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INTRODUÇÃO
Os meios de hospedagem vem gradativamente buscando
formas alternativas e sustentáveis para minimizar seus
impactos, assegurando a qualidade dos serviços oferecidos e
seu desenvolvimento, visto que a sustentabilidade envolve a
geração de renda, aumento da economia, apoio a
comunidade local, apoio a fornecedores locais, preservação
dos recursos naturais, entre outros. Destacam-se os estudos
de Alves e De Conto (2009) e De Conto e Zaro (2011) sobre
consideração dos hóspedes por práticas ambientais no
momento de escolha dos meios de hospedagem.

OBJETIVO

Gráfico 2- Quais os principais motivos que o hóspede
destaca para selecionar os meios de hospedagem?
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Identificar informações de hóspedes relacionadas a critérios
de sustentabilidade utilizados na seleção de meios de
hospedagem.
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METODOLOGIA
A pesquisa, de caráter exploratório, utilizou como técnica
de coleta de dados o questionário. O questionário foi
aplicado em diferentes momentos: em dois meios de
hospedagem de Canela/RS, em um meio de hospedagem de
Caxias do Sul/RS, em um evento acadêmico e com um
grupo de professores de pós-graduação da Universidade de
Caxias do Sul. O número de respondentes foi de 165.

RESULTADOS
O Gráfico 1 e 2 apresentam a distribuição de ocorrências e
porcentagens de indicações dos participantes da pesquisa
sobre critérios de seleção de meios de hospedagem.
Gráfico 1- O hóspede costuma reservar meios de
hospedagem movido por critérios sustentáveis?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o custo é o principal motivo de seleção
dos meios de hospedagem. Destaca-se a importância dos
hóspedes utilizarem critérios sustentáveis para a seleção
de
meios
de
hospedagem,
incentivando
a
competitividade e a internalização da sustentabilidade na
gestão desses serviços turísticos.
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