
 
 
Sinopse: Pelo segundo ano consecutivo, o Hotel Transamérica de São Paulo é o 
ganhador do Prêmio Top of Mind Estadão de RH, na categoria “Espaço para Eventos 
Corporativos” 
 
 

Hotel Transamérica SP é “Top of Mind”  
 
Pelo segundo ano consecutivo, o Hotel Transamérica de São Paulo é o ganhador do 
Prêmio Top of Mind Estadão de RH, na categoria “Espaço para Eventos Corporativos”. O 
Prêmio, promovido pela Editora Fênix, está em sua 14ª edição e foi entregue em evento 
especial nesta quinta-feira, 27, na casa de shows HSBC Brasil.  
 
A conquista do Hotel Transamérica São Paulo é significativa e se justifica, principalmente, 
em função da estrutura e da qualidade de atendimento que o Hotel possui. O Centro de 
Convenções tem 23 salas moduláveis e equipadas, com capacidade para mais de três mil 
pessoas em eventos corporativos ou sociais, principalmente feiras e exposições.  
 
Além da infraestrutura de salas e auditório, o Transamérica também disponibiliza 
equipamentos para a realização dos eventos, como TVs e monitores, vídeo, slide Desk, 
sistemas de sonorização, sistemas de interpretação e de transmissão simultânea, 
projeção de vídeos, informática e business equipament. 
 
O Prêmio Top of Mind Estadão de RH tem como objetivo conhecer o nível de lembrança 
das marcas empresariais que prestam serviços e vendem produtos para a área de 
Recursos Humanos. Os cinco melhores classificados em cada uma das 33 categorias 
receberam votos entre maio e setembro.  
 
As votações foram realizadas eletronicamente em dois colégios eleitorais distintos: 
Colégio Eleitoral P&N, para leitores da revista Profissional & Negócios; e o Colégio 
Eleitoral CONARH, para profissionais de RH em cargos de liderança, que participaram do 
Congresso e que votaram nas urnas disponíveis no estande do Prêmio Top of Mind 
Estadão de RH.  
 
RAF Comunicação – www.raf.com.br 
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