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Transamérica São Paulo obtém 14% de 
crescimento no primeiro semestre 

 
Hospedagem individual corporativa foi a que mais cresceu entre janeiro e junho 

de 2011 

  
São Paulo, 30 de junho de 2011 - O Hotel Transamérica São Paulo obteve 
14% de crescimento na média de suas três principais receitas, hospedagem, 
eventos, com aluguel de salas, e banquetes servidos. O destaque nesses 
primeiros seis meses do ano ficou por conta das hospedagens, gerando 
crescimento de 40% em estadias individuais corporativas, perfil de hóspede 
que viaja a trabalho sozinho.  
 
No balanço desse semestre, os primeiros dois meses do ano foram 
surpreendentes para o faturamento de hospedagem. Considerados períodos de 
baixa temporada para cidade de São Paulo e com um número menor de 
acomodações disponíveis por conta das reformas nos apartamentos, em 
janeiro, o Hotel Transamérica São Paulo registrou 63% de crescimento. Quanto 
aos eventos ocorridos do começo do ano até junho, o hotel teve o melhor 
desempenho nos meses de abril e maio. 
 
Para Vania Aibara, gerente geral de vendas do Hotel Transamérica São Paulo, 
o boom em hospedagem individual para esse primeiro período do ano pode ser 
reflexo dos grandes shows e demais atrações que aconteceram na cidade. “A 
vinda das bandas U2, Backstreet Boys, Roxette, Avenged Sevenfold e 
Buckcherry, por exemplo, registraram crescimento em nossa receita de 
hospedagem, mas além desses shows, as feiras como a Intermodal, Revestir, 
Feninjer e a Jornada Paulista de Radiologia também contribuíram para esse 
nosso índice”. Diferente de anos anteriores, o hotel também registrou aumento 
de 8% durante os finais de semana.    
 
O resultado também foi comemorado pelo diretor de vendas e marketing, 
Claudio Bonuccelli, que já prospecta crescimento para os números de todas as 
áreas nos próximos seis meses. "Nosso objetivo maior para o segundo 
semestre de 2011 é manter a boa performance do individual corporativo e 
aumentar ainda mais o volume de vendas em eventos e banquetes. O segundo 
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semestre é sempre melhor em relação às oportunidades de negócios. Nossa 
estratégia é reforçar as ações promocionais e investir em comunicação para 
dar ainda mais peso e suporte a esse crescimento”, explica Bonuccelli.  
 
Mais sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo traz o conceito de tranquilidade em todos os 
serviços que oferece, seja em hospedagem, eventos ou gastronomia. São 396 
apartamentos amplos e bem equipados, com espaços que variam de 32 m² a 
240 m². O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m², o único com 
campo executivo de golfe, além de quadras de tênis, pista de cooper, piscina 
climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem. 
 
As opções gastronômicas são variadas. O restaurante Verbena é à la carte 
com influência da culinária contemporânea, o restaurante Anturius serve pratos 
da cozinha internacional em sistema de buffet e almoços temáticos para cada 
dia da semana, e o Piano Bar é ideal para realização de happy hours, com 
cardápio rico em opções de petiscos e drinks. 
 
Por estar situado ao lado do Transamerica Expo Center e do Teatro Alfa, o 
Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para 
eventos da América Latina. Considerado o maior centro de convenções dentro 
de um hotel na cidade, tem 23 salas à disposição, podendo receber até 3 mil 
pessoas. Toda essa infraestrutura conta com o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio gratuita em todas as suas dependências.  
 
O hotel possui localização privilegiada, situado próximo ao Aeroporto de 
Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis 
Carlos Berrini e Faria Lima. Também está a poucos minutos de importantes 
centros de entretenimento, como Credicard Hall, HSBC Brasil, Estádio do 
Morumbi e Autódromo de Interlagos, e grandes centros de compras, como os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Transamérica São Paulo foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, que em 
2010, foi renovado, passando para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por empresas de diversos 
setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986.  
 

Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro 
Telefone: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 6060 
(outras localidades) 
reservashtsp@transamerica.com.br | www.transamerica.com.br 
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