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O Green Pearls é uma coleção de hotéis sustentáveis, que reúne mais
de 90 empreendimentos em 30 países (o Brasil ainda não é um
deles). A plataforma foi fundada pela turismóloga alemã Stefany
Seipp, que descobriu que muitos hotéis investem uma quantia alta de
dinheiro para conseguir certificações em sustentabilidade, e depois
abandonam as práticas sustentáveis. Por outro lado, há uma série de
hoteleiros que se preocupam com o meio ambiente e a sociedade.

Confira a entrevista que a Hotelnews fez com Stefany Seipp.

Hotelnews: Como surgiu a ideia de criar o Green Pearl?

Stefany Seipp: A ideia de conceber o Green Pearl nasceu em Koh Samui, na Tailândia. Naquela época, em 2009, eu
ouvi falar sobre o hoteleiro Akorn Hoontrakul, presidente do Imperial Hotel Group. O senhor Akorn se apaixonou por
uma pequena baía da ilha tailandesa e comprou o terreno em 1985 em apenas sete dias. Ele queria construir um
hotel que fosse diferente de outros destinos turísticos populares, com arquitetura sustentável, onde nenhuma árvore
ou arbusto precisasse ser removido. Para garantir que isso acontecesse, Akorn dormiu na praia todos os dias e
monitorou de perto a construção. Quando eu ouvi a história inspiradora deste pioneiro e descobri que o local, a Baía
Tongsai, realmente era quase intocado, eu tive a ideia de criar uma plataforma com informações “verdes”. Então eu
pensei “como podemos levar a sustentabilidade ao público? Como podemos prevenir os hotéis de ser sustentáveis e
depois voltarem atrás quando tiverem uma certificação? Como abordamos todos os víeis da sustentabilidade?”. Com
o Green Pearls eu tive a ideia de criar uma plataforma onde viajantes conscientes podem encontrar os locais
autênticos que estão procurando. Além de lugares, o Green Pearls oferece “férias verdes” em todos os sentidos,
experiências sustentáveis que você pode levar para casa. Não se trata de uma missão, em vez disso, os viajantes
conhecem possibilidades de como podem contribuir para o turismo sustentável com alegria e sem sacrifícios.

HN: É difícil encontrar novos membros para o Green Pearls?

SS: Muitos hotéis não divulgam suas práticas sustentáveis e, às vezes, nem incluem essas informações no site, então
precisamos pesquisar muito. Mas existe uma série de hotéis ao redor do mundo que são maravilhosos, se encaixam
em nosso portfólio e filosofia e merecem ser divulgados. Todos os hotéis que abordamos gostam do nosso conceito,
mas, às vezes, é difícil explicar que nossos serviços em comunicação e marketing envolvem custos e isso é um
desafio em nossas negociações.

HN: Onde a sustentabilidade é bastante presente na hotelaria?  

SS: Todos os países têm hotéis sustentáveis. Em relação à arquitetura, há vários na Alemanha, Áustria e Suíça, além
dos países da Escandinávia, por causa de suas leis governamentais para construções. Mas regiões como África,
América do Sul e Ásia fazem muito em relação à proteção ambiental e ao comprometimento social, pois isso é
necessário para lidar com a natureza e o trabalho com as comunidades locais. Se eles trabalharem contra a natureza,
estarão trabalhando contra eles mesmos.

HN: Em sua opinião, a hotelaria no mundo precisa levar a sustentabilidade mais a sério?

SS: Com o objetivo de desenvolver destinos turísticos e respeitar as comunidades locais, nós todos precisamos ser
mais ambientalmente sustentáveis. Nós precisamos proteger e preservar a natureza e as áreas que permanecem
intocadas, e a hotelaria, é claro, fazem parte disso. Nós todos, pertencentes ao trade turístico, hotéis ou viajantes,
somos responsáveis por promover esta mudança.

HN: Você tem planos de incluir hotéis brasileiros no portfólio da Green Pearls?

SS: Nós estamos em contato com hotéis brasileiros, eles são maravilhosos, sustentáveis e com ótimos conceitos.
Mas, infelizmente, muitos empreendimentos não estão dispostos a investir em marketing e comunicação.

HN: Você pode dar exemplos de hotéis com boas práticas sustentáveis?

SS: Todos os hotéis que estão no site do Green Pearls são bons exemplos de empreendimentos sustentáveis. Nós não
queremos premiar o mais sustentável, mas mostrar a grande diversidade de diferentes trabalhos que todos os nossos
hotéis têm. 
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