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NATUREZA DO CASO
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O ciclo do café
Na segunda metade da década de 1870, a cidade de São Paulo começava a obter os impactos 
pela alta jamais vista da economia cafeicultora. Seus horizontes econômicos, físicos, sociais e 
culturais experimentavam uma expansão plena. A via férrea, que conectava o interior paulista 
ao Porto de Santos já estava pronta e aquela que colocaria a capital em contato com a corte 
no Rio de Janeiro estava em vias de ser entregue (o que ocorreria sete anos mais tarde).

Em 1º de julho de 1878 é inaugurado o Grande Hotel, o mais moderno e luxuoso do país até 
então, com projeto do engenheiro alemão Hermann von Puttkammer, encravado no encontro 
da Rua São Bento com o Beco da Lapa (via que fazia parte do célebre “Triângulo Paulistano”, 
centro da vida comercial, cultural e elegante da cidade). Embora demolido na década de 1930, 
sua construção marca o início da história dos hotéis de luxo no Brasil.

O mercado hoteleiro de luxo



7

A primeira industrialização
No ano de 1922, o setor hoteleiro experimenta um salto ainda maior com o surgimento do 
Hotel Terminus, voltado para a elite brasileira, com grandes diferenciais de conforto como 
estacionamento, salões de festas e convenções, teatro, sala para leitura e jogos, barbeiro, 
manicure, lavanderia, além de bares e restaurantes. O estabelecimento oferecia 250 
apartamentos, sendo 200 suítes com banheiro privativo.

O Milagre Brasileiro
Em 1970, com o crescimento da economia, surge na cidade o primeiro hotel administrado 
pela cadeia internacional Hilton Internacional Corporation, ao assumir um prédio com 400 
apartamentos de hotel. Esse processo cresceu ao longo dos anos e atualmente o Brasil 
contabiliza mais de 10 redes hoteleiras internacionais e outras 10.000 propriedades deste 
segmento, entre redes nacionais e projetos independentes.

A era da Globalização
O Brasil é internacionalmente reconhecido por seu grande potencial turístico, uma vez que em 
sua extensão territorial oferece destinos de praias, montanhas, áreas rurais e selva, bem como 
centros globais de negócios. Dados IBGE dão conta que em 2010, o mercado apresentou o 
ingresso de 5,2 milhões de turistas estrangeiros, número superado pela ocorrência de eventos 
internacionais nos anos seguintes, como Copa do Mundo e Olimpíadas.
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Palácio do Tangará, a expressão do Brasil contemporâneo
Em 1950, o industrial e playboy Baby Pignatari, membro do clã Matarazzo, encomendou 
ao arquiteto Oscar Niemeyer a construção de uma requintada residência, em meio a uma 
vastíssima área verde para viver com sua segunda esposa. O casamento acabou e paralisou 
o projeto. A tentativa de retomá-lo na década seguinte também não vingou. Pignatari tentou 
morar no local com a princesa alemã Ira von Fürstenberg, mas ela não aceitou. Do projeto 
original, sobreviveu apenas o jardim quadriculado de 138 mil m², desenhado pelo paisagista 
Burle Marx a pedido de Pignatari. Das pranchetas do mestre saíram a área verde, o pergolado 
xadrez, os espelhos d’água e os diversos canteiros. Em 1990, os donos do empreendimento 
imobiliário do Panamby, em parceria com a prefeitura restauraram o local que foi entregue à 
população. 

Nessa mesma década, parecia finalmente que o local ganharia um cenário majestoso. Dois 
grupos deram início à revitalização da antiga fazenda. Durante muito tempo, a imponente 
propriedade parcialmente construída fez parte dos planos de muitos empresários brasileiros.
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PROBLEMA / OPORTUNIDADE



12

A área, que com o passar do tempo, acabou ocupando um dos trechos mais nobres da Marginal 
Pinheiros, despertou o interesse de um grupo incorporador. A crise de 1999 e desacordos entre 
os sócios levou o grupo a abandonar o projeto. O incorporador retirou-se, vindo a encerrar 
suas atividades em seguida.

Com o intuito de fazer surgir um Hotel de luxo com Spa, o primeiro seis estrelas do Brasil, 
começou a ser erguido no local um palácio em estilo neoclássico de 27 mil m², com inquestionável 
ar europeu.  Mas, após consumir US$ 40 milhões, a obra foi paralisada em 2001. 

A bonança econômica do Brasil entre 2002 e 2007 não foi aproveitada pelo grupo, deixando 
a construção em estado de abandono. A crise mundial deflagrada em 2008 agregou maiores 
dificuldades. 
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Ao longo dos anos, o trânsito da região tornou-se caótico por causa da expansão da cidade 
e do seu centro de negócios para a região sudoeste. O centro empresarial de São Paulo saiu 
da região da Paulista para o eixo da Marginal Pinheiros, que inclui as avenidas Faria Lima, Luiz 
Carlos Berrini e Chucri Zaidan, chegando até a Rua Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio. 
A construção do complexo viário na região, que inclui as pontes Laguna e Edson de Godoy 
Bueno e a expansão da Av. Chucri Zaidan até a cabeceira da ponte Laguna, aproximou o bairro 
do Panamby até este novo eixo empresarial paulistano.

Por outro lado, os mais exclusivos hotéis de luxo estão localizados na região dos Jardins, como 
o Unique e o Fasano, distantes do novo núcleo. Os hotéis da região da Berrini, com ótimas 
taxas de ocupação, são 4 e 5 estrelas, convencionais, abrindo oportunidade para um conceito 
diferenciado de hotel de luxo.

Estudos realizados em 2013, apontaram que a metrópole paulistana, maior e mais atuante 
centro financeiro da América Latina, tinha potencial para um hotel de luxo seis estrelas, podendo 
alcançar taxas de ocupação elevadas, mesmo para os padrões internacionais.

Assim, após ser adquirida em 2014 pelo fundo financeiro norte americano, a construção 
retomou seu destino: tornar-se o hotel mais luxuoso e elegante de São Paulo.
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DIAGNÓSTICO
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São Paulo detém atualmente o maior número de leitos, sendo o estado responsável por 21% 
de toda a oferta nacional – a categoria Up Scale, na cidade de São Paulo representa 9% da 
oferta, cuja ocupação girou entre 60 e 70% entre 2007 e 2016.

O mercado gastronômico paulistano é o mais sofisticado do País e um dos maiores e mais 
variados do mundo. Altamente competitivo, conta com restaurantes estrelados no guia Michelin. 
Assim, o hotel deverá ter um restaurante de excepcional qualidade em todos os quesitos.
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O conceito de um Urban Resort and Spa Premium foi criado para atender a essa demanda. 
Assim, os serviços oferecidos deverão atingir níveis nunca vistos em solo brasileiro. O objetivo 
é que os hóspedes sintam-se saudosos do conforto do hotel, querendo voltar para usufruir não 
apenas de sua suíte, mas também (e principalmente) das maravilhas oferecidas.

Ficou estabelecido que o hotel também apresentará algo totalmente inédito no setor hoteleiro 
do Brasil: um restaurante que ostenta o nome de um estrelado chef francês e menu exclusivo 
desenvolvido por ele e contará também com um espaço especial para saborear um festejado 
menu degustação. Mais ainda: a arquitetura prevê que todos os apartamentos tenham vista para 
o espetacular verde do Parque Burle Marx, entrada privativa para os salões de festas, além de 
spa e áreas de piscinas com design assinado por dois conceituados escritórios. O Ballroom tem 
importantes características técnicas que foram executadas nos padrões internacionais, como 
o som e a cenografia. Entre outras exclusividades oferecidas pela grife Palácio Tangará aos 
hóspedes estão, por exemplo, piquenique no parque, compras em São Paulo com champanhe 
seguida de massagem nos pés, dia dos noivos.
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SOLUÇÃO
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O primeiro hotel da categoria “luxo premium” foi previsto para oferecer aos hóspedes facilidades 
inéditas: um moderno centro de fitness, spa, duas piscinas (uma delas no subsolo do hotel), 
salas de reunião, salão de festas para 530 convidados — que já começou a ser procurado 
antes mesmo de o empreendimento ficar pronto — e um espaço exclusivo de entretenimento 
para crianças. Dos enxovais de cama e banho aos objetos de decoração, tudo o que a vista 
alcança foi confeccionado exclusivamente para o lugar. 
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No Palácio Tangará nada será repetitivo. Nada será previsível. A começar pelo pé-direito das 
suítes: 3,5 metros. A mais cara, a Royal, terá 280 metros quadrados e outros 250m² de terraços. 
Já nas versões standards serão 50 m², o dobro de espaço oferecido pelos estabelecimentos de 
alto padrão. A suíte presidencial, com 250 m² de área interna e igual metragem de área externa, 
olhará para o Parque Burle Marx. Espaços exclusivos para eventos com entrada independente, 
luz natural e vista para o exuberante parque tropical, além de nove imponentes salas, atenderão 
reuniões corporativas, entre outros meetings. Um espaço grandioso foi projetado para grandes 
comemorações capazes reunir 530 pessoas.

A equipe de atendimento seguirá a sofisticação à risca. Vai vestir uniforme inspirado pelas 
cores do pássaro que dá nome ao negócio, entre azul, verde e preto. O sorriso no rosto, a 
simpatia e o atendimento solícito serão quesitos obrigatórios. Ficou estabelecido que todo o 
funcionário nunca dirá “tchau”, mas “volte sempre”.  Veículos premium estarão à disposição 
para transportar hóspedes e convidados e o cliente poderá alugar uma Ferrari ou uma moto 
Harley-Davidson a qualquer momento.
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O chef francês Jean-Georges Vongerichten, cujo currículo ostenta três estrelas do Guia 
Michelin, publicação que é referência no universo gastronômico do globo, comanda o Tangará 
Jean-Georges que oferece uma Chef’s Table, mesa de apenas 14 lugares posicionada com 
vista para a cozinha e com menu degustação exclusivo. Vongerichten deixa a cozinha aos 
cuidados de Pascal Valero, chef executivo que também veio da França e com experiência em 
casas como Le Coq Hardy, NB Steak e Kaá. 

Os dois bares, o Burle Bar para drinques e o Parque Lounge & Terraces com mesas voltadas 
para lobby e terraço, com vista para a piscina, completam as opções de encontros. Quem não 
tiver a oportunidade de se hospedar ali, tem grandes chances de ser convidado para uma festa 
ou também alugar os espaços oferecidos para confraternização. Ao todo serão 9 salas para 
eventos sendo que a maior, o salão Ballroom, receberá até 400 pessoas.

Mas verdade seja dita: O bem-estar não é o algodão egípcio no lençol, o travesseiro de pluma 
de ganso ou Jean-George comandando nossa gastronomia. O momento da verdade do Palácio 
Tangará está em propiciar uma experiência única ao hóspede. Para isso, 300 funcionários 
foram selecionados entre os nada menos de 7.200 currículos que chegaram ao departamento 
de recursos humanos. Entre os escolhidos estão brasileiros, suíços, argentinos e nativos do 
Oriente Médio. Razões, portanto, não faltam para o Palácio Tangará já ter sido escolhido para 
receber a desejada denominação Masterpiece Hotels, oferecida ao membro do setor que 
detém o compromisso de oferecer serviços de altíssima qualidade.
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IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO



A gigantesca construção neoclássica abandonada fez parte da paisagem do Parque Burle Marx 
até 2013, quando se submeteu a um processo de revitalização capitaneado por escritórios 
nacionais e internacionais como B+H Architects, PAR Arquitetura e Patricia Anastassiadis e 
William Simonato.

Legenda local nononono.
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1) Manutenção da propriedade e inventário, que exigiu grande a preocupação com o meio 
ambiente local e do entorno do parque. Foi preciso contornar a invasão de pequenos animais 
silvestres (morcegos, saguis, lagartos) no interior da construção. Além da limpeza, a construção 
exigiu verificações estruturais e recuperação de pontos fracos da fachada. Enquanto a equipe 
técnica comandava o trabalho, outro grupo de profissionais comandava a obtenção do habite-
se e a GTIS começou a escolha da empresa que iria operar o hotel. Ficou acertado que o fundo 
de negócios teria a propriedade do empreendimento pelos próximos dez anos e que, a partir 
de então, a operadora teria a oportunidade de comprar o negócio. 

A obra conduzida pela HTB Engenharia e 
Construção percorreu três fases:
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2)  Adequar toda a construção para as normas de 2013. Atualizar elevadores, modernizar, 
atender a todos os sistemas de segurança, substituir os guarda-corpos que já estavam 
instalados por novos adequados às normas vigentes. Esse trabalho se estendeu por um ano.
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3) É dada a largada à revitalização. A obra é adaptada para os projetos atuais de arquitetura. 
Várias empresas se envolveram no projeto. 

Entre os ajustes de modernização do prédio destacam-se: reposicionamento de janelas e 
redesenho dos portais e caixilharia do lobby, pintura da fachada em off-white, demolição e 
reconstrução das paredes das suítes, readaptação dos banheiros, além da piscina externa que 
recebeu a instalação de frisos em grafite escuro.
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Construção/Revitalização
A revitalização arquitetônica da estrutura que ficou doze anos abandonada e a transformação do 
prédio de quatro andares em um hotel de altíssimo luxo reuniu 750 profissionais. O trabalho iniciou-
se em 2013 com a manutenção da propriedade, processo que incluiu verificações da parte estrutural 
da obra, instalações, equipamentos lá deixados e inventário. A segunda fase atuou no sentido de 
adequar o projeto para atender normas vigentes AVCB (documento concedido pelo poder público 
estadual, certificando que a edificação está de acordo com as normas de segurança contra incêndio) 
e a colocação dos elevadores. A partir daí, entrou-se com o pedido na Prefeitura para registrar a 
propriedade como hotel de grande porte.  Em seguida a fase três: execução do novo projeto destinado 
a uma ocupação diferenciada. O comando da obra reuniu o escritório inglês B+H Architects (com 
representações em vários países, que pela primeira vez atuou no Brasil) mais os brasileiros PAR 
Arquitetura, Bicksimonato, de William Simonato, Patricia Anastassiadis e Sergio Santana. 

Foram executados pela HTB serviços de reforço de fundações, estrutura, fachada, cobertura, telhado, 
divisões internas e instalações, (estas últimas totalmente removidas devido ao tempo de abandono e 
obsolescência). A grande preocupação durante a execução dos trabalhos foi a preservação do meio 
ambiente do local e do entorno.   As espécies de animais que tomaram conta da área abandonada 
foram afastadas com luzes em toda a edificação, que permaneceu totalmente acesa dia e noite 
por alguns meses. A grande presença de morcegos no local exigiu que o processo de limpeza da 
edificação fosse feito em diversas etapas, com a ação da SuperSan - empresa especializada no 
processo.

As partes da construção que precisaram ser removidas também demandaram cuidados especiais. 
Para que a poeira não interferisse no bem estar da vasta área verde, foi erguida uma barreira de telhas 
com mais de seis metros de altura em toda a extensão da obra. O descarte do gesso e dry wall exigiu 
também muito cuidado. As caçambas com o material depositado  eram molhadas o dia todo, para 
evitar a invasão do pó. 

Bandejas metálicas foram colocadas sob todas as tubulações de esgoto e AP para evitar os vazamentos. 
Assim, o eventual escape era direcionado a prumadas específicas, para que o problema pudesse ser 
identificado rapidamente, sem ser necessário quebrar o local para conserto. Todo o ramal/Aranha de 
esgoto das cozinhas foi executado com ferro fundido, com a intenção de reforçar o local e aumentar 
o nível de suporte. 
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As áreas que já estavam impermeabilizadas foram avaliadas por equipe especializada da própria 
construtora. Um minucioso estudo detectou entre as áreas que deveriam ser impermeabilizadas, 
quais camadas de regularização de superfície eram satisfatórias e adequadas para receber um 
novo sistema de impermeabilização, sem a necessidade de demolição e re-execução. O estudo 
também verificou as áreas recentemente impermeabilizadas e constatou sua integridade. 
Diversas frentes de trabalho que envolveram vários fornecedores, atuaram simultaneamente 
para garantir o cumprimento dos prazos. O ajuste de todos os ambientes internos destaca-se 
entre os serviços realizados. A alteração do tamanho dos quartos do antigo projeto e a adaptação 
do layout para novas suítes diferenciadas, aumentou a quantidade desses ambientes.

Todas as divisórias de drywall foram demolidas e novas paredes reposicionadas. Os banheiros 
foram remodelados e a marcenaria recebeu cuidados especiais. As janelas existentes, que 
estavam instaladas há mais de 10 anos, se encontravam em bom estado de conservação 
e foram revitalizadas no local com o reposicionamento de algumas. Foram localizadas 125 
portas na marcenaria Scheid, em Caxias do Sul/RS, confeccionadas para a obra anterior, 
que embora guardadas há mais de 10 anos, estavam em perfeito estado de conservação e 
puderam ser aproveitadas. 

As cozinhas receberam equipamentos como coifas e mobiliário mais modernos, de acordo 
com as especificações determinadas em 5 projetos para atender às necessidades do Chef 
responsável. O telhado de cobre que já estava instalado, foi totalmente restaurado, retomando 
seu esplendor. Por não se tratar de um material comumente utilizado, poucas empresas 
no Brasil trabalham com esse material, portanto a restauração ficou a cargo da NDidini. A 
revitalização arquitetônica da estrutura abandonada há 12 anos e a transformação em hotel 6 
estrelas, envolveu mais de 750 profissionais.
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Área Verde
Sérgio Santana, paisagista que trabalhou com Burle Marx no início de sua trajetória profissional 
foi o responsável pelo verde que abraça o empreendimento. Ele descreve o projeto que criou 
para o hotel como um “elegante jardim que faz a transição entre sua arquitetura e a Mata 
Atlântica nativa do Parque Burle Marx ao seu redor”. 
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Ambientes luxuosos
William Simonato e Luiz Ricardo Bick são os responsáveis pelas áreas dos quartos e corredores. 
Os espaços misturam o desenho arquitetônico clássico (detectado no gradil das varandas, na 
aplicação do célebre boiserie francês e no reposicionamento da balaustrada) com peças de high-
end design, que destaca as maiores e mais luxuosas criações da atualidade. 

Cartelas de tons acinzentados e azuis criam forte harmonia com o branco e o bege na decoração 
das suítes (inclusive nas maiores: Prestige Room Terrace, Prestige Room, Prestige Suite). Também 
no mobiliário, o mix de elementos clássicos e contemporâneos cria uma atmosfera acolhedora. 
Fotos em preto e branco de monumentos da cidade e paisagens, assinadas por Rômulo Fialdini e 
Dani Tranchesi, dividem o espaço com a tapeçaria de motivos geométricos. Mármores tradicionais 
brasileiros revestem o piso dos toaletes e lavabos. A dupla de arquitetos trabalhou no sentido de 
oferecer a esses espaços forte incidência de luz natural e a presença marcante da vegetação da 
área verde.

A assinatura do escritório Anastassiadis Arquitetos está presente em toda a área comum: no 
restaurante, no bar, lobby, piscinas, spa e fitness center. A recepção cinematográfica destaca 
uma espécie de domus para abrigar o trabalho de folhas de ouro da artista Laura Vinci, o “Lux 
Capela Sala”. O mobiliário do hotel é quase 100% autoral. Poltronas, sofás e cadeiras sob-medida 
compõem um mix de Art Déco, Art Nouveau e linhas orientais. A arquiteta valoriza as paredes com 
delicadas boiseries de baixo relevo, revestiu o piso com mármore e incorporou uma espécie de 
tapete em parquet francês, com padrão de listras. 

Além do spa da renomada grife francesa Sisley, que pela primeira vez desembarca por aqui, a 
academia de última geração, com equipamentos incomuns no país, piscina externa cinematográfica 
com fundo de mármore, piscina interna e bares informais inspirados no que existe de melhor nos 
grandes centros europeus e americanos, são únicos no Palácio Tangará. O enxoval de cama e 
banho foi desenvolvido com exclusividade pela marca Trussardi em algodão egípcio. O colchão 
da Americanflex tem espuma tecnológica de alta resiliência, molas ensacadas individualmente, e 
hipoalergênico tecido belga. Na cozinha, reinam soberanos os utensílios da Schipper. Talheres, 
rechauds e itens de buffet da renomada são da grife alemã WMF. As porcelanas são da Tafelstern 
e parte dos utensílios de vidro e inox importados da Itália.
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RESULTADOS
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Todo esse glamour tornou o Palácio Tangará não só destino de personalidades, políticos e 
artistas do Brasil e do mundo, como assume o posto de primeiro hotel da seletíssima bandeira 
alemã Oetker Collection na América Latina. A empresa é braço hoteleiro do conglomerado 
alemão Oetker — dono, entre outras coisas, da conhecida marca de fermento e gelatina em 
pó e da empresa de transporte marítimo Hamburg Süd. 

Entre as famosas propriedades da Oetker Collection no ramo, está o lendário Hotel du Cap-
Eden-Roc, na Riviera Francesa, que abriga celebridades desde os anos 1920, além dos 
igualmente festejados Le Bristol (Paris) e The Lanesborough (Londres). Tamanha sofisticação 
faz o Palácio Tangará ser o mais novo membro da The Leading Hotels of the World no Brasil. 
Em contraponto à globalização, o projeto manteve o nome da chácara de propriedade de 
Pignatari, que homenageia a ave de peito azul e cabeça vermelha, habitante das matas do 
sul do estado da Bahia e do sudeste brasileiro. Também conhecida como Tangará Dançarino, 
colocou o setor hoteleiro brasileiro no baile da Globalização.
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ANEXOS
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Crédito das fotos: Flavio Meyer e Equipe de obra
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