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Casas André Luiz é nova beneficiada do Hotel 

Transamérica São Paulo 
 

Instituição passa a receber doações arrecadadas com as pesquisas de 
satisfação respondidas pelos hóspedes do hotel 

 
São Paulo, março de 2011 -  O Hotel Transamérica São Paulo passou a 
ajudar uma nova instituição filantrópica. Agora, as doações de R$ 1,00 feitas 
por cada pesquisa de satisfação respondida pelos hóspedes do hotel vão para 
as Casas André Luiz, em São Paulo. Fundada em 1949 para atender às 
necessidades de pessoas carentes e, posteriormente, pessoas com deficiência 
mental, com ou sem deficiência física associada, as Casas André Luiz atendem 
hoje 1.400 pacientes, dos quais 600 são residentes e 800 atendidos em regime 
ambulatorial, no Ambulatório de Deficiência Mental. 
 
Thiago Dantas, analista de qualidade do Transamérica São Paulo, explica que 
as parcerias realizadas pelo hotel têm como objetivo ajudar o maior número 
possível de causas sociais e, por isso, têm duração pré-definida, de seis 
meses, podendo ser prorrogáveis. A seleção de qual instituição receberá a 
ajuda é feita pela área de qualidade do hotel, que centraliza os contatos 
recebidos e, no período de troca, realiza reuniões com as possíveis 
beneficiárias para decidir posteriormente com a diretoria qual será escolhida. 
As doações são repassadas trimestralmente às instituições. 
 
Outras iniciativas 
 
Além das doações realizadas através das pesquisas de satisfação, o 
Transamérica São Paulo apoia o Projeto Felicidade, criado em 2001 pela 
Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), a sociedade Beneficente 
Beit Chabad do Brasil, a Associação dos Parques Temáticos e os hospitais das 
Clínicas e Sírio Libanês.  
 
O Projeto Felicidade, inspirado no "Gives Kids The World", sucesso nos 
Estados Unidos, tem como objetivo oferecer às crianças carentes com câncer 
cinco dias de férias inesquecíveis, proporcionando diversão, alegria e ânimo 
para prosseguir o tratamento. Como cortesia, o Transamérica São Paulo 



oferece às crianças e sua família hospedagem e alimentação junto com uma 
programação divertida proporcionada pela ABIH, sem nenhum custo. 
 
 


