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“Padrões de crescimento não sustentáveis continuam a 
ameaçar o desenvolvimento humano e os ecossistemas 
naturais do mundo. Desastres referentes ao clima, insegurança 
alimentar, escassez de água e emergências de saúde estão 
arriscando a estabilidade e o bem-estar de milhões de pessoas, 
sobretudo entre os mais pobres e vulneráveis. Essas ameaças 
ainda se tornarão maiores com o aumento da pressão sobre os 
recursos findáveis de nosso planeta.

Investimentos em tecnologias mais verdes têm então se 
tornado cruciais para todos os países na nossa busca 
compartilhada para atingir o desenvolvimento sustentável. 
Somente com inovação e adoção de opções de crescimento 
com baixa pegada de carbono essa meta pode ser alcançada.”

Ban Ki-moon,  
Novembro de 2011
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Como chegar no Condominio SESC-SENAC? 

CONTATOS
Se você quiser mais informações sobre este 
Evento Paralelo, por favor entre em contato:

Alain Dupeyras: alain.dupeyras@oecd.org 
Helena Rey: helena.rey@unep.org 
Zoritsa Urosevic: zurosevic@unwto.org

Organizadores:
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Condominio SESC-SENAC – Av. Ayrton Senna, 5.555 . Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

EVENTO  
PARALELO

Cadastre-se aqui:
http://icr.unwto.org/en/
webform/registrationinscricao

Apoiadores:



Contexto
O setor turístico se tornou um dos mais proeminentes motores mundiais do 
progresso e desenvolvimento econômicos. A taxa de crescimento, as interfaces com 
outros setores e a dependência de ambientes naturais intactos coloca o setor em 
uma posição única sob o enfoque do desenvolvimento sustentável. O turismo ainda 
tem a se identificado como um dos dez setores que podem liderar transição para 
uma economia de baixo carbono e inclusiva.

Alterações nas práticas turísticas podem permitir melhores benefícios, estimulando 
mudanças em face de uma maior sustentabilidade na cadeia de suprimentos 
turísticos e outros setores. Além disso, sustentabilidade e inovação verde, em 
particular, são fatores importantes no aperfeiçoamento da recuperação do setor, 
destacando a competitividade e reduzindo custos. Benefícios adicionais incluem a 
geração de empregos, melhor uso de recursos naturais e conservação da 
biodiversidade, o que pode cortar custos e aumentar benefícios competitivos para 
companhias e destinos, como também acrescentar experiências aos visitantes.

Reconhecendo esses ganhos potenciais, o comércio turístico e os responsáveis por 
políticas públicas estão se voltando para a inovação verde para melhorar a 
performance ambiental, econômica e social do setor. A inovação no turismo está 
além da resolução do problema, adição de valor e/ou identificação de outros meios 
eficientes de produção de bens e serviços. Apesar da evidência de que o setor 
turístico está progredindo, significantes oportunidades de melhorias existem. As 
dificuldades a serem superadas incluem falta de informação; visões de longo prazo 
não compartilhadas por muitas pequenas e médias empresas; a necessidade de 
coordenação das atividades dos fornecedores; conhecimento de custos iniciais de 
investimentos, e políticas emolduradas que não suportam tais inovações. Há também 
a necessidade de compartilhamento de conhecimento entre diferentes setores e o 
desenvolvimento de redes intersetoriais que promovam a sustentabilidade.

Objetivos
O evento proverá um panorama do conceito de inovação verde, os principais 
obstáculos sob a perspectiva dos setores privado e público, e ajudará a identificar 
meios de superá-los. As apresentações de entidades dos setores privado e público 
irão destacar o valor intrínseco da inovação verde para companhias, governos, 
destinos e suas comunidades, e defender a colaboração, o diálogo e o intercâmbio 
de melhores práticas setoriais e intersetoriais.

PALAVRAS DE BOAS-VINDAS
Antonio Oliveira Santos, Presidente do CNC-SESC-SENAC

17:45 – 18:00 Encerramento OCDE/PNUMA/OMT

14:00 – 14:45

18:00 – 19:30 Coquetel de Confraternização

Sessão de Abertura
Alain Dupeyras, Chefe do Centro de Turismo, Organização para a Cooperação 
Econômica e o Desenvolvimento (OCDE)
Arab Hoballah, Chefe do Departamento de Consumo e Produção Sustentáveis  
PNUMA-DTIE
Márcio Favilla, Diretor Executivo, Organização Mundial do Turismo (OMT)
Francisco Gaetani, Secretário Executivo, Ministério do Meio Ambiente (Brasil)
Gastão Dias Vieira, Ministro de Estado, Ministério do Turismo (Brasil)

14:45 – 15:45 Painel 1: A Inovação Verde no Turismo:  Perspectivas da Indústria e das Políticas Públicas
Moderador: Alain Dupeyras, Chefe do Centro de Turismo, (OCDE)

Práticas da Indústria  e Novos Modelos de Negócios para Inovação Verde no Turismo
Petra Nilsson-Andersen, Conselheira Senior para Inovação, Nordic Innovation (NI)
Financiando Inovação Verde no Turismo
Carlos Nomoto, Superintendente Executivo de Desenvolvimento Sustentável, 
Banco Santander 
Uma Perspectiva Política
Hyeri Han, Diretora Adjunta, Divisão de Turismo Internacional, Ministério da Cultura, 
Esportes e Turismo, República da Coreia
Debate

15:45 – 16:45 Painel 2: Medindo os Benefícios da Inovação Verde no Turismo
Moderador: Arab Hoballah, Chefe, Consumo e Produção Sustentáveis  PNUMA-DTIE

Eventos Sustentáveis: Catalizando a Transformação dos Destinos e Aumentando a 
Competitividade 
Guy Bigwood, Eventos Sustentáveis: Catalizando a Transformação dos Destinos e 
Aumentando a Competitividade
Uma Viagem na Ponta dos Dedos
Caco de Paula, Diretor Planeta Sustentavel, Editora Abril
Integrando  Inovação nas PMEs da indústria hoteleira
Helenio Waddington, Presidente, Roteiros de Charme
Debate

16:45 – 17:45 Painel 3: Promovendo o Crescimento Responsável e Aumentando a 
Competitividade por meio da Inovação no Turismo
Moderador: Zoritsa Urosevic, Chefe de Relações Institucionais e Corporativas,  OMT

Como a Inovação Verde pode Melhorar a Competividade do Turismo?
Helen Marano, Vice-Presidente  de  Relações com Governo & Indústria , World 
Travel & Tourism Council (WTTC)
Reduzindo os Impactos Negativos do Turismo através de Processos Inovadores
Eduardo Munhos de Campos, Vice-Presidente de Marketing para a América 
Latina e o Caribe, EMBRAER
Turismo na Prática – Soluções Inovadoras para um Turismo Sustentável
Jan Lundin, CEO  Federação Sueca de Viagens e Turismo  
Debate


