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“Buscamos uma compreensão mais profunda do lugar
no qual nos encontramos, os riscos que enfrenta e
como abordá-los.”
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Com a passagem do tempo e um mundo mudando diante de nossos
olhos, nos tornamos cada vez mais conscientes da responsabilidade
que temos com nosso entorno. Hoje enfrentamos uma nova ameaça,
provocada pela pandemia da COVID-19, que está tendo repercussões
não somente na área da saúde, mas também na social, econômica e
ambiental. Apesar dos desafios impostos por estes novos cenários,
vimos o surgimento de valores importantes como generosidade, resiliência e empatia.

mais profunda, nossas práticas, ver no que avançamos e como podemos seguir melhorando. Acreditamos que temos uma grande responsabilidade na redução de nossa pegada neste planeta, contribuindo
para que as novas gerações aproveitem o que temos hoje.

É por isso que, apesar das dificuldades que se apresentam a nós, temos o compromisso de manter nossas responsabilidades, projetos e
iniciativas. Sabemos que contribuem para nosso planeta e as pessoas
que nos cercam, e buscaremos seguir nos desenvolvendo de maneira
que possamos continuar a ser um fator positivo em nosso entorno.

Há 12 anos, quando começou esta aventura, não tínhamos a consciência ambiental que temos hoje. Com o passar dos anos entendemos e
assumimos nossa responsabilidade de ter uma operação sustentável
com nosso meio e cuidar de nossos colaboradores como parte da família. Isto foi reconhecido pela National Geographic Unique Lodges of
the World e fazer parte desta seleção de lodges – e sermos os únicos
hotéis do Chile com esta distinção – é algo que nos orgulha e que
respalda nossa forma de fazer as coisas.

2019 foi um ano especial para esta empresa. A Ski Portillo, a primeira
estação de esqui da América do Sul, completou 70 anos, um feito do
qual estamos orgulhosos e que foi possível graças ao trabalho de todos os nossos colaboradores durante tanto tempo.
Por outro lado, nossos hotéis – Tierra Atacama, Tierra Chiloé e Tierra
Patagonia – consolidaram suas operações nestes destinos únicos de
nosso país, mantendo altos padrões de qualidade para nossos hóspedes e fortalecendo o trabalho de suas equipes.
Graças a este compromisso e caminho percorrido, hoje podemos
apresentar nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade. É um grande passo que damos para compartilhar com todos vocês, de maneira

Na rede Tierra Hotels tivemos, desde o começo, a visão de entregar
uma experiência excepcional e autêntica a nossos hóspedes, buscando que possam se conectar intimamente com a natureza que os cerca.

Cada pilar contém distintos projetos e iniciativas que visam desenvolver objetivos específicos para cada hotel e dentro de cada destino,
destacando as qualidades que os fazem únicos. Esperamos que esta
estratégia nos ajude a organizar nossos esforços e priorizar nossas
metas, obtendo resultados positivos e sustentáveis em longo prazo.
Agradeço o compromisso e o esforço de cada um de nossos colaboradores, que são fundamentais para realizar esta tarefa à qual nos
propomos e, assim, contribuir de maneira concreta e positiva com
nosso entorno. Espero que possam fazer parte deste novo desafio que
assumimos através deste relatório, unindo desejos e dedicando nosso
trabalho a preservar a diversidade e a beleza de nosso planeta e sua
gente.
Saudações afetuosas,

Este relatório engloba os projetos nos quais trabalhamos durante os
anos, o que fazemos no dia a dia e nossas expectativas e anseios para
o futuro. Com base nesses aspectos foi atualizada nossa Estratégia de
Sustentabilidade, que hoje aborda três pilares fundamentais: Pegada
Zero, Comunidade e Biodiversidade.
Demos pequenos e grandes passos que nos impulsionam a reduzir a
geração de resíduos, optar por materiais mais amigáveis ao planeta
e contribuir com o crescimento das comunidades que nos rodeiam e
que, através deste relatório, quisemos compartilhar com vocês.

Gerente Geral Ski Portillo
Diretor Executivo Tierra Hotels

“Nunca deixemos de buscar novas formas de gerar
uma mudança positiva em nosso planeta.”
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Nossa
Visão
Com várias décadas de experiência na estação Ski Portillo,
nossa companhia se caracteriza por sua tradição na qualidade de serviço. Com esta mesma paixão e compromisso,
crescemos juntamente à rede Tierra Hotels, entregando
experiências únicas e enaltecendo as paisagens, culturas
e ecossistemas que nos cercam.
Estamos orgulhosos de criar, juntamente com todos os
nossos hóspedes, momentos que ficarão para sempre em
suas memórias. Sabemos que viajar é uma oportunidade
especial para descobrir novos lugares, paisagens e formas
de vida que nos permitem ampliar nossa visão de mundo e
nos colocarmos no lugar de outra pessoa.

Quem somos

Missão

Missão

Entregar experiências de viagem autênticas, memoráveis e calorosas
em serviço, onde o luxo está no que é simples, no natural e na estreita
relação entre a paisagem e a cultura da região, promovendo seu desenvolvimento de maneira sustentável.

Buscamos entregar a nossos passageiros uma experiência de montanha
memorável, onde possam aproveitar o esqui de maneira simples, relaxada e compartilhando-a com sua família e amigos.

Visão

Visão

Buscamos nos consolidar como uma família de hotéis com uma
identidade única, que entregue a seus viajantes a oportunidade de
descobrir o Chile através de uma experiência integral – combinando
aventura e bem-estar – e com um serviço de excelente qualidade,
fazendo com que nossos hóspedes desejem voltar.

Queremos nos manter como um destino de esqui único no mundo, sendo
o ponto de encontro de esquiadores e amantes da montanha de todos
os níveis.

Valores

Valores

Harmonia
Aventura
Compromisso
Natureza
Paixão

Aventura
Compromisso
Natureza
Paixão
Perseverança
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Negócios e corrente de valor

Localizado dentro da comuna de San Pedro de Atacama, na província de El Loa, região
de Antofagasta.

Localizado na ilha principal do Arquipélago de Chiloé, Região dos Lagos, na Península de
Rilán e próximo ao Pantanal de Pullao.

É a estação de esqui mais antiga da América do Sul, localizada a duas horas de
Santiago, um ambiente natural em meio à Cordilheira dos Andes.

Vizinho ao Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia Chilena, Região de Magalhães.

Tierra Atacama

Ski Portillo

Tierra Chiloé

Tierra Patagonia
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Reconhecimentos 2019
Nos sentimos orgulhosos de ser reconhecidos por nossos hóspedes e
a indústria, que destacam nosso serviço de qualidade, a proximidade
e amabilidade de nossa equipe e a proposta única de cada hotel. Cada
prêmio é um reflexo de nosso trabalho diário e os esforços que fazemos para seguir crescendo.

Prêmios

Também é importante destacar que fazemos parte de distintas organizações internacionais que respaldam nosso trabalho e nos mantêm
conectados além de nossas fronteiras.

A renomada revista de viagens reconheceu os hotéis Tierra entre os 50 melhores resorts da América do Sul.

Associações

A revista norte-americana destacou o
Tierra Patagonia como o melhor Hotel
Resort da América do Sul.

Esta revista especializada incluiu o Tierra Chiloé em sua lista de lugares mais
românticos para viajar em 2019.

O Tierra Patagonia foi eleito pela Travel + Leisure como o melhor resort da
América do Sul e o 15º do mundo.
“Estamos muito orgulhosos deste reconhecimento, que, sem dúvida, nos impulsiona a
seguir melhorando e oferecendo a melhor experiência para nossos hóspedes”
Nicholas Russ – Gerente do Tierra Patagonia

“Queremos representar o que deveria ser o turismo responsável:
um destino que oferece experiências incríveis para seus visitantes,
mas que também está muito comprometido com a conservação de
seu ecossistema. “
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Estratégia de
Sustentabilidade
A atualização de nossa Estratégia de Sustentabilidade busca
dar uma resposta eficaz aos novos desafios e oportunidades
que vemos no futuro como empresa. O compromisso com nossos funcionários, comunidades e meio ambiente é o que nos
impulsiona a seguir desenvolvendo projetos de curto, médio e
longo prazo, que buscam ser fatores de mudança positivos em
nosso entorno. A sustentabilidade de nosso negócio é possível somente se mantivermos o devido equilíbrio entre nossa
operação, o ambiente que nos rodeia, as comunidades locais e
nossos próprios colaboradores.

A nova Estratégia de Sustentabilidade considera estas arestas como
pilares fundamentais, dentro dos que enquadram nossas áreas de
atuação: Pegada Zero, Comunidade e Biodiversidade. Através destes pilares buscamos desenvolver projetos e adotar medidas que solucionem
grandes e pequenos problemas relacionados ao impacto ambiental, à
preservação do patrimônio cultural e à conservação da biodiversidade.
O primeiro pilar – Pegada Zero – não somente reúne esforços que já
estão implementados há algum tempo em cada um dos hotéis, mas
também considera seguir avançando em minimizar ao máximo nosso
impacto no meio ambiente. Algumas das medidas que já fazem parte
do dia a dia de nossa operação geraram mudanças muito significativas.
A eliminação dos plásticos de um único uso foi uma das últimas ações
desta linha, substituindo esses produtos por outros iguais ou similares,
mas feitos de materiais mais amistosos com o meio ambiente. O pilar
considera nossa gestão de resíduos e reciclagem, a eficiência hídrica
e energética dos hotéis e a realização de excursões de baixo impacto.

O segundo pilar é Comunidade, que busca impulsionar projetos que sejam
um motor de desenvolvimento para as comunidades dos locais onde os
hotéis operam. A população e sua cultura, com suas tradições, gastronomia e cosmovisão, são elementos fundamentais que compõem a identidade de um lugar. Neste sentido, cremos no turismo como uma forma de
conhecer essas realidades, nos conectarmos com pessoas diferentes e
compartilhar experiências, respeitando e cuidando da existência dessas
comunidades. Sob este pilar também estão agrupadas as iniciativas, associações e doações que contribuam para causas com alto compromisso
social, como, por exemplo, o trabalho da Make a Wish em Portillo ou a
Smartrip na rede Tierra Hotels.
O terceiro pilar – Biodiversidade – agrupa os projetos associados à vida
selvagem e à vegetação nativa dos entornos onde operamos. O primeiro
busca proteger os animais endêmicos de cada destino, trabalhando para
conservar o equilíbrio de seus ecossistemas e evitando que a ação humana tenha um impacto negativo em sua vida natural. Todos os hotéis – Atacama, Portillo, Chiloé e Patagonia – estão localizados em hábitats únicos
e são o lar de centenas de animais, muitos deles autóctones de cada área.
É por isso que assumimos um grande compromisso com sua proteção,
através da política de Não Acompanhamento e cuidado de seu entorno
natural. Sob o programa de cuidado da vegetação nativa também trabalhamos para conservar nas melhores condições o mundo vegetal que nos
rodeia, evitando a contaminação e resguardando seu ecossistema.
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Pegada zero
Tudo o que fazemos tem um impacto e, por isso, temos em nossas
mãos a responsabilidade de decidir a favor de ações que sejam
positivas e que mantenham o equilíbrio natural de nosso entorno. Através da operação de nossos hotéis tentamos minimizar o
máximo possível nossa pegada. Isso se dá na extensão inteira
da corrente do negócio, já que em cada uma das etapas é possível otimizar processos que nos permitam ter uma operação mais
sustentável.
Sob o marco do pilar Pegada zero buscamos reduzir ainda mais
nossa passagem por este planeta, evitando a emissão de elementos contaminadores e a geração de resíduos, além de reciclar os
materiais que possam ter segunda vida. Optar por materiais de
maior vida útil e eliminar os plásticos de um único uso são algumas das medidas que tomamos para reduzir nossa pegada.

Eficiências energética e hídrica

1. Uso sustentável da energia

A responsabilidade de tomarmos conta de nossa operação começa em
casa. Em cada um dos hotéis nos esforçamos para ter um consumo eficiente de recursos, como a água e a energia. A localização remota dos
quatro hotéis nos faz especialmente conscientes do que podemos dispor
para cada um deles, tentando utilizar somente o necessário e nos preocupando em fazê-lo de maneira eficiente.

Trabalhamos diariamente para tirar máximo proveito da energia da qual
dispomos, sem utilizar mais do que o necessário. Em um mundo onde os
recursos são cada vez mais escassos e a demanda segue aumentando,
optamos por energias limpas e renováveis que nos permitam manter nossa operação sem comprometer o equilíbrio de nosso entorno e do planeta.

Os hotéis Tierra contam com um design arquitetônico sustentável, no qual
são priorizados materiais e técnicas locais de construção, que estejam em
harmonia com a estética de cada destino e não contaminem visualmente
seu entorno. Além disso, este tipo de design tem como objetivo otimizar
as fontes naturais de energia, como a luz do sol, para manter um nível de
temperatura e evitar maior consumo de eletricidade.
Mais além da arquitetura, buscamos incentivar o uso responsável dos recursos, convidando tanto nossos colaboradores quanto nossos hóspedes
a reduzir seu consumo de água e evitar ações que gerem maior uso de
energia.

O Tierra Atacama encontra-se em meio ao deserto mais árido do mundo.
Aproximadamente 80% dos dias do ano nessa região são ensolarados e
limpos e, por isso, o uso de energia solar é uma solução altamente eficiente. O Tierra Atacama foi o primeiro hotel na América do Sul a produzir
eletricidade com energia solar. O hotel conta com 588 painéis solares e
um banco de baterias que cumprem com sua demanda energética, durante 12 horas por dia, em média.

Em Chiloé muitas vezes as temperaturas podem ser bastante baixas e,
por isso, ter um sistema adequado de calefação é muito importante. O
sistema de calefação funciona com duas caldeiras de biomassa (pellets),
uma de 100 KW e outra de 150 KW, para produção de água quente de
calefação e água quente sanitária. Os circuitos de calefação contam com
termostatos de controle e quatro tanques de inércia para otimizar o funcionamento do sistema.
Nossas caldeiras têm um alto grau de eficiência, o que significa que, por
um consumo menor, obtemos maior rendimento. A caldeira se mantém
desligada quando o hotel se encontra a aproximadamente 23ºC e, ao diminuir 2ºC, se reativa para conservar a temperatura. A manutenção desse
sistema é realizada a cada dois meses e meio para evitar mal funcionamento ou qualquer falha.

No Spa do hotel temos um equipamento de coletores solares que nos permitem aquecer a piscina a 26ºC.

O abastecimento do fornecimento elétrico no Tierra Chiloé é realizado
através da companhia elétrica local de distribuição regional SAESA. Além
disso, o hotel conta com um equipamento gerador, à base de diesel, que é
utilizado como respaldo em casos de cortes sistêmicos de luz.

Além disso, no Tierra Atacama manipulamos uma baixa intensidade de
luzes, calefação e ar condicionado, o que é otimizado com o uso de ventiladores de teto nos apartamentos.

O Tierra Chiloé também conta com um design arquitetônico que lhe permite realizar uma ventilação cruzada para refrescar os ambientes, buscando perder a menor quantidade de energia no processo. Todo o edifício

foi isolado termicamente e seus janelões com painéis de isolamento térmico têm tecnologia “Low-E”, que permite conservar 66% da energia, que
seria perdida através de vidros convencionais.
Contamos com interruptores ativados por cartão em cada apartamento, o
que reduz o consumo energético. Além disso, graças ao envolvente design
paramétrico do hotel, com grandes janelas com paredes e cortinas claras,
aproveitamos a luz solar para a iluminação de corredores, banheiros e
apartamentos.

O Tierra Patagonia está localizado em um lugar único, em frente ao lago
Sarmiento e nos arredores do Parque Nacional Torres del Paine. Por isso,
temos um grande compromisso com a proteção do meio ambiente, tentando diminuir ao máximo nossa pegada.
Em termos energéticos, o hotel possui um sistema de geração própria,
que consiste em três geradores diesel, dois de 150 KW e um de 200 KW,
que trabalham de forma alternada para cumprir com a demanda energética do hotel.

Desde seus primórdios - e por razões ligadas ao clima da Patagônia -, a
eficiência térmica do hotel foi um aspecto importante, buscando reduzir
o custo energético e seu consumo para calefação. Hoje o hotel funciona
com um sistema de calefação por meio de três caldeiras Blowtherm eficientes, com um consumo de 350 kv cada uma, que trabalham de forma
alternada. Estas caldeiras fornecem calefação e água quente sanitária ao
hotel e suas instalações.
Além disso, contamos com três acumuladores de água quente de 2.000
litros cada um, que permitem manter uma disponibilidade constante de
água aquecida para nossos hóspedes.
Em nossa operação utilizamos máquinas eficientes e janelões com painéis de isolamento térmico, e gerenciamos uma baixa intensidade de
luzes e calefação para o cuidado com nossos recursos. Buscando sempre
melhorar, durante 2019 foi instalada uma caldeira a gás para eliminar a
resistência elétrica da máquina de lavar louças.
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Energia renovável
Contamos com nossa própria planta de energia solar híbrida, com uma
potência total de 156 kWp. Os 588 painéis fotovoltaicos, que cobrem
927m2, contam também com cinco inversores, que convertem a energia
solar em elétrica. O sistema tem baterias de alta eficiência de íon-lítio e
um sistema de gestão de energia inteligente que permite abastecimento
sem interrupções. Isto possibilita ao Tierra Atacama reduzir sua pegada
de carbono, evitando a emissão de mais de 240 toneladas de CO2 por ano
e a combustão de quase 100.000 litros de combustíveis fósseis anualmente, o que equivale, por exemplo, às emissões de 51 veículos por ano.

Em 2019, no acampamento da equipe do Tierra Patagonia, foram instalados 16 painéis solares com um banco de baterias, que injetam energia
limpa em nossa matriz energética. Esta inovação corresponde a um plano
piloto, que, se for bem-sucedido, buscaremos replicar nas instalações do
hotel. “Estamos muito contentes com esta inovação, que nos permitirá
contar com energia mais limpa e assim seguir avançando com ações mais
sustentáveis”, comentou Nicholas Russ, Gerente do Tierra Patagonia.
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Construção sustentável

2. Uso sustentável da água
O projeto conta com uma arquitetura inspirada nas tradicionais palafitas
da ilha – casas construídas sobre pilares às margens do mar. Seu design geométrico permite otimizar a energia natural graças ao estudo das
condições do território, permitindo maior eficiência energética. O revestimento com as clássicas telhas de pinheiro-larício – material nobre que
resiste muito bem às intempéries – e a construção geométrica de seus
volumes e tetos formam declives acentuados que facilitam o manejo das
águas e da eficiência energética.

A água é um recurso escasso e no Chile estamos sentindo isso de maneira
especial, já que vivemos uma das secas mais graves do último século.
Cuidar da água já não é somente contribuir com o meio ambiente. É um
compromisso que devemos assumir como sociedade. Nossa companhia
avançou bastante neste aspecto, mas ainda falta melhorar muito. Queremos estar à altura dos desafios atuais, que nos exigem maior grau de
ação neste trabalho.

Ambos os hotéis foram projetados para aproveitar ao máximo os recursos
naturais entregues por seus entornos. A decisão de instalar janelões do chão
ao teto busca utilizar ao máximo a luz solar para iluminação dos espaços
comuns e apartamentos do hotel. Desta maneira, a iluminação artificial é
utilizada como complemento, otimizando seu uso e evitando o consumo
desnecessário de energia.

No Tierra Atacama, 100% da água são obtidos de um poço próprio e tratada por uma planta de osmose inversa. Desta forma podemos dispor de
50m3 por dia e, por isso, não afetamos o abastecimento regular de água
do povoado de San Pedro de Atacama.

Lâmpadas ou lâmpadas LED

Utilizamos tecnologia de ponta para manter a água de nossas piscinas.
Com técnicas de filtragem e limpeza, podemos prolongar o uso de 131m3
de água antes de sua troca. Além disso, nos equipamentos do banheiro
usamos estanques econômicos, com descargas de no máximo 6 litros.

Também temos ventiladores de fluxo em 100% das torneiras dos setores
de apartamentos, o que nos permite reduzir nosso consumo de água.

Na lavanderia contamos com lavadoras industriais de carga frontal, para
cargas de 16 kg de roupa e um consumo de 160 litros por ciclo e contam
com diferentes programas de acordo com a necessidade da roupa.
O Tierra Atacama também utiliza uma planta de tratamento de águas
servidas, marca Ecosystem, que permite a reutilização de águas cinzas
para regar os jardins, sem afetar o serviço de saneamento do povoado. A
irrigação é realizada através de um sistema por gotejamento, otimizando
o consumo de água.

O hotel se alimenta de água sanitária através de vertentes, com um armazenamento primário de 1.000 litros, de onde se bombeia a dois estanques principais de 15.000 litros cada um. Nos estanques a água é tratada
por meio de um processo de cloração para sua purificação e consumo.
100% da água são obtidos dessa fonte superficial, contando com abastecimento independente.
Os banheiros têm um sistema de descarga por fluxímetro de baixo consumo, que permitem uma descarga eficiente menor do que 4 litros. Nos
banheiros e na cozinha temos ventiladores de fluxo nas torneiras, melhorando a eficiência no uso da água.

No Tierra Patagonia, 100% da água são obtidos de um poço próprio e tratados por meio de nossa planta cloradora, que conta com abastecimento
independente.
Utilizamos equipamentos de banheiros com descargas Dual Flush e temos
ventiladores de fluxo nas torneiras de todos os apartamentos, reduzindo
em 20% o consumo total de água do hotel. Além disso, em 2018 foram
instaladas duchas com economizadores de água.
Utilizamos tecnologia de ponta para manter a água de nossas piscinas.
Assim prolongamos o uso de 106m3 de água antes de sua troca.

A banheira de hidromassagem (jacuzzi) conta com um sistema de filtro,
recirculação e aspiração, e, por isso, não é esvaziada para limpeza, mas
sim são efetuados enchimentos para retrolavagem de filtro e evaporação.
Assim prolongamos o uso de 3.500 litros de água antes de sua troca.

Na lavanderia contamos com três lavadoras industriais de carga frontal,
para cargas de roupa de 18 a 23 kg, com consumo máximo de 191 litros
por ciclo. Utilizamos diferentes programas de acordo com a necessidade,
sempre buscando a maior eficiência.

Na lavanderia trabalha-se com máquinas na carga máxima permitida pelo
fabricante, com programas eficientes para diminuir a quantidade de lavagens diárias.

Contamos com 8 reservatórios para captação de água pluvial que enviam
a água para nossas áreas verdes por meio de drenos. Além disso, temos
uma planta de tratamento de águas Ecosystem, que nos permite reutilizar
águas cinzas na irrigação. Nosso sistema de irrigação conta com rotores e
dispositivos por gotejamento para otimização do uso da água.

Contamos com uma planta de tratamento de águas residuais, que nos
permite a reutilização para rega de nossos jardins. A cada três meses é
feita a retirada da drenagem de resíduos industriais líquidos para serem
depositados em um poço de absorção.
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Reciclagem eletrônica
Em julho de 2019 foi realizada a primeira coleta de reciclagem eletrônica
em nossos escritórios em Santiago. Nesse período reciclamos:

Produtos de limpeza biodegradáveis
A equipe de limpeza e lavanderia somente utiliza produtos biodegradáveis e amistosos com o meio ambiente, como, por exemplo, os produtos
da marca Diversey.

Gestão de resíduos e reciclagem
Estamos conscientes de que uma das melhores maneiras de diminuir
nosso impacto no planeta é diminuir nosso consumo, tanto de recursos
naturais como de produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Além dos
esforços que fazemos alinhados com a redução do consumo, sabemos que
há elementos que podemos evitar e que é nossa responsabilidade tomar
conta de sua correta gestão. Através de programas sólidos de reciclagem
e gestão de resíduos pudemos avançar para diminuir nossa geração de
lixo.

1. Reciclagem de resíduos
Grande parte dos resíduos que geramos em nível doméstico são recicláveis e é por isso que apostamos nesta ação para dar vida nova aos materiais e produtos que utilizamos diariamente.

Reciclagem de resíduos domésticos

No Tierra Atacama são reciclados papelões, latas de alumínio, vidro e
plásticos, que são recolhidos por uma empresa de reciclagem industrial.
Em 2020 ano adquirimos uma compactadora para tornar mais eficiente
a coleta de resíduos, reduzindo a quantidade de coletas, o que também
diminui nossa pegada de carbono.
1.060 kg de plástico PET, 195 kg de lata, 3.970 kg de vidro e 2.800 kg
de papelão.

A reciclagem na estação Ski Portillo começou em agosto de 2019. Foram
instalados grandes contêineres para recolher e separar o material para
que depois a empresa Sustenta, de Putaendo, possa retirá-lo e realizar a
reciclagem de vidros, latas, plásticos e outros produtos.
Mais de 21 toneladas de vidro, 93 kg de lata e 137 kg de plástico (PET
+ PEAD).

No Tierra Chiloé recolhe-se e separa-se papelões, latas de alumínio, vidros e plásticos.
Hoje estamos no processo de encontrar um bom fornecedor, que ofereça
adequada rastreabilidade, para reciclar todos os materiais que separamos.

No Tierra Patagonia são separados todos os resíduos para criar um hábito
dentro da dinâmica de trabalho do hotel. Os materiais reciclados atualmente são papelão e garrafas. Estamos no processo de encontrar um bom
fornecedor, que ofereça adequada rastreabilidade, para reciclar os outros
materiais.
Além disso, durante 2019 adicionamos 10 contêineres de 1m3 para armazenar vidros, garrafas plásticas, latas, sacolas, papelões e lixo em
geral.

A partir desta iniciativa bem-sucedida, ampliamos o alcance deste projeto. Em 2020 queremos efetuar uma convocação para realizar reciclagem
eletrônica em todos os hotéis. Durante essa instância, a ideia será coletar
todos os detritos eletrônicos, que serão recebidos e acumulados em Santiago para depois serem reciclados por uma empresa externa certificada.

Reciclagem em Santiago
Em nossos escritórios em Santiago também nos comprometemos com o
manejo de nossos resíduos e tomamos conta de sua adequada gestão.
Durante 2019 nossos colaboradores de lá reciclaram 210 kg de papel e
papelão, 49 kg de vidro, 23 kg de plástico, 15 kg de alumínio e 6 kg de
tetra pack.

Resíduos perigosos

A coleta desses resíduos – entre os quais estão baterias, azeites e pneus
– é feita uma ou duas vezes por ano, mediante solicitação, pela empresa
Veolia, que também gerencia a coleta dos resíduos domésticos do hotel.

Os resíduos perigosos são retirados por solicitação pela empresa Vialimpia, em coordenação prévia com a área de manutenção. Além disso, em
2020 começamos a gerenciar o desenvolvimento de um centro de acumulação de resíduos perigosos dentro do acampamento da equipe.
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2. Redução de resíduos
Além da gestão de nossos resíduos, realizamos um trabalho profundo de
coordenação entre diferentes áreas para diminuir a geração de detritos
em uma primeira etapa. Estes são os elementos que eliminamos ou modificamos para diminuir nosso consumo e a pegada que essas decisões
trazem consigo.

Canudos
Trocamos os canudos de plástico em todos os hotéis. Hoje nossos novos
canudos são de resina de milho ou papel, ambos compostáveis.

Papelaria
Nos esforçamos para imprimir a maioria dos documentos de folheteria e
outros em papel reciclado, tanto na rede Tierra Hotels quanto na estação
Ski Portillo. Fabricar papel reciclado requer até 5 vezes menos energia
que fabricar papel de fibra virgem. Por isso privilegiamos o uso de Stone
Paper, Cyclus Print e Curious Matter (renovação de resíduos de casca de
papel).

Pilhas recarregáveis
Em todos os UMA Spa foram trocadas as pilhas de um único uso por pilhas
recarregáveis.
Sacolas de lavanderia
A rede Tierra Hotels conta com sacolas reutilizáveis para a roupa suja,
evitando a sacola de um único uso.
Embalagem de alimentos
Em 2020 mudamos a embalagem para sanduíches e wraps dos Box Lunches, passando de papel filme para um papel acoplado biodegradável e
compostável.

Mudança de chaves dos apartamentos: de plástico a fibra vegetal
Em 2020 nos encontramos no processo de trocar nossas chaves de acesso
aos apartamentos, feitas de plástico, por outras de fibra vegetal, biodegradáveis e compostáveis. Estas chaves contêm 90% menos plástico do
que as tradicionais e são 80% compostas por materiais biodegradáveis
provenientes da celulose.

Amenities reutilizáveis
Nossos amenities já não são de um único uso. Agora usamos recipientes reutilizáveis, que podem ser completados com os produtos cada vez
que for necessário. Além disso, nossos outros amenities são de papelão
biodegradável, impressos com tinta de soja, e nossa touca de banho é
fabricada com maisena oxodegradável.

Compostagem
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), calcula-se que uma terço
dos alimentos produzidos em todo o mundo são perdidos ou desperdiçados. Para evitar esta situação, implantamos sistemas de compostagem na rede Tierra Hotels, que recuperam as propriedades dos elementos orgânicos
para serem reutilizados como adubo natural para as plantas.

A composteira está implantada desde o começo do hotel e a cada ano alcançamos produzir mais compostagem,
que utilizamos em nossos jardins.

Alguns resíduos são entregues a vizinhos como alimento para porcos e o resto é colocado em nossas duas composteiras: uma ao lado da horta e a outra no viveiro.

Horta
Acreditamos que é importante gerar espaço para cultivar diferentes alimentos consumidos diariamente dentro
de cada hotel. Sabemos da importância do consumo de produtos locais e de sua proximidade, além de isso nos
permitir entender e apreciar melhor o valor nutritivo das hortaliças frescas e cultivadas de forma sustentável.

Criamos um “jardim dos sentidos” no caminho aos apartamentos com ervas aromáticas como hortelã, orégano,
lavanda e alecrim, que são utilizadas em nossa cozinha.
Além disso, o hotel conta com seu próprio viveiro para cultivar maravilhas e alfaces e conservar mais de 100
chañares (árvores) que estão sendo plantadas progressivamente. Também temos cultivos de milho, trigo, aspargos e alfafa, entre outros.

Dentro do terreno do hotel há dois hectares que foram plantados com 18 tipos de cultivos diferentes, entre eles
ervas, frutas e verduras. Desses cultivos, 9 são nativos da região, como nalca, avelã e rosa mosqueta. Também
existem cultivos de batata e alho chilotes, produtos emblemáticos da ilha.
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2. Limpeza de praias e caminhos

EXCURSÕES DE BAIXO IMPACTO
Na rede Tierra Hotels sabemos que nossos esforços de sustentabilidade não se restringem aos muros do hotel, mas que devemos
ser responsáveis por nosso impacto cada vez que saímos em excursão. As maravilhas que cada uma das paisagens nos oferece é algo
que devemos cuidar para a manutenção de seu equilíbrio natural.

Para contribuir com a solução deste problema, nos comprometemos a
eliminar os plásticos de um único uso em todas as nossas excursões.
Um dos produtos mais utilizados neste contexto é a garrafa plástica de
água, que tem sido substituída por garrafas de alumínio reutilizáveis que
podem ser reabastecidas com o sistema Uma Water, by Tierra Hotels.

Nossa equipe de guias, nos três hotéis Tierra, está capacitada no
programa Leave No Trace, para a proteção e cuidado com as áreas
silvestres, minimizando seu impacto nos lugares que visitamos.

Este sistema conta com tecnologias de três etapas de filtragem: sedimento, carvão ativo e filtro de nano cerâmica. Este processo garante que
a água servida seja 100% pura e apta para o consumo humano.
O processo de filtragem é capaz de reter vírus, bactérias, chumbo, mercúrio, metais de diferentes tipos e sedimentos, além de odores e sabores,
deixando os minerais necessários para o consumo.
O filtro de nano cerâmica, patenteado e desenvolvido pela NASA, é o mais
avançado do mercado, o que garante um consumo seguro para nossos
hóspedes e equipe.
Graças a este sistema, podemos contar com água sem os agentes tóxicos
produzidos pelo contato com o plástico das garrafas.

1. Zero garrafas plásticas
O plástico constitui até 80% do lixo marinho, que se concentra nas áreas
costeiras e ambientes de arrecifes. De acordo com dados das Nações
Unidas, acredita-se que mais de 11,1 bilhões de artigos de plástico são
encontrados apenas na região da Ásia e do Pacífico, e se espera que aumentem para 15,7 bilhões em 2025. O tempo médio que uma pessoa usa
um saco plástico é de apenas 12 minutos antes de ser descartado, mas o
material demora mais de 500 anos para se desintegrar nos aterros.

Os hóspedes, com sua garrafa de alumínio reutilizável de lembrança,
podem levar água em suas excursões dos nossos dispensadores na recepção. Durante o ano de 2019, entregamos mais de 9.000 squeezes para
reduzir o uso de plástico.
De acordo com este projeto, em novembro de 2019 foram eliminados os
garrafões de água em nossos escritórios de Santiago, e os substituímos
por filtros de água. Graças a esta ação, diminuímos o consumo de centenas de garrafões ao ano.

De maneira regular, equipes compostas pelo time do hotel se revezam
para realizar limpezas de praias e caminhos, recolhendo todo tipo de material que danifiquem o meio ambiente e prejudiquem as espécies que vivem aí. Além destas jornadas autogeridas que ocorrem em nossos hotéis,
para 2020 estão sendo organizadas
jornadas de voluntariado corporativo. Nelas, pessoas de todas as áreas
do hotel poderão participar das limpezas, conhecendo em profundidade
os lugares que rodeiam o hotel e comprometendo-se com seu cuidado.
Um exemplo destas limpezas é a tarefa realizada no Tierra Chiloé, onde
a equipe colabora na manutenção de toda a margem costeira de nosso
prédio, limpando periodicamente as sujeiras de seus arredores que possam impactar a comunidade local e a biodiversidade do ecossistema que
rodeia o hotel.
No Tierra Atacama são realizadas limpezas das estradas próximas ao
hotel. Após os dias de ventania, é mais fácil recolher os resíduos e se
trabalha de maneira voluntária com os trabalhadores.
Em abril de 2019, o Tierra Patagonia participou da Festa dos Caminhos e
da Festa da Limpeza, atividades que procuram limpar os caminhos que
dão acesso ao Parque Nacional Torres del Paine e as trilhas encontradas
em seu interior. Nesse ano foram recolhidas mais de 80 kg de lixo.
Além disso, em outubro do mesmo ano foi realizada uma limpeza nos
arredores do acampamento dos funcionários, da qual participou toda a
gerência do Tierra Patagonia, juntamente com a equipe de manutenção e
o chefe do acampamento. Nessa atividade foi possível reunir cerca de 15
sacos cheios de lixo.
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Projeto de limpeza e recuperação da
praia de Lemuy
Em 2019 demos início a um ambicioso projeto que une duas de nossas
paixões: limpeza de praias e apoio à comunidade local. Em conjunto com
a fundação Parley for the Oceans - que se dedica à limpeza das praias
mundialmente - e a Smartrip - que organiza viagens com fundo social -,
nos comprometemos a apoiar a senhora Orieta Caucamán, que vive em
Detif, na ilha de Lemuy.
A senhora Orieta recolhe os cabos plásticos que chegam à costa de sua
ilha, limpando as praias, e utiliza essas fibras plásticas para tecer lindas
cestas. O processo de recolhimento, limpeza e distribuição dessas fibras
é longo e requer muito trabalho, além do tempo e habilidade que traz em
seguida à etapa de tecido. É por este enorme aporte que faz a senhora
Orieta, e sua criatividade de reinventar um produto, que no Tierra Chiloé
decidimos apoiá-la, permitindo que possa realizar as limpezas ganhando
um salário, além de vender suas criações na loja do hotel.
Esperamos que nossos hóspedes valorizem a delicadeza, criatividade e
dedicação de seu trabalho, e que possam levar um pedacinho de sua história através de cada cesta.
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3. Pegada de carbono
Desde a criação dos hotéis, apostamos em práticas, métodos e produtos
que nos permitam cuidar de nosso entorno, gerando impactos positivos.
Apesar dos grandes avanços que estamos fazendo neste tema, sabemos
que sempre se pode chegar mais longe.
Nosso compromisso, cristalizado na nova Estratégia de Sustentabilidade,
é seguir diminuindo nosso impacto, e uma das formas mais concretas de
medí-lo é através de nossa pegada de carbono. Conhecemos alguns dados
que nos permitem saber onde estamos posicionados, mas uma de nossas
metas claras a curto prazo é medir nossa pegada de carbono, hotel por
hotel, para poder fazer ações que nos ajudem a reduzí-la e compensá-la.
Sabemos que parte dessa pegada não pode escapar, mas podemos fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance para compensar esse impacto. Através de diversos mecanismos e projetos, podemos integrar ações positivas
à nossa operação, retribuindo parte do que consumimos. Procuramos ter
um funcionamento circular, onde devolvemos tanto à comunidade como
ao nosso entorno natural parte do que recebemos deles.

Reflorestemos a Patagônia
Como compensação por nossa pegada de carbono, adquirimos mais de
2.000 árvores - entre elas lenga, ñirre e coihue - autóctones da Patagônia.
As árvores nativas podem chegar a captar por volta de 600 toneladas de
CO2 ao longo de sua vida, motivo pela qual o reflorestamento desse tipo
de bosque é uma das ações mais relevantes na luta contra as mudanças
climáticas. Isso ajuda a proteção dos bosques, recuperação dos solos e
conservação do patrimônio e equilíbrio atmosférico do planeta.
Esta região, além disso, foi açoitada por grandes incêndios, o que diminuiu a quantidade de árvores nativas e, portanto, colocou em perigo os
hábitats naturais da flora e da fauna da Patagônia. Através deste projeto, e
outros que possam surgir no futuro, procuramos recuperar esses bosques,
devolvendo aos animais da região seus lares, que foram destruídos por
esses incidentes.
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Comunidade
A sustentabilidade não está apenas relacionada com a conservação de nosso entorno natural, mas também com o desenvolvimento e proteção das comunidades que nos rodeiam. Todos
fazemos parte de uma sociedade, com diversos grupos que
a compõem e que têm uma identidade, cultura e cosmovisão
próprias. Toda empresa deveria ter uma relação estreita com seu
entorno social: seus colaboradores, as comunidades nas quais se
inserem sua operação, os fornecedores com quem trabalha e o
país em que se encontra.
Através de diversos projetos, aportes e medidas, procuramos
contribuir positivamente com nosso entorno social, tanto com as
comunidades mais próximas à nossa operação quanto com nossa
sociedade nacionalmente e mundialmente.

COMPROMISSO SOCIAL
Nosso compromisso social, que integramos intuitivamente ao nosso
trabalho, é um valor que queremos expandir, avançando em ações que
nos permitam colaborar com nossas comunidades imediata, próxima
e periférica da melhor maneira possível. Sabemos que nossas ações
como empresa têm repercussões dentro e fora de nossos muros, e é
por isso que queremos ser um aporte real e positivo para aqueles que
nos rodeiam.
Na rede Tierra Hotels e na estação Ski Portillo nos sentimos parte do
desenvolvimento profissional e de bem-estar de nossos colaboradores, optando por medidas que tenham um impacto positivo em sua
qualidade de vida e em seu desempenho laboral.

1. Nossos trabalhadores
Na rede Tierra Hotels e na estação Ski Portillo nos destacamos por
criar um espírito familiar dentro da companhia. Isso foi sendo modelado graças à identidade própria da empresa e a várias medidas que
tomamos ao longo dos anos. Dentro delas sobressai a horizontalidade
que existe dentro das equipes de trabalho e a confiança que existe
para expor qualquer situação, tendo a oportunidade de aprender e
cometer erros que nos permitam seguir crescendo.
A estabilidade proporcionada pela empresa e o compromisso em longo prazo com cada um dos trabalhadores demonstra os valores que
nos representam e que se veem refletidos no tratamento, na preocupação e na boa experiência que vive cada um de nossos colaboradores.

Esta é uma das razões pela qual, na temporada seguinte, mais de 75% de
nossos trabalhadores voltam a trabalhar em cada hotel.
Um exemplo disso é que nos preocupamos com nossos trabalhadores com
diferenças alimentares, como é o caso de vegetarianos e intolerantes ao
glúten, e disponibilizamos a eles cardápios especiais nos refeitórios.
Igualmente nos esforçamos para que a habitabilidade de nossas instalações seja a mais cômoda possível.
Também temos avançado em termos de flexibilidade laboral.
Cremos que este tipo de benefício permite conjugar da melhor maneira as
vidas pessoal e profissional de nossos colaboradores.
Trabalhamos para promover a não discriminação e a igualdade de gênero
durante todo o processo de recrutamento e seleção de novos integrantes.
Cremos que a diversidade é um valor que contribui com a amplitude de
olhar e que enriquece nosso trabalho diário.
Sentimos uma grande responsabilidade por nossos colaboradores, desde
que ingressam na companhia até que saiam. Sabemos que a idade de
aposentadoria muitas vezes não representa o fim de uma carreira ou da
vontade de trabalhar, motivo pelo qual nos preocupamos com a continuidade laboral de nossos idosos e mantemos um grande compromisso
com eles.
No término da formação profissional, contamos com um plano de capacitações definido, que se ajusta às realidades de cada hotel e à especialidade de cada área. Durante 2019 realizamos capacitações em sustentabilidade com todos os trabalhadores dos hotéis Tierra, que foram
focados na oferta de informação concreta e atualizada das iniciativas de
cada hotel neste âmbito e nos esforços que cada colaborador pode fazer
para contribuir com esta missão.

* O Tierra Atacama funciona durante todo o ano, não trabalha com o
conceito de temporadas, motivo pelo qual este dado não corresponde
a este hotel.
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Entrevista com
Kineret Muñoz
Kineret Muñoz (35) tem mais de 15 anos de experiência na indústria
do turismo, particularmente no Parque Nacional Torres del Paine.
Antes de integra a equipe do Tierra Patagonia, costumava trabalhar
como freelancer ou mudando de empresa após um tempo, aproveitando a alta rotatividade que há na indústria.
Chegou ao hotel antes da abertura de suas portas, em dezembro
de 2011. Passou sua primeira temporada como guia de excursões,
em uma equipe que nesta época contava apenas com oito pessoas.
Durante sua segunda temporada, em um dia de folga, Kine - como
a chamam seus amigos - sofreu um acidente de carro e ficou com a
parte inferior de seu corpo imóvel.
“Desde o primeiro dia me senti apoiada pela empresa. Vieram me
ver, trouxeram minha família de Santiago para Punta Arenas e se
encarregaram de sua hospedagem durante todo esse tempo. Me visitaram, trouxeram presentes e me fizeram sentir parte da família”,
comenta.

A companhia interveio para que ela pudesse começar sua reabilitação,
custeando parte da terapia. Além disso, sua equipe de trabalho no hotel
angariou fundos para comprar uma cadeira de rodas, que usa até hoje.
“Me senti valorizada profissionalmente, já que deixaram de lado o fato
de que eu não podia caminhar e tiveram confiança em me dar um novo
cargo como Subchefe de Excursões”, comenta. Graças ao seu trabalho, e
ao apoio da área de excursões e à gerência do Tierra Patagonia, foi criada
a Escola de Guias, espaço de formação para aqueles que se integram à
equipe, além de implementar outros projetos que procuram melhorar a
experiência dos hóspedes.
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2. Oferta cultural

Constantemente realizamos apresentações artísticas no hotel, para que
nossos hóspedes conheçam a cultura da região. A cada dez dias, aproximadamente, temos apresentações com música altiplânica e três vezes ao
ano para as datas mais importantes com instrumentos locais. Além disso,
desde 2010, o Tierra Atacama abriu suas portas para a comunidade de San
Pedro para a realização do Banff Mountain Film Festival, que apresenta
renomados filmes e documentários sobre aventura, esporte e montanha.
O evento foi realizado no curral de touros do hotel, sob as estrelas e com
mais de 250 participantes em cada edição.

Várias das excursões que realizamos no Tierra Chiloé incluem e fazem
parte da rede de Igrejas Patrimoniais da ilha. Estas foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO no ano 2000 e a particularidade de
sua arquitetura e design é fruto do sincretismo das culturas huilliche e
espanhola e das ideias religiosas dos evangelizadores jesuítas entre os
séculos XVIII e XX.
Entre as 16 igrejas Patrimônio da Humanidade, as excursões do Tierra
Chiloé visitam 13 delas, localizadas em:
• Península de Rilán (1 igreja patrimonial)
• Castro patrimonial (2 igrejas patrimoniales)
• Ilha de Quinchao (2 igrejas patrimoniales)
• Rota das igrejas (4 igrejas patrimoniales)
• Chonchi - Ilha Lemuy (4 igrejas patrimoniales)
• Mechuque (1 igreja patrimonial)
• Chelín y Quehui (1 igreja patrimonial)

Entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, realizamos 145 visitas a essas
igrejas com 875 turistas, que puderam se aproximar e entender a história
e o valor de nosso patrimônio cultural.
Além disso, é feita uma contribuição monetária às igrejas visitadas, valores que são utilizados nos trabalhos de manutenção das igrejas e de
insumos para suas atividades.

Festival Internacional
de Música Portillo
No ano passado demos início a um projeto ambicioso, único na
América do Sul, do qual estamos muito orgulhosos. Em janeiro de
2019 foi realizada a primeira edição do Festival Internacional de
Música de Portillo, onde 52 jovens músicos latino-americanos tiveram a oportunidade de passar 10 dias em Portillo, aprendendo
com grandes maestros, melhorando sua técnica e compartilhando
momentos com outros músicos. Este projeto surgiu da colaboração
entre a estação Ski Portillo, Alejandra Urrutia, Diretora Titular da
Orquestra de Câmara do Teatro Municipal de Santiago, e a agência
Fanjul & Ward.
A primeira edição do festival foi uma experiência excepcional para
a formação desses músicos, que puderam ter aulas magistrais com
artistas de carreiras internacionais notáveis. Em 2019, o festival
convidou o Blair String Quartet - Tennessee, EUA - e o Quarteto de
Clarinetes Andes. Os 52 estudantes participaram das aulas magistrais, além de ensaios da orquestra - composta por todos os músicos do festival - e concertos para hóspedes e equipe de Portillo.
A Orquestra Portillo também se apresentou no Teatro Municipal de
Las Condes e no Quilicura Teatro Juan Radrigán.
Em 2020 foi realizada a segunda edição do festival, convidando 52
estudantes e grandes professores de cada instrumento. Neste ano,
o festival contou com a participação do American String Quartet,
um dos quartetos de cordas mais aclamados mundialmente. Sob
a responsabilidade dos instrumentos de sopro esteve um grupo de
talentosos professores do Chile, Uruguai e Colômbia. Além do musical, o festival também se encarrega dos instrumentos pessoais dos
músicos, os quais são fundamentais para o bem-sucedido desenvolvimento de suas carreiras.

Em 2020, mais de 145 pessoas visitaram Portillo para participar do festival, desfrutando de concertos diários e diferentes atividades, como degustação de vinho, yoga, trekking e caiaque. Este evento não é apenas
uma iniciativa para promover a música de câmara entre hóspedes de Portillo, mas sim um projeto educativo extraordinário, onde se conseguem
grandes melhoras em um ambiente de intensa e intensiva aprendizagem.
Alguns centros de esqui como Aspen e Verbier devem sua fama mundial
a uma particular combinação de atrações: o esqui no inverno, a música
clássica no verão. A eles se acrescenta agora Portillo, com um festival que
impacta por sua visão inovadora e integral sobre a formação de músicos
e pessoas de excelência.
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3. Apoio a fundações
O compromisso que temos com nosso entorno social não se restringe
apenas às atividades ou projetos que nós mesmos podemos desenvolver.
Tanto a estação Ski Portillo como a rede Tierra Hotels apoiam fundações
ligadas a causas que nos fazem sentido, e aquelas nas quais acreditamos
que ainda falte trabalho para fazer e que são relevantes para o desenvolvimento integral do país. Durante estes últimos anos, nosso compromisso
esteve com as seguintes instituições:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Forja Chile
Corporación Renal Infantil Mater
Hogar de Cristo
Make a Wish
Fundación Andes Mágico
Desafiando Fronteras
Bomberos de Viña del Mar
Hogar Misión de María

Fundación Smartrip
COAR
Desafío Levantemos Chile
Acompaña
Fundación Nocedal

DESENVOLVIMENTO LOCAL
As ações que realizamos através dos hotéis com as comunidades locais
são muito importantes para nós. Sabemos que temos muitas maneiras de
apoiar aqueles que nos rodeiam, trabalhando em conjunto e procurando
um desenvolvimento sustentável e responsável para todos.
Procuramos apoiar as comunidades locais que são o legado vivo da cultura e identidade de cada lugar, aquelas que resguardam suas tradições,
conhecimentos e costumes. Neste sentido, queremos participar deste
sistema, contribuindo com nossas forças para conservar e promover o
desenvolvimento daqueles que trabalham - direta ou indiretamente - com
a indústria do turismo.

1. Fornecedores locais
Através do trabalho com fornecedores locais, procuramos apoiar e incentivar o desenvolvimento de nossas comunidades, preferindo insumos que
venham de produtores de origem local. Ao trabalhar com fornecedores
locais, nos asseguramos que os produtos sejam autênticos, que transmitam a identidade do lugar de onde procedem, além de reduzir a emissão
de carbono que implicaria em transportar produtos de outras regiões.
Promovemos a relação de longo prazo com nossos fornecedores, através
de programas de desenvolvimento baseado no benefício mútuo. Queremos criar uma relação de confiança e colaboração com nossos fornecedores, aqueles que são a parte fundamental de nossa tarefa diária e nos
quais nos apoiamos para oferecer um serviço de qualidade.
Além disso, damos prioridade a produtores que utilizem matérias primas
sustentáveis, que causem mínimo impacto ao meio ambiente e que sejam um exemplo das técnicas tradicionais de produção. Em Chiloé, por
exemplo, contamos com tecidos de lã de ovelhas que vêm de pequenos
produtores da ilha. Também preferimos produtos como objetos talhados
em madeira nativa e cestaria tradicional, entre outros. Nos preocupamos
em respeitar um preço justo para os produtos que adquirimos, além de
estabelecer os pagamentos dentro dos prazos acordados.
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Iniciativas de apoio a produtores
locais

O diligente escultor do patrimônio cultural atacamenho Alejandro González, há 60 anos realiza talhados em pedra liparita, arte que aprendeu
observando outros artesãos de sua comunidade. Além de artesão é músico, compositor e alferes de agrupamento militar. Suas obras são figuras
humanas e animais, além de sua inconfundível reprodução em escala da
torre de Toconao. Suas obras são encontradas no interior do hotel, como
parte fundamental do design.
Em 2011, Alejandro foi reconhecido como Tesouro Humano Vivo, valorizando seu trabalho como guardião cultural do Atacama.

Nos apartamentos do Tierra Chiloé, esperamos nossos hóspedes com um
par de pantufas de presente, feitas com lã e tecidas à mão por mulheres
chilotas.
Em nosso menu de excursões também integramos atividades que impulsionem o negócio dos habitantes da ilha. No Bosque Piedra apoiamos
os esforços de conservação e estudo deste parque ecológico realizado
por Elena Bochetti. No Muelle de las Almas mostramos a obra de Sergio
Subiabre; em Cucao paramos para comer as deliciosas empanadas chilotas de Morelia Cuyul; conversamos e provamos receitas tradicionais com
Sandra Neiman em Curaco de Véliz, que nos ensina sobre a agricultura
orgânica e tradicional da ilha.

As excursões com fornecedores locais no Tierra Patagonia são parte fundamental do trabalho do dia a dia no hotel. Trabalhamos de mãos dadas
com as estâncias vizinhas, como por exemplo a Manantial, com quem
mantemos ótimo relacionamento. É um fornecedor com o qual organizamos excursões há mais de três temporadas, onde sempre somos atendidos por seu dono e seu gaúcho, que têm um forte compromisso com o
trabalho que fazem, uma ótima disposição e um grande cuidado com seus
cavalos.

Alguns alimentos que adquirimos de nossa comunidade:
Favas, batatas de Socaire e xarope de Chañar.
Batata chilota, alho chilote, mel, vinagre de maçã chilote, cordeiro
e diferentes compotas.
Cordeiro, calafate, ruibarbo, merluza austral, centolla e pescados
do dia.
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Produtos do SPA com fornecedores
locais.
Em nosso longo e estreito país encontramos uma grande riqueza e diversidade de paisagens e elementos. Graças à variedade de climas que
dão origem a uma flora única e muito particular, existem comunidades
de diferentes culturas que aproveitam as melhores propriedades desses elementos.
Com o objetivo de destacar esta riqueza e variedade, procuramos produtos que representem a identidade de cada região onde operamos,
apoiando as comunidades originárias, pequenos empreendimentos e
fornecedores locais que oferecem produtos de qualidade, orgânicos,
sustentáveis e representativos desta terra.
No Tierra Atacama, a empreendedora Daniela, de Elquimia, nos encanta
com seus produtos feitos à base de mamão papaia chileno. No Uma
Spa utilizamos óleo, creme e tônico floral elaborados a partir deste
fruto.
Na busca de um fornecedor de óleos para tratamentos no Uma Spa, encontramos com Hualapulli - “onde descansam os ancestrais” - de Juan
Paillamilla, um pequeno produtor da região de Araucanía, pioneiro em
explorar a elaboração de óleos essenciais da flora nativa do Chile, que
começou há mais de dez anos.
Também trabalhamos com a Purkuyen – lua cheia -, a pequena empresa de Julián, casado com uma mulher mapuche que herdou terras
ancestrais com bosque nativo. Julián decidiu fazer uma modificação
no uso desses bosques através da elaboração de óleos essenciais em
vez da exploração florestal.
Graças a esta busca nos encontramos com um sem-fim de iniciativas

de micro empreendedores, que, apoiados por financiamentos do Estado,
conseguiram transformar suas criações em produtos de alta qualidade,
inovando e oferecendo valor agregado em cada um deles.
Assim descobrimos a Ekolif - lif significa limpeza em mapudungún, língua
original mapuche -, focada na produção de produtos cosméticos naturais
com insumos nativos como maqui, avelã e mirtilos. Na Ekolif trabalha-se
com uma filosofia de cuidado com o meio ambiente, respeitando o cuidado com os bosques, a extração dos elementos e a elaboração sustentável
e amistosa com o meio ambiente, criando produtos com resultados efetivos no cuidado da pele e do cabelo.

No Uma spa também realizamos tratamentos faciais e corporais com
produtos da Lluvia del Sur, uma pequena empresa que fabrica farinhas,
esfoliantes e óleos básicos com elementos como avelã, maqui e mirtilos,
entre outros.
O contato com estas pessoas nos levou a conhecer mais sobre a flora do
Chile e suas tradições ancestrais, seus usos e costumes. Assim, oferecemos aos visitantes um pedaço desta terra em cada um dos hotéis, tendo a
oportunidade de experimentar os benefícios do Chile, sua terra, sua flora,
seus aromas e suas tradições em cada uma das massagens, serviços e
tratamentos.

Comunidade | 56

Comunidade | 57

2. Patrimônio

Construção, arquitetura e design
Os três hotéis Tierra foram planejados pensando em uma arquitetura
que fosse harmônica com seu entorno natural e cultural, respeitando as
tradições e características únicas de cada destino. Tanto as técnicas de
construção como os materiais utilizados são de origem local, e procuram
interferir o menos possível no entorno onde os hotéis estão localizados.

Como queremos que nossos hóspedes conheçam profundamente o lugar em que estão, os hotéis Tierra contam com espaços para leitura
com livros sobre cultura, geografia, gastronomia, flora e fauna da região. Sabemos que cada um destes aspectos é fundamental na construção da identidade de cada lugar e, por isso, procuramos lhes dar a
conhecer e trabalhar para sua conservação.
Na rede Tierra Hotels também capacitamos nossos guias para que ofereçam informação sobre o patrimônio cultural de cada destino durante
as excursões com os hóspedes. Algumas das atividades realizadas são
visitas a feiras de tradições e coleções particulares, que são um verdadeiro museu espontâneo de cada lugar. Queremos que nossos hóspedes
possam ter uma experiência autêntica, repleta das cores que tornam único cada destino.

Na estação Ski Portillo também queremos que nossos hóspedes conheçam mais sobre o privilegiado entorno que os rodeia. Na cobertura dos
apartamentos é oferecido o Mito da Laguna del Inca, lenda que conta a
história de amor entre um jovem inca, apaixonado pela princesa Kora-llé,
que morreu tragicamente. O inca acreditou que a sepultura mais bonita e
digna que a princesa poderia ter eram as águas da laguna, pois foi aí que
dela se despediu. A lenda diz que são os olhos celestes da princesa que
dão esta cor tão especial à laguna.

O projeto de construção foi realizado sobre uma plataforma, evitando a
degradação dos solos e protegendo a terra, que tem grande valor arqueológico. O hotel foi construído com mão de obra local, incorporando técnicas ancestrais e materiais locais como adobe, barro e pedra dos povoados
de Caspana, Talabre, Toconao e Socaire. Antes da construção do hotel, foi
realizado um estudo arqueológico que encontrou mais de 400 fragmentos
de material pré-hispânico, principalmente pedaços de cerâmica, cujas
peças mais relevantes foram doadas ao Museu Arqueológico Gustavo Le
Paige de San Pedro de Atacama. Foi incorporado como parte do projeto
arquitetônico um antigo curral de touros, cujos muros de adobe foram
construídos há 150 anos com técnicas milenares. Aí existe uma placa
que homenageia a história patrimonial de San Pedro de Atacama, onde os
hóspedes podem aprender mais sobre a cultura da região.
Para se adaptar ao entorno, optou-se por uma construção sem elevação
para respeitar a paisagem, obtendo vistas privilegiadas do vulcão Licancabur a partir de todo o hotel.
A cultura atacamenha também faz parte do design interior do hotel, com
artesanato da região, como as chamas de pedra de Toconao, os têxteis
atacamenhos ou aguayos, tonalidades próprias de San Pedro, e elementos como o chañar e o alfarrobo, incorporados em diversos elementos da
decoração.
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O Tierra Patagonia foi projetado pela renomada arquiteta chilena Cazú
Zegers, que criou a obra inspirando-se nos elementos naturais do entorno patagônico. Com um design que resgata a força do vento, o hotel
se integra naturalmente com a paisagem, ficando quase imperceptível
de longe. Os materiais com os quais foi construído também o fazem mimetizar-se com seu entorno, com elementos como a madeira de pinho,
carvalho da região de Magalhães e um revestimento de madeira lenga
crua.
O hotel conta com uma construção sustentável, estudando os elementos naturais do lugar, como o vento e a topografia, para que a paisagem
se integre, seguindo normas ambientais nacionais e internacionais.
A construção do Tierra Chiloé seguiu antigas técnicas chilotas de carpintaria, com revestimento das clássicas telhas de madeira de alerce,
em um trabalho realizado junto com a comunidade local. O design, a
decoração e a ambientação são tipicamente chilotes, com tonalidades
próprias da região. Destacam-se as madeiras de ulmo, mañío e alerce,
além de elementos tecidos com lã de ovelha, talhados de madeira e
cestaria tradicional.
O projeto conta com uma arquitetura inspirada nas tradicionais palafitas da ilha - casas construídas sobre pilares às margens do mar.
Seu design geométrico sustentável permite otimizar a energia natural
graças ao estudo das condições de seu território.
No jardim temos uma réplica de uma dalca, embarcação própria dos
chonos que navegavam pelos canais da região, e uma trituradora artesanal de maçãs ou máquina para a maja, para fabricar a típica chicha
de maçã da ilha.

Para mimetizar-se com seu entorno, optou-se por um design exterior
rústico, onde a madeira virgem, em contato com as intempéries, adquiriu uma cor prateada que evoca pedaços de madeira e deixa a água
às margens do Lago Sarmiento como se fosse um fóssil encalhado em
suas praias.
Seu design, a decoração e a ambientação são 100% patagônicos, com
tonalidades próprias da região austral. Madeira, couro de ovelhas, tecidos tehuelches e elementos naturais, como as pedras do lago Sarmiento, fazem parte dos detalhes que permitem sentir a identidade da
Patagônia dentro do hotel.
Este conta também com três
“Ventanas de Historia”, diaporamas projetados pela artista chilena Matilde Huidobro, nos quais é apresentada a forma de vida dos tehuelches
- povo originário desta região - e dos primeiros exploradores que chegaram a essas terras.
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Gastronomia
Diariamente nos esforçamos para incluir ingredientes próprios de cada região em nossa cozinha. A importância da gastronomia local para o entorno é
incalculável e nós procuramos ressaltar sempre este legado e transmiti-lo a nossos hóspedes. Queremos que nossa proposta gastronômica apresente
produtos frescos, muitos dos quais vêm diretamente de nossas hortas para a mesa.

Quínoa, chañar, batata nativa e cordeiro. Também utilizamos produtos de
nossas plantações em receitas tradicionais do altiplano;

Batatas nativas e ostras. Além disso, convidamos nossos hóspedes a participar do preparo do curanto chileno para compartilhar com os ilhéus
seus costumes e tradições;

Cordeiro, coelho, centolla magalhânica. Resgatamos receitas e técnicas
da cozinha tradicional da Patagônia.
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Rotas Patrimoniais
Procurando fortalecer nosso patrimônio cultural nas localidades de
San Pedro de Atacama, Chiloé e Patagônia, juntamente com a Fundação de Resgate Patrimonial e Turismo Sustentável, concluímos o
projeto de Rotas Patrimoniais.
Durante o ano de 2019, desenvolvemos diferentes rotas, compostas
por atividades ancestrais, concertos gratuitos, exposições fotográficas, palestras, diálogos de conhecimento, mostras de artesanato
e oficinas para cidadania, entre outras. A essência deste trabalho
convida nossos hóspedes a alcançar a alma de cada destino, integrando e potencializando a riqueza dos povos originários através do
turismo sustentável. Além disso, procuramos criar laços genuínos
entre os visitantes e a comunidade, gerando renda para os habitantes locais e os ajudando com a divulgação patrimonial.

Guiadas por habitantes locais, como guias originários e especialistas em
meditação, agricultores, arqueólogos, historiadores, artesãos, bailarinos
e cozinheiras locais;

Guiadas por habitantes locais, como pescadores, artesãos, escultores,
historiadores, agricultores e cozinheiros locais.

Guiadas por habitantes locais como gestores culturais, historiadores, glaciólogos, antropólogos, fazendeiros, divulgadores da gastronomia local,
gaúchos, cesteiras da cultura kawéskar e guias urbanos de Puerto Natales.

Visita à artesã de lã de Socaire.
Visita à família de artesãs indígenas (bisavó, avó, filhas, tias, sobrinhas e
netas), que nos mostram o processo ancestral de obtenção e elaboração
de tecidos finos de lã de alpaca, lhama e cordeiro.

Segredos do bosque
Rota de interpretação do bosque nativo, guiada pela naturalista Elena Bochetti, que nos leva por uma trilha, destacando os valores ecológico, botânico e geológico do bosque sempre verde de Chiloé. É possível apreciar
árvores endêmicas como o coihue, canela, pineo, tepa e luma e espécies
de arbustos, plantas trepadeiras, musgos, líquenes e epífitas.

Mostra de dança da Patagônia
Um grupo de crianças de Puerto Natales realiza uma apresentação folclórica de danças típicas da Patagônia para os hóspedes do hotel.

O desenvolvimento turístico de cada região e a oportunidade de
melhoria para estas comunidades, ressaltando seu patrimônio
social e cultural, são elementos fundamentais que fazem parte de
nossa identidade e que sustentam este projeto.
Alguns exemplos de nossas Rotas Patrimoniais são:
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3. Apoio à comunidade
De acordo com nossos objetivos, oferecemos oportunidades de trabalho
e apoio a membros interessados da comunidade. Queremos ser um fator
de mudança positiva para as comunidades onde operamos e trabalhar
junto a elas é sumamente importante para nós, ainda mais se pudermos
colaborar em projetos de desenvolvimento em longo prazo.

Educação dualista
O Tierra Atacama contribui com a comunidade local mediante um sistema de educação dualista Likan Antai, uma escola técnica de onde foram contratados mais de 50 jovens como aprendizes e praticantes, sob a
orientação de especialistas da área de turismo, eletricidade e agricultura.
Também foi dado emprego aos formandos desta escola para que possam
continuar trabalhando e avançando em suas carreiras.

Associação atacamenha de irrigadores e agricultores de San
Pedro de Atacama
Fazemos parte do comitê de irrigadores e agricultores, apoiando de forma
financeira, com materiais e hora-homem, o trabalho de irrigação na comunidade de San Pedro de Atacama.
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Biodiversidade
A biodiversidade é entendida como a variedade de seres vivos
que habitam nosso planeta Terra. Cada um deles desempenha
um papel fundamental na preservação do equilíbrio de nosso
ecossistema e por este motivo sentimos a responsabilidade de
participar em sua proteção. Desde o início de cada hotel, foram
tomadas medidas para cuidar do terreno, vegetação e animais
que fazem parte de cada lugar. Trabalhamos para que nossa presença em cada destino altere o menos possível a vida normal dos
seres vivos que aí habitam.

VEGETAÇÃO NATIVA
Uma parte fundamental da composição de um entorno natural é sua vegetação. É a que sustenta a vida animal e a que molda de maneira
única cada paisagem. Em tempos de mudança climática, é o mundo vegetal que se vê afetado primeiro e, portanto, temos que trabalhar
constantemente por sua conservação. Durante a construção dos três
hotéis Tierra, foram resguardadas as espécies vegetais nativas do lugar,
cuidando para serem plantadas novamente assim que o processo estivesse finalizado. Em cada destino preferimos espécies vegetais nativas, as
que já fazem parte da identidade da região e não
necessitam adaptar-se a um novo entorno.
San Pedro de Atacama é um oásis no meio do deserto mais árido do mundo. Por esta razão é de grande importância o cuidado com as espécies
vegetais, que fornecem sombra, alimento e forragem aos habitantes e
animais da região.
No Tierra Atacama, foram recuperados solos agrícolas que não haviam

sido cultivados por mais de 30 anos. Hoje, temos mais de três hectares
plantados e cultivados, o que representa 65% de nossos jardins. Neles há
31 espécies vegetais, como cereais, frutas e verduras, e oito espécies de
árvores autóctones da região, como alfarrobo, chañar e cachiyuyo.

chilote do Bosque Piedra através de uma de nossas excursões. Esta trilha
com fins turísticos é a primeira a ser recompensada pela CONAF (Corporação Nacional de Florestas do Chile) através do Fundo de Conservação,
Recuperação e Manejo Sustentável do Bosque Nativo, incorporado na lei
20.283 (nov-2015). Esta reserva privada contém 10 hectares de bosque
nativo sempre verde, de um total de 10,95 hectares. A reserva está composta por:

Chiloé, por sua condição de ilha, possui um ecossistema único, com espécies vegetais milenares que fazem parte da identidade do lugar.

- 5 hectares de Renoval de Canela. Suas espécies predominantes são a
canela e o coigüe.
- 3 hectares de Tepual Bosque Adulto, do subtipo Tepú. Trata-se de um dos
últimos tepuales intactos da margem Sul do Lago.
- 2 hectares de Bosque de Quebrada, bosque adulto do subtipo Siempreverde. Suas espécies predominantes são tepa, coigüe de Chiloé, canela e
luma.

No Tierra Chiloé desenvolvemos um programa de reflorestamento de espécies nativas no interior de nosso terreno. Do inverno de 2018 até hoje,
plantamos com êxito cerca de 150 árvores, principalmente coigue, arrayán e canela.
A ideia será continuar no mesmo caminho para este inverno de 2020.
Além disto, contamos com oito hectares cultivados, que correspondem a
mais de 50% de nossos jardins. Neles temos espécies vegetais, como ervas, frutas e verduras, das quais várias são autóctones da região. Alguns
exemplos são arrayán, radal, pello-pello, macieira, matico, michay, ciruelillo, maitén, aveleira, quiaca, maqui, chilco, nalca, coigüe, tepu e canela.
No Tierra Chiloé também acreditamos na importância da educação ambiental, que nos permite entender a importância do mundo vegetal e nosso comprometimento com sua proteção. A flora nativa de nossas áreas
verdes está identificada com letreiros que indicam seu nome e qualificação científica, o que ajuda a educar e conscientizar os visitantes sobre
a importância da preservação de nossa biodiversidade.
Um exemplo disto é o apoio que damos à conservação do bosque nativo

Para lidar com o impacto no entorno, durante a construção do hotel foi
realizado um intenso trabalho com os paisagistas, que removeram toda a
flora nativa do terreno para resguardá-la em uma estufa e posteriormente
replantá-la com êxito nos arredores. Hoje, guanacos, nhandus, lebres e
raposas chegam até ao hotel atraídos por este pampa recuperado e, por
isso, contamos com um plano de cuidado para respeitar e proteger as
espécies da região.
Nossos jardins incorporam espécies autóctones como coirón, senecio,
ñirre, calafate e mata negra.
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VIDA SELVAGEM
A biodiversidade é composta tanto pelo mundo vegetal como por espécies de animais que coexistem no planeta. No Chile, temos uma grande
riqueza de animais endêmicos, muitos deles hoje em perigo de extinção.

“Tudo o que é bom é livre e selvagem.”

Através de nosso trabalho, procuramos instâncias onde possamos proteger a vida selvagem que habita em cada lugar. Um dos princípios fundamentais nos quais acreditamos em nossa política de “Não Acompanhamento”, a qual evita o assédio aos animais pelos turistas que querem
vê-los de perto ou tirar uma fotografia. Em nossas excursões e atividades
em geral, sempre respeitamos o espaço vital dos animais, tratando de nos
manter fora de seu caminho e sem perturbar seu livre trânsito.

Durante o ano de 2019 apoiamos e trabalhamos com Solange Vargas,
cientista especialista em camelídeos sul-americanos, que, além disso,
fez uma palestra sobre guanacos para a equipe e hóspedes de Portillo.
Esta iniciativa nasceu a partir do avistamento incomum de um grupo de
guanacos nos arredores da estação de esqui. “Graças a este avistamento
pudemos estudar esta população, que está se movendo ou aumentando
em tamanho”, explicou a cientista
Durante setembro de 2019 foram instaladas armadilhas fotográficas perto de Portillo que capturam imagens desses grupos de guanacos, que
depois são estudados com maior profundidade.
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Por nos encontrarmos tão perto do Parque Nacional Torres del Paine,
desenvolvemos uma grande preocupação com a segurança e proteção da
fauna nativa do lugar. É por isso que no ano de 2019 decidimos eliminar
uma de nossas excursões, para as Cornijas, já que o trajeto passava por
uma área de proteção de pumas dentro da estância Cerro Guido.
O pantanal de Pullao, que fica ao lado do Tierra Chiloé, é parte fundamental do sistema hidrológico da região, já que o mantém saturado de
água - permanente ou sazonalmente – na área, mantendo seu balanço
hídrico e enviando água por vias de drenagem, o que sustenta a vegetação da região. Este pantanal é um pântano em que habita uma extensa
biocenose, onde as interações destas distintas comunidades dão origem
ao particular ecossistema que apreciamos.
Neste sentido, temos um convênio de colaboração com o CECPAN (Centro
de Estudo e Conservação do Patrimônio Natural), com o objetivo de promover o manejo sustentável de Pullao e a conservação das aves praieiras,
como o maçarico real, o maçarico de bico reto e o cisne colarinho preto,
entre outros.
Por outro lado, transmitimos a importância deste ecossistema único ao
pessoal do hotel, com quem contamos para trabalhar em conjunto com as
tarefas de conservação. Através de capacitações, disponibilizamos informação relevante ao pessoal sobre o cuidado com o pantanal e o entorno
em geral.
O Tierra Chiloé conta também com um circuito autoguiado em seu terreno,
onde os hóspedes podem passear, aprendendo sobre as características
deste ecossistema e os animais que aí habitam.

Além disso, durante a escola de guias que realizamos todos os anos, damos ênfase especial na capacitação para a proteção da vida selvagem,
em particular em ornitologia.

“Viajar é às vezes a única forma de conhecer
realmente um destino.”

Para qualquer consulta ou sugestão com respeito a esta matéria, comunique-se
com Margarita Lackington, Gerente de Sustentabilidade, pelo e-mail margarita@tierrahotels.com
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