
 

Hotel Transamérica São Paulo transforma pesquisa de qualidade em 

bem social 

São Paulo, 30 de janeiro de 2013 – Até meados de 2013, a 

Fundação Dorina Nowill, dedicada para inclusão de pessoas 

portadoras de deficiência visual, foi a escolhida para ser 

beneficiada com doações, durante seis meses, por meio de uma 

ação promovida pelo Hotel Transamérica São Paulo para seus 

hóspedes.   

A dinâmica da ação social é simples: a cada pesquisa de 

qualidade respondida pelo hóspede, durante sua estadia no 

Transamérica São Paulo, serão revertidos R$ 2,00 para a 

instituição. Ano passado, a APAE foi a beneficiada e, nos 

próximos seis meses, os hóspedes poderão colaborar com a 

Fundação, prestando mais atenção na importância da pesquisa, que pode ser 

encontrada na recepção, nos restaurantes e nos apartamentos. A Fundação Dorina 

Nowill é parceira do Hotel Transamérica desde 01/12/2012.  

Hotel Transamérica São Paulo investe em atitudes ambientalmente sustentáveis e 

em ações sociais  

Além das parcerias firmadas com instituições beneficentes para a doação de R$ 2,00 

para cada pesquisa de satisfação respondida, que já colaborou com entidades como a 

Cruz Vermelha, Doutores da Alegria, Lar Vinícius, Casas André Luiz, GRAACC e APAE de 

SP, o Hotel Transamérica São Paulo realiza o Projeto Felicidade. 

A ação consiste em proporcionar uma semana de sonhos para crianças com câncer que 

ficam hospedadas hotel com suas famílias para momento de lazer e entretenimento 

sem nenhum custo. Por ano, são atendidas cerca de 10 famílias. 

O Hotel Transamérica São Paulo também segue a risca o compromisso com a 

sustentabilidade, promovendo diversas iniciativas que podem contribuir com a 

preservação do meio ambiente.  

A ação intitulada “Hotel Transamérica de bem com o meio ambiente” reúne uma série 

de medidas como a instalação de controladores eletrônicos para evitar o desperdício 

de água, gerando economia de aproximadamente 65%; sinalizações nos apartamentos 



incentivando o uso de toalhas por mais dias e economia de energia com luzes, 

televisores, condicionadores de ar; a doação de 600 litros de óleo utilizados na cozinha 

do hotel que são transformados em sabão totalmente biodegradável, utilização de 

lâmpadas econômicas, instalação de detectores automáticos de presença em todas as 

dependência do Hotel, reciclagem de lixo, posto de coleta para lixo eletrônico, entre 

outras.    
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