
Gestão de Experiências e Sustentabilidade 



Algumas informações....... 

• Inauguração: 2000 

• ADR: R$ 98,00 

• Oc. Média: 30% a.a. 

• Inicio Implantação SGS: 2007 

• Consolidação do sistema: 2009 

• ADR: R$ 780,00 

• Oc. Média: 33% a.a. 

• UH´s: 12 ( aptos Luxo e Suites) 

• Colaboradores: 09 ( 100% Locais) 

• Satisfação clientes opinário: 92% 

• Satisfação clientes redes sociais: 91% 

• Aceitação SGS: 78% 

• NF´s Preventivas / Corretivas 2014 -2015: 124 

• Nf´s tratadas e fechadas: 91% 

• 320 Reikianos Formados em 2014 

• 80 profissionais de entidades formados reikianos para aplicações em suas  

       organizações, ong´s, hospitais entre outros, locais e do RS  

 

 

 

 



INICIATIVA | CERTIFICAÇÃO | RECONHECIMENTO 



 
Matriz Base do SGS  

Don Ramon 

ABNT NBR 15.401  

Meios de Hospedagem – Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade - Requisitos 



Mapeamento de 

atividades 

Diagnóstico 

Identificação 

dos aspectos e 

impactos 

Requisitos legais e outros 

requisitos 

Objetivos e metas 

Política de Gestão da 

sustentabilidade 

Responsabilidades e 

autoridades 

Programa de Gestão 

para a 

sustentabilidade 

Competência, 

conscientização e 

treinamento 

Controle 

operacional 

Monitoramento e 

medição Documentação do 

Sistema de Gestão 

Registros do Sistema de 

Gestão 

Auditoria interna 

Análise crítica  

Ações corretivas 

e preventivas 







NBR 16001 

SA 8000 

OHSAS 18001 

NBR ISO 9001 

NBR ISO 14001 

Ambiental 

Econômica 

Sociocultural SISTEMA DE GESTÃO DA 

SUSTENTABILIDADE 

SUSTENTABILIDADE  











Ações Programas Don Ramon 



Ações Programas Don Ramon 



Melhorias SGS 

• Formação e inclusão de um Conselho Gestor ( formado por integrante de todos os níveis) –  

• Desenvolvimento de procedimento registro no SGS que levem a um         “ Programa de 

Inovação permanente”  

• Desenvolvimento de estrutura e ambiente colaborativo e para inovação 

• Ações especificas do programa de inovação da empresa: 

• Boas práticas aprendidas deve ir para  Banco de Boas Praticas par utilização nos setores e 

serem base de novais ideias  - por software. 

• Projeto “Boa Ideia” – nos resultados de ideias implementadas como:      

melhoria de processos ( economia) e desenvolvimento de produtos e           serviços ( aumento 

de receita)  destinação de % ao dono da ideia implementada + Projeto “ conecte-se” – 1 vez 

por semana  1 hora do turno de trabalho em área definida para reflexão e pensamento para 

inovação, novas ideias devem ser colocadas em caixinha do pensamento. 

• Criação do “Prêmio Evolução” – com base em critérios como: relacionamento, 

produtividade, atualização profissional e inovação implementada no período na empresa 

 



Pousadadonramon.com.br 

vratz@outlook.com 
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