
 
Sinopse: Inclusão social e preservação do meio ambiente estão entre as ações de 
sustentabilidade do Hotel Transamérica São Paulo; programas vão desde descarte correto 
de resíduos até parcerias com entidades assistenciais.  

 
Hotel Transamérica São Paulo realiza ações de responsabilidade socioambiental  

 
Encaminhar o óleo utilizado na cozinha para a produção de sabão, instalar detectores 
automáticos de presença nos escritórios e corredores, para melhor uso da energia elétrica, 
fazer o descarte correto de pilhas e baterias. Essas são algumas das ações promovidas pelo 
Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) com o objetivo de contribuir com 
a preservação do ambiente. O Hotel também promove uma série de iniciativas voltadas à 
inclusão social, como doações de móveis, brinquedos, alimentos e materiais diversos a 
comunidades e instituições. 
 
No âmbito social, o Hotel Transamérica atua em diversos projetos. Um deles, o “Projeto 
Felicidade”, recebe crianças com câncer e suas famílias para passarem uma semana nas 
dependências do Hotel, sem custo algum para os atendidos. Nesse período, os hóspedes 
participam de várias atividades de lazer e entretenimento.  Em 2011, cerca de 10 famílias 
foram beneficiadas pelo projeto.  
 
Outra ação social é feita quando hóspedes e clientes respondem a pesquisa de satisfação. 
Para cada questionário respondido, é doado R$ 2,00 para instituições diversificadas, o que 
possibilita atender diferentes projetos. Entre as entidades já beneficiadas pela iniciativa, 
estão a Cruz Vermelha, os Doutores da Alegria, o Lar Vinicius, a Casa André Luiz, o 
GRAACC e a APAE de São Paulo.  
 
As ações de responsabilidade social do Hotel incluem ainda: organização de bingo 
beneficente para o Lar Vinicius, que acolhe crianças carentes que sofreram algum tipo de 
violência; abertura de espaço para menores engraxates prestarem serviços junto aos 
funcionários, inclusive com a possibilidade de que venham a fazer parte do quadro de 
colaboradores do Hotel. 
 
Associadas às parcerias com projetos externos, as ações de responsabilidade social do 
Hotel Transamérica São Paulo também atingem o público interno. Por meio da área de 
Recursos Humanos, os colaboradores do Hotel são orientados a respeito de assuntos 
relativos à saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida, entre outros, seja via e-mail ou 
em palestras.  
 
Energias alternativas 
As ações de responsabilidade ambiental do Hotel Transamérica São Paulo também incluem 
a preferência pelo uso de equipamentos eletroeletrônicos econômicos e o estudo constante 
para o uso de energias alternativas.  
 
Outras iniciativas sustentáveis do Hotel são: a reciclagem do chamado “lixo seco”, realizada 
em parceria com uma empresa especializada; o uso de produtos biodegradáveis na limpeza 
de louças, talheres, banheiros, caldeiras e torre de resfriamento do ar condicionado; a 

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


 
definição de metas de consumo de energia, por meio de software de controlador de 
demanda; o uso de lâmpadas econômicas; a reciclagem de itens de enxoval e uniformes 
inutilizados; e a manutenção constante das áreas verdes e comuns.  
 
Para evitar o desperdício de água, o Hotel mantém nos apartamentos redutores que 
garantem o volume ideal para uso da água em chuveiros e torneiras. A medida já 
proporcionou uma economia de aproximadamente 65% no consumo. Nos quartos e 
banheiros, existem ainda recursos como a descarga sustentável e os controladores 
eletrônicos de fluxos, nas torneiras e mictórios.   
 
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. 
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