
 

Sinopse: Hotel Transamérica São Paulo implementa novos serviços de internet e amplia 
a capacidade da rede de wireless em todas as suas instalações. O objetivo é trazer mais 
comodidade para os hóspedes e atender à demanda de grandes eventos que necessitam 
dessa tecnologia. 
 

Hotel Transamérica São Paulo amplia capacidade da rede wireless 
 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) começa o ano com 
novidades importantes para seus clientes: a ampliação da capacidade da rede wireless 
em todas as suas instalações. O número crescente de empresas que realizam eventos e 
demandam essa tecnologia resultou em um projeto de melhora do alcance da cobertura 
para acesso à Internet sem fios, que já era disponibilizada em todos os apartamentos, 
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“Devemos associar a esses requisitos técnicos um maior nível de exigência dos nossos 
clientes, que não buscam apenas cobertura de Internet wireless, mas, sobretudo alta 
velocidade de navegação, qualidade de conexão e ampla disponibilidade”, explica o 
Gerente Corporativo de TI da Transamérica, Paulo de Tarso Rodrigues. “O perfil do 
tráfego na Internet, que há alguns anos era basicamente limitado ao uso de e-mails e 
sites corporativos, agora se transformou vigorosamente com o tráfego de vídeos em alta 
resolução, sistemas de videoconferência e outras informações, o que também justifica 
esse investimento”, completa. 
 
A ampliação realizada na rede do Hotel, que já era a maior oferta existente na hotelaria de 
São Paulo, atingiu o objetivo de capacitar o local para melhor atender a eventos com uso 
intensivo dessa tecnologia. Agora, a cobertura wireless do Transamérica São Paulo está 
ainda mais capacitada para permitir a conexão de várias centenas de usuários 
simultaneamente, com qualidade, performance e segurança, por meio de equipamentos 
profissionais. 
 
“Estamos convictos de que o mundo está caminhando para o ambiente mobile e essa 
tendência, que teve início com os notebooks, agora se propaga de forma acelerada com o 
uso de smartphones, tablets e outros dispositivos portáteis”, expõe Paulo de Tarso. “Essa 
maior demanda exige muita atenção e investimentos, principalmente na infraestrutura, 
para que se mantenha eficiente e atualizada, já que deve estar sempre preparada para 
permitir um maior adensamento de uso, sobretudo nas áreas destinadas a eventos e com 
maior fluxo de clientes”, acrescenta. 
 
Outro ponto importante da reformulação diz respeito ao provedor de acesso à Internet. 
Reconhecendo a importância de garantir a estabilidade do acesso à web, o Hotel 
Transamérica São Paulo, de forma pioneira e única, conectou-se através de um anel 
óptico (com velocidade de 10 Gbps – gigabytes por segundo) a um dos maiores 
provedores de Internet de São Paulo. Dessa forma, passa a oferecer a seus clientes a 
garantia de estarem conectados aos principais carriers de telecomunicações, como: 
Intelig, Embratel, CTBC/Algar Telecom, Brasil Telecom, Telefônica, AT&T/Telmex, 
Oi/Telemar, GlobalCrossing e Unitelco, disponibilizando conectividade e agilidade para 
atender imediatamente às necessidades dos mais diversos perfis de clientes. 
 

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


 

A segurança também foi maximizada, pois todos estes links dos provedores são 
mutuamente redundantes, ou seja, operam de forma independente e balanceada. Dessa 
forma, têm a capacidade de assumir o tráfego do outro, em caso de queda de um dos 
circuitos.  
 
Essa interligação permite ao Hotel Transamérica São Paulo não só oferecer uma maior 
banda de acesso à Internet, mas também, de forma inusitada na hotelaria brasileira, 
disponibilizar “circuitos temporários de internet de qualidade profissional”, com 
velocidades de 1 Mbps (megabit por segundo) até espantosos 1 Gbps (gigabit por 
segundo). Isso permite a realização de eventos que requeiram grande demanda 
tecnológica, com oferta adequada à necessidade e apenas pelo período que for preciso.  
 
“Todos esses investimentos em tecnologia, associados à qualidade dos serviços e 
instalações mantêm a liderança do Hotel Transamérica São Paulo como o melhor local 
para a realização de eventos corporativos na capital”, conclui Paulo de Tarso.  
 
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, C&C, Agropalma, Águas Prata, La Basque, Rádio 
Transamérica e outras. 
 
 

RAF Comunicação - pauta@raf.com.br 
Assessoria de Imprensa do Hotel Transamérica SP 

Contatos: Olivo Pucci (olivo@raf.com.br) 
Rita A. Furman (rita@raf.com.br) 
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