
Selo amigos do parque
complementar periférico selos RBMA

associação de imagem e compromissos assumidos diante 
do mercado pelos usuários da zona de entorno

Icaro Cunha com Liza Monteleone
gpga –

grupo de pesquisa em gestão ambiental na costa, portos e 
sustentabilidade 

UNISANTOS



O PROJETO TEM COMO FOCO GERAL A CAPACITAÇÃO BÁSICA 
PARA RELACIONAMENTOS TURÍSTICOS

• Contexto de conflito socioambiental

• Região com hegemonia de projeto urbano direcionado pela especulação, 

• crescimento urbano entre desordenado e caótico,  

• modelo rodoviário, 

• baixo padrão de exigências nos licenciamentos em relação às 
necessidades das comunidades locais das cidades,

• Oferta de receptivo carece de up grade de qualidade

• A região e cada cidade carecem de uma política de promoção do turismo: 
calendário de baixa, padrões adequados de zoneamento com reserva de 
espaço para investimentos turísticos



Linha de análise: os novos territórios produtivos de 
petróleo e gas, gerenciamento de riscos e 

sustentabilidade

• Ecodesenvolvimento , diálogo e negociação como via de dinamização da 
sustentabilidade

• O mar é a nova fronteira econômica do Brasil.  Vamos irromper na Amazônia 
Azul como o fizemos na verde?

• Surge um novo território produtivo de petróleo e gás, um território marinho e 
costeiro, em processo de transformação. Esse movimento se associa aos 
investimentos portuários para abrir numerosos focos de mudança de origem 
antrópica.

• A região muda também com as alterações climáticas. Redefine-se a equação 
dos riscos de acidentes naturais e tecnológicos.  As palavras de ordem aqui 
são:  adaptar-se à mudança climática e capacitar-se para administrar os novos 
cenários de riscos. Coisas possíveis se houver interesse. 



? A escala geográfica 
do selo

• Onde está o foco ?

• A UC que vai receber investimento é 
uma infra-estrutura de 
sustentabilidade

• Uma estrada parque deve ser 
perpetuada  pelo bom uso ou...   
Como será o futuro ?

• O parque sai da posição de “ator 
externo” que impõe  uma cerca, para 
a de um parceiro dos que fazem 
negócios na zona de entorno

Escolha a resposta certa  e 
ganhe a celebridade!

Mosaico de ucs é:

(  ) xingamento novo

(  ) xingamento velho

(  ) zona de prostituição

(  ) lugar onde pousa ovni



? A escala geográfica 
do selo • Objetivos do selo:

• buscar a boa estratégia para atingir o 
mercado turístico presente na temporada, 
ampliando aí o número de  vendas de 
passeios turísticos sustentáveis

• construir  visibilidade positiva na 
sociedade regional para a unidade de 
conservação, que será o símbolo da 
economia verde

• estimular novos tipos de trabalhos e 
negócios, e a qualificação dos antigos, 
respeitando compromissos 
socioambientais assumidos publicamente  

Mosaico de unidades de conservação é 
papo de burocratas governamentais e 
não governamentais

Mosaico é uma estratégia de gestão 
das UCS. Políticas integradas e 
orientações territoriais mais amplas

As pessoas comuns, que são os 
agentes econômicos, não visualizam o 
mosaico.  Mal e mal visualizam o 
parque. Não sabem o que é apa, esec, 
resec, rppn, pó , pó, pó  



O selo mira na dinâmica 
econômica na zona do 
entorno Perspectiva do Parque:

Como deve ser usada a 
zona de entorno ?

Perspectiva da 
sociedade 

envoltória:

Abre-se um 
caminho para ter 
trabalho e ser do 

bem

A idéia dos empregos verdes 
pode gerar doravante  muitas 
iniciativas criativas 

Começar pela certificação de 
novas formas de trabalhar 
usando com  sabedoria o 
ambiente  pode ser motivador 
para a adesão dos demais 
negócios

de imediato, cria um novo 
nicho para profissionais que 
se habilitem em treinamento 
especial: os auditores  do selo



Definições básicas

parque

Negócio 
1

Negócio 
2

Negó
cio 3

Negócio 
4

Atribuições

critérios gerais em que o parque pode 
associar a sua imagem:

Conselho do parque

certificação/ verificação periódica:

Negóciossustentáveis s.a.
.                        (?)

A relação de compromisso  
é :
Quanto ao uso –
Quanto à divulgação dos 
outros negócios da rede de 
negócios verdes que se 
forma-



O papel da UC como infra-
estrutura de 
Sustentabilidade

UC: 

Espaço 

fechado 

Selo cria 
relaciona
mentos e 
redes 
verdes

Trabalho e 
negócios 
verdes 
ampliam 
trocas 
positivas 
parque / 
população 
envoltória 

âncora  de negócios como conjunto de  
atrativos naturais e culturais

.estrada parque articulará  o sistema 
de trilhas 

.viabiliza-se um uso controlado, maior 
do que o uso atual, 

podendo impulsionar, se bem 
articulado à economia pré cota 100, 

vagas de inclusão social  pelo trabalho 
sustentável

.o selo cria a relação econômica com o 
entorno da uc

.o selo deve ter regras inclusivas ,  
gradualmente mais severas,  que 
representem  compromissos mútuos 
entre usuários e beneficiários 
econômicos do parque , com o parque 
e com os demais 
usuários/beneficiários  (redes verdes 
de negócios)



diamantes são eternos... estrada 
parque

Articulação 
com negócios 

verdes por 
meio de selo 
compromisso

Marca do 
parque agrega 

valor de 
imagem e 

novo mercado

Retorno 
positivo para 

todas as 
partes

Negociação

parque /

petrobras
Uso sustentável do entorno da UC 
pode vir a ser o fator decisivo para  
que a UC sobreviva

Ir além da mera fiscalização, ou a 
guerra da conservação será perdida 
para  a crise de escassez gerada pela 
economia predatória

As UCs devem irradiar processos  
sustentáveis de capacitação e  
adaptação às mudanças ambientais, 
ampliando a cooperação com as 
autoridades locais  regionais

As UCs tem a oportunidade e a 
responsabilidade de agora terem 
recursos de diversas fontes, e o desafio 
de avançar rápido para evitar o 
desmonte   



A pergunta depois da Rio 
+ 20 é:

UC recebe 
recursos . 
Vamos 
dinamizar  
a partir 
dela

Ajuda os 
conselhos a 
terem papel  
mais efetivo 
na gestão de 
iniciativas 
sustentáveis

Para 
quem?
Serviços e 
produtos 
locais
Marcas que 
queiram 
apoiar
Negócios em 
geral da 
região
Governos, 
etc.

Se a gente fosse fazer uma coisa 
espontânea, com a finalidade de 
fazer acontecer a economia 
verde                   ( e a economia 
azul do mar ) ,

uma coisa que depende da 
gente, pois é um compromisso, 
então não depende de ninguém 
mais  , de nenhuma  burocracia 
dessas tão difíceis  de mover,

um compromisso socioambiental 
assumido diante do mercado, 
associando imagens ancoradas 
em práticas

a propósito: 
convidar GRI


