
 
Sinopse: Eleito ‘Top of Mind de RH’ nos dois últimos anos como “O Melhor Espaço para 
Eventos Corporativos”, Hotel Transamérica São Paulo fecha o primeiro semestre com 
mais de 250 eventos sediados e investe no aperfeiçoamento das instalações.  

 
Hotel Transamérica SP encerra semestre com mais de 250 eventos sediados 

 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) encerra o primeiro semestre 
de 2012 com mais de 250 eventos corporativos sediados. A média mensal ficou em torno 
de 15 eventos realizados, nos meses de janeiro e fevereiro. Em março, abril, maio e 
junho, o Hotel recebeu entre 50 e 60 eventos mensais, promovidos por empresas e 
organizações de diferentes segmentos, como Farmacêutico, Químico, Financeiro, 
Montadoras, Tecnologia da Informação, Metalurgia, Agronegócio, Bebidas, entre outros. 
“A expectativa é que a demanda por eventos tenha crescimento de 22% até o final do 
ano”, prevê Charles Giudici, gerente geral do Hotel Transamérica São Paulo.  
 
Vencedor do Prêmio Top of Mind Estadão de RH nos últimos dois anos, na categoria 
“Melhor Espaço para Eventos Corporativos”, o Hotel Transamérica São Paulo dispõe de 
estrutura completa para a realização de eventos corporativos diversos. E investe 
continuamente no aprimoramento de instalações e serviços.   
 
Melhorias 
Recentemente, três salas (Ilhéus, Una e Canavieiras) foram reformadas e ganharam 
novas configurações de iluminação e design. Ao todo, o Hotel possui 23 salas para a 
realização de eventos, das quais nove são modulares. Juntas, têm capacidade para 
receber até três mil pessoas. A disposição dos assentos também varia conforme a sala, 
podendo ser: auditório; mesa em formato de “U”; escolar; mesa “quadrada” (com espaço 
no meio); mesa “única”; sala com diversas mesas redondas; com mesas e Buffet; e sala 
para coquetéis.  
 
Tecnologia avançada 
O suporte tecnológico também está entre os diferenciais que o Hotel coloca à disposição 
dos organizadores de eventos. Com internet Wi-Fi disponível em todas as instalações, a 
rede está preparada para disponibilizar até 40 megabytes para acesso à internet 
“dedicada” ou cabeada. A capacidade pode ser ampliada, mediante solicitação, e novas 
antenas potencializam o sinal da web entre as salas de eventos. Dessa forma, o Hotel 
garante aos usuários uma conexão veloz e estável.   
 
A parceria com a R1 Solutions também merece destaque. Esta é a empresa responsável 
por oferecer todo o aparato audiovisual necessário para as feiras, reuniões, palestras ou 
comemorações. Os investimentos em equipamentos de última geração já somam cerca 
de R$ 450 mil.  
 
Para os organizadores interessados em aliar evento e hospedagem, o Hotel conta com 
396 apartamentos, gastronomia requintada nos restaurantes Verbena, Anturius e no 
Piano Bar, além de diversas opções de lazer, disponíveis no Health Club. Localizado em 
uma área verde de 15 mil m², o Health Club reúne quadras de tênis e futebol society; 
campo executivo de golfe; pista de Cooper; academia; piscina climatizada; saunas; e 
massagem corporal, que são ideais para atividades de esporte, fitness e relaxamento.  
 
 

http://www.transamerica.com.br/


 
 
 
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
Com localização privilegiada, o Hotel Transamérica São Paulo está próximo à Marginal 
Pinheiros, o que favorece deslocamentos mais rápidos pela cidade. Também está situado 
nas proximidades de grandes centros de entretenimento, esportes e compras, como o 
Credicard Hall, o HSBC Brasil, o Estádio do Morumbi, o Autódromo de Interlagos e os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Hotel Transamérica São Paulo é o 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 atua 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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