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Receita de eventos é a que mais cresce no Hotel 
Transamérica Ilha de Comandatuba 

 
Para 2011, resort espera atingir R$ 20 milhões em receita no setor eventos 

sociais e corporativos 
 

Ilha de Comandatuba, 29 de abril de 2011 – Com infraestrutura de grandes 
dimensões, oferecendo conforto, segurança e exclusividade para o mundo 
corporativo, o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba investe cada vez 
mais em suas áreas de eventos, e pretende crescer 60% no setor em 2011 
comparado ao ano anterior.  
 
Para 2011, os investimentos e metas mostram a importância do setor para o 
hotel. “Nesse primeiro trimestre tivemos 15 eventos confirmados para 
acontecer na Ilha de Comandatuba, além de outros 68 que estão em 
negociação para esse ano. Para os eventos já fechados, estimamos receita em 
Hospedagem de R$ 17 milhões. Mas queremos atingir R$ 26 milhões no 
faturamento total da área em comparação a 2010”, revela Vânia Dezordi, 
gerente de eventos do hotel.  
 
Uma pesquisa realizada pela Resorts Brasil e o grupo Alatur com as mil 
maiores e melhores empresas do país, dá suporte à essa previsão de 
crescimento e revela um aumento médio de 41% de investimentos no setor de 
eventos para esse ano. Em 2010, apenas 12% da receita era destinada à 
promoção de treinamentos e encontros. Segundo a mesma pesquisa, as 
grandes corporações pretendem entre o primeiro e segundo semestre de 2011 
investir cerca de R$ 2,1milhões em eventos.  
.  
Exclusividade em eventos 

Como exemplo do bom desempenho do Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba neste contexto, o resort foi o cenário escolhido para o Fórum 
Empresarial de Comandatuba, promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes 
Empresariais e organizado pelo Grupo Doria Associados. Com capacidade 
para atender até mil pessoas ao mesmo tempo, o centro de convenções do 
hotel é um dos maiores e mais procurados na região nordeste do país.  
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Com um complexo que integra sete salas, um salão de convenções para 600 
pessoas e um espaço aberto que pode ser adaptado para atender ao perfil de 
reuniões e congressos, o diferencial de Comandatuba está na infraestrutura 
que possibilita organizar encontros corporativos e sociais desde a chegada dos 
participantes no aeroporto privativo do hotel, que tem capacidade para atender 
aviões de grande porte e aeronaves particulares. Além disso, a exclusividade e 
toda atenção da equipe de eventos faz com que jantares temáticos, luaus e 
shows em áreas externas, com tendas montadas, possam constar na lista de 
qualquer evento. Passeios e outras atividades de lazer também podem ser 
preparados de forma a se encaixarem na programação.  

 

Equipamentos para montagem de atividades em salas usando-se mesas, 
cadeiras e púlpitos de palco e diversas opções de cardápios também estão 
disponíveis para os organizadores de eventos. Outro diferencial são os pacotes 
de diárias, passagens aéreas e traslados. “Quem escolhe Comandatuba como 
destino para a realização de um evento terá a tranquilidade de contar com 
nossa equipe para que tudo saia conforme planejado” completa a gerente 
Vânia. 
 
Mais sobre o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba 
 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort 
do Brasil. Localizado no município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele 
oferece uma infraestrutura de grandes dimensões. Conforto, requinte e 
privacidade se reúnem em uma paisagem preservada da mata atlântica. São 
363 unidades que se dividem entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um 
diferencial é o aeroporto privativo com capacidade para receber aviões de 
grande porte e com estrutura de apoio para vôos privados e comerciais.    
 
O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba integra-se à paisagem natural com uma piscina que serpenteia 
os jardins do hotel com cascatas e profundidades diferenciadas. As crianças 
contam com espaços e monitores especialmente treinados para guiar 
atividades de diversão - para os que têm mais de quatro anos de idade -, além 
de serviço de baby sitter que pode ser solicitado à recepção e atendimento 
médico 24 horas (não incluso na diária). As opções de lazer e esporte variam 
de arco e flecha a tênis e pesca. Também é possível locar equipamentos e 
marcar aulas para a prática de esportes náuticos.  
 
Academia de ginástica, salão de beleza, lojas de presentes e conveniência e 
charutaria são outros serviços oferecidos pelo mais exclusivo resort brasileiro. 
Para relaxar e revigorar corpo e mente, o Spa Comandatuba by Clarins 
disponibiliza massagens, banhos e rituais energizantes em pacotes variados de 
tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia apresenta cinco bares e 
quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a exemplares 
da culinária internacional em dias temáticos. 
 
A preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade social também 
norteiam as ações do hotel desde a sua construção, em 1989. Além de uma 
usina de compostagem para transformação do lixo orgânico em adubo, o resort 



desenvolve programas de defesa e preservação do ecossistema local em 
parceria com o Instituto Ecotuba. As atividades integram as comunidades do 
entorno na execução de projetos de ecoturismo e desenvolvimento sustentável 
que abrangem do estímulo ao artesanato ecológico às iniciativas contra a caça 
de espécimes nativos. 
 


