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Hotel Transamérica São Paulo aumenta quadro 

de funcionários 
  

Crescimento obtido em 2010 refletiu em novas contratações 
  
São Paulo, março de 2011 –  O crescimento em faturamento obtido pelo Hotel 
Transamérica São Paulo  está tendo reflexos na geração de empregos no 
empreendimento. Em 2011, foram abertas 29 novas vagas efetivas. Flavia 
Ferreira, coordenadora de recrutamento e seleção do hotel, afirma que sempre 
há novas oportunidades de trabalho, mas que essas contratações em massa 
foram feitas para suprir a demanda por atendimento e manutenção que a maior 
ocupação acarreta.  
 
Esse crescimento reflete uma tendência mundial, comprovada através de 
pesquisa realizada pelo World Travel & Tourism Council (WTTC). O estudo 
indica que em 2011 foram criados três milhões de novos postos de trabalho na 
indústria de viagens e turismo mundial. A pesquisa, que analisou dados de 181 
países, também prevê que nos próximos 10 anos serão 100 milhões de 
empregos pelo setor. David Scowsill, presidente do WTTC, afirma que "até 
2021, um em cada dez trabalhadores do mundo terá um emprego em 
consequência do setor turístico". 
 
Números positivos  
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. 
 
Os interessados em trabalhar no Hotel Transamérica São Paulo devem enviar 
e-mail com currículo para: sflavia@transamerica.com.br. 
 
 
Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: Av. Das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro 



Mais informações e reservas pelos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo e 
Grande São Paulo) e 0800 012 6060 (outras localidades), ou pelo e-mail 
reservashtsp@transamerica.com.br. | www.transamerica.com.br 


