
Gestão responsável é diferencial competitivo para Hotéis Bourbon  
 
Frente a um mercado cada vez mais consciente, a Rede de Hotéis Bourbon investiu em um 
modelo de gestão que busca integrar ações de respeito ao meio ambiente, políticas que 
promovem o bem-estar dos funcionários, a satisfação dos clientes e oferecem oportunidades 
àqueles que estão começando sua vida profissional. “O hóspede hoje é muito mais informado e 
detecta quais são as ações positivas do serviço. A tendência é que ele passe a rejeitar os locais 
que não ajam dessa forma”, garante o diretor de Integração, Antonio Ivo Albuquerque.  
 
Todos os hotéis da rede seguem a mesma política social, com as particularidades de cada região. 
O Atibaia Resort & Convention Center/SP, onde o contato com a natureza é mais próximo do que 
nos hotéis urbanos, é um símbolo dessas ações. Inaugurado em dezembro de 2003, o Resort foi 
planejado e construído a partir de uma série de estudos para garantir uma relação saudável do 
empreendimento com o meio ambiente e a comunidade. A primeira ação foi a construção de um 
elevado que serve como passarela para preservar uma área ecológica.  
 
A estação de tratamento de efluentes, que aplica um sistema de biotecnologia da empresa 
Environquip, permite que 100% dos esgotos primários e secundários – provenientes das 
instalações sanitárias e das cozinhas do hotel - sejam tratados e reutilizados na irrigação dos 
jardins. O restante da água é devolvido ao rio, mais pura do que quando foi captada. Também há 
um sistema de filtragem dos gases produzidos pela queima de óleo diesel utilizado em caldeiras e 
um sistema de ar-condicionado que utiliza gás ecológico.  
 
A área de preservação ambiental, que já existia no local e hoje faz parte da propriedade do resort, 
integra o circuito da trilha ecológica, passeio oferecido pelo Bourbon aos seus hóspedes. Até o 
final do ano, o hotel implantará uma horta com diversas espécies de legumes para serem 
utilizados nas refeições. Um espaço similar já foi construído no hotel de Cataratas, em Foz do 
Iguaçu, onde os hóspedes podem conhecer todo o processo.  
 
Esse hotel conta ainda com um criadouro de aves para a preservação de espécies, que é 
acompanhado de perto por um biólogo. Algumas aves mantidas irregularmente e apreendidas 
pelo IBAMA são encaminhadas para o criadouro. O empreendimento de Atibaia deverá ter seu 
próprio espaço para preservar as aves locais, sendo um atrativo a mais para os clientes que se 
hospedam no hotel.  
 
Todos os empreendimentos da Rede Bourbon realizam uma campanha junto ao público interno 
para motivar a coleta seletiva de lixo. O material que pode ser reciclado é enviado para empresas 
selecionadas e a verba arrecadada com a venda do material é direcionada aos Centros de 
Convivência dos funcionários, que promovem festas, torneios, competições e outras atividades.  
 
Geração de empregos para jovens é incorporada às políticas da rede  
 
O bem-estar dos colaboradores integra o planejamento de gestão da Rede Bourbon. São 
oferecidos benefícios como assistência médica, orientação psicológica, centro de convivência, 
transporte e alimentação. “Nossos funcionários não conseguirão transmitir a hospitalidade que 
queremos se não estiverem em equilíbrio, satisfeitos. Como estamos sempre preocupados em 
manter o alto astral, prezamos muito isso”, enfatiza o diretor. Todos funcionários são 
encaminhados a programas de treinamento permanentes.  
 
Em Cataratas, foi desenvolvido há três anos um Programa de Complementação Escolar, em 
parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Mais de 80 colaboradores já passaram 
pelo curso para concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. No resort de Atibaia, desde o 
período de construção, a proposta foi promover o desenvolvimento local e gerar renda para as 
famílias da região. O hotel implementou um programa de primeiro emprego em que foram 
contratados 270 funcionários diretos - 220 pela Bourbon e 50 terceirizados.  



 
Desse total, 25% são jovens que estão em seu primeiro emprego formal. Marcela Koizumi, 22 
anos, foi uma das contratadas. Ela está no último ano do curso de Turismo, na Universidade São 
Francisco, em Bragança. “Estou aprendendo muito aqui. Ia ser difícil conseguir um emprego assim 
em outro local na região. Pulei várias etapas e será ótimo ter o nome Bourbon no meu currículo”, 
conta Marcela, que atua na área de reservas.  
 
A experiência de Atibaia será replicada nos outros empreendimentos da rede. O próximo hotel 
urbano a ser inaugurado é o de Cascavel/PR, em dezembro, e irá utilizar o sistema de primeiro 
emprego. O cadastramento dos interessados já está sendo feito.  
 
Raio X  
 
Nome da empresa: Rede de Hotéis Bourbon  
 
Nome do contato: Antonio Ivo Mendes de Albuquerque  
 
Cargo: diretor de Integração  
 
Número de funcionários: 1.100  
 
Endereço 1: Rod. Fernão Dias, s/nº Km 37,5, Boa Vista, Atibaia, São Paulo, Cep: 12954-000  
 
Telefone: (11) 4414-4700  
 
Endereço 2: Rod. das Cataratas, km 2,5, Foz do Iguaçu/PR, Cep: 85863-000  
 
Telefone: Fone: (45) 529-0123  
 
E-mail: antonio.albuquerque@bourbon.com.br  
 
Site: www.bourbon.com.br  
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