
 

Sinopse: Hotel em São Paulo se prepara para Copa de 2014 com investimentos em RH e 
treinamento, além de segurança, área VIP, lazer e gastronomia. 
 

Hotel Transamérica São Paulo se prepara para a Copa de 2014 
 
A hotelaria brasileira já se prepara para a Copa de 2014, visando atender adequadamente 
seus hóspedes, que exigem cada vez mais qualidade em serviços e em atendimento. “A 
confirmação da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 para o Brasil serviu de 
estímulo para que o setor hoteleiro fique ainda mais atento às necessidades do mercado”, 
diz Charles Giudicci, Gerente Geral Operacional do Hotel Transamérica SP.  
 
O investimento em recursos humanos, valorizando a experiência, os treinamentos e o 
know-how para o atendimento ao público sempre esteve nas prioridades do Hotel 
Transamérica São Paulo, hoje com aproximadamente 430 colaboradores, entre 
funcionários e estagiários. “Essa preparação envolve a inovação na gestão de pessoas, o 
que implica em dar total atenção ao clima organizacional, às análises de competências e 
às avaliações constantes de desempenho”, explica Vera Lúcia Lopes Castro, Gerente de 
Recursos Humanos.  
 
A segurança dos hotéis também estará em pauta durante a Copa do Mundo. Há 
necessidade de sistema integrado de tecnologia de segurança, com sistema de captura 
de imagens digitais, alarme de prevenção de incêndio, rádio comunicadores de última 
geração, monitoramento 24 horas e profissionais especializados. O Hotel Transamérica 
São Paulo já conta com essa estrutura, com acompanhamento constante para garantir 
que funcione perfeitamente em 2014. 
  
Outra questão fundamental é o desenvolvimento de serviços diferenciados e experiências 
para atender diversos estilos de hóspedes. É o caso das acomodações do Golden Class 
do Hotel Transamérica SP, um andar VIP dedicado às seis diferentes categorias de suítes 
luxo e suíte presidencial, com ambientes de sala de estar e lounge privativo. Os serviços 
incorporados no Golden Class incluem welcome drink e café da manhã servido no quarto, 
entre outros. 
 
É interessante que os hóspedes possam contar com áreas de lazer e serviços para 
preencher os momentos fora dos jogos e dos passeios pela cidade. No HT, os 
investimentos foram direcionados para quadras de tênis e futsal, mini-campo de golfe, 
piscinas, salas de massagens, saunas, pista de cooper e fitness. Também oferece 
gastronomia e restaurantes de alto padrão, assim como o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio em todas as dependências.  
 
Turismo 
O turismo cria um circulo virtuoso e favorece diretamente o desenvolvimento sustentável 
do País. Esse desenvolvimento é uma tendência mundial, comprovada pela mais recente 
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. Até 2021, um em cada dez 
trabalhadores do mundo terá um emprego em consequência do setor. 
 



 

Sobre o Hotel 
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. 
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