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O Hotel Transamerica São Paulo faz parte de um complexo que oferece, além 
de serviços de hospedagem, espaços para eventos, atrações culturais e 
gastronomia. No Hotel, são 396 apartamentos, com tamanhos que variam de 
32 a 240 m². Desse total, 384 estão distribuídos em cinco categorias: Superior, 
Luxo, Executivo, Golden Class e para portadores de necessidades especiais. Já 
as outras 12 suítes estão organizadas em seis categorias: Diplomata, Alvorada, 
Esplanada, Transamerica, Itamaraty e Presidencial. Estas últimas, localizadas no 
andar VIP chamado de Golden Class, conta com serviços especiais que podem ser 
solicitados pelo cliente.

O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m² e é o único da capital 
paulista a ter um campo executivo de golfe. Possui ainda duas quadras de tênis, 
pista de cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, 
saunas (seca e a vapor) e salas de massagem. Essas áreas compõem o espaço 
denominado de Health Club, onde hóspedes, empresários e famílias podem 
praticar atividades esportivas e de lazer, bem como utilizar os serviços à parte 
da hospedagem.

Situado junto ao Transamerica Expo Center e ao Teatro Alfa, o Hotel Transamerica 
São Paulo integra o maior complexo de negócios para eventos da América Latina. 
Está próximo a endereços importantes da cidade de São Paulo, como o Aeroporto 
de Congonhas, o Centro Empresarial de São Paulo e as avenidas Engenheiro Luís 
Carlos Berrini e Brigadeiro Faria Lima, o que facilita a locomoção dos hóspedes 
até esses pontos. Possui o maior centro de convenções dentro de um hotel na 
capital, com 23 salas disponíveis, das quais nove são moduláveis.  Juntas, podem 
receber até três mil pessoas.

1. Institucional



A estrutura do hotel é preparada para receber eventos sociais e 
corporativos, dispondo ainda de áreas de exposição, auditório, 
business center, espaço com recepção, sala de reuniões e escritórios 
privativos. Também oferece cyber point e internet sem fio em todas 
as dependências, gratuitamente.

O Transamerica São Paulo fica próximo a importantes centros 
de entretenimento e esportivos, como Citibank Hall, Tom Brasil, 
Estádio do Morumbi e Autódromo de Interlagos;  e também a 
grandes centros de compras, como os shoppings Morumbi, Market 
Place, Jardim Sul, Cidade Jardim e JK Iguatemi. Além disso, oferece 
variadas opções gastronômicas nos restaurantes Verbena e Anturius; 
e no Piano Bar.

O restaurante Verbena é especializado em cozinha contemporânea 
e funciona com serviço à la carte. Já o restaurante Anturius serve 
pratos da cozinha internacional em sistema de buffet e almoços 
temáticos para cada dia da semana. O Piano Bar é ideal para a 
realização de happy hours, com diversas opções de petiscos e drinks 
no cardápio.

O Hotel Transamerica São Paulo foi o primeiro cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, 
renovada em 2010 para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, conglomerado que atua no ramo hoteleiro 
desde 1986 e reúne empresas de diversos setores, como o Banco 
Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C.

1. Institucional



Ao lado do Hotel Transamerica São Paulo, o Teatro Alfa tem 
capacidade para mais de 1,3 mil pessoas. Já o centro de 
convenções Transamerica Expo Center conta com 33 mil m² 
de área, distribuída em cinco pavilhões, mezanino e duas 
mil vagas de estacionamento. Esses espaços incluem o hotel 
entre os cinco melhores do Brasil para a realização de eventos, 
conforme pesquisa feita com os principais gestores de viagens 
do País pelo Guia Quatro Rodas (edição 2009/2010).

Por 3 anos consecutivos ganhou o Prêmio Top of Mind Estadão 
de RH e foi eleito em 2013, o melhor hotel de eventos pelo 
Guia 4 Rodas.

Sua infraestrutura está aliada à experiência em receber 
eventos corporativos ou sociais, como feiras, exposições, 
congressos e convenções, que ocorrem ao longo de todo 
o ano. O hotel recebe ainda fóruns globais da HSM, 
congressos internacionais (como os de Oftalmologia e 
Cirurgia Plástica), eventos esportivos nacionais (inclusive 
as delegações dos principais clubes de futebol do país) e 
mundiais, como a Fórmula 1. 

As 23 salas do centro de convenções possuem equipamentos e 
serviços que vão dos essenciais aos exclusivos, como slide desk; 
sistema de sonorização e interpretação simultânea; business 
equipament e cobertura wireless em todas as áreas. O Espaço 
Nações Unidas (de 1,8 mil m²), o Grand Foyer (com 600 m²) e o 
Auditório para 170 pessoas também fazem parte do complexo.

2. Espaços para eventos



Em salão com 90 lugares, o Verbena é decorado com gravuras da botânica Margareth 
Mee. As figuras harmonizam com os tons claros e os ornamentos de ferro que dividem 
o restaurante em três espaços. Dois deles, nas laterais, comportam até 30 pessoas 
e podem ser utilizados como privativos, ideais para almoços e jantares de negócios 
ou, ainda, para quem preferir um ambiente mais intimista. Os espaços devem ser  
reservados com antecedência.

Para harmonizar com os pratos, a carta de vinhos do Verbena conta com 81 rótulos, 
entre bebidas nacionais e internacionais. O restaurante abre para o almoço de segunda 
a sexta-feira, das 12h às 15h; e para o jantar, das 19h às 23h. As programações para o 
jantar e finais de semana devem ser consultados previamente.

3. Gastronomia



Localizado em um amplo salão, em frente à piscina, o Restaurante Anturius conta  
com 260 lugares, distribuídos em um espaço com paredes envidraçadas, para permitir a  
entrada da iluminação natural. 

O Anturius é frequentado, sobretudo, por empresários e oferece uma grande variedade em  
seus tradicionais buffets executivos com grelhados e massas preparados na hora.

A cozinha do Anturius oferece uma ilha de sobremesas com opções que vão dos clássicos 
da pâtisserie e tortas elaboradas às especialidades com famoso pudim de leite, quindim, 
entre outras, presentes no cardápio diariamente.

O restaurante abre para o almoço de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h; e para o jantar, 
várias opções à la carte são servidos das 19h às 23h. O Anturius abre ainda para o café da 
manhã, das 6h às 10h. 



O Piano Bar do Hotel Transamerica São Paulo é frequentemente 
escolhido para realização do tradicional Happy Hour. Amigos e colegas 
de trabalho costumam se reunir no bar do hotel, localizado na zona sul 
de São Paulo.

A vista panorâmica para o campo executivo de golfe é um dos atrativos. 
Além disso, o bar conta com uma carta de bebidas selecionadas.  
Dry Martini, Manhattan e Margarita estão entre os drinks clássicos.  
Os apreciadores da cerveja gelada e do tradicional chopp também 
poderão se reunir no Piano Bar.

O cardápio traz porções de petiscos quentes e frios. 

Os hóspedes também podem aproveitar o espaço anexo ao Piano Bar: o 
Deck Bar. Instalado em meio ao verde do jardim e do campo executivo de 
golfe, o ambiente conta com o mesmo serviço de comes e bebes oferecidos 
na área interna. O espaço externo ganha um aspecto diferente à noite, com 
luzes que envolvem os troncos e galhos das árvores. 



Em 15 mil m² de área verde, o Health Club reúne diversos espaços 
para atividades de esporte, fitness e lazer. À disposição de 
executivos, famílias, turistas brasileiros e estrangeiros hospedados 
no hotel, as atividades também podem ser aproveitadas por quem 
trabalha ou mora na região. 

As duas quadras de tênis, que já receberam campeonatos mundiais, 
ficam à disposição dos hóspedes – bem como o equipamento 
para a prática do esporte. Quem é iniciante pode ter aulas com 
professores particulares.

Um instrutor também fica à disposição para aulas de golfe, 
no campo executivo do hotel. A quadra de futebol society tem 
iluminação noturna, o que permite, por exemplo, a realização de 
jogos após o expediente. Já a pista de cooper em torno das quadras 
é uma boa opção para aqueles que costumam fazer a sua corrida 
diária.

A piscina do hotel é climatizada, com profundidades para adultos 
e crianças. O Health Club também oferece saunas seca e a vapor, 
além de disponibilizar diferentes tipos de massagem.

O espaço conta, ainda, com academia preparada para receber 
aqueles que desejarem fazer sua atividade física a qualquer hora 
do dia. Os frequentadores encontram aparelhos de musculação e 
de ginástica, bem como bicicletas ergométricas e esteiras, sempre 
com o acompanhamento de profissionais qualificados.

Passantes
Os serviços do Health Club também estão 
disponíveis para os chamados “passantes”, clientes 
que utilizam o espaço sem a necessidade de  
ficarem hospedados. Os frequentadores podem,  
por exemplo: alugar as quadras de tênis e os campos 
de futebol society e golfe; participar de aulas de 
tênis; utilizar a academia e saunas, além da 
possibilidade de contratar um dos cinco tipos de 
serviços de massagem disponíveis. Valores e condições 
podem ser consultados na recepção do hotel. 

Eventos no Health Club
O espaço também pode ser utilizado para realização 
de encontros corporativos ao ar livre. As áreas 
externas podem ser adaptadas de acordo com o 
tipo de evento. 

O campo executivo de golfe, por exemplo, apresenta 
condições ideais para reuniões corporativas, seja com  
a prática do esporte ou para a realização de encontros 
ao ar livre. A equipe do hotel está preparada para 
montar a estrutura que for necessária para a realização 
de eventos deste e de outros tipos, como casamentos 
e aniversários.

4. Health Club



Histórico
O Hotel Transamerica São Paulo surgiu a partir da fundação da Cia. 
Transamérica de Hotéis São Paulo, em 1972. O objetivo era criar e desenvolver 
atividades da indústria hoteleira, além implantar a infraestrutura necessária 
ao fortalecimento do turismo no Brasil. 

O hotel foi inaugurado em 1985, tornando-se o primeiro empreendimento a 
instalar-se na região de Santo Amaro. À época, gerou-se uma polêmica em 
torno da localização, visto que os hotéis de nível internacional, com categoria 
cinco estrelas, estavam restritos ao eixo Centro - Av. Paulista. Porém, o grupo 
acreditou nas perspectivas de crescimento da região, que apresentava uma 
oferta de terrenos de grande porte, necessários para a expansão da cidade e 
facilitar acessos. 

A inovação na hotelaria iniciada à época mudou o ramo hoteleiro. Isso 
porque, junto com os serviços de hospedagem, houve a iniciativa de também 
oferecer áreas para eventos, conceito até então inédito no setor. Hoje, o hotel 
faz parte do maior complexo de eventos da América Latina ligado à hotelaria, 
juntamente com o Transamerica Expo Center e o Teatro Alfa.

Inicialmente, o Hotel Transamerica São Paulo dispunha de 200 
apartamentos e 10 salas de convenções, na chamada Torre Norte. Após 
oito anos de atividades, em 1993, duplicou as instalações e ampliou a área 
de eventos com a construção da Torre Sul. A partir daí, passou a oferecer 
396 acomodações (384 apartamentos e 12 suítes, sendo uma delas a suíte 
presidencial).

Em 2005, foram realizadas uma série de modernizações nos 
apartamentos e corredores. Recentemente modernizou seus 
apartamentos e redecorou as áreas sociais.

O hotel inovou ainda no conceito de gases para refrigeração, com o uso 
de gases ecológicos e um tratamento sistemático nas distribuições de ar 
climatizado.

5.  Histórico, Diferenciais, Responsabilidade Social e Sustentabilidade



Diferenciais
O Hotel Transamerica São Paulo é considerado o único resort urbano da capital, pois oferece 
diversos serviços àqueles que viajam a turismo ou a negócios. O hotel é também “Hotel Oficial 
da Fórmula 1   Grande Prêmio Petrobrás do Brasil”, recebendo a organização e algumas equipes 
em todos os anos. A estrutura para receber eventos, seja de negócios ou lazer, é outro diferencial. 

Responsabilidade Social
Desde 2002, o hotel participa do “Projeto Felicidade”, um programa que oferece cinco dias de férias 
a crianças carentes com câncer. Inspirado no “Give Kids The World”, sucesso nos Estados Unidos, o 
projeto foi criado em 23 de abril de 2001, a partir da união entre a Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH); a Sociedade Beneficente Beit Chabad do Brasil; a Associação dos Parques Temáticos e os 
Hospitais das Clínicas e Sírio Libanês.

Nesses dias, as crianças (acompanhadas de dois adultos e outra criança) ficam hospedadas no hotel, 
visitam parques de diversões, teatros e outros locais de entretenimento, sem nenhum custo. Essas 
famílias usufruem de todos os serviços do hotel, gratuitamente.

Outra iniciativa de Responsabilidade Social é feita por meio da Pesquisa de Satisfação do Cliente. Ao 
respondê-la, o hóspede contribui com sugestões para a melhoria contínua dos serviços do hotel, que 
doa R$ 2,00 para uma instituição filantrópica, a cada questionário respondido. 

Enfim, a área de Benefícios  do hotel busca constantemente oportunidades que resultem na doação de 
itens para comunidades carentes e organizações diversas. 

Sustentabilidade
O hotel realiza a reciclagem do óleo de cozinha utilizado em suas dependências. O material coletado 
(em média, 40 litros por semana) é reutilizado para fazer sabão. Outras ações para economia de energia 
elétrica e água também fazem parte do dia-a-dia do Hotel Transamerica.



 6. Informações gerais

Reservas
Podem ser feitas por telefone, e-mail ou site:

Telefone - São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050
Telefone - Outras localidades: 0800 012 6060
E-mail: reservashtsp@transamerica.com.br
Animais de estimação: não permitidos nas dependências do hotel.
Site: www.transamerica.com.br

Endereço
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591
Santo Amaro - São Paulo (SP) - Brasil
CEP: 04795-901

Siga-nos:

mailto:reservashtsp@transamerica.com.br
http://www.transamerica.com.br


Acomodações 

O Hotel Transamerica SP conta com 396 unidades, sendo 
384 apartamentos e 12 suítes, com metragem de 32 a 240m2

Apartamentos
•	 Apartamentos Standard (Double e  Single);
•	 Apartamentos Luxo (Double e  Single);
•	 Apartamentos Executivos (Double e  Single);
•	 Apartamentos Golden (Double e  Single);
•	 Apartamentos para deficientes (Superior e Luxo).

Suítes
•	 Suítes Diplomata (Double e  Single);
•	 Suíte Alvorada;
•	 Suíte Esplanada;
•	 Suíte Transamerica;
•	 Suíte Itamaraty;
•	 Suíte Presidencial.

Principais períodos de ocupação
Por trabalhar essencialmente com o turismo mais voltado para negócios, o 
hotel registra os maiores índices de ocupação nas temporadas de grandes 
eventos, como o Fórum Mundial de Negociação da HSM e a Fórmula 1.



Eventos

•	 Ambientes: 23 salas, sendo 9 moduláveis;
•	  Outros espaços: Grand Foyer (600 m²), Centro de Exposições (1,8 mil m²)  

e auditório para 170 pessoas; 

•	 Capacidade total: Até 3 mil pessoas.

Tipos e capacidade de cada sala

•	 Comandatuba 1 – 500 pessoas (M)*;
•	 Comandatuba 2 – 500 pessoas (M);
•	 Comandatuba 3 – 500 pessoas (M);
•	 Ilhéus – 25 pessoas (M);
•	 Una – 25 pessoas (M);
•	 Canavieiras – 25 pessoas (M);
•	 Auditório Transamerica – 170 pessoas;
•	 Grand Foyer – 700 pessoas;
•	 São Paulo 1 – 120 pessoas (M);
•	 São Paulo 2 – 120 pessoas (M);
•	 São Paulo 3 – 120 pessoas (M);
•	 Caracas – 40 pessoas;
•	 Toronto – 40 pessoas;
•	 Bogotá – 40 pessoas;
•	 La Paz – 40 pessoas;
•	 São Francisco – 40 pessoas.

(*) As marcações com um (M) indicam as salas moduláveis.



Gastronomia*

Restaurante Anturius

•	 Café da manhã: das 6h às 10h;
•	 Almoço: das 12h às 15h;
•	 Jantar: das 19h às 23h.

Restaurante Verbena

•	 Almoço: das 12h às 15h;
•	 Jantar: das 19h às 23h.

Piano Bar

•	 Das 8h às 00h.

(*) É preciso consultar a programação de horários para o jantar,  
durante a semana; e para o almoço e jantar, aos finais de semana.



Serviços
•	 Internet wireless (nas acomodações e áreas sociais);
•	 Ar-condicionado;
•	 Workstation;
•	 TV a cabo;
•	 Cofres Individuais;
•	 Telefone com discagem direta;
•	 Frigobar ($)*;
•	 Room service 24 horas por dia;
•	 Lavanderia ($);
•	 Cabeleireiro ($);
•	 Concièrge;
•	 Estacionamento com manobrista ($);
•	 Café da manhã servido no restaurante;
•	 Cyberpoint.

Business Center ($) – espaço privativo que funciona  
como um escritório particular temporário ou para reuniões. 
 
Possui:

•	 Workstations;
•	 Salas de reunião para até dez pessoas;
•	 Computadores com internet;
•	 Secretárias e intérpretes (sob consulta);
•	 Central de comunicação com serviços de correspondências, fotocópia e fax;
•	 Serviço de Concièrge;
•	 Cobertura wireless em todas as áreas sociais.



Lazer

•	 Piscina climatizada;
•	 Campo executivo de golfe ($);
•	 Duas quadras de tênis ($);
•	 Pista de Caminhada;
•	 Campo de futebol society ($);
•	 Fitness Center;
•	 Sauna seca e a vapor com ducha circular;
•	 Massagem ($).

(*) Os serviços e atividades assinalados com ($) têm custos 
extras não inclusos na diária.

Entorno
Comercial:

•	 7,2 km do Centro Empresarial de São Paulo;
•	 7,1 km da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini;
•	 10 km da Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Entretenimento:
•	 1 minuto do Citibank Hall;
•	 3 minutos do HSBC Brasil;
•	 Ao lado do Teatro Alfa;
•	 11,5 km do Autódromo de Interlagos;
•	 9 km do Estádio do Morumbi.

Compras:
•	 6 minutos dos shoppings Morumbi e Market Place;
•	 8 minutos do Shopping Jardim Sul;
•	 15 minutos do Shopping Cidade Jardim e JK.

Aeroportos:
•	 55 km do Aeroporto de Guarulhos;
•	 12 km do Aeroporto Congonhas.



Perguntas frequentes

Acesso, reservas e informações gerais

Como fazer uma reserva no Hotel Transamerica 
São Paulo?

O cliente pode ligar para o número (11) 5693-4050 (São 
Paulo e Grande São Paulo) ou para 0800 012 6060 
(outras localidades). Se preferir, ele pode enviar um 
e-mail para reservashtsp@transamerica.com.br ou ainda 
pelo site: www.transamerica.com.br

Como obter mais informações?
Através do canal de atendimento do site ou por meio 
da assessoria de imprensa do hotel.

O hotel recebe animais de estimação?
Animais de estimação não são permitidos nas 
dependências do hotel. 

Histórico

Como e quando surgiu a ideia do Hotel 
Transamerica São Paulo?

O Hotel Transamerica São Paulo surgiu a partir da 
fundação da Cia. Transamérica de Hotéis São Paulo, 
em 1972, com o principal objetivo de criar e desenvolver 
atividades da indústria hoteleira e implantar a 
infraestrutura necessária ao fortalecimento do 

turismo no Brasil. O hotel foi inaugurado em 1985, 
tornando-se o primeiro empreendimento a instalar-se 
na região nobre da área industrial de Santo Amaro. 

Qual a filosofia que norteou (norteia) 
o empreendimento?
À época da fundação do hotel, gerou-se uma 
polêmica em torno da localização, visto que os hotéis 
de nível internacional, com categoria cinco estrelas, 
estavam restritos ao eixo Centro - av. Paulista. Porém, 
centrado em sua filosofia pioneira, o grupo acreditou 
nas promissoras perspectivas da região, que
apresentava uma oferta de terrenos de grande porte 
necessária para a expansão da cidade e facilidades 
de acesso. A inovação na hotelaria iniciada à época 
mudou completamente os conceitos hoteleiros, 
pois foi implementado, além da hospedagem, um 
conceito em áreas de eventos até então inédito. Hoje, 
o hotel faz parte do maior complexo de eventos da 
América Latina ligado à hotelaria, juntamente com 
o Transamerica Expo Center e o Teatro Alfa. 

Qual o processo de crescimento do hotel e que 
tipo de investimento foi realizado desde sua 
inauguração?

O hotel iniciou com 200 apartamentos e dez salas de convenções 
na chamada Torre Norte. Após oito anos de operação, em 1993, 
o hotel duplicou as instalações com a construção da Torre Sul, e 
passou a oferecer 396 acomodações (384 apartamentos e 12 
suítes, sendo uma delas a suíte presidencial). Nessa mesma torre, 
dada a infraestrutura oferecida, a área de eventos foi ampliada.
Em 2005 foi realizado um upgrade nos apartamentos 
e corredores, e mais recentemente uma inovação 

inédita nos elevadores os adequou aos mais modernos 
conceitos de transporte vertical, com aplicações 
racionais no uso da energia elétrica por meio 
de uma revisão nos equipamentos motores.
O hotel inovou também nos conceitos de gases para 
refrigeração, com a utilização de gases ecológicos e 
um tratamento sistemático nas distribuições de ar 
climatizado – de onde se é monitorada a qualidade 
por empresas especializadas.

Responsabilidade Social
 
O hotel pratica ações voltadas para o Terceiro Setor?
Desde 2002 o hotel participa do “Projeto Felicidade”, 
um programa que oferece às crianças carentes  com câncer 
cinco dias de férias inesquecíveis, proporcionando diversão, 
alegria e ânimo para prosseguir o tratamento.
Inspirado no “Give Kids The World”, sucesso nos Estados Unidos, 
o projeto foi criado em 23 de abril de 2001, idealizado pela 
união da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) 
em conjunto com a Sociedade Beneficente Beit Chabad do 
Brasil, Associação dos Parques Temáticos e os hospitais das Clínicas 
e Sírio Libanês, em São Paulo.
Na semana dos “sonhos”, as crianças acompanhadas de 
dois adultos e uma criança ficam hospedadas no hotel, 
visitam parques de diversões, teatros e outros locais de 
entretenimento sem nenhum custo. Essas famílias usufruem 
de todas as facilidades do hotel, gratuitamente.
Outro viés é a pesquisa de satisfação. Através dela, o 
hotel consegue beneficiar uma instituição filantrópica. 
Ao responder a pesquisa, o cliente/hóspede contribui 
na melhoria contínua dos serviços prestados pelo 
hotel, que doa R$ 2,00 para uma instituição a cada 
questionário respondido.



A Área de Benefícios também está constantemente 
empenhada em buscar boas oportunidades e 
itens para doações às comunidades carentes e/ou 
organizações que precisam de ajuda.

E na área de sustentabilidade?

O hotel realiza a reciclagem do óleo de cozinha. O 
material coletado, em média 40 litros por semana, é 
reutilizado para fazer sabão.
Além disso, ações de economia de água e energia 
também fazem parte do dia a dia do hotel.

Hospedagem

De quantas acomodações o Hotel Transamerica 
São Paulo dispõe e quais os tipos?

O hotel dispõe de 396 unidades, divididas em 384 
Apartamentos e 12 Suítes:

•  Apartamentos Standard (Double e Single)
•  Apartamentos Luxo (Double e Single)
•  Apartamentos Executivo (Double e Single)
•  Apartamentos Golden (Double e Single)
•  Apartamentos para deficientes (1 Superior e 1 Luxo)
•  Suítes Diplomata (Double e Single)
•  Suíte Alvorada
•  Suíte Esplanada
•  Suíte Transamerica
•  Suíte Itamaraty
•  1 Suíte Presidencial

Qual a capacidade de cada tipo de acomodação?

•  Apartamento Superior: 32m²
•  Apartamento Luxo: 36m²
•  Apartamento Golden: 36m²
•  Apartamento Executivo: 10m²
•  Apartamento para deficientes: 32m² e 36m²
•  Suíte Alvorada: 64m²
•  Suíte Diplomata: 80m²
•  Suíte Esplanada: 80m²
•  Suíte Transamerica: 108m²
•  Suíte Itamaraty: 138m²
•  Suíte Presidencial: 240m²

Qual o período mais significativo em termos de 
ocupação?

Por trabalhar essencialmente com o turismo mais 
voltado para negócios e não tanto para o lazer, o hotel 
trabalha com as temporadas de grandes eventos, 
como o Fórum Mundial de Negociação da HSM 
e a Fórmula 1.

Por que os hóspedes devem procurar o Hotel 
Transamerica São Paulo? Qual seu diferencial?

Além de ser reconhecido por sua incomparável 
hospitalidade, confortáveis acomodações e excelência 
nos serviços, o Hotel Transamerica São Paulo é 
considerado o único resort urbano da capital, já 
que combina conforto, requinte e tranquilidade para 
quem viaja a negócios ou a lazer. O hotel é também 
a hospedagem oficial do Grande Prêmio Brasil de 
Fórmula 1, recebendo a organização e determinadas
equipes todos os anos. 

A estrutura para receber eventos, seja a negócios 
ou a lazer, é outro grande diferencial. O hotel está 
entre os cinco melhores hotéis para eventos do Brasil, 
segundo o guia Viagem de Negócios 2009/2010, com 
avaliação do Guia Quatro Rodas, da Editora Abril.

Eventos

Qual a infraestrutura para eventos no hotel, atualmente?

Hoje, o hotel faz parte do maior complexo de negócios 
para eventos da América Latina e possui o mais 
amplo centro de convenções dentro de um hotel na 
cidade. Dispõe de 23 salas, sendo nove moduláveis, 
com capacidade total para 3 mil pessoas, além do 
espaço do Grand Foyer (600 m²), Espaço Nações 
Unidas (1,8 mil m²) e auditório para 170 pessoas.

Quais os tipos e a capacidade de cada sala?

•  Comandatuba 1 – 500 pessoas (M)
•  Comandatuba 2 – 500 pessoas (M)
•  Comandatuba 3 – 500 pessoas (M)
•  Ilhéus – 25 pessoas (M)
•  Una – 25 pessoas (M)
•  Canavieiras – 25 pessoas (M)
•  Auditório Transamerica – 170 pessoas
•  Grand Foyer – 700 pessoas 
•  São Paulo 1 – 120 pessoas (M)
•  São Paulo 2 – 120 pessoas (M)
•  São Paulo 3 – 120 pessoas (M)
•  Caracas – 40 pessoas
•  Toronto – 40 pessoas
•  Bogotá – 40 pessoas
•  La Paz – 40 pessoas
•  San Francisco – 40 pessoas
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