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Nota de Imprensa      
  

Moderno, sofisticado e inovador: Teatro 
Santander abre suas portas 

Com investimentos de R$ 100 milhões, novo espaço traz configurações  

técnicas inéditas no cenário cultural brasileiro 

 

São Paulo – 16 de março de 2016 – Modernidade, sofisticação e inovação. Estas são as principais 

características do mais novo lançamento dos grupos WTorre e Iguatemi, com naming rights adquiridos 

pelo Banco Santander. O Teatro Santander, com capacidade total para até 2.085 espectadores, foi 

concebido para ser um espaço cultural multiuso que abrigará desde grandes musicais, concertos, 

desfiles de moda, shows e dramaturgia, até eventos corporativos, entre outros – graças a seu inédito 

sistema de recolhimento automático das poltronas e de varas cênicas automatizadas, que permitem a 

mudança de configuração do espaço em questão de minutos.  

O conceito arrojado fez com que, antes mesmo da conclusão das obras, o Banco Santander adquirisse 

os naming rights do teatro, pelo prazo de 12 anos renováveis por mais oito. 
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“Investir em um espaço inédito como o Teatro Santander é uma forma de incentivar a produção 

artística e de participar diretamente do desenvolvimento cultural dos brasileiros. Isso faz parte do 

compromisso do Santander com o País. Estar neste empreendimento é tratar a platéia como 

protagonista, porque ela será a grande beneficiada. Quando o público está satisfeito, é a arte que sai 

mais fortalecida”, explica Marcos Madureira, Vice-Presidente  Executivo de Comunicação, Marketing, 

Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander. 

 O Teatro Santander demandou um investimento superior a R$ 100 milhões e está localizado no bairro 

nobre da Vila Olímpia – faz parte do complexo onde estão o Shopping JK Iguatemi, a sede do Banco 

Santander no Brasil e outras três torres de escritórios. Atualmente, passam pelo endereço cerca de 40 

mil pessoas por dia. “O Teatro Santander é um espaço multiuso único no país, com diferenciais de 

tecnologia e infraestrutura inéditos. Com sua localização privilegiada, o teatro estabelece um novo 

paradigma”, explica Rogério Dezembro, CEO da WTorre Entretenimento. 

O acesso ao Teatro Santander será feito pelas avenidas Nações Unidas, Juscelino Kubitschek e Chedid 

Jafet. O Complexo JK possui um estacionamento com mais de 6 mil vagas, permitindo que os 

espectadores possam aproveitar os outros espaços, como o shopping JK Iguatemi e o restaurante 

Serafina, filial brasileira da famosa rede americana de restaurantes italianos.  

“A Iguatemi está muito orgulhosa em fazer parte deste grandioso projeto, que já nasce como uma 

referência cultural na cidade. O Teatro Santander reúne o que há de mais moderno em termos de 

estrutura e isso permitirá que os melhores e mais conceituados espetáculos se apresentem em seu 

palco, reforçando o polo cultural e de entretenimento que o JK Iguatemi representa para o complexo. A 

concepção deste novo espaço, dá continuidade à dedicação da Iguatemi em apoiar e valorizar o universo 

da arte e cultura, presente em nosso DNA”, diz Carlos Jereissati Filho, Presidente da Iguatemi Empresa 

de Shopping Centers. 

O projeto de desenvolvimento do Teatro Santander é assinado pelo escritório de arquitetura americano 

Eskew+Dumez+Ripple (EDR) que, entre outras obras, criou o Acadiana Center for the Arts; The Shaw 

Center for the Arts; Paul and Lulu Hilliard University Art Museum e o U.S. Mint Jazz Theatre Renovation, 

todos nos Estados Unidos. “O Teatro Santander é a concretização do novo conceito que está chegando 

ao Brasil”, afirma Steve Dumez, diretor de design da EDR, em relação às múltiplas e adaptáveis 

estruturas do espaço. 
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Com 60 mil blocos de vidro importados da República Tcheca e iluminação em LED controlada por 

computador, a fachada do Teatro Santander foi projetada pelo renomado arquiteto Edo Rocha, 

responsável, entre outros, pelo projeto arquitetônico do Allianz Parque. 

A inauguração do Teatro Santander acontece em 24 de março (quinta-feira), com a estreia do 

espetáculo musical We Will Rock You, a produção abriu as cortinas pela primeira vez em 14 de maio de 

2002, no Teatro Dominion, em Londres. Com a futura apresentação no Teatro Santander, o musical 

inspirado nas músicas da banda inglêsa Queen, completa sua exibição nos cinco continentes. 

O investimento no Teatro Santander é uma das várias iniciativas do Santander no campo cultural, dentre 

as quais se destacam os patrocínios ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ao Museu do Estado de 

Pernambuco, em Recife, e no Santander Cultural, em Porto Alegre. 

Além disso, o banco possui em seu acervo obras de significativa relevância para a história da arte 

brasileira, constituído por pinturas, gravuras, esculturas, desenhos de artistas brasileiros produzidas 

entre 1940 e 1980. Muitas destas obras compõem a exposição Narrativas Poéticas – Coleção Santander 

Brasil, que já passou por Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. 

 

Ficha Técnica do Teatro Santander  

– Área construída do Teatro Santander: 13 mil metros quadrados. 

– A capacidade do Teatro Santander é de até 2.085 espectadores 

– O palco tem 400 metros quadrados e 56 varas cênicas motorizadas, que suportam o peso de até 

1.000 kg (distribuídos) cada uma. As varas cênicas do Teatro Santander são as únicas que podem ser 

programadas por computador, operando de maneira totalmente autônoma. Isto, aliado à amplitude 

do palco, permite a realização de grandes espetáculos sem nenhuma necessidade de adaptação. 

A estrutura do palco é composta, ainda, por dois elevadores de última geração: um para a orquestra e 

outro no palco, para ser utilizado nos espetáculos. O elevador de orquestra possibilita a instalação do 

mecanismo sem ter que intervir nos níveis inferiores ao fosso de orquestra, obtendo um ganho ao 

aproveitar ao máximo as áreas do subsolo. O Piso do palco apresenta um sistema flutuante por meio de  
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amortecedores que garantem o conforto do usuário, bem como o desacoplamento do piso da estrutura 

do prédio, sem perder a capacidade de carga de 750 kg/m², que por si só representa um diferencial. 

– As poltronas do teatro são rebatíveis sobre um sistema retrátil, o que permite transformar a 

configuração tradicional de um teatro italiano em um espaço multiuso. Assim, é possível nivelar plateia, 

elevador de orquestra e caixa cênica. Estas poltronas foram feitas sob encomenda na Espanha e 

também contam com propriedades acústicas especiais. 

– Iluminação cênica: compatível com o protocolo de comunicação DMX tradicional e com o novo padrão 

de rede ethernet utilizado pelas grandes produções internacionais. O sistema permite que o operador 

conecte diversos equipamentos, desde uma máquina de fumaça até grandes mesas de iluminação e 

sonorização 

– Outro diferencial é o isolamento acústico. Totalmente criado para potencializar o som do espetáculo 

e, ao mesmo tempo, isolar a plateia dos sons externos, o sistema recobre toda a área de espetáculos.  

– Seis camarins oferecem a comodidade aos elencos. Amplos, com banheiros e saídas para um jardim 

de inverno, eles serão mais do que um ponto de suporte, mas também um espaço agradável e de 

relaxamento.  

– Acessibilidade: O Teatro Santander preenche os requisitos de acessibilidade com rampas para 

portadores de necessidades especiais, e de segurança, com sistemas de alarmes, portas corta-fogo, 

saídas de emergência, escadas de incêndio e três elevadores separados por cortinas metálicas (de 

acordo com o uso). O Teatro conta com 16 assentos para deficientes físicos e 10 para pessoas obesas.  

– Vagas de estacionamento: O Complexo JK conta com mais de 6 mil vagas. 

– Acima da Sala de Espetáculos, há um espaço para a realização de eventos privados. A sala é isolada 

acusticamente e fisicamente, conta com sacada e acessos independentes da área inferior, propiciando 

comodidade, privacidade e conforto aos convidados das duas salas. A tecnologia acústica garante que 

ambos os espaços possam ser utilizados simultaneamente.  

– Bares: O Teatro Santander conta, ainda, com dois bares à disposição do público. 

– Construtora: WTorre Engenharia e Construção S.A.  

– Escritório de arquitetura: Eskew+Dumez+Ripple  
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– Fachada: Edo Rocha Arquitetura 

– Infraestrutura do complexo 410 mil metros quadrados e reúne três torres empresariais, um edifício 

corporativo, um shopping de alto padrão e o Teatro Santander 

 

Sobre a WTorre 

O Grupo WTorre opera com foco em diferentes áreas de negócio: construção, propriedades comerciais, 

desenvolvimento imobiliário, logística, entretenimento, shoppings centers e infraestrutura. Durante 

seus mais de 30 anos de atuação, construiu cerca de dez milhões de metros quadrados no Brasil e no 

exterior. Os empreendimentos do grupo estabeleceram novos paradigmas de mercado, como o 

Shopping JK Iguatemi, o Allianz Parque e o WT Morumbi. 

Sobre a Iguatemi  

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (Iguatemi) é uma das maiores empresas full service no 

setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o 

desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de 

uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 17 shopping centers, 1 premium 

outlet e 3 torres comerciais, que juntos totalizam 715 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria 

correspondente a 443 mil m². A Companhia participa da administração de 16 dos seus 17 shoppings 

centers, do seu premium outlet e das suas torres comerciais. Adicionalmente, a Iguatemi possui 3 

greenfields de Premium Outlets, 1 expansão e 1 torre comercial em desenvolvimento. As ações da 

Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da Bovespa. 

Sobre o Santander Brasil 

O Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional, com ativos totais 

de R$ 677,5 bilhões e 32 milhões de clientes ao final do ano passado. A instituição conta com uma 

equipe de cerca de 50 mil funcionários e está presente em todas as regiões do País por meio de uma 

ampla estrutura, composta por mais de 3,4 mil agências e postos de atendimento bancário (PABs). 
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SERVIÇO 

Local: Teatro Santander Complexo JK. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ CEP: 04543-011 Itaim 
Bibi, São Paulo 

Capacidade: 2.085 lugares 

Assentos: O teatro conta com 16 assentos para deficientes físicos e 10 para pessoas obesas. 

Alvará de Funcionamento: nº 2016/03987-00, validade: 03/03/2017 

AVCB: nº 223326, validade: 02/02/2019 

  

X COM 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – Teatro Santander 

Luiz Guerra: (11) 2898-7489 – luiz.guerra@xcompr.com 
Renata Franca: (11) 2898-7464 – renata.franca@xcompr.com 
Alexandre Tsuneta: (11) 2898-7464 – alexandre.tsuneta@xcompr.com 

 

MARRA COMUNICAÇÃO  

ASSESSORIA DE IMPRENSA – Banco Santander  

(11) 3258-4780 / (11) 4561-6124 
Paulo Marra: paulo@paulomarra.com.br 

Vinícius Oliveira: vinicius@paulomarra.com.br 

 

FSB COMUNICAÇÃO 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – Complexo Iguatemi 

Letícia Teixeira: (11) 3165-9646 -  leticia.teixeira@fsb.com.br 
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