
 
 
Sinopse: Incentivo ao consumo consciente e instalação de dispositivos como 
controladores de fluxo de água garantem economia de 65% ao Hotel Transamérica São 
Paulo, que também promove outras iniciativas de responsabilidade socioambiental.  

 
Iniciativas sustentáveis reduzem consumo de água e energia em Hotel de SP 

 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) promove diversas ações de 
responsabilidade socioambiental, para colaborar com a preservação do ambiente, e com 
projetos sociais em várias frentes. No viés ambiental, um dos principais resultados pode 
ser visto na redução do consumo de água, por meio de iniciativas como a motivação ao 
uso consciente de enxovais (toalhas e roupas de cama, por exemplo) e instalação de 
redutores de água nos apartamentos, que aumentam a oxigenação e direcionam apenas 
a quantidade adequada para o uso em torneiras e chuveiros. Esses dispositivos já 
garantem ao Hotel uma redução de 65% no consumo de água. 
 
A economia alcançada pelo Hotel também é resultado de outras ações, como a reforma 
dos banheiros e retirada das banheiras, a fim de favorecer o uso responsável da água; e a 
instalação de controladores eletrônicos de fluxo, no qual dois botões são acionados para 
lançar mais ou menos água aos sanitários.  
 
Outra iniciativa sustentável do Hotel Transamérica São Paulo que também apresenta 
retorno expressivo é a coleta do óleo utilizado nas cozinhas. Por meio dessa ação, cerca 
de 600 litros desse item são encaminhados, todos os meses, para reaproveitamento. O 
óleo doado serve de matéria-prima para a fabricação de sabão biodegradável.  
 
Luz 
As ações de responsabilidade ambiental do Hotel Transamérica São Paulo também 
incluem o uso de lâmpadas econômicas, que depois de inutilizadas são repassadas a 
empresas especializadas no reaproveitamento desse material, proporcionando o descarte 
ambientalmente correto de resíduos; e a instalação de detectores automáticos de 
presença nos escritórios, corredores de serviço e escadas de emergência. Nos quartos, 
cartões informativos e adesivos orientam os hóspedes sobre o consumo consciente de 
energia elétrica.   
 
O Hotel promove ainda a reciclagem do chamado “lixo seco” (papel, metal, vidro, plástico) 
e disponibiliza coletores para o descarte correto de pilhas e baterias. Além disso, incentiva 
o uso consciente de papéis (por meio de impressões feitas em frente e verso) e 
encaminha itens de enxoval ou uniformes inutilizados para reaproveitamento como panos 
de limpeza, por exemplo. 
 
Os cuidados ambientais do Hotel Transamérica São Paulo podem ser observados ainda 
no uso de produtos biodegradáveis para a limpeza de louças, talheres, banheiros, 
caldeiras e torre de resfriamento do ar condicionado; e na manutenção constante das 
áreas verdes e comuns, inclusive calçadas externas.   
  
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
O Hotel Transamérica São Paulo está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos, marca reconhecida, inclusive, com a conquista do Prêmio Top of Mind Estadão 
de RH, na categoria “Espaço para Eventos Corporativos” (2010 e 2011). Preparado para 

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


 
todos os tipos de reuniões e convenções sociais e corporativas, conta com 23 salas, 
sendo nove modulares, capacitadas para 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 opções gastronômicas de alta qualidade no Restaurante 
Verbena, que oferece serviço à la carte de cozinha contemporânea, no Restaurante 
Anturius, que serve cozinha internacional em sistema de Buffet e no Piano Bar, com vista 
panorâmica para o campo de golfe, ideal para realização de happy hours. Trata-se ainda 
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 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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