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Environmental 

Projeto de preservação da Mata Atlântica “Villa Verde” 

Com o objetivo de contribuir para a preservação da Mata Atlântica, o Projeto Villa Verde conta 

com um viveiro que tem condições de duplicar mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, tais 

como Paineira, Ipê-Amarelo, Pau-viola, Cedro-rosa, Pitanga e Goiabeira. De forma complementar, 

além de aumentar a quantidade de espécies a serem preservadas e multiplicadas, o Projeto tem 

o desafio, por meio da doação de mudas, de sensibilizar hóspedes, colaboradores e a comunidade 

local para a necessidade da preservação ambiental. As mudas são deixadas nos apartamentos 

para os hóspedes, desse modo, o contato e o incentivo à preservação da natureza não ficam 

restrito somente à experiência da hospedagem e assim é possível levar um pedacinho deste 

patrimônio ecológico para casa. 

 

 

Captação de água pluvial 

Toda água da chuva é captada pelos telhados e grelhas de captação, e as mesmas são tubuladas 

até levar toda a água para o lago, onde o mesmo é aproveitado no Hotel, para irrigação e 

consumo. 

 

Sistema de reciclagem de resíduos 

Todo material reciclável do Hotel, é separado em containers, que são distribuídos a cooperativa 

de reciclagem o que confere um ciclo de desenvolvimento sustentável, que engloba, não só o 

meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos. Com a fabricação de produtos 

reciclados, há a preservação da natureza, redução da poluição e contaminação do solo, além da 

economia de energia. 

 

Estação de tratamento de água e resíduos 

O Hotel possui uma Estação de Tratamento de Água, onde seu objetivo é submeter a água a um 

processo de tratamento com várias etapas e, ao final, fornecer água potável para todo o Hotel. 

Esse processo é de vital importância, pois, o fornecimento de água potável, diminui a incidência 
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de doenças, que tem a água com sua via de transmissão. A água da ETA é coletada diretamente 

do nosso lago, que recebe toda água pluvial do Hotel, o que lhe confere um ciclo de 

sustentabilidade. 

Também temos Estação de Tratamento de Esgoto, onde a mesma é responsável por receber 

100% do esgoto do local, e assim damos o tratamento adequado e devolvemos ao corpo receptor. 

De forma geral, o tratamento do esgoto garante maior qualidade de vida para população do 

entorno, pois muitas vezes os corpos hídricos que recebem esgoto sem o devido tratamento 

servem de abastecimento para comunidades vizinhas, colocando em risco a saúde das pessoas. 

Esse tratamento da água evita a proliferação de doenças de veiculação hídrica para todos ao 

redor, e evitam assim a poluição dos rios e lagos, lhe conferindo assim um ciclo de 

sustentabilidade, pois todo esgoto gerado, retorna ao corpo hídrico de forma limpa. 

 

 

Horta orgânica 

O consumo de produtos orgânicos beneficia, em primeiro lugar, a saúde. Esses alimentos não 

têm antibióticos, pesticidas ou metais pesados, os orgânicos promovem também a melhoria 

ambiental, pois são produzidos sem o acréscimo de aditivos químicos ou pesticidas ao solo. 

 

 

Irrigação do jardim com aproveitamento de água 
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Toda irrigação dos milhares de metros quadrados de jardim que possuímos, é feito com a 

captação do nosso lago, que recebe toda água pluvial do Hotel. Com isso, conferimos um ciclo de 

sustentabilidade, pois a água da irrigação infiltra no solo, que encaminha novamente para o lago 

e lençol freático. 

 

Piso intertravado 

Todas as alamedas para caminhada dos hóspedes, são revestidas com piso intertravado de 

concreto, onde o mesmo apresenta pequenos espaços entre as peças de concreto que permitem 

que a água escoe e seja absorvida pela terra com maior facilidade. Desta maneira, garante-se 

uma drenagem mais efetiva o que fará com que a água chegue em nosso lago e no lençol freático 

reduzindo a possibilidade de enchentes. Além de as peças minimizarem a temperatura ambiente 

em comparação ao asfalto. 

 

 

Uso de madeira de demolição e reaproveitamento de materiais 

No hotel, diversos móveis nos corredores e quartos, são feitos com madeira de demolição, com 

isso, se torna possível renovar um ambiente gerando pouco impacto na natureza por meio do 

reaproveitamento dos materiais, do uso de matérias-primas renováveis e da reciclagem dos 

resíduos. 

 

Lâmpadas LED 

Produzindo a mesma quantidade de luz que as demais, a LED é 80% mais econômica que as 

lâmpadas incandescentes e 30% mais econômica que a fluorescentes. 

Diferente das lâmpadas fluorescentes que contém mercúrio no seu interior, toxina essa que é 

bem prejudicial para nós e o planeta, as lâmpadas de LED não são tóxicas, sendo que 98% dos 

seus componentes são recicláveis. Pelo fato das lâmpadas de LED terem uma vida útil maior, é 

economizado o material de produção de até 25 lâmpadas incandescentes. 
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E por produzirem pouca luz infravermelha e quase nenhuma emissão de raios UV, as lâmpadas 

LED praticamente não esquentam e nem emitem calor, o que reduz a necessidade do uso de ar 

condicionado no ambiente. 

 

Carro elétrico 

Hoje, o hotel possui 1 carro elétrico, responsável pela locomoção interna do hóspede em toda 

área do hotel, uma alternativa de locomoção ecológica e sustentável, pois os carros elétricos têm 

como objetivo reduzir as emissões de C0² a fim de melhorar a qualidade do ar e eliminar a 

dependência dos combustíveis fósseis. 

 

Economizadores de energia 

Todos os quartos contam com sistema de economizador de energia que é responsável, por uma 

economia significativa de energia elétrica (os fabricantes dizem que a economia pode chegar a 

até 50% da energia do quarto) além de aumentar a vida útil dos equipamentos elétricos. 

Com isso, podemos evitar o consumo excessivo de materiais desnecessários com a troca de 

equipamentos desgastados pelo seu uso natural, além de poupar recursos com energia elétrica 

o que ajuda no meio ambiente. 

 

Sistema de ar condicionado individual 

O ar condicionado Split tipo inverter, mantém a temperatura do ambiente mais constante, já que 

o compressor funciona em rotação variável e contínua. Isso resulta em maior conforto térmico, 

menor nível de ruído e menor consumo energético, chegando até 40% de economia em relação 

aos aparelhos convencionais. 

Em comparação com sistemas centrais, que necessitam permanecer ligados 24h por dia, os 

aparelhos individuais somente são ligados quando os hóspedes estão presentes em seu quarto. 

 

Mercado livre de energia 

O mercado livre de energia é um ambiente de negócios onde vendedores e compradores podem 

negociar energia. Nesse ecossistema, os consumidores e fornecedores negociam entre si as 

condições de contratação de energia. 

A energia renovável é a que vem de recursos naturais, que são renováveis (naturalmente 

reabastecidos), como sol, vento, chuva, marés e a energia geotérmica. 

Para geração de energia elétrica, as fontes renováveis mais comuns são as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – PCHs, energia térmica proveniente de biomassa, energia eólica, solar e biogás. As 

fontes incentivadas têm direito a um desconto mínimo de 50% sobre a parcela “fio” da TUSD, 

repassando tal direito aos consumidores por elas atendidos. 
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 100% – Biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e/ou de biogás de aterro 

sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações 

de tratamento de esgoto. 

 80% – Solar 

 50% – Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), hidrelétricas com potência igual ou 

inferior a 1.000 kW (mil quilowatts), eólica, biomassa e cogeração qualificada, cuja 

potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja, menor ou igual a 

30.000 kW (trinta mil quilowatts) 

 

Energia renovável com aquecimento a Biomassa 

Biomassa é um termo para todo combustível de origem vegetal - renovável, sustentável e 

ecológico. Usar o aquecedor a biomassa gera impactos positivos ao meio ambiente. Além de 

reduzir a quantidade de gases poluentes, também auxilia no combate ao efeito estufa.  

Adquirimos essa inovação para nosso hotel fazendo parceria com a Topema Energia! Eles 

trabalham com soluções sustentáveis e inovadoras, tão eficientes quanto as tradicionais, mas 

menos agressivas ao meio ambiente.  

 

 

Pomar de frutas orgânicas 

Os benefícios da prática da alimentação saudável no Hotel Villa Rossa também se estendem as 

frutas. Por isso, cultivamos o pomar de frutas orgânicas com amora, maçã, uva, entre outras 

variedades, visando a saúde de nossos hóspedes e colaboradores. Os alimentos orgânicos são 

cultivados de forma sustentável e não utiliza agrotóxicos, adubos químicos, aditivos sintéticos, 

antibióticos, hormônios, nem técnicas de engenharia alimentar.  
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Social 

Projeto “Primeiro Emprego” 

O primeiro emprego é umas das fases mais marcantes na carreira profissional. Pensando no 

desenvolvimento dos nossos jovens, os Hotéis Villa Rossa, em parceria com instituições de 

ensinos locais, organizam periodicamente, processos seletivos que tem como objetivo promover 

a inserção desse público no mercado de trabalho.    

 

Valorização da mão de obra local 

A utilização da mão de obra local, é uma das formas da empresa colaborar com o crescimento e 

desenvolvimento da região.  

No hotel, aproximadamente 98% dos colaboradores são moradores da região de São Roque. 

Desta forma, para facilitar a locomoção e acesso dos trabalhadores ao hotel, também é 

disponibilizado um micro-ônibus de transporte privado, que faz o trajeto passando pelas 

principais áreas da região.     
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Higienização dos uniformes 

O hotel possui um sistema de lavanderia onde todos uniformes são lavados e passados, e 

entregues aos colaboradores diariamente. Essa dinâmica permite que os uniformes sejam 

higienizados adequadamente por profissionais da área, facilitando o cotidiano de todos os 

funcionários.   

 

Programa de alimentação saudável do trabalhador 

O Hotel Villa Rossa entende que se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para 

garantir a qualidade de vida dos colaboradores.  

Por isso, além de oferecer o café da manhã, almoço e jantar, o cardápio de refeições é elaborado 

minunciosamente por nossa nutricionista, considerando sempre a diversidade de nutrientes.  

 

 

Programas de Incentivo 

O Programa de Incentivo é uma das formas de estimularmos as equipes de vendas e recepção, a 

alcançarem as metas propostas e, recompensá-las pelos resultados obtidos.   

Uma vez que as metas são atingidas, os colaboradores recebem prêmios como recompensa.  

 

Programa de Inclusão 

O programa de inclusão tem como objetivo integrar as pessoas portadoras de necessidades 

especiais ao mercado de trabalho. No Hotel Villa Rossa 5% das vagas são destinadas a portadores 

de algum tipo de deficiência. 

  

Valor dos reciclados convertidos para ações para colaboradores. 

A verba arrecadada com a venda dos produtos reciclados é revertida em ações e prêmios para os 

colaboradores. Uma dessas ações é a confraternização de final de ano, onde todos os 

colaboradores recebem prêmios em produtos do Hotel.    
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Mais de 50% dos funcionários com mais de 5 anos de atuação. 

O colaborador antigo conhece a empresa, seu histórico de atividades e informações construídas 

ao longo do tempo. Sua experiência e a capacidade para transmitir conhecimentos para o resto 

da equipe possui valor incalculável para a qualidade do serviço  

O Hotel Villa Rossa valoriza esses profissionais, e com o passar dos anos construiu um quadro com 

mais de 50% dos colaboradores com mais de 5 anos de experiência.   

 

Ações de celebração de datas especiais 

O Hotel Villa Rossa tem como tradição a celebração de datas comemorativas, beneficiando os 

colaboradores com alguma confraternização ou presentes. Entre as celebrações podemos 

destacar a Páscoa, Dia das Mulheres, Dia do Trabalhador, Natal, entre outras datas festivas.     

 

 

Premiação de funcionário do mês 

O Hotel Villa Rossa preza pela valorização dos colaboradores que se empenham em suas 

atividades, atuando com responsabilidade e respeito aos hóspedes e parceiros de trabalho.  

Por isso, mensalmente, é feita uma análise dos funcionários com melhor desempenho, avaliados 

por todos os colaboradores ou citados pelos hóspedes. Com base nessas informações, os gestores 

selecionam os dois melhores, que recebem como prémios como bonificação.         
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Programa de segurança do trabalho 

Uma das vantagens de se ter segurança no trabalho é a prevenção e diminuição nos riscos de 

acidentes no trabalho. Em resumo, com a implantação da Segurança no Trabalho, é possível 

detectar e evitar doenças que surgem lentamente e, em sua maioria, são difíceis de serem 

caracterizadas. 

O hotel ainda incentiva a medicina preventiva, recordando os colaboradores e facilitando o 

transporte, em períodos de campanhas de vacinação. 
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Comissão interna de prevenção de acidente 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho.  

No hotel, esta comissão é composta por 5 colaboradores, que se organizam mensalmente, para 

analisarem as principais ocorrências, e promoverem mudanças e treinamentos em benefício do 

colaborador.  

Além disso, uma vez por ano, a comissão responsável organiza a semana da SIPAT (Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). A semana é repleta de atividades lúdicas, e tem 

como foco a conscientização dos funcionários a respeito dos protocolos para prevenção de 

acidentes de trabalho e qualidade de vida dos colaboradores, dentro e fora do hotel.     

   

Assistência exclusiva ao colaborador   

O bem-estar dos funcionários é uma das prioridades para o hotel. Desta forma, qualquer situação 

adversa com algum colaborador, é acompanhada de perto, com visitas a domicilio, e fornecido 

todo apoio e assistência necessária para sua recuperação.   

O hotel ainda promove cursos de orientação financeira, instruindo os colaboradores a utilizarem 

e investirem o dinheiro de forma consciente e segura. Os colaboradores ainda possuem acesso a 

uma biblioteca, para incentivo à leitura.   

O apoio e integração família é uma das tradições do hotel. Por isso, o hotel promove com 

frequência ações com os filhos dos funcionários com até 12 anos em datas comemorativas.   

 

Corporate Governance 

Programa de Compliance 

O compliance tem como objetivo garantir maior qualidade na atividade empresarial e economia 

de recursos, uma vez que os procedimentos evitam gastos desnecessários com multas e 

cobranças judiciais. 

O Programa implantado no hotel utiliza um código de conduta que é seguido por todos os 

colaboradores. Além disso, engloba controles internos, treinamento, conscientização da equipe, 

e um canal aberto de denúncia para todos os colaboradores.  

 

LGPD 

A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e 

compartilhamento de dados pessoais, protegendo a identidade da população e penalizando o 

descumprimento da lei.  

No Hotel Villa Rossa o sistema de proteção de dados pessoais abrange hóspedes, colaboradores 

e parceiros, onde todas as informações armazenadas são de acesso restrito e autorizadas pelo 

titular.  
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Controle dos indicadores 

O Controle de indicadores tem o objetivo de identificar, com mais facilidade, os aspectos que 

precisam ser melhorados e produtividade dentro da empresa.  

Desta forma, os principais indicadores de performance são analisados diariamente, em conjunto 

com a diretoria, com o objetivo de ajustar a estratégia visando atingir o melhor resultado.      

 

Treinamento constante dos colaboradores 

Os treinamentos permitem que o trabalho seja feito com mais qualidade, melhorando o retorno 

para a empresa e auxiliando no desenvolvimento dos colaboradores.  

No Hotel Villa Rossa os funcionários recebem treinamento periodicamente, sobre temas diversos, 

e com ministrantes internos e externos. Entre os treinamentos aplicados, temos: qualidade de 

atendimento, procedimentos operacionais e de ferramentas específicas utilizadas no cotidiano 

de cada departamento.    

 

Desenvolvimento de lideranças locais 

O desenvolvimento de líderes é fundamental para o crescimento saudável do negócio e a 

formação de um ambiente propício ao aprimoramento profissional.  

No Hotel Villa Rossa todos os colaboradores são treinados e possuem autonomia para se 

desenvolverem e evoluírem em suas carreiras.  
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55% de Mulheres e 45% de Homens entre os colaboradores 

A preocupação com a igualdade de gêneros vai além do que é considerado politicamente correto. 

Segundo o IBGE (2021) atualmente 54,4% das mulheres com mais de 15 anos integram a força 

de trabalho no pais, enquanto os homens correspondem a 73,7%. 

No Hotel Villa Rossa a preocupação com igualdade de gêneros é notável na prática. Além, de 55% 

dos cargos serem ocupados por mulheres, o hotel também possui uma política de equiparação 

dos salários.  

 

Protocolos biossegurança do Einstein 

Para que consigamos promover um ambiente seguro, acolhedor e com a tranquilidade 

necessária, para os nossos hóspedes e colaboradores, reduzindo os riscos de contágio pela 

COVID-19, realizamos uma forte parceria de Consultoria e Auditoria com a Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert. 

O contrato teve iniciou em março de 2020, e hoje o hotel é uma das referências na área para o 

setor hoteleiro.  
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Programa de Participação nas metas e resultados 

O Hotel Villa Rossa entende, que os resultados positivos alcançados, é mérito de todos os 

colaboradores. Desta forma, o Programa de Participação nos Resultados visa bonificar todos os 

funcionários com uma porcentagem dos lucros obtidos ao logo do ano.   

 

 

Compartilhamento dados e resultados 

Prezando pela transparência das informações, o hotel reporta todos os indicadores pertinentes 

aos investidores, em relatórios mensais.  

Além disso, pensando no desenvolvimento em conjunto do segmento da hotelaria e hotéis de 

lazer, compartilhamos ainda, indicadores gerais com os hotéis concorrentes.  

 

 


