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PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

AÇÕES SUSTENTÁVEIS DA REDE HOTELEIRA  DO 
ENTORNO DO MINEIRÃO PARA  A COPA DE 2014. 

 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa do artigo que se segue tem como intenção mensurar se a rede hoteleira 

da cidade de Belo Horizonte, principalmente a localizada no entorno do Estádio 

Governador Magalhães Pinto – Mineirão está apenas investindo na infraestruta de 

suas instalações, construção de novos hotéis e no retorno financeiro durante o 

período da Copa de 2014 ou se, também, existe preocupação referente aos 

impactos causados pelo aumento de fluxo de turistas, como o gasto exacerbado de 

água e de energia, o aumento de resíduos e efluentes, entre outros. 

 

Palavras-chave: Copa 2014. Mineirão. Ações Sustentáveis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo sustentável é a opção mais adequada ao turismo de massa. Tem 

como objetivo atender às necessidades dos turistas e simultaneamente as da 

comunidade receptora e sua cultura, buscando minimizar os impactos da atividade e 

gerando benefícios sociais e econômicos para os moradores locais. Promove 

também, ações voltadas para os agentes integrantes desse processo que visam 

estimular a conservação do meio ambiente a fim de garantir reservas de bens 

naturais para as gerações futuras. Com a Copa de 2014 ocorrendo no Brasil, serão 

realizados aperfeiçoamentos na infraestrutura das cidades sedes e revitalizações 

das áreas com potenciais turísticos nelas existentes. Melhorando assim a 

sinalização e explorando também o aproveitamento turístico do entorno dessas 

cidades. 
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O presente estudo abordará os resultados da pesquisa sobre a adequação 

dos hotéis no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, às 

práticas do Turismo Sustentável. Enaltecendo assim, perante a sociedade, as ações 

praticadas especificamente pela rede hoteleira alocada no entorno do Mineirão, área 

que provavelmente receberá um fluxo maior de pessoas, e aumentará 

consequentemente, a necessidade de um desenvolvimento e adequação 

sustentável. O presente estudo verificará também, de que forma essas ações 

afetarão a estrutura já existente nesses hotéis e os benefícios que serão agregados 

aos mesmos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Identificar as ações de reestruturação dos hotéis do entorno do Mineirão para 

a Copa de 2014, no referente ao Turismo Sustentável. 

 

Objetivos Específicos 

Levantar material bibliográfico sobre o tema.  

Realizar levantamento de dados, junto aos hotéis alvo da pesquisa. 

Identificar se há intervenções de um profissional de RP (Relações Públicas) 

nas ações de sustentabilidade dos hotéis alvo. 

Elaborar um artigo de cunho científico, para ser inscrito no Projeto de 

Iniciação Científica – PIC. 

 

Objetivo final 

Relacionar as ações sustentáveis realizadas nos hotéis alvo. 

 

 

METODOLOGIA  

 

O artigo desenvolvido abordará como métodos de pesquisa, estudos 

exploratórios, pois serão trabalhados dados secundários fornecidos pelos hotéis e 

coletados no referencial teórico. A pesquisa utilizará também estudos descritivos 
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classificados como quantitativos e qualitativos, uma vez que abordará características 

dos hotéis pesquisados qualificando as ações sustentáveis, tema do presente 

projeto. 

O método de coleta de dados que será utilizado é de inquérito/contato na 

forma pessoal, por meio de entrevistas e preenchimento de um questionário 

semiestruturado.  

As questões do questionário serão elaboradas mantendo o foco nas ações de 

sustentabilidade realizadas pelos hotéis entrevistados frisando a Copa de 2014. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Este artigo busca apresentar as ações sustentáveis praticadas pelos hotéis do 

entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, em Belo Horizonte/MG, 

e suas adequações às normas do Programa de Certificação em Turismo 

Sustentável, principalmente as voltadas para a Copa de 2014. A área escolhida, 

provavelmente receberá um fluxo maior de pessoas, e aumentará, 

consequentemente, a necessidade de desenvolvimento de um plano sustentável que 

segundo os autores CARBONARI, PEREIRA E SILVA (2011, p.33): 

O projeto de desenvolvimento de inovações sustentáveis é aquele 
que encontra, na estrutura organizacional, condições favoráveis à 
construção do conhecimento coletivo necessário para que novas 
tecnologias possam ser disponibilizadas em larga escala em setores 
econômicos estratégicos. 

 

Ou seja, os hotéis devem tomar atitudes tendo em vista um posicionamento 

estratégico, para que as três dimensões da sustentabilidade estejam em equilíbrio, 

para assim aumentarem o valor da empresa tanto em termos de lucratividade e de 

contribuição para os acionistas, quanto sob o aspecto de seu capital social, humano 

e ambiental. 

Ao identificar estas ações percebemos o quanto os hotéis estão envolvidos 

com a sustentabilidade como um todo e, com projetos de turismo sustentável seja no 

âmbito de uma única unidade, seja para toda uma rede hoteleira. 
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Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade apresenta uma ampla gama de possíveis definições, 

essas sempre embasadas em três conceitos, o chamado “tripé da sustentabilidade”, 

que abrange as ações sociais, econômicas e ambientais. O conceito do tripé 

sustentável foi criado nos anos 1990 por John Elkington, cofundador da organização 

não governamental internacional SustainAbility; é um "[...] termo criado, que 

representa a expansão do modelo de negócios tradicional [...] para um novo modelo 

que passa a considerar a performance ambiental e social da companhia, além da 

financeira”. Ou seja, uma organização para ser sustentável deve apoiar-se nesse 

tripé sendo socialmente justa (garantindo que as ações atinjam todos os grupos 

humanos, sem distinção social e sem agredir valores culturais), economicamente 

viável (em sua implantação e manutenção) e ecologicamente correta (visando a 

preservação da biodiversidade dos ecossistemas naturais).  

Há hoje um conflito entre as várias compreensões do que seja 

sustentabilidade. Clássica é a definição da ONU, do relatório Brundland, (1987) 

“desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das gerações 

atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem a suas 

necessidades e aspirações”. A proposta de Gro não era só salvar a Terra cuidando 

da ecologia, mas suprir todas as necessidades de gerações sem esgotar o planeta. 

"Nem de longe se está pedindo a interrupção do crescimento econômico", frisou Gro. 

"O que se reconhece é que os problemas de pobreza e subdesenvolvimento só 

poderão ser resolvidos se tivermos uma nova era de crescimento sustentável, na 

qual os países do sul global desempenhem um papel significativo e sejam 

recompensados por isso com os benefícios equivalentes."  

O termo sustentabilidade diz respeito à necessidade de revisar e redefinir os 

modos de produção e padrões de consumo vigentes de tal modo que o crescimento 

econômico não seja alcançado a qualquer preço, mas considerando-se os impactos 

e a geração de valores sociais e ambientais decorrentes da atuação humana. Trata-

se, portanto, de uma nova visão de mundo com implicação direta nas relações 

político-sociais, econômicas, culturais e ecológicas, tornando-o assim, um conceito 

sistêmico, relacionado com a continuidade desses aspectos na sociedade humana. 

Tendo como princípio os “3 Rs”: reduzir, reutilizar e reciclar. Um exemplo é a coleta 

seletiva, quando todas as residências poderiam praticá-la, gerando assim um correto 
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direcionamento do lixo produzido. Outro exemplo é o uso sustentável e consciente 

dos recursos oferecidos pela natureza, entramos então, na premissa de que 

devemos oferecer ao planeta tanto quanto retiramos dele. 

Em abril de 2013, o Ministério do Meio Ambiente - MMA lançou a Cartilha: 

Moradia Sustentável – Economia e Durabilidade, cujo objetivo é orientar 

principalmente os consumidores sobre como fazer moradias e reformas sustentáveis 

apresentando sugestões apontadas dentro dos conceitos de sustentabilidade, tais 

como: a utilização de materiais reciclados, de tintas apropriadas, de madeiras 

certificadas, iluminação e ventilação natural, descarte de resíduos, entre outras. 

 

 

Sustentabilidade X Turismo 

 

 GOELNDER, RITCHIE e MCINTOSH (2002, p. 23) baseados em quatro 

elementos fundamentais: o cliente - o turista; a prestadora de serviço - a empresa; o 

poder público - os governos locais e as comunidades anfitriãs - na geração de 

empregos e renda, definem o turismo como: “a soma de fenômenos e relações 

originados da interação de turistas, empresas, governos locais e comunidades 

anfitriãs, no processo de atrair e receber turistas ou visitantes”. 

A Sustentabilidade no Turismo busca o equilíbrio ambiental, a manutenção e 

o enriquecimento sociocultural além do crescimento econômico da comunidade em 

que está inserido.  

É imprescindível destacar que ecoturismo difere de turismo sustentável. O 

Turismo Sustentável tem como base manter uma estrutura sem realizar nenhuma 

ação ofensiva ao meio ambiente, mantendo simultaneamente a qualidade e 

atendendo às necessidades dos turistas e dos locais que os recebem. Além de 

atender a economia, preservando no processo, a sociedade, a cultura regional, a 

diversidade biológica e os sistemas ecológicos. Já o ecoturismo é a exploração dos 

ecossistemas visitados em sua vida selvagem e seu estado natural, tem foco em sua 

preservação, mas também tem fins lucrativos.  

Por certo, ambos os turismos foram constituídos no intuito de proteger a vida 

mantendo ativa a economia, unindo a responsabilidade com o desenvolvimento. 

Agradam aos clientes e garantem principalmente a manutenção do patrimônio 
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natural para as gerações futuras. A finalidade do planejamento do turismo 

sustentável consiste em ordenar as ações do homem sobre o território. 

Em 2003, o Brasil começou a contar com o Plano Nacional do Turismo (PNT), 

baseado na ética e na sustentabilidade, auxiliando o governo a tomar atitudes e 

praticar ações ecologicamente corretas. Em seguida, o país tornou-se pioneiro em 

relação à publicação de uma norma de Sistema de Gestão para auxiliar os Meios de 

Hospedagem, na utilização de seus Recursos Ambientais, Sociais e Econômicos de 

maneira responsável, justa e viável, por meio da implantação de ações sustentáveis. 

A ABNT NBR 15401, foi desenvolvida pelo Comitê Brasileiro de Turismo – ABNT/CB 

54 e publicada no final de 2006 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), usa referências da norma desenvolvida pela Fundação Instituto de 

Hospitalidade, dentro do Programa de Certificação em Turismo Sustentável (PCTS) 

e é fundamentada nos Princípios do Turismo Sustentável, visando o fortalecimento 

do setor turístico tanto nacional como internacional, direcionando e aprimorando a 

qualidade dos serviços. 

São sete as ações registradas e vinculadas aos Princípios do Turismo 

Sustentável: 1) Respeitar a Legislação vigente; 2) Garantir os direitos das 

populações locais; 3) Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade; 4) 

Considerar o patrimônio cultural e valores locais; 5) Estimular o desenvolvimento 

social e econômico dos destinos turísticos; 6) Garantir a qualidade dos produtos, 

processos e atitudes; 7) Estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis. 

A sustentabilidade é uma exigência da FIFA desde 2006, ano que a Copa foi 

sediada na Alemanha. A Federação criou o “Green Goal”, em português Gol Verde, 

que estabelece medidas sustentáveis como coleta seletiva de lixo, utilização de 

água da chuva e equipamentos movidos à energia eólica nos estádios. Tudo a fim 

de diminuir os gases que causam o efeito estufa. Além das ações ambientais, o 

Green Goal tenciona alcançar os três pilares que fazem parte da sustentabilidade: 

como no caso do estímulo de ações de cunho social, transformando os empregos 

temporários em efetivos. Também, na área econômica, com a transparência na 

utilização de verbas públicas como fatores sustentáveis. Neste sentido, mais 

importante do que corresponder às expectativas externas e do evento é minimizar os 

impactos ambientais e gerar melhor qualidade de vida nas cidades que irão sediá-lo, 

no período anterior (em sua preparação), durante e após a realização do mesmo. 
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A Secretaria Municipal do meio ambiente de Belo Horizonte em conjunto com 

o Comitê Executivo da Copa lançou em junho de 2011 um Certificado ambiental. 

Esse selo foi criado para a copa de 2014, porém seus benefícios se estenderão 

após o evento. Serão contemplados com o Selo de boas práticas ambientais 

principalmente os empreendimentos vinculados ao setor receptivo e de turismo 

(hotéis, bares e restaurantes) que contribuírem positivamente nesse período com 

práticas ambientais sustentáveis como redução de água, energia, reciclagem dentre 

outros.  

A Fundação Getúlio Vargas em parceria com a consultoria Ernest & Young 

apresentou o estudo Brasil sustentável – Impactos socioeconômicos da Copa do 

Mundo de 2014. Esse estudo mostra que para se aproveitar todos os benefícios e 

oportunidades que serão gerados por esse grandioso evento é necessário medir 

custos e benefícios. O Brasil de 2010 a 2014 receberá um investimento de R$ 

142,39 bilhões, irá gerar 3,63 milhões de emprego por ano e R$ 63,48 bilhões de 

renda para a população. No que se diz respeito à mídia e publicidade internacional, 

serão aplicados R$ 6,5 bilhões, e o fluxo de estrangeiros que hoje é de cinco 

milhões, passará para 7,48 milhões até o ano da Copa e para 8,95 milhões em 

2018. Segundo o ministério do turismo, os desembarques domésticos que em 2009 

chegavam a 56 milhões, chegarão a 73 milhões em 2014. 

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou 

o ProCopa, um programa específico para a revitalização e construção de novos 

imóveis na indústria hoteleira, que contempla o valor de R$ 1 bilhão de títulos de 

empréstimo. Dentro do ProCopa, existem dois subprogramas, um deles é voltado 

para os empreendimentos hoteleiros que tem certificações de sustentabilidade ou de 

eficiência energética. Segundo o CBSC – Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável, os prédios verdes podem gerar uma economia de 30% de energia 

elétrica e 40% no volume de água. Para que isso ocorra é necessário um 

investimento de mais ou menos 5% do valor do edifício. 

As empresas dentro desses padrões têm taxas de juros diferenciadas e 

podem financiar até 100% da obra, sendo que os demais podem financiar o 

montante de 80% do projeto. 

Por determinação da FIFA, as cidades que irão sediar os jogos devem conter 

quatro mil leitos em hotéis de 4 e 5 estrelas para hospedar jogadores e suas 

equipes, imprensa, patrocinadores e convidados. A Associação Brasileira da 
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Indústria de Hotéis em Minas Gerais (ABIH/MG) informa que BH possui essa 

quantidade de leitos e dentro das exigências da FIFA. Porém foi identificada a 

necessidade da construção de novos hotéis, principalmente no padrão cinco 

estrelas, pois atualmente a cidade possui somente uma unidade com essa premissa. 

Serão, pelo menos, mais cinco mil novos leitos. Por conta dessa carência, alguns 

projetos estão sendo revistos, como por exemplo, um dos hotéis da rede Bristol que 

está situado na região da Pampulha, próximo ao estádio, que será construído no 

padrão econômico, mas devido a essa deficiência configurará num formato de cinco 

estrelas. O investimento foi de R$ 52,2 milhões e foi utilizado também para a Copa 

das Confederações 2013. 

Os meios de hospedagem devem identificar todas as ações, aspectos e 

impactos de práticas econômicas, ambientais e sociais que realiza, mesmo que 

parcialmente, e criar indicadores de controle de atividades monitoradas e 

operacionais, garantindo um bom sistema de gestão, possibilitando assim, melhorias 

e ampliação de seu negócio.  

 

 

RESULTADOS 

 

Os estudos exploratórios, sobre as ações sustentáveis, efetuados para base 

da pesquisa e executados por meio de inquérito/contato pessoal em entrevistas 

realizadas com representantes de três hotéis localizados no entorno do Mineirão, 

geraram dados e resultados que serão descritos a seguir. O número de hotéis 

entrevistados pertence à média da rede hoteleira da região. Destes, dois possuem o 

segmento de pousada e flat e o terceiro faz parte de uma Rede de Hotéis com sede 

em BH - sendo duas de suas unidades localizadas na região da Pampulha e as 

ações adotadas para uma serão também realizadas em todas as outras. 

De acordo com o questionário elaborado para a coleta de dados, todos os 

hotéis entrevistados já praticam, mesmo que parcialmente, ações voltadas para a 

sustentabilidade. Sendo que, somente um deles, realiza a publicação do relatório de 

sustentabilidade normatizando-as a efeito público. A comprovação dessas práticas 

se dá por meio de material informativo e de orientação fornecido aos hóspedes no 

período de sua estada. As práticas sustentáveis condizem com as exigências da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), órgão que normatiza os hotéis 
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registrados na Embratel. Esse órgão controla, fiscaliza e certifica toda a estrutura, 

funcionalidade e inclusive o tarifário praticado por esse segmento de negócio. Para 

manter seu funcionamento, os estabelecimentos hoteleiros devem ser registrados e 

possuir tal certificado, atestando sua aprovação e qualidade. Um dos hotéis, 

entrevistados, informou-nos que além dos documentos acima mencionados, possui 

o certificado ISO 9001, por seu padrão de qualidade.  

Após análise e mensuração dos resultados identificamos as seguintes ações 

sustentáveis praticadas nos hotéis entrevistados: 1) 1/3 realizou construções e 

reformas sustentáveis em seu estabelecimento; 2) 100% possuem mecanismos de 

controle de consumo de água e energia; 3) 100% praticam a coleta seletiva; 4) 2/3 

oferecem a seus hóspedes e funcionários uma cartilha com orientações referentes 

às boas práticas sustentáveis; 5) 2/3 oferecem treinamentos de práticas sustentáveis 

para seus funcionários; 6) 2/3 praticam auditorias ambientais para indicar melhorias; 

7) 1/3 pratica o controle de efluentes; 8) 2/3 discutem e adotam critérios ambientais 

com seus fornecedores; 9) 2/3 utilizam, no dia a dia, papéis reciclados; 10) 1/3 

pratica o reaproveitamento da água de chuvas; 11) 2/3 utilizam o cartão-chave 

eletrônico para acesso aos quartos, mas o sistema possui um dispositivo de 

contenção de energia; 12) 1/3 utiliza o sistema de descarga duplo (para descarte de 

sólidos – quando o volume de água liberado é maior e descarte de líquidos, 

liberando menos água no processo); 13) 1/3 possui um sistema de cisterna para 

reaproveitamento da água; 14) 1/3 minimiza o procedimento de envio de utensílios 

para a lavanderia, que é terceirizada. Nesse processo, o hóspede decide se a toalha 

de uso pessoal irá para a lavanderia imediatamente ou no dia seguinte.   

De acordo com as informações coletadas, apesar de 2/3 dos hotéis 

entrevistados não possuírem ativamente práticas de comprovação de suas ações 

sustentáveis, foi percebido por esses estabelecimentos, que após a implantação de 

várias delas, houve 100% de retorno positivo tanto no referente a pontos 

econômicos quanto de satisfação e aprovação dos clientes e investidores. Para 

efeito de constatação, foi observado que em todos os hotéis entrevistados, há em 

seu quadro de funcionários, um profissional de comunicação dando orientação e 

suporte na implantação e execução das ações sustentáveis que praticam. 

No entanto, segundo as informações obtidas, os obstáculos encontrados para 

que mais ações possam ser implantadas referem-se à dificuldade na sensibilização 

de alguns dos funcionários desses estabelecimentos que apesar de adquirirem um 
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treinamento para praticá-las, poucos as efetivam, é necessário haver uma constante 

fiscalização em sua execução. Há ainda, o fator de reconhecimento do retorno 

financeiro que é visto pelos investidores como um percentual baixo comparado ao 

custo/benefício desejado.  

 Esse fator ficou ainda mais claro quando relacionadas às vigentes ações para 

a Copa de 2014. De acordo com os hotéis entrevistados, novos procedimentos só 

poderão ser mensurados após a Copa das Confederações, quando será possível ter 

uma prévia do número de pessoas que buscaram o sistema de hospedagem que 

oferecem. Segundo eles, ações como o treinamento da equipe para atendimento 

personalizado aos vários tipos e etnias dos hóspedes, já está sendo efetuado em 

parcerias com empresas especializadas neste ramo de atividade. Em unanimidade, 

informaram que há a possibilidade de aumento no quadro de funcionários para 

atuarem no período da Copa de 2014. Não garantem, no entanto, o compromisso de 

efetivação desses novos funcionários com a argumentação de que essa questão 

dependerá do mercado após o evento, podendo ser uma ação positiva ou não. 

Portanto, a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas, tem a característica 

de ser um evento pontual e para que os impactos positivos gerados para e pós a sua 

realização sejam permanentes, os agentes envolvidos no processo devem se 

comprometer em manter as oportunidades e legados conquistados. 

Dentre esses impactos está o fluxo turístico que irá agregar, na forma direta e 

indireta, valores socioeconômicos e estruturais, principalmente nos setores de 

hotelaria, cultura, lazer, comércio, transporte e comunicações, não somente por 

meio dos torcedores que virão assistir aos jogos, como também advindos da 

exposição na mídia internacional.  

E, mesmo havendo custo para as organizações atenderem e assumirem a 

sua responsabilidade social e ambiental deve-se considerar que em contrapartida, 

as ações de sustentabilidade praticadas proporcionam além do fortalecimento da 

reputação e boa imagem das empresas perante seus públicos, vários benefícios 

para a sociedade e o meio ambiente. 

Sendo assim, com essa pesquisa, concluí-se que as ações sustentáveis 

praticadas pelos hotéis no entorno do Mineirão para a Copa de 2014, que já  sejam 

existentes ou estão em processo de implantação, se adequam às normas e 

exigências do Programa de Certificação em Turismo Sustentável, normas 

estas que garantem maior efetividade na preservação ambiental, no 
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crescimento econômico e no desenvolvimento social e cultural da cidade de Belo 

Horizonte, garantindo assim qualidade de vida para as gerações futuras. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O Brasil, assim como outros países, tenta encontrar soluções para adequar 

suas necessidades econômicas e sociais com a sustentabilidade ambiental, visando 

incentivar ações que promovam a integração entre elas e proporcione uma melhoria 

na qualidade de vida e o bem-estar da população em geral. Neste sentido, busca-se 

um modelo de gestão mais humanizado que forneça o equilíbrio entre os fatores 

ambientais e tecnológicos, cujos resultados se apresentarão a médio e longo prazos, 

tendo como estratégia principal a inovação, o uso da informação como ferramenta e 

o correto gerenciamento de recursos. Ressalta-se então, a importância de criar-se 

espaços urbanos mais eficazes e sustentáveis. 

Seguindo este parâmetro, os resultados constatados na pesquisa indicaram a 

importância das ações de sustentabilidade adotadas no ramo hoteleiro do entorno 

do Mineirão e apontaram as diferentes concepções para a geração de uma cidade 

mais sustentável, não somente com o foco na Copa de 2014, mas também em 

caráter permanente. 
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