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Accor financia o plantio de mais de 3,5 milhões
de árvores
Resultado de programa, iniciado em 2009, representa mais de 2 mil
árvores plantadas por dia
A rede Accor, maior operadora hoteleira do mundo, anuncia o financiamento do plantio de mais de
3,5 milhões de árvores em todo o planeta nos últimos 5 anos. O compromisso do grupo com a
biodiversidade é especialmente demonstrado pelo programa Plant for the Planet, que incentiva os
hóspedes a reutilizarem as suas toalhas durante estadia. Assim, a promessa da Accor é utilizar o
valor economizado para financiar o plantio de mudas de árvores. Essa iniciativa exclusiva da Accor
vai além dos programas habituais de reutilização de toalhas implantados por outros grupos hoteleiros,
uma vez que exige que os hotéis participantes doem o dinheiro para projetos agroflorestais.
Antonietta Varlese, diretora de CSR Accor Américas afirma que ‘’com o apoio do nosso parceiro Pur
Projet, especialista no desenvolvimento de projetos de comunidades de florestamento, o número de
projetos de plantios aumentou, no ano passado, de 7 para 21 no mundo. A nossa ambição é envolver
o máximo dos nossos hotéis para podermos sustentar o programa a longo prazo. O programa Plant
for the Planet nos permite abordar uma série de desafios ao mesmo tempo: desenvolver uma
participação ativa dos nossos funcionários e hóspedes, oferecer suporte para comunidades locais de
acolhimento e preservar os ecossistemas e a biodiversidade".
Tristan Lecomte, co-fundador do Pur Projet e embaixador do Programa Plant for the Planet, destaca:
"As árvores não são boas apenas para o meio ambiente. Elas também são um excelente investimento
para os agricultores e para o planeta como um todo. Para uma empresa como a Accor, o plantio de
árvores pode reduzir significativamente o impacto da empresa na água e na biodiversidade,
melhorando assim a qualidade de vida nos países em que ela opera".
Por isso, no Brasil, a Accor mantém parceria com a ONG Nordesta Reflorestamento e Educação,
para quem financia o plantio de mudas de 82 espécias nativas nas áreas de proteção ambiental na
Serra da Canastra – importante região no Estado de Minas Gerais por ser berço de diversas
nascentes, como a do Rio São Francisco. Ao todo, já foram plantadas cerca de 340 mil mudas e
recuperadas 55 nascentes desde 2009. Estima-se que mais 30 sejam recuperadas até o fim deste
ano.
Para comemorar o Dia da Terra, que ocorreu no último dia 22 de abril, 30 colaboradores brasileiros
da Accor viajaram para a Serra da Canastra. Lá, eles realizaram um plantio simbólico de árvores –
cerca de 500 mudas – e ainda visitaram o viveiro de mudas da ONG Nordesta, localizado em Arcos,
Minas Gerais. A ação representa uma maneira eficiente de estimular os colaboradores a se

envolverem no projeto de reuso de toalhas, além de torná-los embaixadores da iniciativa no
relacionamento diário com os hóspedes.

PLANET 21 : resultados a médio prazo
Dois anos após o lançamento do PLANET 21, o programa de desenvolvimento sustentável da Accor,
dois terços das metas para 2015 foram atingidos ou estão a caminho. Os hotéis progrediram em
todos os compromissos assumidos pelo grupo e, em particular, no que diz respeito a:
- Produtos Ecológicos: A Accor tem trabalhado com a Diversey, um fornecedor líder em
limpeza comercial e soluções de saneamento e higiene, há 3 anos. Como resultado dessa
parceria a quantidade de resíduos plásticos por litro de solução foi reduzida em 97%. Além
disso, 95% dos hotéis usam produtos com etiqueta ecológica para a limpeza de quartos e
cozinhas.
- Serviços de alimentação responsável oferecendo:
o 80% dos hotéis estão promovendo pratos equilibrados;
o Cerca de 90% baniram frutos do mar em perigo de extinção dos seus cardápios;
o 66% dos hotéis da rede serviram produtos do ‘Comércio Justo’ em 2013;
- Certificação: cerca de 36% dos hotéis obtiveram a certificação ISO 14001. Para ajudar os
hotéis a obter a certificação, o grupo implementou uma plataforma dedicada chamada ‘ISO
14001 no ACTion’ que fornece uma lista de iniciativas e ferramentas para aplicar, bem como
um módulo especial de e-learning.
Para incentivar os hotéis a melhorarem os seus desempenhos em sustentabilidade, a Accor
implantou a Carta 21, que é baseada nos padrões mínimos. Entre 2011 e 2013, a proporção de hotéis
que atendem aos requisitos mínimos do nível bronze da carta aumentou significativamente, de 35
para 83%.

A Accor, maior operadora hoteleira do mundo, oferece aos seus clientes e parceiros a dupla expertise
como operadora / franqueadora (HotelServices) e proprietária / investidora (HotelInvest), com o objetivo de
assegurar o desenvolvimento sustentável e a expansão equilibrada em benefício do maior número de pessoas.
Com cerca de 3.600 hotéis e 460 mil quartos, a Accor acolhe viajantes a negócios e a lazer em 92 países, em
todos os segmentos de mercado: Luxo com a marca Sofitel; alto padrão internacional com as marcas
Pullman, MGallery e Grand Mercure; gama intermediária com as marcas Novotel, Suite Novotel, Mercure e
Adagio; e econômico com ibis, ibis Styles, ibis budget e hotelF1. O Grupo possui um poderoso ecossistema
digital, com destaque para o portal de reservas accorhotels.com, os sites das marcas e o programa de
fidelidade Le Club Accorhotels.
Primeira escola hoteleira do mundo, a Accor se dedica ao desenvolvimento dos talentos dos 170.000
colaboradores sob as suas bandeiras, embaixadores no cotidiano da cultura de serviço e inovação que tem
impulsionado o Grupo há 45 anos.
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