
 

 

GRAAC e Hotel Transamérica São Paulo estabelecem parceria  
 

Cada pesquisa de satisfação respondida pelos hóspedes gera recursos para a instituição 
beneficente 

 
O Hotel Transamérica São Paulo criou uma ação diferenciada para ajudar o GRAACC 
(Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), em São Paulo (SP). Para cada 
pesquisa de satisfação respondida por seus hóspedes, o Hotel doa R$ 1,00 para a 
instituição beneficente, que desde 1991 garante a crianças e adolescentes com câncer o 
direito de alcançar chances de cura com qualidade de vida, dentro de avançados padrões 
científicos de tratamento. 
 
As doações serão repassadas periodicamente ao GRAACC. Todas as parcerias 
realizadas pelo Hotel Transamérica São Paulo na área de responsabilidade social buscam 
ajudar o maior número possível de causas. Em função disso, têm duração pré-definida, 
podendo ser prorrogáveis. No caso do GRAACC, a parceria vigora até março de 2012.  
 
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, promove reuniões e encontros 
com as possíveis beneficiárias, para decidir com a diretoria quais serão escolhidas. 
 
O GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) é uma instituição 
sem fins lucrativos, que mensalmente realiza cerca de 2.500 atendimentos entre sessões 
de quimioterapia, consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de 
medula óssea e outros. 
 
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. 
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
O Hotel Transamérica São Paulo está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos. Preparado para todos os tipos de eventos sociais ou corporativos, conta com 23 
salas, sendo nove modulares, podendo receber até três mil pessoas. A infraestrutura 
conta ainda com um cyber point, área de exposições, um auditório e o Business Center 
(espaço com recepção, sala de reuniões e escritório privativos).  
 



 

 

São 396 apartamentos e uma área verde de 15 mil metros quadrados. É o único da 
capital paulista com campo executivo de golfe, além de duas quadras de tênis, pista de 
cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem.  
 
O Hotel Transamérica São Paulo oferece opções gastronômicas de alta qualidade, no 
Restaurante Verbena (à la carte, cozinha contemporânea), no Restaurante Anturius 
(cozinha internacional em sistema de Buffet) e no Piano Bar (ideal para realização de 
happy hours,com vista panorâmica para o campo de golfe).  
 
Trata-se do primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu sistema de 
qualidade pela ISO 9001. O empreendimento faz parte do Grupo Alfa, conglomerado que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986 e que é composto por empresas de 
diversos setores, tais como Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C. 
 
 


