
Política de apoio às nossas comunidades 

© InterContinental Hotels Group PLC 2018

English Brazilian Portuguese 

We are committed to active involvement in the local communities around 
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible 
community partner by ensuring that our business objectives enhance the 
quality of life in the community. 

Temos o compromisso de nos envolver ativamente nas comunidades 
locais ao redor de nossos hotéis e escritórios corporativos. Com isso nos 
tornamos um parceiro valioso e responsável da comunidade, 
assegurando que nossos objetivos comerciais melhorem a qualidade de 
vida dessa comunidade. 

The aim of our community investment is to support global efforts that 
represent the business goals of IHG and which make a positive difference 
to the communities in which we operate. The activities we support must be 
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics 
and Business Conduct. 

O objetivo do nosso investimento na comunidade é apoiar as iniciativas 
globais que representam as metas comerciais do IHG e que afetam de 
forma positiva as comunidades onde atuamos. As atividades que 
apoiamos devem estar alinhadas aos nossos valores corporativos, nossos 
"Winning Ways" e nosso Código de ética e conduta comercial. 

Who we support Quem apoiamos 

At a corporate level, we focus on: Em um nível corporativo, damos enfoque aos seguintes aspectos: 

 The environment – we understand our responsibility to respect the 

environment and manage its impacts for the benefit of the 
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water 
savings) 

 O meio ambiente – conhecemos nossa responsabilidade de 

respeitar o meio ambiente e gerenciar seu impacto para o benefício 
das comunidades onde atuamos (por exemplo, sistemas para 
economizar água e energia, e tratamento de lixo)

 Local economic opportunity – we support the development of 

sustainable opportunities in the community, especially in terms of 
education and skills training to enhance employment opportunities in 
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy

 Oportunidade econômica local – apoiamos o desenvolvimento de 

oportunidades sustentáveis na comunidade, principalmente no que 
diz respeito à educação e treinamento de habilidades técnicas, para 
aumentar as oportunidades de emprego no setor de hotelaria e 
turismo, predominantemente através do programa IHG Academy 

 Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we 

are committed to helping provide disaster relief when natural and 
man-made disasters affect our hotels and the local communities 
surrounding them. 

 Fundo de apoio a desastres – através do programa Shelter in a 

Storm do IHG, nos comprometemos a ajudar a fornecer apoio em 
caso de desastres, sejam estes naturais ou causados pelo homem, 
que afetem nossos hotéis e as comunidades locais que os cercam. 

Community partnerships Parcerias com a comunidade 

In choosing which community organisations to support, primary 
consideration is given to requests that meet the following criteria: 

Ao escolher quais organizações comunitárias iremos apoiar, a principal 
consideração é dada às solicitações que atendam aos seguintes critérios: 

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 demonstrem uma finalidade clara e uma uma necessidade definida 
em uma das três áreas de enfoque do IHG; 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  reconheçam abordagens inovadoras de atender a uma necessidade 
definida; 

 demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal 

 explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

 demonstrem uma organização eficiente e detalhem a capacidade da 
organização de perseguir seu propósito 

 expliquem claramente os benefícios ao IHG e às comunidades do 
nosso hotel. 

At local level, our approach is to encourage our local managers and 
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is 
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our 
Code of Ethics. 

Em nível local, nossa abordagem é a de incentivar nossos gerentes e 
funcionários locais a usarem essa política como um guia de bom senso 
na hora de decidir o que é certo para suas comunidades, sempre 
garantindo que todas as decisões obedeçam ao Código de ética. 

Our approach to charitable giving Nossa abordagem à colaboração com instituições de 
caridade 

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status 
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and 
who align to one of our three focus areas. 

As contribuições são feitas somente às organizações com credencial de 
ONG confirmada, cujos princípios éticos se equiparem ao nosso Código 
de ética e que se alinhem a uma de nossas três áreas de enfoque. 

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, 
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In 
addition, we will not generally provide contributions to: 

Não apoiamos organizações que façam qualquer tipo de discriminação 
com base em raça, religião, crença, sexo, idade, desafio físico ou 
nacionalidade. Além disso, não oferecemos de um modo geral 
contribuições a: 

 individuals  indivíduos;

 religious organisations  organizações religiosas; 

 general operating support for hospitals and health care institutions  suporte operacional a hospitais e instituições de saúde de um modo 
geral; 

 capital campaigns  campanhas de arrecadação de fundos;

 endowment funds  fundo de doações;

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 conferências, workshops ou seminários não relacionados 
diretamente aos nossos interesses comerciais; 

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 concessões plurianuais - somente o primeiro ano das solicitações 
plurianuais serão garantidos, com apoio nos anos subsequentes, 
dependendo de avaliação anual; 

 political donations of any kind.  doações políticas de qualquer natureza.
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 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 As doações empresariais são administradas pelo grupo de controle 
(Steering Group) da equipe de responsabilidade corporativa (CRT) 

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 A CRT usa a colaboração dos funcionários para orientar a política de 
"Suporte às nossas comunidades" 

 The CRT recommends an annual budget for approval by the 
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic 
direction, and approves all contributions with Executive Committee 
oversight. 

 A CRT recomenda um orçamento anual submetido à aprovação do 
Comitê Executivo, define políticas, diretrizes, critérios e direções 
estratégicas, bem como aprova todas as contribuições com o aval do 
Comitê Executivo. 


