História do Eko Residence Hotel
•

Anteriormente era o Porto Alegre Residence Hotel que foi inaugurado em abril
de 1982, após uma grande ampliação e reforma realizada em 2009/2010 o
hotel que tinha 45 unidades habitacionais passou a ter 97 e incorporou
recursos a sua infraestrutura predial que proporcionam ações visando a
sustentabilidade ambiental.

•

Passou a partir de então a se denominar Eko Residence Hotel devido à “Cultura
Eko” implantada. A proposta foi de se fazer um hotel com foco em
sustentabilidade visando causar o menor impacto ambiental possível e a partir
daí, conscientizar seus clientes para a importância de cuidarmos do nosso
planeta e incentivar a adoção de atitudes sustentáveis.

•

Sustentabilidade para nós é um modelo de gestão amplo, com máximo respeito
ao meio ambiente e envolvendo todos os públicos com os quais nos
relacionamos. Ela está inserida na estratégia da empresa como um
componente que requer uma gestão tão cuidadosa quanto à hospitalidade do
hotel.

Aspecto Inovador
•

O aspecto inovador da nossa iniciativa foi o processo de mudanças relacionadas
à arquitetura sustentável e a gestão, que visa o bem estar da sociedade e
minimiza o grande impacto ambiental que todo o ciclo de vida do hotel produz.
Esta iniciativa está alinhada com a missão, visão e valores da empresa e é
componente da estratégia da organização.

•

Os canais de venda "on line", contratados pelo Eko Residence Hotel de
abrangência internacional, propagam mundialmente o hotel e suas práticas
sustentáveis.

•

Missão do Eko

•

Prestar serviços de hotelaria aos nossos clientes acolhendo-os de forma
hospitaleira, através de:
- Um atendimento verdadeiramente interessado;
- Instalações limpas, modernas e confortáveis;
- Atividades com o mínimo de impactos e prejuízos ambientais.
Visando que nossos colaboradores, clientes, parceiros e investidores se
beneficiem de nosso êxito.

•

Visão

•

Ser um hotel independente com alma própria, tornando-se opção preferencial
dos clientes, investidores, colaboradores e parceiros, reconhecidos como
referência em serviços, práticas sustentáveis e rentabilidade.

•

Valores

•

- Sustentabilidade da empresa, ambiental e social;
- Transparência;
- Ética;
- Comprometimento;
- Igualdade na empresa e na sociedade;

Iniciativa
•

A iniciativa foi concebida pelos principais acionistas do empreendimento.
Foram contratados profissionais qualificados para planejar e executar as
estratégias arquitetônicas sustentáveis.

•

Em 2010 foi instituído um comitê executivo, formado pelas principais
lideranças do corpo funcional do hotel. Este comitê decidiu que
sustentabilidade deveria ser um componente do planejamento estratégico da
empresa. Como todo componente estratégico possui entre outros objetivos,
metas e indicadores monitorados.

•

Algumas atividades que fazem parte das práticas de sustentabilidade são
executadas seguindo as orientações da norma ABNT15401, desenvolvida no
âmbito do Comitê Brasileiro de Turismo.

•

O resultado da iniciativa: superou as expectativas, destaque para a redução do
consumo de água, luz e gás nos último 3 anos, e a evolução da taxa de
ocupação do Eko Residence.
Redução do consumo de água - luz - gás
comparativo
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Consumo água /hóspede/ M3

0,25

0,24

0,23

Consumo luz / hóspede / KW

10,20

7,98

7,91

Consumo Gás / hóspede /KG

0,59

0,51

0,43

•

Evolução da taxa de ocupação em comparação com a taxa de ocupação média
do mercado de Porto Alegre. O Eko Residence Hotel, graças ao seu sistema de
gerenciamento, excepcional localização, instalações e reconhecimento obtido
por sua política de sustentabilidade ambiental, possui uma das mais altas taxas
de ocupação da cidade.
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Capacidade de articulação das parcerias
•

Participação ativa em entidades de classe, Daniel Antoniolli diretor do Eko
Residence Hotel, exerceu a presidência do SINDPOA Sindicato da Hotelaria e
Gastronomia de Porto Alegre no período 2006 - 2009 e igualmente presidiu o
SHPOA Sindicato de Hotéis de Porto Alegre no período 2006 - 2013

•

O Eko Residence é um dos mantenedores do Porto Alegre e Região
Metropolitana Convention & Visitor Bureau e faz parte de seu Conselho
Curador.

•

Temos convênio com diversas faculdades e cursos de idiomas, entre outros:
SEBRAE, SENAC. PDE PRONATEC.

•

Diversos apoios culturais e ações pontuais de sustentabilidade.

•

Encaramos a sustentabilidade com seriedade e anualmente uma verba é
destinada para investimento em gestão de pessoas, educação, equipamentos
ou outros itens que estejam alinhados com a gestão sustentável do hotel.

Sustentabilidade da fonte de financiamento
•

2011 a 2013 – Gestão de Pessoas: implantação do PLR, projeto hóspede por um
dia e auxilio educação. As TVs, geladeiras e ar condicionados antigos foram
todos substituídos por equipamentos mais econômicos. O projeto auxílio Eko
Educação foi estendido para todos colaboradores. Implantação da
Coordenação de Hospitalidade e Sustentabilidade com a contratação de uma
Coordenadora.

•

2014 – Instalação de dispensadores nos banheiros (espuma corpo e banho e
sabonete líquido) em substituição aos amenites. Campanha da reuso da roupa
de cama / antes a campanha era só do reuso das toalhas de banho.

•

Previsão para 2015 - Continuação da substituição do sistema de iluminação
atual por lâmpadas de led. Adaptação de mais um apartamento para pessoas
com necessidades especiais.

Objetivos e Metas
O Eko Residence Hotel estabeleceu um sistema de gestão com objetivos e metas de
redução de emissão de poluentes, redução de consumo de energia elétrica e da água,
redução e tratamento de resíduos, mobilização de fornecedores e parceiros,
conscientização dos colaboradores, participação de associações, sensibilização dos
hóspedes / clientes, gestão de pessoas e satisfação dos acionistas.
Resultado: Desenvolvimento econômico do empreendimento obtido através do
aumento da rentabilidade do hotel equacionado pela redução do consumo / custos e
aumento da taxa de ocupação, conseqüência de uma atitude ambientalmente
responsável.
Em 2012 o selo Excelência do Booking.com / comentários dos clientes em
reconhecimento ao desempenho do hotel. Observa-se no site do Booking.com, ao lado
do nome do hotel, um símbolo (troféu) que informa que em 2013 este hotel foi uma
das propriedades mais reservadas em Porto Alegre.

Prêmios conquistados

 Premio Porto Alegre Turismo 2009
Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo a premiação foi instituída para
destacar empresários, entidades, empresas, profissionais e personalidades pela sua
contribuição ao desenvolvimento do setor e projeção da cidade como destino turístico
nos mercados nacional e internacional.
O processo de escolha dos homenageados se iniciou com as indicações feitas pelas
mais de 30 entidades do Fórum de Governança Local do Turismo de Porto Alegre para
os destaques em cada categoria da premiação, posteriormente avaliadas e validadas
por uma comissão julgadora.

Em 2012 o selo Excelência do Booking.com / comentários dos clientes em
reconhecimento ao desempenho do hotel. Observa-se no site do Booking.com, ao lado
do nome do hotel, um símbolo (troféu) que informa que em 2013 este hotel foi uma
das propriedades mais reservadas em Porto Alegre.

 Prêmio Braztoa 2013
Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2013
Premiação Nacional em que o Eko Residence ficou em 2º lugar. Ao todo foram
48 projetos inscritos. Quatorze jurados participaram de um processo de análise
que dourou dez dias. Os critérios avaliaram a relevância sociocultural,
ambiental, econômica e inovação da iniciativa, além da capacidade de prover
educação e de estender os resultados dentro da empresa.

Abrangência
•

Os canais de venda "on line", contratados pelo Eko Residence Hotel de
abrangência internacional, propagam mundialmente o hotel e suas práticas
sustentáveis. Cento e quinze mil quinhentos e noventa e cinco hóspedes nos
últimos 3 anos puderam, sem abrir mão do conforto e da modernidade, tomar
um banho quente usando a energia solar para aquecer a água, sentar em sofás
feitos revestidos com tecido reciclado, puxar a água do vaso sanitário cientes
de que a água que estava sendo usada era da captação da água da chuva, subir
na cobertura do hotel e apreciar a horta orgânica ou o ecotelhado.

•

•

Qual a abrangência desta experiência proporcionada pelo Eko Residence
Hotel?

•

Entendemos que poder influenciar e conscientizar os mais de quarenta mil
clientes anuais que hospedamos, é a grande abrangência e que possui o maior
potencial de contribuição para a sustentabilidade do meio ambiente.

Potencial de propagação da iniciativa
•

A iniciativa pode a ser adotada sem maiores dificuldades por outras
organizações, pois as ações e práticas adotadas são de amplo conhecimento e
domínio público.

•

“Entendemos, entretanto, que é necessário haver por parte das lideranças,
plena convicção e determinação no sentido de desenvolver e manter junto ao
corpo funcional, uma cultura permanentemente voltada para o respeito e
atendimento as práticas de sustentabilidade”.

•

“Também acreditamos que não bastam somente os recursos da infraestrutura
predial e muito menos apenas certificações, mas sim, sendo até mais
importante, que as práticas operacionais se mantenham e evoluam
constantemente para atender as políticas de sustentabilidade traçadas”.

•

A comunicação com os clientes externos e fornecedores ocorrem através do
site do hotel, dos grandes canais de venda (como Booking, Expedia, Decolar,
Mala Pronta, Hotéis Net) e dos buscadores de hotéis, das redes sociais através
dos blogs dos nossos clientes do Facebook do Eko Residence Hotel

•

A comunicação com os hóspedes é feita também através de cartazes colocados
nos elevadores, adesivos nos vasos sanitários (divulgando a captação da água
da chuva), adesivos nos banheiro (incentivam o reuso da roupa de cama e
banho), adesivos nas lixeiras divulgando a forma correta de separar os resíduos,
e nos materiais do hotel como os porta cartões magnéticos, por exemplo.

•

A comunicação com os colaboradores é feita através de reuniões mensais,
cartazes treinamentos com o apoio do setor de Recursos Humanos e da
Coordenadora de Hospitalidade e Sustentabilidade do Eko Residence Hotel.

Avaliações dos Hóspedes
•
•

As avaliações são feitas diretamente no hotel através da caixa de sugestões.
Podem igualmente serem efetuadas nos sites utilizados pelos hóspedes para
realizarem suas reservas.

Dimensão ambiental /Econômico
•

*Redução de Emissão de Poluentes: Menor queima de gás para água
quente, através de Sistema de apoio via energia solar; Jardim Vertical na
fachada do hotel mais utilização do Eco Telhado nas coberturas do terraço e
floreiras visam compensar as emissões dos veículos que utilizam as garagens.

•

*Redução do Consumo de Energia Elétrica: Geladeiras, Ar
condicionado, Lâmpadas econômicas, Sensores de presença, Bombas
Hidráulicas e outros equipamentos, adquiridos em função de seu baixo
consumo; Elevadores econômicos e sincronizados.

•

*Redução do Consumo de Água: Captação de água da chuva que
abastece os aparelhos sanitários do hotel por até 10 dias; Campanha de
incentivo aos hóspedes de reuso das toalhas e roupas de cama.

•

*Redução e tratamento de Resíduos: Minimização do uso de materiais
descartáveis; Todo o Hotel, incluindo suas UHs, possui lixeiras para separação
de resíduos; Lixeira para descarte de pilhas; Tratamento do lixo da área de
alimentação. Utilização do sistema de Coleta Seletiva da Prefeitura de Porto
Alegre.

• DIMENSÃO ECONÔMICA
•

*Gestão de Pessoas: Valorização do capital humano, benefícios,
oportunidade de progressão, participação nos lucros e resultados, auxílio
financeiro para educação, treinamentos, capacitação, reuniões, festas plano de
saúde e cestas básicas.

•

Satisfação dos acionistas: Aumento da taxa de ocupação e rentabilidade.

• DIMENSÃO SOCIOCULTURAL
•

*Conscientização dos colaboradores: Treinamentos constantes e
procedimentos operacionais de responsabilidade ambiental;

•

*Utilização e Mobilização de Fornecedores: Preferência a fornecedores
alinhados com conceitos de sustentabilidade;

•

*Participação de Associações: Participação atuante nas Associações de
Classe.

•

*Participação como apoiador de eventos sustentáveis e culturais:
Apoio ao Limpa Brasil - Lets do it! Na ação que ocorreu em Porto Alegre. Em
2012. Apoio Semana Lixo Zero POA 2014 e outras ações culturais.

•

*Sensibilização dos hóspedes / clientes: Através de displays, cartazes,
materiais impressos distribuídos e principalmente pelo exemplo,
desenvolvemos constante esforço para influenciar e conscientizar os mais de
quarenta mil clientes anuais que hospedamos.

Ações de sustentabilidade
Dimensão Ambiental / Econômica


Redução de Emissão de Poluentes: Jardim Vertical na fachada do hotel
mais utilização do Eco Telhado nas coberturas do terraço, horta e floreiras
visam compensar as emissões dos veículos que utilizam as garagens

•

Redução de Emissão de Poluentes: Menor queima de gás para água
quente, através de Sistema de apoio via energia solar com a avançada
tecnologia de tubos de vácuo.

LEVANTAMENTO ECONOMIA DE CONSUMO DE GÁS EM FUNÇÃO DA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUECIMENTO SOLAR A VÁCUO EM 2009.

Resultado: redução de 34,27% do consumo de gás

CONSUMO GAS - EKO RESIDENCE HOTEL - 2012
MÊS
Valor Pago
KG
Nº Pax
Gasto Pax
R$
Gasto Pax
KG

JAN
1.369

FEV
3.002

MAR
4.615

ABR
4.226

MAI
3.014

JUN
6.069

JUL
8.115

AGO
4.897

SET
5.031

OUT
4.332

NOV
4.867

TOTAIS

Média p
cap

ANO

anual

ECONOMIA
ANO

3.435

52.974

4.414,49

KG

R$

1.531

9.753

28.115

REDUÇÃO
P/PAX KG

REDUÇ
PERC
PAX

0,22

34,27%

PREÇO KG

2,88

DEZ

488

1.070

1.645

1.506

1.074

2.080

2.781

1.678

1.724

1.485

1.668

1.177

18.377

4.097

3.398

3.898

3.750

3.613

3.470

3.869

3.248

2.753

3.635

3.740

3.959

43.430

3.619

14,91

1,24

5,1679

0,4307

0,33

0,88

1,18

1,13

0,83

1,75

2,10

1,51

1,83

1,19

1,30

0,87

0,12

0,31

0,42

0,40

0,30

0,60

0,72

0,52

0,63

0,41

0,45

0,30

COMPARATIVO 2008 / 2012
CONSUMO GAS - EKO RESIDENCE HOTEL - 2008
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Valor Pago

1.542

836

1.881

2.728

1.722

3.240

3.487

2.841

3.499

2.607

1.682

1.829

KG

605

328

737

1.070

675

1.271

1.368

1.114

1.372

1.022

660

717

Nº Pax

1.613

1.450

1.398

1.518

1.458

1.372

1.563

1.148

1.410

1.387

1.386

1.178

Gasto Pax R$
Gasto Pax
KG

0,96

0,58

1,35

1,80

1,18

2,36

2,23

2,47

2,48

1,88

1,21

1,55

0,37

0,23

0,53

0,70

0,46

0,93

0,87

0,97

0,97

0,74

0,48

0,61

Principal Indicador

Consumo de Gás Per
Capita em Kilos

Consumo 2008
Consumo 2012

0,6552 kg
0,4307 kg

Redução 2012/2008

0,2246 kg

Variação

(-) 34,27%

TOTAIS

Média p
cap

ANO

anual

27893

2324

10938

912

16.881

1.407

20,05

1,6708

7,86

0,6552

PREÇO KG

R$ 2,55

Redução do Consumo de Energia Elétrica: Geladeiras, Ar condicionado,
Lâmpadas econômicas, Sensores de presença, Bombas Hidráulicas e outros
equipamentos, adquiridos em função de seu baixo consumo; Elevadores econômicos e
sincronizados. Liberação de energia do apartamento com a inserção do cartão de
abertura da fechadura eletrônica.

Sistema de
economizador de
energia por cartão
chave.

Redução do Consumo de Água: Captação de água da chuva que abastece os aparelhos
sanitários do hotel por até 10 dias.

Redução e tratamento de resíduos: Todo o Hotel, incluindo os apartamentos, possui lixeiras
para separação do lixo; lixeira para descarte de pilhas; Separação das lâmpadas para
destinação correta; Coleta de óleo vegetal; Recarga de toners e cartuchos

Recarga de cartuchos e toners.

A COLETO é uma empresa especializada na coleta e transporte
do de óleo vegetal saturado, prestando serviço com elevado
padrão de confiabilidade, qualidade e responsabilidade,
buscando a completa satisfação de nossos clientes, sempre
preocupada com o meio ambiente, contribuindo assim para
uma sociedade mais saudável e com mais qualidade de vida

•

Redução de resíduos: Minimização do uso de materiais descartáveis

Dispensadores de espuma
corpo e banho e sabonete
líquido. Evitando o uso de
embalagens individuais de
amenites (shampoos,
sabonetes e etc)..

Evitamos o uso de embalagens individuais de alimentos
(manteiga, geléia, açúcar, etc.).

Redução e tratamento de resíduos.

Mapeamento da necessidade de documentação.

Tipos de resíduos

Fornecedor que faz a
coleta

Em contato com o
fornecedor

Lixo Comum

Prefeitura - DMLU

Coordenadora de
Sustentabilidade

Lâmpadas

Retorna ao fabricante

Chefe de
Manutenção

Óleo

Coleto - óleos vegetais Assistente de
saturados- Ltda
Alimentos e Bebidas

Pilhas e baterias

Cartuchos
impressora / toners

Assistente financeiro
Coordenadora de
Sustentabilidade

ART

Comprovante
de treinamento

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

ok

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Contrato

Documento
FEPAM
FISPQ

Papelão limpo

vendido

Papéis /Jornais /
revistas

vendido

Não aplica

ok

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Latinhas - vendido
Sacolas Plásticas,
Garrafas, bombonas Vendido

Não aplica

ok

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

ok

Não aplica

Não aplica

Não aplica

ok

ok

ok

Metais

Plástico
Embalagens
contaminadas
Produtos químicos
Líquidos
refrigerantes

PS SANTOS - Thiago

Assistente de A& B

Não aplica

Marcos

Manutenção

Não aplica

Mapeamento de fornecedor e destinação final.
Tipos de resíduos
Lixo Orgânico
Pilhas e baterias
Lâmpadas

Local de
Armazenamento
coletivo

Responsável

Fornecedor que faz
a coleta

Destino final de resíduos
dado pelo fornecedor

Conteiner da
Prefeitura

Chefes de
Departamentos

DMLU -

Aterro sanitário Municipal

Manutenção

Chefe de
manutenção

Retorna ao
fabricante

Retorna ao fabricante
Retorna ao fabricante

Óleo

Contentor no
térreo

Cartuchos impressora /
toners

Administrativo

Assistente
Administrativo

Coleto - óleos
vegetais saturadosLtda
Diversos / conforme
cotação do dia - sâo
reabastecidos

3º andar

Coordenadora de
Hospitalidade
e Sustentabilidade

Diversos / conforme
cotação do dia /
são vendidos

Assistende A&B

Retorna ao
fornecedor

Retorna ao fornecedor

Chefe de
manutenção

Retorna ao
fornecedor

Retorna ao fornecedor

Coleto - óleos vegetais
saturados- Ltda
Reuso

Latinhas
Papelão limpo
Garrafas pet
Papéis /Jornais / revistas

Do comprador

Bombonas
Embalagens
contaminadas Produtos
químicos
Líquidos refrigerantes

O fornecedor leva
ao término do
serviço
O fornecedor leva
ao término do
serviço

Relatório de venda dos resíduos X compra de brindes para a
festa de final do ano dos Colaboradores
Vendas
Data

Produto

01/01/2013

Bombonas

21/02/2013

Bombonas

22/02/2013

Bombonas

14/03/2013

Papel

Compras

Quant. Valor

Fornecedor

Produtos

Quant. Valor

R$
200,00

Total em Cx.
R$ 208,00
R$ 248,00

275

R$ 40,00
R$
110,00

R$ 368,00

Bombonas

250

R$ 10,00
R$
100,00

19/04/2013

Bombonas

170

R$ 76,00

R$ 544,00

13/05/2013

Bombonas

100

R$ 40,00

R$ 584,00

18/06/2013

Papeis/Latas

R$ 80,00

R$ 664,00

18/06/2013

Bombonas

100

R$ 40,00

R$ 704,00

09/07/2013

Bombonas

100

R$ 40,00

R$ 744,00

28/06/2013

TV 20"

1

R$ 794,00

30/08/2013

Cobertores

10

R$ 50,00
R$
100,00

02/09/2013

Papeis/Latas

R$ 916,00
R$ 1.366,00

22/03/2013

R$ 358,00

R$ 468,00

R$ 894,00

Vd Enxoval

44

R$ 22,00
R$
450,00

09/09/2013

Vd Enxoval

2

R$ 20,00

R$ 1.386,00

12/09/2013

Vd Enxoval

1

R$ 10,00

R$ 1.396,00

23/09/2013

Vd Enxoval

15

R$ 75,00

R$ 1.471,00

23/09/2013

Vd Enxoval

2

R$ 1.491,00

24/09/2013

Vd Enxoval

21

R$ 20,00
R$
110,00

25/09/2013

Vd Enxoval

6

R$ 30,00

06/09/2013

R$ 1.631,00
Jg. p/ Churrasco
4Pçs (Avental)

Lojas
Americanas Cjt Frigideira +
Bist.
Jg Churrasco
9Pçs
Cjt Pizza 4Pçs
Mixer Dellar
Preto 110v
Magazine Cjt Queijos e
Luiza
Vinhos
Cjt Fundue
11pÇs
Jg p/ Massas
5Pçs Porcelana
sort

27/09/2013

27/09/2013

09/10/2013

R$ 1.601,00

Bombonas

Total Arrecadado

100

1

R$ 24,99

R$ 1.606,01

1

R$ 49,99

R$ 1.556,02

1
1

R$ 50,00
R$ 60,00

R$ 1.506,02
R$ 1.446,02

1

R$ 49,00

R$ 1.397,02

1

R$ 49,00

R$ 1.348,02

1

R$ 29,00

R$ 1.319,02

1

R$ 39,00

R$ 1.280,02

8

R$
350,98

R$ 40,00

R$ 1.663,00

R$ 1.320,02
Quantidade e Valor dos
Brindes Comprados

Ações de sustentabilidade
Dimensão Econômica
Gestão de Pessoas: Valorização do capital humano, oportunidade de crescimento, vale
refeição diferenciado, participação nos lucros e resultados, auxílio financeiro para educação,
treinamento, capacitação, reuniões, festas, comemorações, assistência médica e odontológica
e cesta básica.

Nata dos funcionários – presentes comprados
com a venda dos materiais reciclados.

Almoço de
lideranças

Festa do Haloween - Festa para os
funcionários dia 31 de outubro de 2014.

Festa das Crianças para filhos dos
funcionários.

confraternização

com

as

.

Participação dos lucros e resultados /
semestral: Meta de Resultado de acordo
com o orçamento financeiro, desde a
implantação no segundo semestre de 2010.
Resultados atingidos em 2010, 2011, 2012,
2013 (98%) e 1º semestre de 2014.

Auxilio Eko Educação: oferece uma ajuda
financeira, em três opções de estudos:
graduação (curso de livre escolha do
colaborador), pós graduação ou curso de
idioma (inglês).
Resultado:
Formados = 2 (Curso de Gestão de RH)
em formação = 6 (Cursos Diversos)
em curso de inglês - 3

Hóspede por um dia: O funcionário
vivência por um dia todas as experiências
de um hóspede.
Uma diária (final de semana ou feriado);
Um acompanhante (Esposo (a) e Filhos);
Garagem com manobrista;
Jantar servido do quarto (Room Service) c/
água, suco ou refrigerante;
Café da Manhã – servido no restaurante;
Desfrutar todas as dependências do Hotel.
Bebidas alcoólicas não estão incluídas;

Gestão de Pessoas: Reuniões, treinamentos, capacitação, ações motivacionais.

Destaque Dicas Turísticas 2012 – Hotelaria
O Sindpoa e a SMTur concederam ao Eko Residence Hotel o título de Empresa
Destaque Dicas Turísticas 2012 – Hotelaria. Pelo maior número de colaboradores
treinados nos Encontros Técnicos Dicas Turísticas de 2012.

Ações de Sustentabilidade
Dimensão Sociocultural
• Educação para um turismo sustentável
•

A educação para um turismo sustentável ocorre de diversas formas, entre elas:

Cartilha "Sustentabilidade Ambiental Qual é seu significado? O que podemos
fazer?”. Autoria: Daniel Antoniolli,
Diretor do Eko Residence Hotel.
Esta cartilha pode de ser enviada via email para os clientes, fornecedores,
estudantes e público em geral.

Visitas técnicas: podem ser agendadas
para que estudantes e o público em geral
visitem o hotel e conheçam as boas
práticas do Eko Residence Hotel.
Alunos do curso de Administração fazem visita técnica no Eko Residence Hotel 08/11/2013 por
Assessoria de Comunicação - Paulo Patalo
Ocorreu no dia 06 de novembro de 2013, a visita no Eko Residence Hotel, focando a
Sustentabilidade ambiental e Planejamento estratégico.
A Gerente geral Leila recepcionou os alunos da disciplina de Gestão Ambiental (prof. Liége) e
de Planejamento Estratégico (prof. Neuri) e apresentou sua trajetória profissional bem como,
as práticas realizadas na empresa/hotel tanto na área de Recursos Humanos como na
preocupação em atitudes fundamentais na guerra pela preservação do nosso planeta
(Sustentabilidade Ambiental).

Gestão de Pessoas: Horas de treinamentos.
Relatório de Horas / Cursos e Treinamentos de 2012
Tipos de cursos
Treinamentos

1º Semestre

Encontro Dicas Turísticas
Cursos Diversos SINDPOA
Cursos/Treinamentos em outras
entidades
Total Semestres

72
609
214

2º
Semestre
16
346
69

Total
2012
88
955
283

895

431

1326

Relatório de Horas/Cursos e Treinamentos de 2013
Tipos de cursos
Treinamentos
Encontro Dicas Turísticas
Cursos Diversos SINDPOA
Treinamentos internos
Cursos/Treinamentos em outras entidades
Curso de Inglês
Graduação
Total Semestres

1º
Semestre
60
323,5
101,99
682,5
88
1960,7
3214,69

2º
Semestre
36
104
28
736
188
2445
3537

Total
2013
96
427,5
129,99
1418,5
274
4405,7
6751,69

Gestão de Pessoas: Visando o desenvolvimento social, ambiental, educacional e
econômico da região, priorizamos a contratação de mão de obra local.
Estatística de residência dos Funcionários
Porto Alegre
Canoas
Gravataí
Cachoeirinha
Eldorado do Sul
Viamão

%

76%
4,35%
2,17%
2,17%
2,17%
13,04%

Apoio a ações sustentáveis
PARCERIA EKO RESIDENCE HOTEL E ATITUDE BRASIL LTDA.
A Atitude Brasil é uma empresa de comunicação com foco nas áreas social, ambiental e
cultural, especializada em desenvolvimento de projetos dirigidos à promoção dos princípios
práticos da sustentabilidade.
Objetivo
O objetivo é uma parceria para a realização do Movimento Limpa Brasil - Lets do it! iniciativa
internacional que tem por objetivo promover a limpeza de cidades em apenas um dia de ação,
através da mobilização da sociedade (voluntários), poder público e empresas. A ideia é que o
projeto possa atingir, em cada ciclo bienal, 14 cidades, ou conjuntos de cidades, que tenham
no mínimo 1 milhão de habitantes. A parceria se dará na cidade de Porto Alegre no dia 16 de
Setembro de 2012
Janaína Alcici
Produção Nacional
Limpa Brasil Let's Do It! www.limpabrasil.com
55 11 3815-6400 / 11 9706-8649
Nextel: 11 7825-1027 ID 126*108398
Acompanhe o movimento Limpa Brasil nas redes sociais:Facebook, Twitter, YouTube e Flickr!

Eko Residence Hotel apoio a semana do lixo zero
em Porto Alegre.
A SEMANA LIXO ZERO
Com eventos simultâneos em diversos locais da cidade,
a Semana Lixo Zero acontece em Porto Alegre de 1 a 9
de novembro, contando com o incentivo e a participação
de organizações públicas e privadas como
patrocinadores e realizadores destes eventos. O
principal objetivo é promover o conceito Lixo Zero e criar
alternativas dinâmicas de conscientização sobre a gestão
de resíduos.

Fornecedores e Parceiros


Damos preferência aos fornecedores de produtos e serviços alinhados com
nossa proposta de sustentabilidade ambiental;

Distribuidor: Fortpel
Produtos: limpeza em geral
http://www.fortpel.com.br/
Os produtos que compramos são da
Crivela
http://www.crivela.com.br/gest.htm

Fornecedor: Vonpar
Produtos: bebidas
http://www.vonpar.com.br/corporativo/
responsabilidade-social/meio-ambiente

Fornecedor: Medcare
Produto: Dispensadores de espuma
corpo e banho,
sabonete liquido, espuma gel e sabão
antibactericida.
http://www.medcarers.com.br/



Fornecedores do Rio Grande do Sul

Fornecedor: Apíario Ferronato Ltda
Produto: Mel
Cidade: Santana do Livramento RS
End: Rua Barrão do Ibirapuitã 1285

Fornecedor: Avimor AgroavículaMoresco
Ltda
Produto: Ovos
Entreposto de Ovos
Cidade: Porto Alegre
End: Av. das Indústrias,80

Fornecedor: Moinho do Nordeste S.A
Produto: Farinha de trigo e mistura p/ bolos
Cidade: Antonio Prado RS
End: AV. dos Imograntes 105

Fornec: Petry Com. De Alimentos LTDA
Produto: Suco de laranja e uva
Cidade: Ivoti RS
End:AV. Bom Jardim,2135

Fornecedor: Laticínio Seberi LTDA
Produto: Queijo Mussarela
Cid Seberi RS
End: Linha Cabeceira do Mico, s/n

Fornecedor: Cia.Minuano de Alimentos
LTDA
Produto: Salsicha
Arroio do meio RS
End: AV. Presidente Vargas, 97

Fornecedor: Agrodanieli Ind.de Com. LTDA
Produto: Bife de Frango
Cidade: Tapejara RS
End: São Silvestre s/n

Fornecedor:Josepar-Joaquim Oliveira AS
Produto: Feijão e arroz
Cidade: Pelotas RS
End:BR 116km 512,Vila Princesa

Fornecedor: Coop.Regional Sananduva Ltda.
Produto: Salame Italiano Majestade
Cidade: Saranduva – RS
End: Av. Rio Branco, 358.

Fornecedor :Fermento Good Instannt Ltda
Produto: Fermento químico p/ bolo
Cidade: Lageado – RS
End: Rua Cecilia C. Sulzbach

