
 

Hotel Transamérica São Paulo concorre mais uma vez ao Prêmio  
Top of Mind Estadão de RH 

 
Vencedor consecutivo nos anos de 2010, 2011 e 2012, o hotel está entre as empresas 

Top 5 finalista do prêmio que acontece em outubro  

São Paulo, 13 de abril de 2013 – O Hotel Transamérica São Paulo está entre as cinco 

empresas mais citadas na primeira fase de votação do Prêmio Top of Mind Estadão de 

RH, realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo. O Transamérica São Paulo foi vencedor 

em três anos consecutivos, 2010, 2011 e 2012, levando o troféu na categoria Melhor 

Espaço para Eventos Corporativos.  

O prêmio, que está em sua 16ª edição, elege as 33 marcas, empresas e profissionais 

mais lembrados que prestam serviços e vendem produtos para a área de Recursos 

Humanos. As votações são realizadas eletronicamente em dois momentos distintos. A 

primeira fase foi marcada com indicações de profissionais da área com cargos diretivos 

e leitores da revista Profissional&Negócios, que indicaram os Top5 em marcas e nomes 

mais lembrados nas categorias. A fase final, marcada para setembro, vai contar com a 

votação dos mesmos profissionais da primeira etapa para escolher o vencedor de cada 

uma das modalidades do prêmio.  

A premiação acontece sempre na capital paulista e é conhecida como o Oscar do RH, 

assim chamado pelos participantes.  

Mais informações para a imprensa 
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Hotel Transamérica São Paulo está entre os finalistas do Prêmio  
Top of Mind Estadão de RH 

 
Vencedor consecutivo nos anos de 2010 e 2011, o hotel concorre mais uma vez na 

categoria Espaço para Eventos Corporativos  

São Paulo, 15 de outubro de 2012 

– No próximo dia 18 de outubro 

serão conhecidos os vencedores do 

Prêmio Top of Mind Estadão de RH, 

e o Hotel Transamérica São Paulo 

concorre mais uma vez na 

categoria Espaço para Eventos 

Corporativos. A premiação 

realizada pelo jornal O Estado de 

S.Paulo já teve o Hotel, referência 

em espaço de eventos na cidade de São Paulo, como vencedor duas vezes 

consecutivas, anos de 2010 e 2011, na mesma categoria que concorre esse ano.  

O prêmio elege as 33 marcas, empresas e profissionais mais lembrados que prestam 

serviços e vendem produtos para a área de Recursos Humanos. As votações foram 

realizadas eletronicamente em dois momentos distintos. A primeira fase foi marcada 

com indicações de profissionais da área com cargos diretivos e leitores da revista 

Profissional&Negócios, que indicaram os Top5 em marcas e nomes mais lembrados 

nas categorias. A fase final contou com a votação dos mesmos profissionais da 

primeira etapa para escolher o vencedor de cada das modalidades do prêmio.  

A premiação acontecerá em São Paulo, no HSBC Brasil, e o Hotel Transamérica São 

Paulo espera receber mais uma vez a estatueta do Oscar do RH, assim como é 

chamado o prêmio pelos participantes.  

Mais informações para a imprensa 
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