Turismo consciente
Hotel investe em sustentabilidade e reduz custos
Empresa de Mogi das Cruzes implantou medidas de gestão
ambiental que aumentam a preservação, diminuem os gastos e
servem de exemplo para clientes e colaboradores
A direção do Hotel Marbor, que fica em Mogi das Cruzes (SP), está
investindo nas chamadas medidas ambientalmente responsáveis.
São ações voltadas para a preservação do meio ambiente e a
conscientização dos frequentadores do hotel, desde clientes até
colaboradores e visitantes de uma forma geral. Além de ajudar na
conservação do planeta, a empresa percebeu que alguns custos
também acabaram sendo reduzidos. E com mudanças simples.
Entre as medidas, está a realização de uma verdadeira campanha
de consciência ambiental, com sistema de reciclagem de papel,
plástico e vidro, reaproveitamento da água – além de já tratar e
filtrar a própria água, que é retirada de um poço regulamentado da
empresa – e a “Caixa de coleta consciente Marbor”, uma caixa que
foi colocada no hotel, para uso de hóspedes, colaboradores e todos
que passarem por lá, para destinação de pilhas, baterias e celulares
usados.
“A caixa e os avisos sobre a nossa campanha têm uma identidade
visual exclusiva, para chamar a atenção das pessoas. E estamos
divulgando isso por meio de nossa TV interna, e-mail marketing e
na própria caixa de coleta”, explica Filipe Lemos, gerente do hotel.
Além disso, a empresa também investiu na troca de todas as
lâmpadas do prédio. As unidades, que eram de vapor de sódio (que
contêm mercúrio) foram substituídas pelas de LED, que, além de
menos agressivas ao meio ambiente, são mais econômicas. No
Hotel Marbor, a redução da conta de energia chegou a 400%. A
troca também é benéfica para os hóspedes e os funcionários, já que
as unidades de vapor de sódio emitem UVA e UVB, perigosas e
conhecidas radiações que fazem mal à pele das pessoas. Isso não
acontece com a iluminação de LED.
Agora, a empresa já pensa em ampliar as ações voltadas para o
meio ambiente. “Sabemos da importância dessas medidas e da
responsabilidade que todos nós temos sobre o meio ambiente. A
caixa de coleta foi implantada recentemente, mas já estamos
pensando em outras maneiras de contribuir com a preservação
ambiental e incluir, de maneira leve e simples, os nossos clientes e
a nossa equipe nessa empreitada”, completa Lemos.

Sobre o Hotel Marbor
O Hotel Marbor é um dos principais hotéis da região do Alto Tietê,
na Grande São Paulo. Localizado na cidade de Mogi das Cruzes, o
hotel foi fundado há 16 anos e conta com total infraestrutura, com
oito tipos diferentes de acomodações, amplo estacionamento com
manobrista, academia, lavanderia, restaurantes, bares, auditório
para eventos, business center, acesso à internet wi-fi gratuito em
todos os andares e muitas outras vantagens, que já foram
reconhecidas três vezes consecutivas pelo Guia Quatro Rodas, a
principal publicação turística do Brasil.

