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Transamérica São Paulo é mais uma vez finalista 
do Prêmio Top of Mind Estadão de RH  

 
Hotel, vencedor da categoria Espaço para Eventos Corporativos em 2010, está 

mais uma vez entre os cinco finalistas mais votados na mesma categoria 
 
São Paulo, 10 de junho de 2011 – A 14º edição do Prêmio Top of Mind 
Estadão de RH, promovida pela Fênix Editora e pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, terá mais uma vez a indicação do Hotel Transamérica São Paulo. O 
hotel, que saiu vencedor o ano passado como referência na categoria Espaço 
para Eventos Corporativos, este ano está entre os cinco finalistas mais 
lembrados por profissionais da área na mesma categoria que saiu vencedor. O 
prêmio elege as marcas, empresas e profissionais mais lembrados do setor de 
RH. 
 
Para a primeira fase da votação, entre 1º de fevereiro e 31 de março, foram 
consultados profissionais da área com cargos diretivos e leitores selecionados 
da revista profissional&negócios, que indicaram os Top5 em marcas e nomes 
mais lembrados em 33 categorias diferentes. A fase final, que acontece até o 
dia 16 de setembro deste ano, contará com a votação dos mesmos 
profissionais votantes da etapa anterior para escolher um entre os cinco 
finalistas de cada categoria. A votação para segunda e última fase também 
pode ser feita no estande da Fênix Editora durante o CONARH-ABRH 2011, 
37º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, que acontece entre os dias 
15 e 17 de agosto, no Transamerica Expo Center.  
 
Os vencedores serão conhecidos na cerimônia especial de premiação, 
marcada para o dia 27 de outubro, no HSBC Brasil, em São Paulo. A validação 
de todo o processo de votação é auditado por empresa contratada.  
 
Sobre o prêmio 
 
Em sua 14º edição, o prêmio Top of Mind de RH é um evento de cunho 
institucional que mede o nível de lembrança de marcas, empresas e 
profissionais que atuam no segmento de Recursos Humanos. O prêmio foi 
criado pela Fênix Editora, empresa que oferece serviços e soluções em gestão 
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empresarial, treinamento de pessoal nas áreas de comportamento, vendas, 
marketing, motivação, liderança e trabalho em equipe, além de editar livros e 
revistas relacionados aos mesmos temas. 
 
Mais sobre o Hotel Transamérica São Paulo 

 
O Hotel Transamérica São Paulo traz o conceito de tranquilidade em todos os 
serviços que oferece, seja em hospedagem, eventos ou gastronomia. São 396 
apartamentos amplos e bem equipados, com espaços que variam de 32 m² a 
240 m². O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m², o único com 
campo executivo de golfe, além de quadras de tênis, pista de cooper, piscina 
climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem. 
 
As opções gastronômicas são variadas. O restaurante Verbena é à la carte 
com forte influência francesa, o restaurante Anturius serve pratos da cozinha 
internacional em sistema de buffet e almoços temáticos para cada dia da 
semana, e o Piano Bar é ideal para realização de happy hours, com cardápio 
rico em opções de petiscos e drinks. 
 
Por estar situado ao lado do Transamerica Expo Center e do Teatro Alfa, o 
Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para 
eventos da América Latina. Considerado o maior centro de convenções dentro 
de um hotel na cidade, tem 23 salas à disposição, podendo receber até 3 mil 
pessoas. Toda essa infraestrutura conta com o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio gratuita em todas as suas dependências.  
 
O hotel possui localização privilegiada, situado próximo ao Aeroporto de 
Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis 
Carlos Berrini e Faria Lima. Também está a poucos minutos de importantes 
centros de entretenimento, como Credicard Hall, HSBC Brasil, Estádio do 
Morumbi e Autódromo de Interlagos, e grandes centros de compras, como os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Transamérica São Paulo foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, que em 
2010, foi renovado, passando para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por empresas de diversos 
setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986.  
 

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 
reservas@transamerica.com.br. | www.transamerica.com.br 
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