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BUSINESS TRAVEL REUNIU ORGANIZADORAS DE EVENTOS PARA VISITAR OBRAS DO NOVO 
CENTRO DE EVENTOS DO TRANSAMÉRICA COMANDATUBA 

Em parceria com TAM e Cuca Mundi, resort recebeu 10 organizadoras entre 20 e 23 de abril 
 
Um grupo de 10 das mais relevantes agências e organizadoras de eventos do país participou 
do Business Travel Parceiros realizado pelo Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, entre 
os dias 20 a 23 de abril. A viagem teve como objetivos apresentar o hotel, os serviços e as 
vantagens que o resort oferece, além de apresentar o andamento das obras do novo Centro 
de Eventos do resort, com inauguração prevista para a segunda quinzena de outubro. O novo 
espaço contará com 6 mil m² de área construída e pé direito de 8 metros onde se distribuirão 
quatro salões principais e 14 salas de apoio. O investimento atende à demanda crescente da 
área de eventos corporativos no Brasil. 
 
“A proposta do Business Travel é comprovar in loco porque Comandatuba é um dos melhores e 
mais surpreendentes destinos de eventos corporativos” afirma Vânia Dezordi, Gerente de 
Eventos do hotel. Em parceria com a TAM Linhas Aéreas e a Cuca Mundi, consultoria 
responsável pelos treinamentos vivenciais, o hotel recebeu produtores, gerentes e 
coordenadores das agências e organizadoras Alatur, Banco de Eventos, Bullet, In Brasil 
Eventos, Intertur, Rock Comunicação, Samba, Suncoast, Top Service e Tour House. 
 
Novo Centro de Eventos Comandatuba 
 
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.    

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 
como pano de fundo. A localização foi cautelosamente estudada, de forma a facilitar o acesso 
dos hóspede e visitante do hotel.  
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Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Marco Gondim – cel. (11) 9439.5650– atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.222 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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