrição da política de 
liberdade de associação e a extensão 
pela qual essa política é 
universalmente aplicada, 
independentemente das leis locais, 
bem como descrição de 
procedimentos ou programas para 
tratar do assunto. 

Onde não existe representação sindical, 
nós não temos uma política relacionada à 
disseminação da informação aos nossos 
empregados. Entretanto, a informação é 
comunicada regularmente através de 
nossos Fóruns de comunicação, reuniões 
de departamento, relatório da gerência do 
departamento à equipe de funcionários e 
através de memorandos da equipe de 
funcionários para a gerência.  
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Trabalho Infantil 

HR6. Descrição de políticas que 
excluam o trabalho infantil, conforme 
definido pela Convenção 138 da OIT, 
e a determinação e aplicação visível 
dessa política, bem como a descrição 
de procedimentos ou programas para 
tratar do assunto, incluindo sistemas 
de monitoramento e resultados desse 
monitoramento. 

É verificado o documento de identidade 
para assegurar que todos os contratados 
sejam maiores de 18 anos.  

Trabalho Forçado e Compulsório 

HR7. Descrição de políticas para 
prevenir o trabalho forçado e 
compulsório, e a extensão pela qual 
essas políticas são visivelmente 
estabelecidas e aplicadas, bem como 
descrição de procedimentos ou 
programas para tratar do assunto, 
incluindo sistemas de monitoramento 
e resultados desse monitoramento. 

Política não existente 

Sociedade 

Comunidade 

SO1. Descrição de políticas para 
gerenciar impactos sobre as 
comunidades que vivem em áreas 
afetadas pelas atividades da 
organização, bem como descrição de 
procedimentos ou programas para 
tratar do assunto, incluindo sistemas 
de monitoramento e resultados desse 
monitoramento. 

Política não existente 

SO4. Prêmios recebidos que sejam 
relevantes para o desempenho 
social, ético e ambiental. 

Em janeiro 2004, o Spier Leisure entrou 
no grupo de sete organizações da África 
do Sul que são acreditadas pelo selo 
independente de Comércio Justo do 
Turismo da África do Sul (FTTSA – Fair 
Trade in Tourism South África). 

Suborno e Corrupção 

SO2. Descrição de políticas, 
procedimentos, sistemas gerenciais 
e mecanismos de conformidade para 
organizações e empregados com 
relação a suborno e corrupção. 

Política não existente 
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Contribuições Políticas 

SO3. Descrição de políticas, 
procedimentos, sistemas gerenciais 
e mecanismos de conformidade para 
a administração de lobbies e 
contribuições políticas. 

Política não existente 

Responsabilidade Sobre o Produto 

Saúde e Segurança do Consumidor 

PR1. Descrição de políticas para 
preservar a saúde e a segurança do 
consumidor durante o uso de 
produtos e serviços, e a extensão 
pela qual essas políticas são 
visivelmente estabelecidas e 
aplicadas, bem como descrição de 
procedimentos ou programas para 
tratar do assunto, incluindo sistemas 
de monitoramento e resultados desse 
monitoramento. 

Sim. Nós aplicamos os procedimento de 
controle de acidente (HACCP - Hazard 
Accident Central Control Point) em nossas 
práticas de negócio do hotel, nos 
restaurantes, e conduzimos quatro 
exames independentes de higiene em 
todas as áreas de preparação do 
alimento.  

Produtos e Serviços 

PR2. Descrição de políticas, 
procedimentos, sistemas gerenciais 
e mecanismos de conformidade 
relacionados a informações sobre o 
produto e sua rotulagem. 

Política não existente 

Respeito à Privacidade 

PR3. Descrição de políticas, 
procedimentos, sistemas gerenciais 
e mecanismos de respeito à 
privacidade do consumidor. 

Política não existente 

Fonte: Adaptado e traduzido do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Spier 

2003/2004 

 

Do ponto de vista social o Spier Leisure contribui significativamente para o 

desenvolvimento da região, empregando mão-de-obra, treinando seus funcionários, 

e contribuindo para comunidade através do investimento social privado. No entanto 

necessita elaborar políticas mais claras para sua relação com fornecedores, 

governo, comunidade, clientes e funcionários. 
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O Spier Leisure teve um amento de número de funcionários de 652 em 2003 para 

794 em 2004, ou seja, um acréscimo de 22%. Os funcionários não são 

representados por sindicatos porque não existe sindicato formado na região, no 

entanto o Spier Leisure está comprometido a atender todos os requisitos 

relacionados no BCEA – The Basic Conditions of Employment Act, que estabelece 

critérios para a relação entre empregado e empregador. 

 

Em relação as questões de saúde e segurança, o Spier Leisure possui uma Política 

de Saúde Ocupacional e de Segurança no Trabalho (OHSA – The Occupational 

Health and Safety Act) e aplica os princípios de controle e prevenção de acidentes 

(HACCP – Hazard Accident Central Control Point) em todos os hotéis e restaurantes. 

Para dar credibilidade e idoneidade para estes processos, são conduzidas auditorias 

anuais por quatro consultorias independentes. 

 

No relatório de saúde e segurança, podemos constatar que o número de dias 

perdidos por motivo de saúde diminuiu de 837 em 2003 para 711 em 2004, no 

entanto o número lesões típicas de trabalho teve um aumento significativo de 26 em 

2003 para 58 em 2004. Evidenciando a necessidade de desenvolver programas 

mais eficiente de saúde preventiva, como ginástica laboral e palestras sobre o 

assunto. 

 

O programa de treinamento da Spier Leisure visa: introduzir os novos funcionários 

aos valores e realidade da empresa; melhorar a produtividade, a performance, os 

conhecimentos e habilidade dos funcionários; facilitar a resolução de problemas; e 

dar suporte para iniciativas de planejamento de carreira. Em 2004, foram 

capacitados 255 funcionários em 2.320 horas/aula. 

 

O Spier Leisure está comprometido com a diversidade através de uma política 

elaborada por um grupo composto por funcionários de diferentes etnias e sexo. As 

diretrizes da política são aplicadas no recrutamento de funcionários, nos critérios de 

seleção, de remuneração, promoção e capacitação. No entanto o corpo diretivo é 

composto em sua maioria por homens (13), no entanto em 2004 foram abertas duas 
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vagas para mulheres (6), demonstrando a abertura para a participação de mulheres 

nas decisões estratégicas do grupo. 

 

A empresa possui algumas políticas bem estruturadas, porém as políticas 

relacionadas aos direitos humanos; impactos na comunidade; posicionamento em 

relação a suborno, corrupção e contribuições políticas; rotulagem de produtos e 

mecanismos de respeito à privacidade do cliente; devem ser elaboradas e difundidas 

na organização. 
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2.4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

A metodologia do TNS, que utiliza a estrutura de referência A,B,C,D, propõe que o 

processo de desenvolvimento seja conduzido por uma pessoa independente à 

organização, com o participação de empregados e dirigente representantes dos 

diversos níveis hierárquicos e de áreas de atuação da empresa. 

 

No entanto para viabilidade do uso da metodologia proposta neste trabalho, a 

aplicação da estrutura de referência A,B,C,D, foi simulada pelo autor deste trabalho, 

utilizando como base o relatório de sustentabilidade do Grupo Spier 2003 – 2004. 

 

A – Compartilhando a estrutura de referência do TNS –  

Neste momento é realizada palestras para o alinhamento conceitual sobre 

sustentabilidade e sobre a metodologia TNS para todos os participantes do grupo de 

trabalho. Para dar prosseguimento ao processo simulado, declaro que os conceitos 

sobre as condições sistêmicas da sustentabilidade e os benefícios que existem 

numa estratégia de longo prazo estão claros para o aluno. 

 

B – Como a organização é hoje? –  

Após o alinhamento conceitual, o grupo de trabalho deve relacionar em tópicos 

como a organização funciona atualmente. Que recursos ela utiliza e descarta, que 

necessidades são atendidas, quais os principais problemas identificados, ou seja, 

relacionar as principais características do hotel. Com base no relatório de 

sustentabilidade do Grupo Spier, relacionei as principais características do hotel 

relatadas no documento. 

 

Lista B 

• Utiliza petróleo, diesel e gás como fonte de energia 

• Consome muita água no atendimento aos hóspedes 

• Utiliza materiais químicos para limpeza 

• Utiliza materiais de construção para edificações 

• Derruba a vegetação para construção do campo de golf 

• Utilização de embalagens em produtos 
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• Consome alimentos nos restaurantes 

• Consome e gera resíduos de materiais, como: 

o Plástico 

o Papel 

o Vidro 

o Alumínio 

o Madeira 

 

C – Como é a organização em uma sociedade sustentável? –  

Neste momento é realizado um brainstorm, ou seja, os participantes são livres para 

propor soluções que resolvam os problemas e características não desejáveis 

identificadas na Lista B. Assim é elaborada a Lista C, que propõe ações para que a 

organização se mantenha e colabore para uma sociedade sustentável. 

Lista C 

• Não ser dependente de energia não renovável 

• Racionalizar o consumo de água dos processos internos 

• Substituir os materiais químicos de limpeza por produtos biodegradáveis 

• Utilizar materiais reciclados e/ou certificados e/ou característicos da região 

onde o hotel esta estabelecido para construção 

• Utilizar o manejo sustentável na derrubada da vegetação e garantir a 

preservação da biodiversidade da região 

• Evitar o uso de embalagens nos produtos e quando necessário utilizar 

embalagens recicláveis 

• Utilizar alimentos com certificação orgânica que garanta a preservação 

ambiental e a qualidade do alimento. 

• Sempre que possível comprar produtos de empreendedores locais. Caso não 

seja possível, promover a capacitação da mão-de-obra local 

• Consumir produtos reciclados e destinar corretamente os resíduos recicláveis 

para empresas especializadas em reciclagem. 
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D – As soluções da lista C são priorizadas em um programa de atividades iniciais 

para a mudança –  

As ações propostas na Lista C são classificadas por três critérios: Direção (D), 

avaliar se a ação está no caminho para a busca da sustentabilidade;.Base (B), em 

que medida a ação está relacionada com as outras e se é flexível quanto aos seus 

desdobramentos; Fruta ao alcance da mão (F), analisar se é viável realizar a ação 

no curto prazo. A Lista D foi elaborada com base nos critérios propostos pela 

metodologia onde (S) representa Sim que atende ao critério proposto e o (N) 

representa não atende a este critério. 

 

1. Racionalizar o consumo de água dos processos internos (D.S / B.S / F.S)  

2. Evitar o uso de embalagens nos produtos e quando necessário utilizar 

embalagens recicláveis (D.S / B.S / F.S) 

3. Consumir produtos reciclados e destinar corretamente os resíduos recicláveis 

para empresas especializadas em reciclagem. (D.S / B.S / F.S) 

4. Substituir os materiais químicos de limpeza por produtos biodegradáveis (D.S 

/ B.S / F.S) 

5. Utilizar materiais reciclados e/ou certificados e/ou característicos da região 

onde o hotel esta estabelecido para construção de novas instalações (D.S / 

B.S / F.N) 

6. Sempre que possível comprar produtos de empreendedores locais. Caso não 

seja possível, promover a capacitação da mão-de-obra local (D.S / B.S / F.N) 

7. Utilizar o manejo sustentável na derrubada da vegetação e garantir a 

preservação da biodiversidade da região (D.S / B.S / F.N) 

8. Utilizar alimentos com certificação orgânica que garanta a preservação 

ambiental e a qualidade do alimento. (D.S / B.S / F.N) 

9. Não ser dependente de energia não renovável (D.S / B.S / F.N) 
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso inconseqüente das novas tecnologias colocou as gerações do século XXI em 

uma situação sem precedentes na história da humanidade, estamos num momento 

de bifurcação da sociedade global. Será preciso reverter o processo de degradação 

ambiental e desequilíbrio social e econômico, gerado por um desenvolvimento 

capenga que beneficia poucos e castiga muitos, ou então caminharemos para o 

colapso da sociedade atual. 

 

Cada vez mais, a gestão voltada para a sustentabilidade terá um papel fundamental 

na manutenção e preservação da vida na Terra. O uso inadequado de nossos 

recursos naturais tem provocado alterações significativas no clima e somente o 

manejo apropriado da natureza, o respeito das regras do meio ambiente – incluído aí 

o respeito ao próprio ser humano – poderá restaurar o antigo relacionamento entre o 

hospedeiro (Terra) e os homens, para que a vida continue de modo sustentável. 

 

É importante destacar a mobilização que vem acontecendo em nível global, 

resultando em relatórios, protocolos e pactos com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. Na década de 70, foi lançado o relatório “Limites para o Crescimento” 

elaborado pelo clube de Roma, que deu início ao debate sobre o desenvolvimento 

sustentável. Na década de 80 destacou-se o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

elaborado pela Comissão de Brundtland, que definiu um conceito para o termo 

“Desenvolvimento Sustentável”. 

 

A necessidade de participação das instituições privadas e do mercado mundial na 

busca por alternativas para desenvolvimento social e preservação ambiental torna-

se cada vez mais evidente. Num momento em que as questões sociais e ambientais 

constam quase que diariamente nas agendas das grandes organizações, não é mais 

possível pensar as empresas somente do ponto de vista financeiro. 

 

O turismo entra neste contexto como um setor, que quando gerenciado de maneira 

correta, pode colaborar muito com a mobilização para sustentabilidade, valorização 

da diversidade e promoção da paz entre as nações. 
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Na medida em que a consciência sobre a questão da sustentabilidade aumenta, 

organizações que não levam em conta estas questões irão perder competitividade 

progressivamente. O Grupo Spier demonstrou um caminho para os meios de 

hospedagem seguirem. 

 

Os indicadores do GRI – Global Reporting Iniciative apresentados neste trabalho 

provaram ser uma ferramenta muito útil para auxiliar os gestores na tomada de 

decisão e no planejamento estratégico. Foi possível identificar, através do relatório 

de sustentabilidade do Grupo Spier, as principais atividades realizadas pelo hotel 

Spier Leisure: os aspectos econômicos do empreendimento podem ser considerados 

satisfatórios; os impactos ambientais de suas operações estão sendo contabilizados 

e providencias estão sendo tomadas para as questões mais urgentes; as 

contribuições sociais e a relação de empregador com os empregados foram tratadas 

de forma transparente, e foi constatada a necessidade da elaboração de políticas 

formalizadas para fortalecer o relacionamento do hotel com as várias partes 

interessadas no negócio. 

 

Por meio da aplicação da metodologia do TNS – The Natural Step, foi simulada a 

elaboração de um plano de ação com base nas 4 (quatro) condições sistêmicas da 

sustentabilidade. No entanto este resultado precisaria ser comprovado com outros 

estudos, pois tratou de uma simulação. Para obter resultados mais efetivos será 

necessária a aplicação da metodologia por um grupo de pessoas que vivenciam a 

realidade da organização e conhecem os fluxos internos de processos e produtos. 

Apesar disso, foi possível observar a intenção da metodologia e os ganhos que uma 

organização pode ter ao aplicar a Estrutura de Referência do TNS (Análise A,B,C,D). 

 

Pode-se concluir que as ferramentas de gestão apresentadas neste trabalho são 

eficientes, pois os indicadores GRI conseguem trazer um retrato dos aspectos 

econômicos, ambientais e sociais do Grupo Spier. 
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A cada ano, aumenta o número de empresas que estão aplicando estes indicadores 

em sua organização, pois estão observando os benefícios que as empresas ganham 

ao identificar os dados requisitados pelo GRI, que contribuem para a tomada da 

decisão estratégica certa para que organização se mantenha no longo prazo. 

 

Com o amadurecimento dos processos de relato, a tendência é que sejam criadas 

sofisticadas e inovadoras formas de apresentar e divulgar as informações publicadas 

nos relatórios. A utilização de novas tecnologias de informação em tempo real e um 

ambiente virtual amigável poderá estimular a participação de clientes e outros 

interessados em dar uma opinião sobre as atividades do hotel e ajuda-lo na busca 

pela sustentabilidade, além de ser uma maneira de divulgação do hotel e atração e 

retenção de clientes. 
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