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Transamérica São Paulo está a todo  
vapor em 2011 

 
Em 2010, hotel obteve crescimento de 20% na média de todas as suas receitas 
  
São Paulo, fevereiro de 2011 -  O Hotel Transamérica São Paulo  entrou em 
2011 com força total. A partir deste ano as suas acomodações passarão por 
reforma e modernização dos ambientes, para trazer ainda mais conforto aos 
hóspedes. O hotel também já está reforçando sua atuação em pacotes 
promocionais e parcerias com Teatro Alfa e o Transamerica Expo Center, 
unindo ainda mais lazer, eventos e gastronomia em um único complexo.  
 
Já no primeiro semestre, um novo patrocínio esportivo está na agenda do hotel. 
O Circuito Athenas, competição inspirada na história das Olimpíadas, será 
realizado nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em três 
etapas. Na capital paulista, a primeira prova acontecerá no dia 22 de maio e 
contará com a infraestrutura do hotel e entorno para sua realização. 
  
Saldo positivo 
 
Em 2010, o Hotel Transamérica São Paulo fechou com um crescimento de 
20% na média de todas as suas receitas em comparação ao ano passado, com 
alta de 14% no faturamento de locação de salas para eventos e 19% no de 
hospedagem. O destaque ficou por conta dos banquetes, que tiveram um 
aumento de 21%, com quase 700 mil couverts servidos este ano. A taxa de 
ocupação seguiu o ritmo das receitas e cresceu 16% em relação a 2009. 
 
“Para continuarmos crescendo em receita, é preciso fazer investimentos 
buscando atingir patamares elevados de qualidade e desta forma oferecer um 
alto padrão de hospitalidade, garantindo a tranquilidade de nossos clientes”, 
explica o diretor de marketing e vendas do Hotel Transamérica São Paulo, 
Claudio Bonuccelli. 
 
O diretor enfatiza que o hotel foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2008 e que o 
mesmo foi renovado em 2010. O hotel também foi considerado o melhor 
espaço de eventos de São Paulo pelo Prêmio Top of Mind Estadão de RH.  


