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Fundada em 13 de dezembro de 1974, pelo engenheiro civil José 

Roberto Teixeira Pinto, a TPA Empreendimentos é a pioneira na 

aposta de renovação da região central de São Paulo. A construtora 

e incorporadora foi a primeira a voltar a construir prédios 

residenciais novos no centro da cidade e, hoje, já acumula 8 

empreendimentos entregues e mais 2 em obras na região. 

 

Ao longo da sua trajetória, a TPA soma mais de 1,5 milhão de 

metros quadrados construídos, entregando mais de 4.000 

unidades residenciais e comerciais. Com uma estrutura experiente 

e eficiente, que permite resolver os problemas com muito mais 

agilidade, a TPA tem garantido total satisfação de seus clientes. 

 

 

 

 

 

Gustavo M. de Pádua 

Marketing - Fone: (11) 3093-6199 - Cel: (11) 99656-5914 

gustavo@tpaempreendimentos.com.br 
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RESUMO 

Empreendimento originalmente batizado de Edifício Irradiação foi 

construído na década de 1940, pelo emblemático arquiteto 

francês, radicado no Brasil, Jacques Pilon. 

Quando resgatado através da iniciativa da TPA Empreendimentos, 

por um excepcional processo de retrofit, se caracterizava como 

edifício comercial em estado de total decadência. A TPA o 

reintroduziu no centro de São Paulo, agora com o nome de 

Residence Jacques Pilon, como uma joia da arquitetura histórica. 

Apresenta unidades suítes de 20m² a 41m², já equipadas e 

mobiliadas, com serviços pay-per-use, espaço fitness, terraço 

lounge, e área privativa equipada com total conforto. 

Além disso, o Residence Jacques Pilon oferece: telefonia interna, 

fechaduras eletrônicas, elevadores inteligentes para os 

apartamentos, lavanderia coletiva, e lazer completo.  

Localização, comodidade e praticidade na Av. Senador Queirós nº 

101. 

Idealizado para venda a compradores privados e a investidores 

para aluguel de curta ou longa permanência o Residence Jacques 

Pilon superou financeiramente a todas as expectativas, além de se 

transformar num marco de revitalização do centro. 
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NATUREZA DO CASO E AMBIENTE EXTERNO 

RETROFIT/RETROART 

Os projetos de retrofit modernizam edifícios e preservam 

patrimônios arquitetônicos para a revitalização dos centros urbanos 

e reocupação de prédios. 

A técnica é importante para preservação de patrimônios históricos, 

além de figurar como a solução mais prática para sincronizar 

edifícios tombados a novos padrões, atendendo às inovações 

tecnológicas do mercado. 

Na Europa cerca de 50% dos projetos são frutos de retrofit. Nos 

Países Europeus e nos Estados Unidos, a legislação não permite 

que prédios considerados acervo arquitetônico e patrimônio 

histórico sejam substituídos, ou submetidos a grandes reformas.  

Assim, o retrofit surgiu como uma solução de recuperação para 

edifícios abandonados ou de péssimas condições de utilização, 

preservando o patrimônio e dando vida aos antigos espaços, 

promovendo a sustentabilidade nos aspectos cultural, econômico e 

ambiental. 

Revitalizar e atualizar as construções para aumentar a vida útil do 

imóvel, através da incorporação de modernas tecnologias e 

materiais de qualidade avançada, é fundamental para reconquistar 

a valorização da unidade. 

O edifício Residence Jaques Pilon concorre ao Master Imobiliário 

2020 pela excelência de seu retrofit. 
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A OPORTUNIDADE 

O primeiro ponto de interesse em relação ao empreendimento foi 

a oportunidade de resgatar um edifício, que representa uma época 

da história da cidade, contribuindo para o movimento de 

recuperação do centro, região que foi paulatinamente sendo 

relegada, em relação a outros bairros, com o passar do tempo. 

A TPA se utilizou da técnica de retrofit, para recuperar a edificação 

comercial Irradiação, nome original do empreendimento, de 

maneira a preservar o valor estético e histórico da edificação, 

dentro das limitações físicas de sua estrutura, trazendo eficiência ao 

edifício, e adaptando-o, como empreendimento residencial, de 

maneira exemplar, e rebatizando-o de Residence Jacques Pilon. 

Os 5 pontos de referência do retrotif foram: 

 Revitalização de fachada mantendo sua característica 

original 

 Modernização das instalações elétricas 

 Modernização das instalações hidráulicas 

 Revisão e reforma das estruturas internas 

 Construção de áreas comuns 

 Adequação do edifício ao século XXI 

Para Mauro Teixeira Pinto, sócio-diretor da TPA: “O retrofit visou 

resgatar, com respeito e qualidade, a exuberância do projeto de 

um dos arquitetos modernistas mais importantes do Brasil, ao 

mesmo tempo em que incluiu eficiência nos sistemas instalados“.  

Para Marcos Ferreira Gavião, o arquiteto do restauro/retrofit do 

empreendimento, o trabalho foi mais do que dar nova vida ao 

edifício. Para Gavião, o trabalho de modernização refletiu o 

conceito de retroart. “O Centro é a origem da cidade, é cheio de 
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edifícios que foram construídos em um momento muito rico de São 

Paulo; muito da história da arquitetura brasileira está lá. O 

Residence Jacques Pilon é um dos prédios importantes para a 

arquitetura, e deve se tornar um exemplo de como é possível 

resgatar a história com qualidade, mas sem elitismo”, afirma. 

O retrofit do Residence Jacques Pilon foi finalizado e entregue em 

abril de 2019. 

O PROBLEMA  

Todo o processo de recuperação do empreendimento passou por 

diversas etapas e inúmeros problemas. 

A definição do tipo de utilização a ser dado para o antigo edifício, 

então com grandes lajes comerciais foi um ponto de incerteza. 

A partir de estudos e pesquisas definiu-se por uma utilização 

residencial para venda, tendo em vista a carência de unidades 

confortáveis na região. 

Foi decidido também que o empreendimento renovado deveria 

ser entregue com todas as suas unidades e áreas comuns 

totalmente decoradas e equipadas para que se colocasse em um 

patamar de exclusividade. 

Ao abraçar a empreitada deparou-se com problemas de execução 

tanto devido ao fato da fachada do edifício ser tombada pelo 

CONDEPHAT, quanto pelas regras municipais em relação a 

desenvolvimento de obras, devidas a sua localização, tais como: 

 Horário restrito para atuação dos caminhões, (apenas 

noturno) 

 Problemas logísticos em relação ao entulho da obra 

 Existência de lojas em atividade locadas no térreo 
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 Dificuldade de estocagem de material 

Outro problema crucial foi o fato de que as plantas originais dos 

projetos executivos terem sido extraviadas com o tempo, o que 

exigiu da engenharia todo tipo de testes de estrutura, como prova 

de carga, para viabilizar a segurança durante e após o transcorrer 

da obra. 

DIAGNÓSTICO 

Atender uma demanda por moradias no centro, contribuir com o 

atual processo de revitalização dessa região histórica da cidade de 

São Paulo, e recuperar a obra de um arquiteto da dimensão de 

Jacques Pilon. 

A SOLUÇÃO 

Transformar o empreendimento em um residencial diferenciado, 

com unidades compactas, decoradas e padronizadas. 

 

Dentro da proposta de uso residencial do Residence Jacques Pilon, 

foram priorizados o conforto lumínico, o conforto acústico, o 

conforto térmico e a acessibilidade no empreendimento renovado. 

A troca dos caixilhos das antigas janelas por modelos iguais mas 

com material de alto índice de isolamento acústico é um exemplo.  

DIFERENCIAIS DO RESIDENCE JACQUES PILON 

 Corredores com largura de 1,50m 



 

8                                                                                                  Master Imobiliário 2020 

 Pé direito livre na edificação de 2,80m 

 Ar condicionado central instalado 

 Sistema de telefonia externa e interna 

 Segurança patrimonial 

 Sensores de presença nas áreas comuns 

 Elevadores inteligentes 

 Fechadura eletrônica 

 Vidros antirruído 

 Bacias dos banheiros com duplo acionamento 

 Pintura antipichação 

 Medição individual de água 

 Recepção 24h 

 Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas 

 Possibilidade de aluguel temporário 

DIFERENCIAIS DO ENTORNO 

 Infraestrutura urbana completa 

 Transporte e mobilidade 

 Comércio e serviços 

FICHA TÉCNICA 

 Área do terreno: 1.221,00 m² 

 Área total de construção existente: 6.844,61 m² 

 Realização: TPA Empreendimentos 

 Reforma: TPA Construções 

 Arquitetura Original: Jacques Pilon 

 Arquitetura de Restauro: Marcos Ferreira Gavião 

Arquitetos Associados 
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 Arquitetura de Interiores: Paula Andrade Guimarães 

 Torres: 1 

 Pavimentos: 8 

 Apartamentos: 161 

 Unidades Studio de 19,70 m² a 41,37 m² 

 Elevadores: 2 

 Lazer na cobertura: Fitness, Fitness externo, Salão de 

Festas, Terraço Lounge, Lavanderia, e Home Office 

As unidades do empreendimento vêm totalmente equipadas e 

mobiliadas com: 

 Cozinha 

 Armários planejados 

 Micro ondas 

 Cooktop 

 Frigobar 

 Geladeira 

 Lava louça 

 Televisão  

 Mesa 

 Cadeira com braços 

 Sofá 

 Estante com nichos 

 Guarda-roupa com portas de espelho 

 Cama Box 

 Gabinete 

 Box do chuveiro com vidro temperado 

 Chuveiro 

 Serviços Pay per Use 
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IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA 

Ressaltamos aqui apenas algumas das ações realizadas pelo 

Departamento de Planejamento e Engenharia da TPA Construções 

para o retrofit. 

Os pavimentos tipo do antigo edifício eram constituídos por 25 

salas comerciais, halls de acesso, uma escada caracol para acessar 

o pavimento térreo e demais andares, 2 sanitários de uso coletivo, 

2 elevadores. 

O pavimento de cobertura abrigava o apartamento do zelador, 

casa de máquinas para os elevadores, reservatório de água potável 

superior e telhados com fibra de amianto. 

Devido à movimentação de pedestres na rua do empreendimento 

(500 pessoas por hora) foi projetada inicialmente uma passarela 

coberta. Posteriormente foi obtido junto à prefeitura permissão 

para utilização de 50% da calçada com fechamento de tapume 

criando um local para carga e descarga de materiais e escombros, 

com utilização de guinchos possibilitando assim uma logística para 

o desenvolvimento da obra. 

Para realizar a tarefa de adequação das instalações elétricas, 

hidráulicas, de ar condicionado e cabos óticos de internet que 

atendesse as novas funções do edifício, foi idealizado um projeto 

de distribuição dos diferentes sistemas por meio de um rack 

alocado no teto dos corredores dos andares. Toda a distribuição 

foi executada de forma aparente para ao final ser encoberta com 

acabamento de gesso acartonado. Também as tubulações do piso 

foram executadas de forma aparente e finalizadas com argamassa 

de contrapiso 
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A criação de 27 banheiros por andar exigiram 27 prumadas de 

descida de esgoto que por conta das lojas do térreo não puderam 

ser escoadas de maneira usual sendo necessária a execução de 

uma elevação no piso do 1º andar para resolver a equação. 

Para a instalação do ar condicionado em todas as unidades foi 

executado um sistema central VRV, e os condensadores colocados 

em 2 áreas técnicas na cobertura. As tubulações frigorígenas foram 

distribuídas pelo rack do teto dos corredores, a cada uma das 

unidades. 

Para as exigências em relação às rotas de fuga de combate a 

incêndio foram instaladas 2 escadarias metálicas. 

Tendo em vista a retirada do telhado e a conversão da área em 

espaço de lazer, foi necessário adequar a estrutura das lajes através 

de prova de carga de 300Kg/m², para comprovação de resistência 

das vigas e pilares. 

Além disso foram colocados: 

 Caixilhos de alumínio com isolamento acústico de 30 Dc. 

 Vidros acústicos nas janelas externas 

 Portas de entrada das unidades em madeira com 

isolamento acústico 

 Forros acústicos nos halls dos andares (removíveis para 

manutenção dos sistemas) 

 Colocação de ancoragem em aço inox para manutenção 

das fachadas  

Requisitos para execução de sistemas de vedação interna, sistemas 

hidrossanitários, e impermeabilização de acordo com as exigências 

das Normas de Desempenho da ABNT NBR 15. 575 de 2013 foram 

adotados pela TPA, embora o projeto não estivesse submetido a 

elas. 
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Instalação de escadas metálicas para rota de fuga 

 
 
 

 
 Novas instalações hidráulicas e remodelação do Rooftop 
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Impermeabilização da laje do Rooftop 

 
 

 
Finalização do acabamento do Rooftop 
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Área técnica no Rooftop 
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Troca de todos os caixilhos das janelas frontais 
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Unidade residencial de 20 m² em transformação 

 
 
 

 
Acabamento em fase de finalização em uma unidade residencial de 20 m² 
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Unidade residencial de 41m² em transformação 

 
 

 
Acabamento em fase de finalização em uma unidade residencial de 41m² 
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Inicio de adequação dos corredores 

 

 
Adequação dos tetos dos corredores para atender às unidades residenciais, com 

sistemas elétricos, de ar condicionado, telefonia e internet 
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 Fase final de acabamento dos amplos corredores 

 
 

 

 

 
Pronto! 
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FOTOS ATUAIS DO EMPREENDIMENTO 

 
Fachada vista da esquina 

 

 
Fachada com detalhe do Rooftop de lazer 
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Lounge no Rooftop 

 

 
Lounge no Rooftop 
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Detalhe do Lounge no Rooftop 

 
 

 
Lounge  
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Lounge  

 

 
Lounge 
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Fitness 

 
 

 
Fitness 
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Fitness externo 

 

 
Fitness externo 



 

35                                                                           

Home Off
 

Home Off
 

                       M

fice 

fice 

Master Imobiliário 2020 

 

 



 

36    

 

                                                                       

Lavander
 

Lavander
 

                       M

ria 

ria 

Master Imobiliário 2020 

 

 



 

37                                                                                                  Master Imobiliário 2020 

 
Amplo hall dos elevadores nos andares 

 

 
Amplos corredores nos andares 
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IMPLANTAÇÃO LAZER 
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ESTANDE DE VENDAS E MAQUETE 
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O MARKETING 

O Marketing da TPA visa: 

 Apresentar a empresa como ativa no mercado imobiliário, 

com objetivo de, a longo prazo, deixar um legado 

arquitetônico autoral e inovador nos bairros em que atua, e 

à cidade de São Paulo.  

 Reiterar o posicionamento da TPA Empreendimentos como 

empresa engajada não apenas em suas próprias obras, mas 

também em projetos de revitalização do entorno. 

 Identificar, planejar e implementar ações de comunicação 

que gerem nos públicos estratégicos a percepção da 

empresa;  

 Expandir a visibilidade da TPA para outros segmentos, além 

de ampliar sua visibilidade nas mídias online e veículos 

regionais; 

Com este posicionamento lançou a campanha de venda do 

Residence Jacques Pilon, se utilizando de eventos, folhetos, 

anúncios, e-mail Marketing, Books de apresentação do produto, 

press releases, ações de treinamento de corretores, e entrevistas 

com meios de comunicação. 

Folheto combate 
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Mala direta 
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Mala direta pag. 1 
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Mala direta pag 2 
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Folheto combate pg 1 

 

 
Folheto combate pg 2 
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Anúncio 
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Folheto combate pg 1 

 

 
Folheto combate pg 2 
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O coquetel de inauguração contou com a presença de Carla Pilon, 

neta do arquiteto Jacques Pilon. 

 
Mauro Teixeira Pinto Sócio-Diretor da TPA, e Carla Pilon conversando com 

convidados. 

Entusiasta da iniciativa de remodelar o antigo prédio comercial, 

Carla Pilon foi recebida por Mauro Teixeira Pinto, sócio-diretor da 

TPA Empreendimentos.  

O arquiteto responsável pelo projeto retrofit do edifício, Marcos 

Ferreira Gavião, também compareceu à cerimônia, assim como 

investidores, personalidades e jornalistas convidados. 

RESULTADOS 

A TPA, uma das primeiras construtoras a voltar suas atenções ao 

centro de São Paulo, teve um grande sucesso com o 

empreendimento Residence Jacques Pilon.  
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Isto se revela com o fato de 90% dos compradores individuais 

terem migrado para a condição de investidores, pela rentabilidade 

representada pelas locações. 

As vendas atingiram R$14.500 o m² e o VGV foi de 58 milhões. 

Para aproveitar todas as potencialidades do Residence Jacques 

Pilon, a TPA fechou parcerias com importantes empresas que 

operam no mercado de locação residencial com serviços. 

O modelo adotado estima uma remuneração a partir de 0,8% ao 

mês e inclui um pacote de decoração padronizada, assistência 

jurídica, manutenção permanente e uma respeitada carteira de 

clientes corporativos. 

As locações se dividem em curta e longa duração, tendo em vista a 

grande atividade econômica do comercio local. 

JACQUES PILON 

 
 

Jacques Pilon foi um dos responsáveis por redesenhar São Paulo 

em uma época de urgência por urbanização, modernização e 

crescimento econômico. Atuou num período de transição de estilos 

arquitetônicos como o Art Déco e o modernismo, com a introdução 

dos edifícios verticais. 

Entre as décadas de 1930 e 1960, o francês fez parte de um seleto 

e talentoso grupo de arquitetos que ajudaram a construir a história 
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da cidade através de suas obras. Junto de outros profissionais, ele 

passa a projetar edifícios verticais – escritórios e residências – que 

transformam a paisagem da região central da cidade. 

Nascido em Le Havre (França), em 1905, Jacques Pilon fixa 

residência no Rio em 1933, trabalhando no escritório de Robert 

Prentice, renomado arquiteto escocês.  

Em 1934 se mudou para São Paulo, se associou inicialmente ao 

engenheiro Francisco Matarazzo Neto, com quem fundou a 

PilmatPilon-Matarazzo Ltda. – conhecida como Pilmat.  

Entre suas criações estão o Edifício São Luís, na esquina da praça 

da República com a avenida Ipiranga, e a Biblioteca Mário de 

Andrade, na rua da Consolação, 94, no centro da Praça Dom José 

Gaspar. A inauguração acontece em janeiro de 1942. 

A PILMAT realizou inúmeros projetos de extrema importância para 

a modernização da região central, como o Edifício Santo André, no 

bairro Higienópolis com vista para o Parque Buenos Aires. Entre os 

moradores ilustres estava a artista modernista Tarsila do Amaral. 

Concluído em 1938 o Edifício Paissandu no Largo do Paissandu, nº 

100 o prédio residencial que faz parte da transição da arquitetura 

Art Déco para o Modernismo. 

No Rio, ele construiu o Edifício Chopin (década de 1950), inovando 

ao incluir janelas de vidro em toda a extensão do prédio, algo 

inédito na arquitetura de Copacabana. 

O Edifício São Luiz – Praça da República, nº 77 – República foi 

projetado em 1944, em estilo neoclássico francês, a construção tem 

22 apartamentos que vão de 145 a 245 m² e todos com banheiros 

de mármore italiano e lareira. João Goulart e o próprio Pilon foram 

moradores do prédio. 

Pilon faleceu em 1962. 
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PRINCIPAIS PROJETOS DE JACQUES PILON 

SÃO PAULO 

 1935, Edifício Santo André 

 1938, Edifício Paissandu 

 1939, Edifício Jaraguá 

 1939, Edifício Anhumas 

 1940, 1943, Edifício Ernesto Ramos 

 1940, Edifício Canadá 

 1941-1944, Edifício Irradiação - Atual Residence 

Jacques Pilon  

 1942, Biblioteca Mário de Andrade 

 1944-1954, Edifício Acádia 

 1944, Edifício Guilherme Guinle, Diários Associados 

 1944, Edifício São Luiz 

 1948, Edifício Santa Cruz 

 1956, Edifício Pauliceia e São Carlos do Pinhal 

 1957, Fábrica da Rhodia, em Santo André 

RIO DE JANEIRO 

 1950, Maison de France 

 1956, Edifício Chopin 

 Edifício Prelúdio 

 Edifício Balada 

 Edifício Barcarola 
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