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Prêmio Braztoa de sustentabilidade
reconhece resultados da Accor com
Plantet 21
Prêmio destaca o comprometimento da rede
hoteleira com o desenvolvimento sustentável de
seus negócios
O programa global de desenvolvimento sustentável da Accor, o Planet 21, acaba de conquistar
reconhecimento público no Brasil, ficando em segundo lugar no Prêmio Braztoa – iniciativa que visa
estimular a cultura da sustentabilidade no setor de turismo, na categoria econômico.
O programa conquistou o importante prêmio pelo compromisso assumido com metas como a redução no
consumo de recursos naturais, conscientização sobre a necessidade de usar racionalmente os recursos,
opção por produtos de baixo impacto ambiental, redução e reciclagem de resíduos, além da inclusão social,
geração de empregos, valorização da diversidade, proteção à infância, fomento a economias locais e
otimização de investimentos.
Segundo Julia King, gerente de Desenvolvimento Sustentável da Accor para a América Latina, o prêmio é
um marco que reafirma o compromisso da rede com a gestão sustentável no Grupo. “A implantação de um
programa global de desenvolvimento sustentável representa o compromisso com a utilização mais racional
dos recursos naturais necessários à operação de suas unidades hoteleiras, e também reforça a otimização
dos investimentos nesses recursos. Igualmente, assumimos o compromisso de gerar impacto positivo nos
locais em que operamos. Além de gerar economias, o programa permite envolver todos os stakeholders em
uma gestão mais responsável e sustentável dos produtos, serviços e pessoas envolvidas direta e
indiretamente”.
Para mais informações sobre o programa Planet 21, acesse http://www.accor.com/en/sustainabledevelopment/the-planet-21-program.html.

Accor, líder mundial em operação hoteleira e líder de mercado na Europa, está presente em 92 países com 3.500
hotéis e 440.000 apartamentos. O amplo portfolio das bandeiras Accor Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget e hotelF1 – oferece uma oferta variadas, do luxo

ao econômico. Com 160.000 colaboradores no mundo inteiro, o Grupo oferece aos seus clientes 45 anos de know- how e
expertise em hotelaria.
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