
 

 

Na ABAV 2011, Transamérica anuncia parceria com a WorldHotels 

 
O 39º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Feira das Américas, no 
Riocentro, Barra da Tijuca (RJ), apresentou uma novidade significativa neste dia 
20 de outubro. Trata-se da nova parceria entre a WorldHotels e o Hotel 
Transamérica São Paulo.  
 
Segundo o diretor geral do Hotel Transamérica São Paulo, Claudio Bonuccelli, a 
divulgação da parceria, selada em outubro foi feita somente durante a ABAV 2011 
“porque este evento é sempre a melhor oportunidade para informar ao trade 
turístico sobre as novidades e projetos mais importantes que temos”, diz 
Bonuccelli. De fato, a Feira das Américas tem expectativa de receber mais de 24 
mil participantes e conta com 800 expositores, dentre nacionais e internacionais. 
 
Sobre o futuro da parceria, o diretor do Hotel Transamérica São Paulo acrescenta 
que as expectativas são as mais positivas possíveis. Fundada há mais de 40 anos 
e entre os 20 maiores grupos hoteleiros do mundo, a WorldHotels já foi premiada, 
por exemplo, como Melhor Organização de Hospitalidade Independente, pela 
TravelWeekly Awards. “Por tudo isso, temos certeza que os resultados serão 
excelentes”, avalia Bonuccelli.  
 
Para o Hotel Transamérica São Paulo, a parceria, além de garantir maior presença 
no mercado e uma maior exposição global, proporciona ainda uma das mais 
modernas tecnologias destinada a reservas, distribuição e vendas em hotelaria. 
“Enfim, a parceria nos auxiliará em diversos aspectos, inclusive no sentido de 
fidelizar novos clientes e reforçar o alcance global da marca Transamérica São 
Paulo”, acrescenta Bonuccelli.    
   
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. 


