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Fone (47) 99947 0267 – email: gkbrasil@greenkey.org.br 

VALORES GREEN KEY 

INSCRIÇÃO, ANUIDADES E AUDITORIAS - 2022 

Os valores da Taxa Anual incluem a inscrição, avaliação prévia dos documentos, o certificado e placa 
do programa a serem entregues quando o empreendimento for premiado. A bandeira e placas 
adicionais podem ser compradas pelo empreendimento (consultar valores).  

Valores da inscrição e taxa anual: 

Equipamentos de Hospedagem:  

UHs  2022 (R$) 
até 10  2.000,00  

11 a 40  2.500,00 

41 a 70  3.000,00 

71 a 120  3.700,00 

121 a 150  4.400,00 

151 a 300  5.200,00 

> 300  6.000,00 

Albergues:  

Camas  2022 (R$) 

até 20  1.500,00  
21 a 50  2.500,00 

> 50  3.200,00 

Parques de Campismo:  

Lugares  2022 (R$) 

até 100  2.000,00  
101 a 500  2.500,00 

501 a 800  3.000,00 

800 a 1.000  3.500,00 

> 1000  4.000,00 

 

 

Centros de Eventos:  

Lugares  2022 (R$) 
até 50  2.500,00  

51 a 150  3.200,00 

151 a 500  4.500,00 

> 500  5.800,00 

Restaurantes:  

Lugares  2022 (R$) 

até 20  2.000,00  
21 a 40  2.500,00 

41 a 80  3.200,00 

81 a 120  4.000,00 

> 120  5.000,00 

Atrativos turísticos:  

Visitantes/ano  2022 (R$) 

até 50.000  2.000,00  

50.001 a 100.000  2.500,00 

100.001 a 200.000  3.400,00 

200.001 a 500.000 5.500,00 
> 500.000  6.000,00 

 

Valor da auditoria: 
 
Presencial: R$1.500,00 
Revisão Documental: R$ 500,00 

 A auditoria é presencial no 1º e no 2º ano, depois será presencial a cada dois anos. Mesmo no ano em 
que a auditoria não é presencial, o empreendimento deverá encaminhar toda a documentação para a 
revisão documental. No valor da auditoria não estão inclusas as despesas de viagem (transporte, 
alimentação e hospedagem) dos profissionais envolvidos na auditoria. Tais despesas são de 
responsabilidade do empreendimento solicitante. 
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O empreendimento solicitante deve garantir o envio dos vouchers (aéreos e hospedagem), quando 
aplicável, com pelo menos 30 dias de antecedência à data programada da auditoria. Para auditorias 
sem aviso prévio, as despesas devem ser posteriormente reembolsadas para o Green Key, que efetuará 
a compra. 

Caso o Green Key seja o responsável pela compra de passagens e reserva de hospedagem, os valores 
cotados para as despesas de viagem serão previamente aprovados pelo solicitante, antes da emissão 
da cobrança pelo Green Key. 

A fatura de cobrança, cobrindo a taxa anual e os custos de auditoria, será enviada ao solicitante 30 dias 
antes da realização da auditoria. Nos anos que não houver auditoria presencial, a fatura será enviada 
com 30 dias de antecedência ao prazo de recebimento dos documentos para inspeção e avaliação à 
distância. Nos anos que a auditoria for realizada sem aviso prévio, a fatura será enviada logo após o 
término da auditoria. 

Todos os valores devidos serão somados e a cobrança será realizada de forma integral, através de uma 
única fatura, para pagamento via depósito bancário. 

Para dúvidas e/ou maiores informações, entre em contato conosco, estaremos à disposição. 
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