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O contributo do novo paradigma “responsabilidade social” na nova era da 
globalização: Estudo empírico em empresas hoteleiras  

Palavras Chave 
 Responsabilidade Social. 
 Certificação ISO 9001, 14001, AHS18001 e SA 8800 
 Custos e Benefícios  

Tema 
 

Custos em Empresas Turísticas 

Resumo 
 
Será que as normas de qualidade ISO9001, ambiente ISO14001, 
segurança e saúde do trabalho OHSAS18001 e responsabilidade 
social SA8000, poderão ser consideradas como indicadores de 
responsabilidade social nas empresas hoteleiras? Poderão estes 
indicadores influenciar as partes interessadas: cliente interno e 
cliente externo, permitindo a sustentabilidade do sector hoteleiro 
a longo prazo?  
 
Com a finalidade de responder às questões colocadas elaborou-
se um estudo empírico, com base num inquérito dirigido aos 
gestores de hotéis de quatro e cinco estrelas, sobre a relação 
entre as normas e a medição da responsabilidade social na 
empresa; os indicadores RSE e os custos de prevenção, 
avaliação e outros; a relação entre os custos de prevenção e 
avaliação e os benefícios resultantes. 
  
Os resultados deste estudo foram no sentido de que os gestores 
consideram que, quanto maior o grau de implementação destas 
normas, maior o grau de responsabilidade social na empresa. 
Relativamente à relação entre os custos e as normas, verifica-se que 
são mais elevados nas normas de qualidade e segurança e saúde 
do trabalho, seguido do ambiente, enquanto a responsabilidade 
social é ainda meramente casual.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O novo paradigma da responsabilidade social nesta nova era da globalização é um dos 
maiores desafios a enfrentar na actualidade pelas empresas hoteleiras.  
 
A definição de indicadores que possam caracterizar, mensurar e avaliar a 
responsabilidade social é sem duvida cada vez mais um factor de competitividade pois já 
não basta que se preste um serviço e que este seja rendível é necessário que satisfaça 
um conjunto cada vez mais alargado de intervenientes. 
 
No sector hoteleiro torna-se ainda mais fulcral esta nova abordagem, passando a 
empresa cada vez mais a ter consciência dessa problemática e a ter como missão a 
prestação de um serviço que tenha por base a responsabilidade social numa perspectiva 
em termos de sustentabilidade a longo prazo. 
 
 As normas de qualidade ISO9001, ambiente ISO14001, segurança e saúde do trabalho 
OHSAS18001 e a de responsabilidade social SA8000, apesar de tratarem de temas 
específicos e serem implementados a partir de premissas como melhoria da imagem, 
competitividade, exigência de outros intervenientes (partes interessadas), possuem 
também características sociais, ao tratarem de qualidade do serviço, meio ambiente, 
saúde e segurança do trabalho nas empresas e da comunidade, podendo ser 
consideradas como indicadores da responsabilidade social nas empresas hoteleiras. 
 
Neste sentido elaboramos um estudo empírico com o objectivo de saber numa escala de 
1 a 7, qual a relação entre: 

- Os custos de prevenção, avaliação e controle e outros relativamente aos 
indicadores acima referidos; 
- Os custos de prevenção versus os custos de avaliação e controle; 
- Os benefícios resultantes dos custos com estes indicadores e o desempenho 
empresarial. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
A Responsabilidade Social em Portugal 
 
No actual contexto empresarial as novas tecnologias e a globalização provocaram 
profundas transformações a nível empresarial. A revolução industrial centrou a 
sua atenção na responsabilidade empresarial, porquanto os novos processos 
industriais dependiam das relações entre indivíduos e grupos de sociedades. 
Desde então até aos nossos dias, a envolvente social revelou-se cada vez mais 
exigente quanto à imputação de responsabilidades sociais às empresas.  
 
Na perspectiva de Burkhardt, H (2002:18) é uma realidade os esforços que são 
feitos em qualquer país do mundo no sentido de atrair investimentos estrangeiros, 
pois estes devem contribuírem para assegurarem a sustentabilidade dos negócios 
a longo prazo. 
   
A responsabilidade social surge agora nas empresas como uma forma inovadora 
de factor competitivo tendo um grande desenvolvimento nos últimos anos, 
essencialmente nos Estados Unidos e na Europa.  
 
Várias empresas organizam campanhas e contributos para o desenvolvimento da 
comunidade de acordo com Anand, Vaani (2002) com a finadidade de através  
desse obtenham o reconhecimento em temos dos clientes internos e  externos. 
 
Em Portugal esta temática não tem tido grande desenvolvimento e o sector 
hoteleiro não tem sido diferente, já que não existe um universo muito elevado de 
empresas em que os seus clientes internos (trabalhadores) desenvolvam 
actividades em prol da comunidade, e em muitas delas não faz parte nem da sua 
missão nem da sua estratégia e sim aspectos de cariz meramente pontual. 
Contudo, nesta época de forte competitividade, assumir a responsabilidade social 
na sua missão passa a ser uma necessidade para as próprias empresas. 
 
No entanto, em termos globais 69% das empresas numa sondagem efectuada 
pelo Expresso/Euro Expansão (2001) responderam que estariam dispostos a 
aderir a acções sociais quando lhe foi colocada a questão “se concederiam um 
determinado período de tempo para realizar trabalho voluntário”. 
 
No exercício da sua actividade as empresas devem assumir responsabilidades 
sobre a sua envolvente, tanto a nível económico, como social ou ambiental, 
contribuindo assim de forma decisiva para um desenvolvimento sustentável. As 
empresas socialmente responsáveis encontram-se melhor preparadas para 
assegurar a sustentabilidade dos negócios a longo prazo. 
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3. ESTUDO EMPÍRICO 
 
3.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 
 
O Sector do Turismo tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional, sendo nos nossos dias uma pedra fundamental para 
a Economia, através da sua contribuição para o PIB e, devido também à sua 
transversalidade, uma vez que arrasta consigo vários outros sectores da actividade 
económica 
 
Em Portugal, o fenómeno do turismo também tem sofrido uma evolução bastante 
significativa como se pode ver nos quadros seguintes reveladores das entradas gerais de 
visitantes estrangeiros segundo o país de nacionalidade 
 
Quadro 1. Entradas Gerais de Visitantes Estrangeiros segundo o País de Nacionalidade 

Designação 1990 1998 1999 2000 2001
Var. % 

2001/00
% 

2001/90
% Total 

2001

Alemanha 681 978 980 1.036 978 -5.6 3.3 3.5
Itália 221 298 307 322 345 7.0 4.1 1.2
Reino Unido 1.203 1.834 1.970 2.021 2.100 3.9 5.2 7.5
Holanda 330 463 483 526 520 -1.1 4.2 1.8
Bélgica 173 244 239 256 266 3.9 4.0 0.9
França 658 770 763 809 849 4.9 2.3 3.0
Espanha 13.806 20.319 20.507 21.175 21.363 0.9 4.0 75.9
E.U.A. 252 274 282 315 274 -13.1 0.8 1.0
Outros 1.098 1.381 1.485 1.555 1.455 -6.4 2.6 5.2

TOTAL 18.422 26.560 27.016 28.014 28.150 0.5 3.9 100.0
V.M.A. - Variação Média Anual
Fonte: DGT

(Milhares Euros)

 
 
 
 
Quadro 2. Entradas de Turistas Estrangeiros segundo o País de Nacionalidade  

Designação 1990 1998 1999 2000 2001
Var. % 

2001/00
% 

2001/90
% Total 

2001

Alemanha 621 870 890 931 883 -5.2 3.2 7.3
Itália 189 254 270 291 312 7.4 4.7 2.6
Reino Unido 1.061 1.723 1.848 1.878 1.967 4.7 5.8 16.2
Holanda 299 435 464 500 495 -1.0 4.7 4.1
Bélgica 169 224 233 243 252 4.1 3.8 2.1
França 618 697 727 763 803 5.1 2.4 6.6
Espanha 3.924 5.756 5.737 5.865 5.927 1.1 3.8 48.7
E.U.A. 184 230 227 259 238 -8.1 2.4 2.0
Outros 955 1.106 1.236 1.367 1.290 -5.6 2.8 10.4
TOTAL 8.020 11.295 11.632 12.097 12.167 0.6 3.9 100.0
V.M.A. - Variação Média Anual

Fonte: DGT
(Milhares Euros)
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Em termos de actividade hoteleira esta tem um peso significativo no âmbito da oferta do 
sector do turismo, oferecendo alojamento e uma série de serviços relacionados com a 
permanência do turista. Podemos verificar que a evolução em termos de número de 
camas e taxas de ocupação tem sido também elevadas, como se pode verificar no 
quadro seguinte: 
 
Quadro 3. Capacidade de Alojamento por Categorias de Estabelecimentos / N.º de Camas / N.º de 
Estabelecimentos  

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
HOTÉIS 5* 37 37 39 40 18.307 17.221 18.813 21.517
HOTÉIS 4* 118 124 127 137 32.543 34.202 35.019 37.093
HOTÉIS 3* 203 204 210 219 31.755 32.074 32.558 34.186
HOTÉIS 2 e 1* 99 100 102 101 10.752 10.720 10.826 11.643
TOTAL HOTÉIS 457 465 478 497 93.357 94.217 97.216 104.439
HOTÉIS-APARTAMENTOS 107 112 116 120 27.013 28.076 29.177 30.403
MOTÉIS 18 19 19 18 1.530 1.587 1.583 1.498
POUSADAS 46 47 45 47 2.224 2.290 2.281 2.334
ESTALAGENS 73 76 76 80 3.962 4.156 4.373 4.770
PENSÕES 870 874 844 841 40.310 40.537 40.098 40.782
SUBTOTAL 1571 1593 1578 1603 168.396 170.863 174.728 184.226
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 153 148 145 145 34.579 33.625 32.365 31.413
ALDEAMENTOS TURÍSTICOS 30 31 32 33 12.597 12.340 12.761 13.026
  TOTAL 1754 1772 1755 1781 215.572 216.828 219.854 228.665
Fonte: DGT

CATEGORIAS
 ESTABELECIMENTOS

N.º DE ESTABELECIMENTOS N.º DE CAMAS

 
 
O índice médio de ocupação-quarto na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos 
foi de 62,5% no período de Janeiro a Dezembro de 2001. Este valor situou-se 1,9 pontos 
percentuais abaixo do registado em 2000 (64,4%) e bastante acima dos observados em 
1999 (60,8%) e 1998 (59,6%). 
 
Apesar de toda esta conjuntura favorável à actividade hoteleira, as exigências da 
crescente competitividade no mercado fruto em grande parte da globalização, tem 
conduzido a uma maior consciencialização da necessidade de uma transformação a nível 
da qualidade de: serviços, ambiente e segurança entre outros, obrigando a que as 
unidades hoteleiras evoluam no sentido de se adaptarem ao novo contexto  
 
 
 
3.2 METODOLOGIA 
 
O presente trabalho teve o seguinte desenvolvimento: 
 
1 – Centrou-se em hotéis de quatro e cinco estrelas, onde a implementação das normas 
ainda que de uma forma lenta, têm assumido um papel de maior relevo. 
 
2 – A população foi obtida por consulta às estatísticas da Direcção Geral do Turismo, em 
que se obteve um universo de177 hotéis em Portugal, com os requisitos pretendidos. A 
partir desse universo foi seleccionada uma amostra aleatória de 20 hotéis.  
 
3 – Utilizou-se como método de pesquisa os inquéritos dirigidos aos directores. 
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3.3 APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 
 
Como já foi referido, a responsabilidade social das empresas reflecte-se quando as 
empresas assumem a responsabilidade de programas sociais tendo em atenção o futuro 
da comunidade e da sociedade, como sejam, o investimento efectuado com vista à 
conservação ambiental e preservação dos recursos naturais. Assim sendo colocam-se as 
seguintes problemáticas: 
 
Será que as normas de qualidade ISO9001, ambiente ISO14001, segurança e saúde do 
trabalho OHSAS18001 e responsabilidade social SA8000, poderão ser consideradas 
como indicadores de responsabilidade social nas empresas hoteleiras?  
 
Poderão estes indicadores influenciar as partes interessadas: cliente interno e cliente 
externo, permitindo a sustentabilidade do sector hoteleiro a longo prazo?  
 
 
Com a finalidade de responder às questões colocadas elaborou-se este estudo empírico, 
tendo como base um inquérito dirigido aos gestores de hotéis de quatro e cinco estrelas, 
sobre a relação entre: 

• As normas e a medição da responsabilidade social na empresa; 
• Os indicadores RSE e os custos de prevenção, avaliação e outros; 
• A relação entre os custos de prevenção e avaliação  
• Os benefícios resultantes. 

 
A avaliação do novo paradigma “responsabilidade social nas empresas hoteleiras” pode 
ser efectuada através dos indicadores: Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde 
do Trabalho e Responsabilidade Social. 
 
O estudo empírico efectuado foi com o objectivo de conhecer se as normas serão 
indicadores de responsabilidade social da empresa, se existe uma relação entre estes 
indicadores e os respectivos custos e benefícios em termos de desempenho empresarial, 
quantificados pelos gestores hoteleiros numa escala de 1 a 7.  
 
Os resultados deste estudo, relativamente à ligação dos indicadores R.S.E. e as normas 
foram no sentido de que os gestores consideram que, quanto maior o grau de 
implementação destas normas, maior o grau de responsabilidade social na empresa 
(média de 6).  
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No que concerne à existência de uma relação entre estes indicadores e os respectivos 
custos e benefícios em termos de desempenho empresarial, encontram-se reflectidos no 
quadros e gráficos seguintes: 
 
Quadro 4. Custos versus Normas 

CUSTOS
QUALIDADE 

ISO 9001
MEIO AMBIENTE 

ISO 14001 OHSAS 18001
SOCIAL
SA 8000

Aqueles atribuiveis ao 
planeamento para 
identificar necessidades e 
expectiativas de mercado.

Aqueles atribuiveis ao 
planeamento para 
identificar aspectos 
ambientais e para 
prevenir, reduzir ou 
eliminar os impactos 
ambientais.

Aqueles atribuiveis ao 
planeamento para 
identificar aspectos 
ambientais e para 
prevenir, reduzir, eliminar 
os riscos e outras 
situações indesejáveis à 
segurança e à saúde.

Programas de combate 
ao desemprego

Aqueles atribuiveis á 
prevenção de falhas e 
outras conformidades.

Aqueles atribuiveis ao 
processo de melhoria 
continua e de prevençlão 
da poluição.

Aqueles atribuiveis ao 
processo de melhoria 
continua da segurança e 
saúde.

Programas contra 
práticas proíbidas

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo de  medição para 
avaliar e controlar o 
desempenho ambiental.

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo de  medição para 
avaliar e controlar a 
segurança e saúde.

Programas de avaliação 
e controle combate ao 
desemprego

Aqueles atribuiveis para 
assegurar a protecção 
contra aspectos e 
impactos ambientais 
identificados.

Aqueles atribuiveis para 
assegurar a protecção 
contra riscos identificados.

Programas de avaliação 
e controlo contra praticas 
proíbidas

Outros Custos

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo de falhas e não 
conformidades, tanto de 
natureza interna como 
externa.

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo de consequências 
ao meio ambiente 
decorrentes de aspectos e 
impactos adversos 
associados, inclusivé 
poluição.

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo de consequências 
materiais e humanas, 
decorrentes de acidentes, 
de incidentes e de 
situações de emergência.

Custos ligados à 
sociedade

DF=Director financeiro

Obs1:% em termos de Facturação, valores aproximados. 
Obs2: Não se incluem investimentos de implementação apeas custos do exercício

Custos de 
Prevenção

Custos de 
Avaliação e 
Controlo

Aqueles atribuiveis a todo 
o tipo  medição para 
avaliar e controlar a 
qualidade de serviços por 
todo o ciclo de vida.
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De seguida apresentamos a relação entre os custos de Prevenção, Avaliação Controlo e 
Outros e os respectivos indicadores:  
 
Quadro 5. Relação entre os custos e os Indicadores R.S.E 

Relação entre os custos e os RSE

0

2
4
6
8

10
12

Qualidade Meio Ambiente Seg e Saude do
Trabalho

Responsabilidade 
Social

Custos
Avaliação e control

Prevenção

 

Indicadores 
Custos  

Prevenção

Custos 
Avaliação 
Controlo

Outros 
Custos

Qualidade 2,3 5,4 1,9
Meio Ambiente 0,7 2,7 1,6
Seg. e Saúde do Trabalho 1,4 4,2 1,8
Responsabilidade  Social 0,5 1 0,3  
 
O meio ambiente está a começar a ser encarado com maior desempenho, devido às 
pressões de grupos sociais e do impacto que tem também em termos da envolvente 
externa.  
 
Por último, a responsabilidade social não é ainda encarada com uma dimensão 
estratégica, existindo apenas como actividade esporádica. Contudo será esta a área que 
maior desenvolvimento poderá vir a ter neste mundo globalizado que cada vez mais toma 
consciência da necessidade de dinamizar as relações com a sua envolvente e que virá a 
ser um grande factor competitivo pelo reconhecimento das partes interessadas.  
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De seguida realçamos a relação entre os indicadores R.S.E e os custos de prevenção 
versus avaliação e controlo:  
 
Quadro 6. Relação entre os custos de prevenção versus avaliação e controlo 

Relação entre os custos de prevenção versus avaliação e controlo
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Custos
Avaliação e
control

 Custos 
Prevenção

 

Indicadores 
Custos  

Prevenção

Custos 
Avaliação 
Controlo

Qualidade 2,3 5,4
Meio Ambiente 0,7 2,7
Seg. e Saúde do Trabalho 1,4 4,2
Responsabilidade  Social 0,5 1  
 
Verificamos que em termos de custos de prevenção versus custos de avaliação o 
diferencial é elevado e deveria ter uma relação inversa, isto é, as empresas hoteleiras 
deveriam preocupar-se mais em termos de prevenção do que em termos de avaliação e 
controlo. 
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Por ultimo analisaremos a relação entre os benefícios resultantes dos custos que temos 
vindo analisar através dos indicadores R.S.E, e o desempenho empresarial, conforme 
quadro seguinte: 
 
Quadro 7. Relação entre os benefícios resultantes dos custos com estes indicadores e o desempenho 
empresarial 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Imagem

Valoração da 
reputação ética

Fidelização 
 clientes

Relação entre os benefícios resultantes dos custos dispendidos 
com os RSE

Qualidade

Meio Ambiente

Seg e Saude do
Trabalho

Responsabilidade 
Social

Indicadores Imagem
Desenv. 

sustentável
Valoração da 

reputação ética
Relacão

c/ comunidade
Fidelização
 de clientes

Qualidade 4 3,4 3,6 3,7 3
Meio Ambiente 3 1,7 0,7 1,8 0,9
Seg. e Saúde do Trabalho 1,4 2,8 1,8 1,7 1,7
Responsabilidade  Social 0,6 0,5 0,4 0,8 0,3  
 
Pela análise dos dados verificamos que na situação actual, a qualidade é o factor 
principal na geração de benefícios, seguido da segurança e saúde do trabalho, enquanto 
os outros dois factores têm ainda um peso reduzido, nesta actividade. 
 
O meio ambiente embora seja um dos factores dinamizadores principais para um 
desenvolvimento sustentável a longo prazo, não tem em Portugal a relevância nesta 
actividade hoteleira, começando contudo a ser difundido.  
 
A responsabilidade social ainda com fraca visibilidade começa a ter um peso maior no 
relacionamento com a comunidade. No entanto, nesta actividade ainda terá um longo 
caminho a percorrer, para vir a ser um factor de competitividade e de grande impacto 
sobre a fidelização de clientes e imagem. 
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CONCLUSÃO 
 
 
De um estudo realizado pela União Europeia, a responsabilidade social pode ajudar a 
realizar o objectivo estratégico de, até 2010 se tornar numa:  
 
 “…economia baseada no conhecimento mais dinâmico e competitivo do mundo, capaz de 
garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com 
maior coesão social” 
 

O livro Verde – Responsabilidade social das Empresas:  
Um contrtibuto das empresas para o desenvolvimento sustentável(2002)  

 
 
Assim sendo, todas a empresas nomeadamente as do sector hoteleiro, devem dar uma 
forte contribuição para atingir esse objectivo por um lado, e dinamizar este novo 
paradigma, contribuindo por outro lado para um desenvolvimento sustentável a longo 
prazo. 
 
Do nosso estudo ficou patente que as normas de qualidade ISO9001, ambiente 
ISO14001, segurança e saúde do trabalho OHSAS18001 e responsabilidade social SA 
8000 são consideradas pelos directores de hotel como um bom indicador no futuro de 
responsabilidade social. 
 
Os gestores consideram que, quanto maior o grau de implementação destas normas, 
maior o grau de responsabilidade social na empresa. Relativamente à relação entre os 
custos e as normas, verifica-se que são mais elevados nas normas de qualidade e 
segurança e saúde do trabalho, seguido do ambiente, enquanto a responsabilidade social 
é ainda meramente casual.  
 
Quando se comparam os custos de prevenção e avaliação, é notório que a parte da 
prevenção ainda é muito reduzida. Quanto aos benefícios eles são mais visíveis em 
termos de qualidade, sendo ainda pouco significativo o desempenho a nível de 
responsabilidade social. 
 
Em suma, embora ainda com reduzida implementação, as normas como indicadores de 
R.S.E são padrões de referência com uma penetração e visibilidade cada vez maior 
neste sector, devido à sua aceitação e divulgação internacional, e só o reconhecimento 
da sociedade permitirá transformar estes indicadores em factores de vantagem 
competitiva.  
 
A actual conjuntura Nacional e Internacional em termos económicos, políticos e sociais 
evidenciam enormes carências e desigualdades sociais, pelo que, a sociedade espera 
que as empresas hoteleiras, atendendo à sua especificidade, já que se relaciona com 
turistas de todo o mundo, cumpram o novo papel, de forma a serem os dinamizadores de 
uma sociedade em termos empresariais com um grau de responsabilidade social cada 
vez mais elevado. 
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