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Social and 
Corporate Governance

https://dpny.com.br/pacotes


O Compromisso 
Socioambiental faz parte

do DNA da nossa Empresa
Com uma estrutura organizada e responsável, a qual inclusive 

desde 1997 antes da inauguração do empreendimento 
hoteleiro em 2005, possui projetos de ESG (Enviromental, 

Social and Governance) sério e focado em sustentabilidade e 
responsabilidade ambiental, econômica e social. Valorizando 

também a mão de obra local desde a sua inauguração.



Somos Parceiros
da Natureza

Devido a sua estrutura sustentável, amante da natureza e
trabalho de décadas em prol da preservação ambiental, o hotel 

foi premiado com o mais alto nível para certificação ambiental do 
programa Green Ilhabela, o Certificado Nível A, uma iniciativa 
da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e do 

Turismo de Ilhabela. Nos preocupamos com o meio ambiente e 
atendemos todos os requisitos estabelecidos em um Protocolo 

de Boas Práticas Ambientais.



Meio Ambiente
O Hotel DPNY está cercado por uma 

natureza intocável. Fazemos todo o possível 
para mantê-la assim, nos preocupamos e 

cuidamos de todos os detalhes deste 
paraíso chamado Ilhabela.

Construção sustentável
e totalmente integrada

Iluminação
inteligente

Sistema de tratamento
água da lavanderia

Preservação da
Mata e vegetação

Estação de Tratamento de Esgoto
Própria 100% Ecologicamente Correto



Ações Sociais
Somos uma empresa honesta, transparente e 

engajada com o Município e com o Brasil. Nosso 
trabalho é pautado na Lei e na Ordem. Uma empresa 
ativa em suas comunicações e em suas ações sociais.

Capacitação
Pro�ssional Local

Auxílio Alimentação
para Famílias Carentes

Auxílio Emergencial para
Trabalhadores Informais

Bolsas de Estudos

Patrocínio do Esporte Local

Comunicações Sociais



A construção do hotel foi planejada para que respeitasse 
a natureza ao seu redor, com isso toda a a estrutura é 

integrada à natureza. Para a construção utilizamos 
madeiras certificadas de diversos tipos de demolição, 

tratada, eucalipto, dentre outros elementos que atestam 
um ambiente totalmente reaproveitado. Possuímos um 
Parque com uma vegetação exuberante, animas locais

e uma vista incrível.

Construção Sustentável
e Totalmente Integrada

a Natureza



Iluminação
Inteligente

Visando minimizar o consumo de energia e otimizar 
o desempenho da iluminação do hotel optamos pela

teconologia de lâmpadas LED, além disso o hotel
dispõe de diversos paineis solares para geração de

energia e permanentemente instalamos novas 
placas afim de causar o mínimo impacto ambiental.



Estação de Tratamento
Ecologicamente Correto

O hotel DPNY tem uma própria estação de tratamento de 
esgoto de alta tecnologia, a Mizumo, um investimento de 
mais de R$ 1 milhão de reais. O hotel não joga uma gota 

sequer de esgoto, toda a água do hotel é tratada por 
sistemas de tratamentos que passam continuamente por 

análise de uma empresa especializada.



Sistema de Tratamento
Água da Lavanderia
Um sistema único que trata a água proveniente da
lavagem de roupas. Todo sistema elaborado pela

empresa Alcantara Ambiental Soluções em Tratamento 
de Água e Efluentes. A análise desta água é realizada de 

forma periódica e certificada com laudos.



Preservação da Mata
e Vegetação do Bairro

Fazemos ações ativas de conscientizar e preservar a 
fauna e a flora local. A Nossa estrutura é totalmente 

integrada com a natureza ao seu redor.



Capacitação
Profissional Local

Desde antes da inauguração o DPNY preza pela 
contratação e profissionalização da mão de obra local. 

Temos projetos permanentes de treinamento e 
capacitação dos funcionários e membros da 

comunidade local, projetos como: oficina de mosaico, 
menor aprendiz e dentre outros.



Auxílio Alimentação
para Famílias Carentes

Somos uma empresa transparente, autêntica e engajada com 
o Município e com o Brasil. Nosso trabalho é pautado na

Lei e na Ordem. Uma empresa ativa em suas comunicações e 
em suas ações sociais. Apoiamos as famílias e crianças

carentes do Bairro Curral e dos bairros vizinhos com auxilio e 
cestas básicas.



Eleito o Melhot Hotel de Praia da América do Sul
Traveller’s Choice TOP 25 Melhores do Brasil 2022

Traveller’s Choice TOP 25 Melhores Hotéis Românticos do Brasil 2022
TripAdvisor’s Best of the Best 2022 DPNY entre o 1% dos Melhores Hotéis do Mundo
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