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TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA APRESENTA NOVO ESPAÇO DE EVENTOS 
Com novo complexo, hotel se reafirma como um dos melhores destinos de eventos do país 

 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba apresentou o projeto do seu novo espaço de 
convenções no dia 26 de setembro, em evento no Hotel Transamérica São Paulo. Clientes, 
parceiros e agências de evento estiveram presentes para assistir ao filme em 3D que mostra o 
pavilhão de 6 mil m² de área construída com pé direito de 8 metros. Serão quatros salões 
principais e 14 salas de apoio. O investimento atende à demanda crescente da área de 
eventos corporativos no Brasil. Com o processo de construção já iniciado, o complexo tem 
previsão de inauguração no segundo semestre de 2012. 
 
Autor do projeto do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, o arquiteto Ricardo Julião 
também é responsável pela nova obra, harmonizando as linhas originais entre o prédio do 
hotel, o novo espaço e a paisagem natural da Ilha. Com o mesmo dna de sustentabilidade e 
respeito à natureza que caracterizou o resort, desde a sua construção, o novo centro segue 
princípios de racionalização do uso do espaço físico e isolamento termoacústico que 
economiza energia. Como já acontece atualmente, todos os resíduos orgânicos gerados na 
realização de eventos seguem para a usina de compostagem e são reutilizados no paisagismo.    
 
Somente até setembro deste ano, 50 eventos foram realizados no resort, com 12 deles 
representando fechamento do hotel (hospedagem apenas para os participantes). Atualmente, 
a taxa de ocupação anual do Transamérica Ilha de Comandatuba é de 50% destinada a lazer e 
50% destinada a eventos. 
 
Com grande flexibilidade para receber eventos que vão do despojado e moderno ao clássico e 
tradicional, o Transamérica Ilha de Comandatuba dispõe de espaços para realizar montagens 
diferenciadas e surpreendentes. Com 21 quilômetros de praia, o hotel conta com um staff 
criativo e antenado com as novas tendências de eventos para surpreender o cliente. O padrão 
de serviço e atendimento que caracteriza a Rede Transamérica assegura diferenciais como a 
logística de operação que possibilita organizar jantares temáticos e luaus, shows musicais e 
exposições. Diárias diferenciadas e pacotes de passagem aérea e traslados também estão 
entre os atrativos do resort para a organização de eventos. 
 
Centro de Convenções 

A arquitetura do Centro é marcada por traços bem definidos, linhas retas, estética clean e 
elegante, além de aspectos sutilmente contemporâneos. Com capacidade para receber até 
1,2 mil pessoas – entre visitantes e funcionários – o Centro tem uma área construída de mais 
de 6 mil metros quadrados. 

O projeto compreende uma área central (principal) de convenções com cerca de 1850 metros 
quadrados, em formato retangular, com várias divisórias removíveis e acústicas em seu 
interior. Essa solução permite a composição de até 14 ambientes para a realização simultânea 
de vários eventos – shows musicais, jantares empresariais, palestras, lançamentos de produtos 
e convenções em geral. “Essa solução funcional e prática, atrelada à composição harmônica 
dos elementos arquitetônicos, foi o grande destaque desse projeto”, afirma Ricardo Julião.  

Tecidos e madeira compõem as divisórias, placas acústicas de madeira foram usadas nas 
alvenarias e forro acústico também foi utilizado (teto). A entrada do centro chama atenção 
pelo pergolado metálico, com cobertura de vidro, para uma recepção convidativa e 
confortável dos visitantes. A área que contorna o centro principal abrange salas de apoio, 
áreas de serviços, e um grande foyer com piso de porcelanato e desenhos de iluminação 
provenientes do teto.  

O Centro de eventos foi implantado em uma área anteriormente ocupada por quadras 
esportivas e tem nos arredores uma rica vegetação natural, com destaque para o mangue 
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como pano de fundo. A localização foi cautelosamente estudada, de forma a facilitar o acesso 
dos hóspede e visitante do hotel.  
 
 
 
Informações à imprensa: 
 
Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Marco Gondim – cel. (11) 9439-5650 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.220 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
 
Ricardo Julião Arquitetura e Urbanismo 
Marina Castellan Sinhorini Alvarenga 
Gerente de Comunicação (jornalista e assessora de imprensa) 
Tel. (11) 3847-1910 
marina.sinhorini@ricardojuliao.com.br 
www.ricardojuliao.com.br 
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