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UM IMENSO TERRENO DE
18 mil metros quadrados,
encravado no centro do Rio de

Janeiro, guarda marcas históricas. Ali,
já funcionou a cavalariça do rei D.
João VI, quando a corte portuguesa
andou por aqui. Décadas depois, uma
vila foi erguida no local e, segundo
moradores, serviu de residência de
gente como a cantora lírica Bidu Sa-
yão, o ator Mario Lago e, pasmem,
até o empresário e apresentador Sil-
vio Santos - antes, é claro, de se tor-

WTORRE ERGUE NO
RIO UM PRÉDIO

DE R$550 MILHÕES.
NÃO HÁ OUTRO
IGUAL NO PAÍS -

E ELE SERÁ
OCUPADO PELA

PETROBRAS

narem celebridades. Agora, aquela
área abrigará um empreendimento
cujas características também o coloca-
rão como um marco da cidade. No fi-
nal deste ano, começará a ser erguido
ali o maior edifício comercial da Amé-
rica Latina. Com 115 mil metros qua-
drados de área construída, divididos
em quatro torres, o empreendimento
pertence à WTorre, uma das estrelas
ascendentes no ramo da construção ci-
vil. O inquilino do prédio, porém, será
uma empresa cuja imagem extrapola
o universo corporativo e situa-se
como um símbolo do País, a Petro-



bras. O conjunto, com conclusão pre-
vista para o segundo semestre de
2010, abrigará, segundo a WTorre, a
sede da maior companhia do Brasil e
uma das dez maiores petroleiras do
mundo. O atual quartel-general, locali-
zado a 350 metros, na rua Chile, será
reformado e continuará sendo usado
pela empresa, e, de acordo com sua
assessoria de imprensa, a sede será
mantida ali. Hoje, a Petrobras possui
12 diferentes endereços no Rio. O
novo edifício ajudará na integração
das diversas áreas da companhia.

A WTorre desembolsará R$ 550 mi-
lhões para erguer o edifício - dinheira-
ma que virá da
emissão de certifi-
cados de recebíveis
imobiliários. Esse é
o modelo de negó-
cios da empresa. O
grupo WTorre
constrói de acordo
com as necessida-
des do cliente e co-
bra aluguel por pe-
ríodos que variam
de dez a 20 anos.
Em 2010, as recei-
tas anuais com loca-
ções devem bater
em R$ 550 milhões.
O contrato com a
Petrobras tem pra-
zo de dez anos, com preferência de
compra para a estatal. O acordo final
deverá ser assinado nas próximas se-
manas e será o capítulo final de uma
novela com quatro anos de duração,
ao longo dos quais a WTorre concor-
reu com outras incorporadoras. "Al-
guns fatores determinaram nossa vitó-
ria", afirma Marco Antônio Bologna,
presidente da WTorre. "Temos uma
tradição nessa formatação de investi-
mento. Além disso, tínhamos um ter-
reno com excelente localização e um
projeto de engenharia adequado às ne-
cessidades da Petrobras." As torres
terão estrutura metálica e revestimen-
to em vidro esverdeado, remetendo às

Com estrutura
metálica e revestido

de vidros, o novo
prédio da Petrobras

tem um átrio
(abaixo, à dir.) cuja

forma remete a uma
torre de petróleo

cores da empresa. O átrio central lem-
bra uma torre de extração de petróleo.
O projeto arquitetônico, idealizado
pelo escritório de Edo Rocha, perse-
guiu a funcionalidade e o conforto, sem
preocupação com luxo ou sofisticação -
o que é de bom tom a uma estatal.

A WTorre também se comprome-
teu a recuperar o entorno do em-
preendimento, formado por pequenas
e antigas casas, tombadas pelo Patri-
mônio Histórico. Ao lado, a construto-
ra adquiriu uma área de cinco mil me-
tros quadrados, onde instalará uma
espécie de praça de alimentação, aber-
ta ao público em geral. O empresário

Walter Torre, prin-
cipal acionista da
WTorre, vislumbra
inclusive uma vaga
para o edifício no
rol de cartões-pos-
tais da cidade. Ele
ficará eqüidistante
dos dois principais
pontos turísticos
do Rio: o Cristo
Redentor e o Pão
de Açúcar, forman-
do um triângulo
equilátero. "Esse
prédio estabelece-
rá uma relação
mais próxima en-
tre nós e o Rio de

Janeiro", afirma Bologna. O efeito
será semelhante ao de uma transação
realizada em São Paulo, quando a
WTorre adquiriu o "esqueleto da Ele-
tropaulo", uma torre inacabada, com a
estrutura de concreto à mostra, espe-
tada na Marginal do rio Pinheiros. No
final de 2006, o grupo a arrematou por
R$ 385 milhões. Na semana passada, o
Santander desembolsou R$ 1,06 bi-
lhão para ficar com o edifício que ali
surgiu. É o equivalente a US$ 700 mi-
lhões. Há quase dois meses, o
Chrysler Building, um ícone de Nova
York, foi parar nas mãos de um fundo
de investimentos de Abu Dhabi por
US$ 800 milhões.
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