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Introdução

O turismo tem se mostrado uma atividade econômica 
em franca expansão, assumindo importante papel 
enquanto geradora de renda e postos de trabalho. 
Dados da Organização Mundial de Turismo [1]
indicam que em 2007 foram gerados cerca de US$ 856 
bilhões em receitas e mais de 224 milhões de postos de 
trabalho, entre diretos e indiretos [2]. No plano 
nacional, só em 2008 o turismo injetou US$ 5,2 bilhões 
na economia, o que significa um aumento de 17% em 
relação ao ano de 2007 e um recorde nos últimos 40 
anos [3].

Não obstante as cifras, deve-se considerar que o 
crescimento econômico, per se, não pode ser a 
finalidade da atividade. Para que continue a render 
resultados de forma perene, é preciso que o turismo 
observe a sustentabilidade ambiental de suas práticas.
Em essência, trata-se de desenvolver os meios que 
garantam que suas operações não causem danos ao 
meio ambiente.

Considerado isoladamente, um meio de hospedagem 
não causa significativa poluição ambiental e não 
consome vastas quantidades de recursos naturais não-
renováveis [4]. É uma estrutura que funciona a partir de 
um grande número de pequenas operações, cada uma 
consumindo relativamente pequenas quantidades de 
energia, água, alimentos, papel e outros recursos e cada 
uma lançando pequenas parcelas de poluição no meio 
ambiente. Entretanto, se os impactos de todas estas 

estruturas individuais forem considerados juntos, o 
impacto passa a ser significativo [5,6].

No Brasil, o Parque Hoteleiro é composto 
atualmente por, aproximadamente, 25 mil meios de 
hospedagem [7]. É um número expressivo, pelo que se 
espera um impacto ambiental considerável por parte do 
setor de hospedagem. Por esse motivo, passa a ser tão 
importante desenvolver uma gestão ambiental neste 
tipo de estabelecimento.

Gestão ambiental pode ser entendido como um 
conjunto de diretrizes e atividades administrativo-
operacionais (como planejamento, direção, controle, 
alocação de recursos, etc) realizadas com o objetivo de 
obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer 
reduzindo ou eliminando os danos ou problemas 
causados pelas ações humanas, quer evitando que eles 
sujam [8].

Neste sentido, a gestão ambiental deve ser entendida 
como uma ferramenta importante para viabilizar a 
sustentabilidade ambiental. Sua aplicação em meios de 
hospedagem é útil por vários motivos. Entre os 
principais estão: a redução de desperdícios (com a 
conseqüente economia de recursos); e a contribuição 
para a manutenção dos atributos naturais e da beleza 
estética da localidade onde o turismo se desenvolve.

Dada sua natureza estratégica, a gestão ambiental 
dificilmente obterá êxito se não forem consideradas e 
compreendidas as forças que agem sobre o 
empreendimento. Nesta perspectiva, o presente resumo 
tem como objetivo sugerir algumas diretrizes para a 



gestão ambiental em meios de hospedagem de micro e 
pequeno porte.

Para a realização deste estudo, optou-se por 
pousadas de micro e pequeno porte da praia de Porto 
de Galinhas (Ipojuca-PE). A opção pelo tipo de 
pousada deve-se à sua representatividade (pouco mais 
de 70% do parque hoteleiro nacional) [7]; ao passo que 
a opção pela praia de Porto de Galinhas, deve-se ao 
fato de ser um dos principais destinos turísticos de 
Pernambuco.

Este resumo deriva do projeto “Gestão Ambiental 
em Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco”
desenvolvido pelo Grupo Gestão Ambiental em 
Pernambuco (GAMPE) do Departamento de 
Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

Material e métodos

Para a identificação dos pontos positivos e negativos 
do setor de turismo, foi feito inicialmente (i) 
levantamento de dados secundários via estudos 
bibliográficos visando compreender o estado da arte do 
setor.

Através de (ii) oficina seguindo a Metodologia Ad 
Hoc [10], com consulta de especialistas de diversas 
áreas e conhecimentos teóricos e práticos em setores 
relacionados às características do empreendimento em 
análise, foi realizada análise multidisciplinar sobre a 
problemática em questão. Buscou-se a identificar 
fatores impactantes do setor, características locais e 
regionais e políticas públicas setoriais, além de 
potenciais melhorias nestes aspectos e possíveis 
proposições técnico-operacionais, em particular no 
campo da Gestão Ambiental. Estas reuniões foram
dirigidas de maneira a permitir uma visão integrada da 
questão ambiental, permitindo obter informações 
relativas aos impactos prováveis e possibilidades de 
alternativas mitigadoras.

Feita esta identificação, foi realizado (iii) desenho 
inicial de Planejamento Estratégico Ambiental (PEA) 
[11], via análise de micro ambiente, macro ambiente e 
ambiente interno, por meio do Método SWOT11 [12],
cruzando-se pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades.

Para (iv) elevar o grau de percepção do grupo de 
especialistas, foram realizadas observações in loco com 
a visita a três pousadas em Porto de Galinhas. Fruto 
deste momento foi realizada nova discussão, para 
aprofundar a percepção e ajustar leituras sobre detalhes 
observados, além de socializar a visão de cada um a 
todo o grupo.

Aplicando-se o (v) Método Delphi, foram re-
analisados os dados advindos do Método SWOT e
foram (vi) sugeridas algumas diretrizes para a 

11 O termo SWOT é um acrônimo de Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats
(Ameaças). Trata-se de um método desenvolvido nos anos 60 para 
análise de cenário e desenho de estratégias para empresas. Consiste 
basicamente na elaboração e interpretação de uma matriz onde 
constam as características do ambiente interno (Forças e Fraquezas) 
e do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) à empresa.

elaboração de estratégias de gestão ambiental nos 
meios de hospedagem de Porto de Galinhas.

Resultados e Discussão

O fim último de uma análise SWOT é o de desenhar 
estratégias que melhorem as chances de sucesso de uma 
empresa. Isto se torna possível através do cruzamento 
das informações coletadas sobre os pontos fracos e 
fortes, e sobre as oportunidades e ameaças.

A partir da matriz SWOT, as estratégias podem ser 
desenhadas de várias formas. Neste estudo utilizaram-
se dois tipos: SO (os pontos fortes para aproveitar as 
oportunidades e para amenizar (ou na melhor das 
hipóteses, eliminar) os efeitos negativos das ameaças. 
Nesta mesma perspectiva, também se devem considerar 
os pontos fracos de modo que os mesmos não 
inviabilizem a possibilidade de aproveitar as 
oportunidades, nem permitam que as ameaças se 
concretizem.

A. Situação
A partir da análise SWOT chegou-se aos seguintes 

resultados:
Em termos de pontos fortes (S), considerou-se que: 

os meios de hospedagem estão bem organizados em 
uma associação – PROTUR/PG (S1); algumas 
pousadas já praticam a coleta seletiva (S2); há uma 
preocupação sistemática quanto à necessidade de se 
economizar água e energia, ainda que estas questões 
sejam mais de ordem financeira que propriamente 
ambiental (S3); a maioria dos proprietários possui
experiência na gestão de seus respectivos 
empreendimentos (S4).

Por outro lado, entre os principais pontos fracos (W)
identificados nos meios de hospedagem estão: o destino
inadequado do óleo de cozinha, lançado diretamente na 
rede de esgoto (W1); a falta de treinamento dos 
funcionários para o uso racional de água e energia
(W2); a ausência de dispositivos de economia de água 
e energia (W3); ausência de informações aos hóspedes 
sobre a importância da gestão ambiental para o meio 
ambiente (W4); ausência de estrutura que viabilize a 
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 
especiais (W5).

Em termos de oportunidades (O), verificou-se que:
os proprietários dos meios de hospedagem mostram-se 
bastante receptivos quanto à necessidade de se 
desenvolverem ações voltadas para a proteção do meio 
ambiente, ainda que isso implique em custos (O1); a 
possibilidade de apoio técnico especializado do 
SEBRAE, sobretudo em questões como eficiência 
energética e economia na utilização de recursos 
hídricos (O2); o afloramento de uma consciência 
ambiental na sociedade (O3); além do crescimento do 
turismo no Nordeste (O4) e do forte apelo midiático de 
Porto de Galinhas (O5).

Por fim, detectou-se que as principais ameaças (T)
ao desenvolvimento do turismo em Porto de Galinhas 
são: a imagem negativa do Estado em relação à 
segurança (T1); a falta de conhecimento dos 
proprietários dos estabelecimentos sobre possíveis 



linhas de financiamento para implementar iniciativas de 
gestão ambiental (T2).

B. SUGESTÕES DE DIRECIONAMENTOS PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

Conforme já referido, o propósito da análise SWOT 
é o de traçar estratégias. Para tanto é preciso cruzar as 
informações obtidas. Entretanto, nem sempre se 
consegue co-relacionar todas as variáveis identificadas.
Assim, com base nas associações possíveis, chegou-se 
a alguns direcionamentos que podem ser utilizados no 
processo de planejamento estratégico da gestão 
ambiental nos meios de hospedagem.

Em primeiro lugar, a organização dos proprietários 
de pousadas em uma associação (S1), aliada à sua 
experiência no ramo (S4) possibilita que o setor de 
pousadas de Porto de Galinhas se articule com o 
SEBRAE (O2) e estabeleça parcerias em assuntos 
referentes à gestão ambiental (como eficiência 
energética, por exemplo).

Da mesma forma, a preocupação destes proprietários 
quanto à necessidade de economia de água e energia
(S3) e o fato de algumas pousadas já praticarem a 
coleta seletiva (S2) podem ser associados à imagem e 
visibilidade que Porto de Galinhas já possui (O5). A 
organização dos proprietários de pousadas em uma 
associação (S1) também possibilita criar uma unidade
com força e solidez que facilitem tanto a aquisição de 
informação sobre linhas de financiamento quanto o 
acesso a estas (T2).

Por outro lado, o descarte inadequado do óleo de 
cozinha (W1) e ausência de estruturas que permitam o 
acesso de portadoras de necessidades especiais (W5)
são características que praticamente anulam algumas 
oportunidades como a consolidação de uma 
consciência ambiental na sociedade (O3), do 
crescimento do turismo no Nordeste (O4) e do forte 
apelo midiático de Porto de Galinhas (O5). Em outras 
palavras, estas oportunidades dificilmente irão se 
concretizar se as fraquezas identificadas não forem 
resolvidas.

Verifica-se também que a falta de treinamento e 
sensibilização dos funcionários para o uso racional de 
água e energia nas atividades cotidianas do 
estabelecimento (W2) compromete as melhores 
intenções quanto ao desenvolvimento de ações voltadas 
para a proteção do meio ambiente (O1).

Cumpre referir que há determinados entraves para a 
gestão ambiental (W1, W2, W3, W4, T2) que as 
pousadas, per se, dificilmente resolveriam sozinhas. É 
neste sentido que especial atenção deve ser dada à 
possibilidade de articulação com o Sebrae (O2).

Finalmente, há determinados aspectos (W5 e T1) 
para os quais não se vislumbram possibilidades de 
solução, segundo as características identificadas.

C. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados obtidos, concluiu-se que os pontos 

fracos e as ameaças existentes não são significativos. 
De forma geral, os pontos fortes e as oportunidades que 
se apresentam são favoráveis aos meios de hospedagem
de modo que, se bem aproveitadas, podem suprir os 
anseios em termos de gestão ambiental. Para tanto, 
considera-se que a via mais adequada é articulação da 
associação de proprietários de pousadas com o Sebrae.
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