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Questão 1 

Dado que os resíduos alimentares excedem globalmente 30% da oferta mundial de alimentos, a 

redução dos resíduos alimentares é atualmente uma prioridade elevada para os gestores 

políticos e os pesquisadores. O desperdício de alimentos é especialmente proble mático na 

indústria do turismo, onde o consumo excessivo e os resíduos sólidos geralmente levam a 

impactos sociais e ambientais negativos a longo prazo para as comunidades locais. Como o 

desperdício de alimentos é mais de um terço do total de resíduos sóli dos gerados por resorts, a 

redução de resíduos de alimentos é um componente importante para reduzir os custos na 

indústria de turismo. 

Questão 2 

Inúmeros programas de certificação ambiental estão agora disponíveis para empresas,  como 

Green Key Global e Earth Check, mas tais esforços ainda não resultaram em impactos 

econômicos, sociais ou ambientais mensuráveis. Problemas com a concepção e administração do 

programa, falta de demanda dos consumidores, custo de adesão ao programa e falta de dados 

avaliativos do programa são apontados como razões para a ineficácia do programa.  

Questão 3 

Apesar da atual falta de evidência da capacidade dos programas de certificação de 

sustentabilidade no turismo de afetar as mudanças sociais e ambientais, há razões para acreditar 

que esses programas poderiam ter sucesso no futuro. Na indústria do turismo a ltamente 

desregulada, a necessidade de programas voluntários, que encorajam as empresas a operar com 

altos padrões ambientais e sociais, está bem documentada na literatura, segundo os autores. Isto 

é especialmente importante dada a natureza global da indús tria do turismo, tornando a 

regulamentação governamental extremamente difícil para além das fronteiras nacionais ou 

jurisdicionais. 

Questão 4 

Este estudo fornece um modelo para o design de um programa de certificação ambiental baseado 

em conceitos de economia comportamental, em que os modelos de tomada de decisão procuram 

mudar o ambiente ou contexto em que as pessoas tomam decisões. Essas mudanças contextuais 

levam a uma melhor tomada de decisões e, portanto, podem ser usadas para incentivar a 

responsabilidade ambiental e social das empresas e dos consumidores. São fornecidas 

sugestões para políticas específicas de design de programas que abordam a tomada de decisões 

de gerenciamento, funcionários e consumidores usando pistas comportamentais do MINDSPA CE. 

Programas de certificação ambiental para o turismo que fazem uso dessas dicas terão uma 

probabilidade aumentada de sucesso futuro.  

Questão 5 

A necessidade de pesquisas adicionais com relação à demanda atual dos consumidores e 

preços aceitáveis para operações de turismo ecologicamente certificadas, a 

conscientização de programas de certificação ecológica, logotipos e práticas certificadas 

são primordiais para a discussão contínua. As informações disponíveis sobre a demanda de 

consumidores específicas para o turismo na literatura estão desatualizadas ou fornecidas 

por fontes da indústria, que podem não ser confiáveis.  

 


