
 

 

Hotel Transamérica São Paulo transforma pesquisa de qualidade em 

bem social e beneficia Associação de Amigos do Autista 

 

A AMA Associação de Amigos do Autista, dedicada ao 

tratamento de pessoas com autismo, foi a escolhida para 

receber doações, durante seis meses, por meio de uma ação 

promovida pelo Hotel Transamérica São Paulo, para seus 

hóspedes. 

A dinâmica desta ação é simples: a cada pesquisa de 

qualidade respondida pelo hóspede durante sua estada no 

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

instituição. Os hóspedes poderão colaborar com a 

Associação, preenchendo a pesquisa de satisfação, que pode 

ser encontrada na recepção, nos restaurantes e nos apartamentos. Antes da 

Associação de Amigos do Autista, a Fundação Dorina Nowill, recebeu o mesmo apoio 

por parte do hotel. 

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, APAE de 

SP e Fundação Dorina Nowill, o Hotel Transamérica São Paulo participa do 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.  

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 

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

outras.    

Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 

Com uma localização privilegiada, o Hotel Transamérica São Paulo está próximo à 
Marginal Pinheiros, o que favorece deslocamentos mais rápidos pela cidade. Também 
está situado nas proximidades de grandes centros de entretenimento, esportes e 
compras, como o Credicard Hall, o HSBC Brasil, o Estádio do Morumbi, o Autódromo 
de Interlagos e os shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. O 
Hotel Transamérica São Paulo oferece 396 apartamentos e é o 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. 
 

Sobre a AMA 

A AMA foi fundada em 1983 por um grupo de pais, que na época ao buscar 

informações sobre a síndrome de seus filhos descobriram que não havia qualquer 

pesquisa ou tratamento na cidade, no estado ou no país que pudesse ser utilizado para 

ajudar aquelas crianças e decidiram assim, se reunir para, juntos, construir um futuro 

que amparasse seus filhos, e proporcionasse a eles maior independência e 

produtividade. 

Hoje uma referência no tratamento do autismo em todo o país, atualmente a AMA 

oferece atendimento gratuito especializado a 220 pessoas com autismo de todas as 

idades e de todos os graus de comprometimento, sem distinção de raça, classe social 

ou credo político ou religioso. 

Ao longo de sua jornada, a AMA conquistou reconhecimento como instituição de 

utilidade pública (Utilidades Públicas: Municipal - Decreto n. 23.103 - 20/11/86, 

Estadual - Decreto n. 26.189 - 06/11/86 e Federal - D.O.U.24/06/91). Recebeu, da 

sociedade, prêmios pelo trabalho realizado, como o "Prêmio Bem Eficiente", da Kanitz 

e Associados (1997) e o "Prêmio Direitos Humanos", da Unesco e Poder Executivo 

Federal (1998), entregue à AMA pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 



 


