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PROJETO GOLFINHO ROTADOR NO TURISMO SUSTENTÁVEL DE NORONHA
10 Lugar no Premio BRAZTOA de Sustentabilidade 2015
No dia 27 de Novembro de 2015 no Rio de Janeiro, o Projeto Golfinho Rotador teve a feliz notícia
quando foi anunciado 10 Lugar no Premio BRAZTOA de Sustentabilidade 2015 na categoria
Parceiros Institucionais.
A Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) reúne mais de 90 empresas e é,
desde 1989, uma das mais representativas entidades do setor de turismo no Brasil, sendo
responsável por 90% das viagens do mercado brasileiro. Seus associados abrangem tanto o
turismo receptivo quanto o emissivo, doméstico e internacional, além de trabalhar com os
diversos segmentos de viagem: luxo, aventura, sol e praia, intercâmbio, turismo cultural.
Desde 2012, a Braztoa promove o maior prêmio de turismo sustentável do país, que tem a
chancela da Aliança Global para o Turismo Sustentável, da ONU. A iniciativa reconhece as
melhores práticas e dá visibilidade às empresas e suas ações sustentáveis, estimulando a cadeia
do turismo a agir de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente
viável.
O corpo de jurados é composto por especialistas como Alexandre Garrido (ABNT), Antonio Euryco
(Revista Travel 3), Fernanda Daltro (PNUMA), Helena Costa (Universidade de Brasília), Heloisa
Prass (Panrotas), Isabel Barnasque (Coordenadora Geral de Sustentabilidade do Ministério do
Turismo), Jéssica Kobayashi (SENAC), Márcio Favilla (OMT – Organização Mundial do Turismo),
Margaret Grantham (Centro de Turismo Alemão), Mari Masgrau (Mercado & Eventos), Mariana
Aldrigui (USP), Mário Gasparinni (Ifaseg/QBE), Oliver Hillel (UNEP), Patrícia Crespi (Travelport),
Paul J. Dale (Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo) e Ronald Sanabria (Rainforest
Alliance).
Desde 1990, o Projeto Golfinho Rotador fomenta o turismo sustentável em Fernando de Noronha
(FN) e, nesse ano de 2015, resolveu participar do Premio Braztoa de Sustentabilidade por meio de
suas ações, que visam a sustentabilidade dos serviços turísticos de FN. Dentre eles, a condução e
hospedagem de visitantes são os setores mais representativos e onde predominam ilhéus, por isto
que, para estimular o ecoturismo de base comunitária e sustentável em FN, o Projeto Golfinho

Rotador implementou programas de Capacitação Profissional e Sustentabilidade dos Meios de
Hospedagem (MH). Os programas foram gratuitos e oferecidos à comunidade local.
O programa Capacitação Profissional atingiu 770 alunos em 15 cursos profissionalizantes, como
inglês, mergulho autônomo, primeiros socorros, condutor de visitante para poder trabalhar no
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Ao final, realizou-se avaliação com os alunos.
O programa Sustentabilidade de MH teve 5 etapas: 1) Diagnóstico de Sustentabilidade de 75 MH
(71% dos reconhecidos oficialmente pela Administração de FN). 2) Relatório de Conformidade
específico, Manual de Sustentabilidade e Materiais Informativos e bilíngues sobre sustentabilidade,
fornecidos para os 75 MH. 3) Consultoria em gestão sustentável para 20 MH. 4) Projeto de
Conformidade para Implementação de uma Gestão Sustentável e de Enquadramento nas Matrizes
de Classificação Local e Nacional para 20 MH. 5) Avaliação dos resultados.
Segundo os alunos dos cursos e gestores dos Meios de Hospedagem, os principais resultados
diretos foram incremento na empregabilidade, eficiência na gestão e elogio dos visitantes. E como
resultado indireto foi o incremento na sustentabilidade do destino Fernando de Noronha, pois o
turismo sustentável é um bom negócio onde todos ganham: empresários, funcionários, visitantes,
comunidade local, patrimônio natural e histórico.
O Projeto Golfinho Rotador contou com parcerias importantes para o recebimento desse prêmio e
agradece assim o ICMBio, os Pousadeiros de Fernando de Noronha e os Condutores de Visitantes.

