
PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL EM 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: O CASO DAS 

POUSADAS DE PORTO DE GALINHAS (PE)
Yenê Medeiros Paz1, Robéria Karine Lemos Gomes2, Marylin Fonseca Leal3, Betânia Maria Filha Soares Bacelar4, 

Aline Siqueira Tavares de Lima5, Taís Saraiva de Melo Pinheiro6, Cleber Gomes de Albuquerque7, Itamar Cordeiro8, 
Marcus Metri Corrêa9, Soraya El-Deir10



1 Graduanda do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaboradora do Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco (GAMPE), do 
Departamento de Tecnologia Rural (DTR) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 
Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: yenemedeiros@hotmail.com

2 Graduanda do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaboradora do do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: roberia5@hotmail.com

3 Graduanda do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaboradora do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: mell_fonseca@hotmail.com

4 Graduanda do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaboradora do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: betaniabacelar@hotmail.com

5 Graduanda do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaboradora do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: alinetavares_eng@yahoo.com.br

6 Graduanda do Curso de Enegenharia Agrícola e Ambiental, Colaboradora do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . E-mail: tais.smp@gmail.com

7 Graduando do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Colaborador do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900, E-mail: cle.ber@live.com

8 Colaborador do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 51271-900. E-mail: 
itamar_cordeiro@yahoo.com.br

9 Professor Adjunto e Colaborador do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. 
E-mail: metri@dtr.ufrpe.br

10 Professor Assistente e colaboradora do GAMPE, do DTR, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-
900. E-mail: sorayael-deir@ig.com.br

Apoio financeiro: Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Introdução

Meio ambiente, natureza e recursos naturais são 
temas que, de certa forma, mantém uma relação 
passional com a opinião pública a tal ponto que são 
praticamente nulas as chances de se encontrar 
indivíduos que aceitem, sem ressalvas, uma dilapidação 
do patrimônio natural. Logo, empresas que 
desenvolvem suas atividades impactando os recursos 
naturais tendem a ter uma baixa aceitação diante do 
público e isto pode se manifestar na forma de uma 
diminuição de compras ou até mesmo de um boicote do 
produto por parte dos consumidores [1,2,3]. Face esse 
desafio, a indústria precisou repensar sua atuação e a 
resposta veio na forma de gestão ambiental.

De maneira genérica, gestão é o ato de gerir ou 
regular algo. Assim, gestão ambiental diz respeito ao 
conjunto de políticas e práticas administrativas e 
operacionais que levam em conta a saúde e a segurança 
das pessoas e a proteção do meio ambiente por meio da 
eliminação ou mitigação de impactos ambientais 
decorrentes do planejamento, implantação, operação, 
ampliação, realocação ou desativação de 
empreendimentos ou atividades [4].

Na esfera privada, a gestão ambiental caracteriza-se 
pela forma através da qual a organização se mobiliza, 
interna e externamente, para a conquista da qualidade 
ambiental desejada. Ela consiste em um conjunto de 

medidas que visam ter controle sobre o impacto 
ambiental de uma atividade [5].

Enfim, a gestão ambiental empresarial num mundo 
onde a sustentabilidade é o novo paradigma de 
desenvolvimento, deve ser entendida como um 
conjunto de diretrizes e atividades administrativas (tais 
como planejamento, direção, controle, alocação de 
recursos, etc) realizadas com o objetivo de obter efeitos 
positivos sobre o meio ambiente, seja 
reduzindo/eliminando os problemas causados pelas 
ações humanas, seja adotando as medidas propícias a 
sua ocorrência [6].

Entre as principais justificativas para o setor 
empresarial adotar práticas de gestão ambiental estão: 
benefícios econômicos (através da economia de custos 
devido à redução do consumo de água, energia e outros 
insumos; economia devido à reciclagem, venda e 
aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes; 
redução de multas e penalidades por poluição); 
incremento de receitas (através do aumento da 
participação no mercado devido a inovação dos 
produtos e menos concorrência; de linhas de novos 
produtos para novos mercados; de aumento da 
demanda para produtos que contribuam para a 
diminuição da poluição); benefícios Estratégicos (como 
melhoria da imagem institucional; renovação do 
“portfólio” de produtos; aumento da produtividade; 
alto comprometimento do pessoal; melhoria nas 
relações de trabalho; melhoria e criatividade para 



novos desafios; melhoria das relações com os órgãos 
governamentais, comunidade e grupos ambientalistas; 
acesso assegurado ao mercado externo) [7].

A gestão ambiental é algo que depende diretamente 
do tipo de atividade desenvolvido pela empresa e pelo 
porte da mesma. Dado o histórico das grandes 
catástrofes ambientais convencionou-se associar gestão 
ambiental a empresas de grande porte. Contudo, deve-
se considerar que em um país onde das 5,1 milhões de 
empresas, 98% são de micro e pequeno porte [8], não 
dispensar a devida atenção para o impacto ambiental 
deste setor é um equívoco. Assim, tendo claro a 
importância da gestão ambiental para micro e pequenas 
empresas, o presente resumo tem com objetivo 
apresentar um modelo de gestão ambiental para o setor 
de meios de hospedagem. Como área de estudo foi 
selecionado Porto de Galinhas, no litoral sul do Estado.

Esta proposta deriva de um projeto de gestão 
ambiental em micro e pequenas empresas desenvolvido 
pelo Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental em 
Pernambuco (GAMPE) do Departamento de 
Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Material e métodos

O modelo de gestão ambiental para as pousadas foi 
elaborado a partir de um processo que envolveu quatro 
etapas: i) análise de pontos fortes, fracos, ameaças e 
oportunidades; ii) um exercício de benchmarking, iii) 
coleta de dados nos meios de hospedagem e; iv) análise 
in loco.

A. Análise SWOT
Reconhecido como um importante instrumento de 

planejamento, a análise SWOT11 permite ter uma visão 
geral acerca do objeto analisado e fazer considerações 
de ordem estratégica. As forças e fraquezas estão 
associadas, geralmente, a fatores internos da empresa; 
enquanto que as oportunidades e ameaças dizem 
respeito a aspectos externos.

Uma análise SWOT é composta de duas etapas 
principais: i) elencar os fatores e, com base nisso, ii) 
elaborar soluções. Ou seja, elencar os fatores é, per se, 
apenas a primeira etapa cujo propósito é o de 
evidenciar as forças que agem ou podem agir 
(potenciando ou restringindo) sobre uma organização. 
Feito isto, é preciso delinear ações que permitam: i) 
utilizar os pontos fortes da empresa para aproveitar as 
oportunidades que o mercado oferece; ii) utilizar os 
pontos fortes para fazer frente ou contornar as ameaças; 
iii) evitar que os pontos fracos impeçam a empresa de 
aproveitar as oportunidades; e iv) evitar que os pontos 
fracos favoreçam a chegada das ameaças ao ambiente 
interno da empresa.

B. Benchmarking Ambiental
Benchmarking ambiental é um processo contínuo e 

sistemático de reconhecimento, avaliação, e 
adoção/adaptação dos melhores métodos e práticas 

11 O termo SWOT é de origem inglesa e é um acrônimo de 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças).

utilizados por empresas reconhecidas como líderes no 
comprometimento com o meio ambiente (Almeida et al, 
2000). Seu objetivo é tentar fazer com que a empresa 
consiga se adaptar às práticas realizadas por outras 
empresas a fim de modo a se manter competitiva.

Operacionalmente, um benchmarking se faz: i) 
identificando-se o que se quer mudar na empresa, seja 
para reduzir custos ou resíduos, seja para otimizar 
processos; ii) levantando-se as melhores práticas e os 
resultados ambientais dos processos desenvolvidos por 
outras empresas e; iii) estudando-se as reais 
possibilidades de implantação na empresa, incluindo aí, 
uma análise dos custos envolvidos.

No presente estudo, o benchmarking foi direcionado 
a alguns meios de hospedagem (nacionais e 
internacionais) considerados “líderes” em termos de 
gestão ambiental. Este exercício permitiu definir e 
adequar algumas melhores práticas às pousadas de 
Porto de Galinhas.

C.Coleta de dados
A coleta de dados foi feita através de questionários e 

teve como principal objetivo traçar um perfil dos meios 
de hospedagem.

D.Análise in loco
A análise in loco teve como propósito confrontar os 

dados obtidos pelo questionário e conhecer de forma 
mais detalhada as necessidades e dificuldades dos 
meios de hospedagem de micro e pequeno porte.
Também foi uma forma de entrar em contato mais 
direto com os proprietários destes estabelecimentos e 
de verificar alguns aspectos (por meio de observação 
direta) que a simples aplicação do questionário não 
seria capaz de detectar.

Resultados

Considerado isoladamente, um hotel não causa 
significativa poluição ambiental e não consome vastas 
quantidades de recursos naturais não-renováveis [9]. 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 o impacto de todas estas estruturas 
individuais forem consideradas juntas, notar-se-á um 
significativo efeito sobre os recursos globais [9,10]. Só 
no Brasil, por exemplo, o Parque Hoteleiro é composto 
atualmente por, aproximadamente, 25 mil meios de 
hospedagem, sendo 70% dos empreendimentos de 
pequeno porte [11]. Assim, quando visto em seu 
conjunto, os impactos ambientais gerados pelo setor de 
hospedagem são dignos de nota.

A gestão ambiental em meios de hospedagem busca, 
justamente, prover os meios necessários para que este 
tipo de infra-estrutura utilize de forma racional e 
responsável os recursos naturais disponíveis, de modo a 
garantir a perenidade dos mesmos para o próprio 
segmento e para as futuras gerações [12,13]. Entre as 
vantagens da implantação da gestão ambiental em 



meios de hospedagem estão: a minimização da 
produção e disposição de resíduos, a criação de um 
apelo de marketing e a melhoria de sua imagem no 
mercado e, evidentemente, a redução de custos, 
proporcionada pela economia de recurso. Com efeito 
várias experiências internacionais têm vindo a 
demonstrar que hotéis que implantam práticas de 
gestão ambiental economizam até 30% de energia 
elétrica, até 20% de água e diminuem em até 25% a 
geração de resíduos sólidos [11].

No entanto, uma gestão ambiental em meios de 
hospedagem terá maiores possibilidades de funcionar e 
gerar os resultados esperados se houver um modelo que 
especifique os procedimentos necessários que devem 
ser seguidos. É precisamente isto que se propõe com o 
presente estudo.

A partir da análise SWOT e do exercício de
benchmarking, chegou-se à conclusão de que um 
modelo de gestão ambiental adequado à realidade das 
micro e pequenas empresas deve iniciar com um 
processo de planejamento estratégico (que elabore 
objetivos e metas para a empresa); seguido de uma 
análise dos aspectos e impactos ambientais; e da
definição de práticas de gestão ambiental centradas, 
sobretudo, nos 4R (reduzir, reutilizar, reciclar e 
repensar).

Quanto aos temas que devem ser alvo das práticas de 
gestão ambiental, verificou-se, a partir dos 
questionários e das visitas in loco, que deve ser dada 
preferência a questões como: energia, água, resíduos 
sólidos e conscientização dos hóspedes.

Em termos de energia, as práticas de gestão mais 
apropriadas são: aquisição de equipamentos mais 
eficientes, valorização da iluminação e ventilação 
natural, utilização de energias alternativas (sobretudo a 
energia solar para aquecimento da água), realizar 
manutenção preventiva. Quanto à água, recomenda-se: 
captação da água da chuva (para limpeza do 
estabelecimento), implementação de mecanismos de 
economia de água (descargas mais eficientes e torneiras 
de pressão hidromecânica) e racionalização do uso da 
água. Em termos de resíduos sólidos: coleta seletiva, 
compostagem e descarte consciente dos resíduos 
(sobretudo o óleo de cozinha).

Por fim, para ser funcional, uma gestão ambiental em 
meios de hospedagem, deve-se ter bastante claro os 
atores-chave que estão envolvidos, ou seja: o 
proprietário, o funcionário e o hóspede. Tudo começa 
com o proprietário. Se este não assumir a 

responsabilidade e o compromisso em implantar 
práticas de gestão ambiental, as mesmas dificilmente 
ocorrerão. Da mesma forma, se os funcionários não se 
comprometerem a mudar seus hábitos, a gestão 
ambiental também não vingará. Isto se resolve 
essencialmente através de treinamentos. Por fim, todo o 
esforço levado a cabo pelo proprietário e pelos 
funcionários pode se mostrar infrutífero se o hóspede 
(que é quem, efetivamente, consome os recursos da 
pousada) não colaborar. Para este último, é imperativo 
desenvolver estratégias de sensibilização. Embora não 
haja fórmulas prontas para estas estratégias, é preciso 
deixar claro ao hóspede que o propósito da gestão 
ambiental na pousada não visa obter qualquer benefício 
em detrimento de seu bem estar
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