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A C.A.ST.  -  Companhia  de Arquitetura  e  Store  Design,  sabe que 
nada é  melhor  para  o  lo j ista  que encontrar  uma parcer ia  que lhe 
forneça desde a  cr iação do conceito  da marca ,  logot ipia ,  
papelar ia ,  cr iação de s i te,  desenvolv imento de manequins,  v i t r ines  
temáticas  com a logíst ica  de distr ibuição,  desenvolv imento de 
equipamentos  e  displays,  t r i lha  sonora ,  manual ização e  books  de 
v isual  merchandis ing,  projeto arquitetônico completo com 
projetos  complementares  e,  finalmente,  a  execução da obra ,  ou 
seja . . .  Um cardápio completo para  sua gestão v isual  de lo ja .  
Quem é um pouquinho mais  “ant igo”,  lembra de um “reclame” de 
época que diz ia :  “entregue as  chaves  a  Henr i  Matarasso”,  daquela  
lo ja  de móveis  que prometia  entrar  em sua casa  e  entregá- la  de 
volta  completa  e  l indiss ima!  Mais  ou menos a  mesma histór ia ,  
porém bem mais  moderna!  
Para  tanto,  estamos abr indo mercado para  a  execução das  obras,  
com o mesmo compromisso de sempre:  de manter  o  melhor  preço 
do mercado,  a  busca da melhor  qual idade e  do melhor  
atendimento,  antes,  durante e  depois  da construção da obra .  
Nossos  parceiros  de construção atendem operações  de varejo,  ta is  
como:  Fast  Shop,  Adidas,  Alcaçuz,  Lenny,  Trousseu e  outros  vár ios.  
Vamos então,  nessa  fase  cr í t ica  de mercado,  cor tar  custos,  mas não 
cor tar  invest imentos.  

Combinados?  

Nós acreditamos no futuro.  

Barulho Bom... 
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S chool  in  Color

Mundo colorido

Uma das  maneiras  mais  fáceis  de tornar  um espaço chato v ibrante é  usar  
cores.  No entanto,  como muitos  de nós  podemos lembrar,  opor tunidades 
óbvias  de fazer  i sso foram perdidas  ao longo de décadas  nas  escolas,  
univers idades  e  centenas  de outros  lugares  onde os  jovens passam 
longos per íodos.  Fel izmente,  hoje  as  cr ianças  têm mais  sor te  -  pelo  
menos nesta  escola  em Amsterdã.  

 Show!  

GHD -Leeds
Escr i tór io  da GHD em Leeds,  RU,  responsável  pela  e laboração e  fabr icação do must-have tratando -se de cabelos,  secadores  e  as  famosas  chapinhas,  
que são as  melhores  amigas  para  muitas  mulheres.  O objet ivo do espaço futur ista  é  t ransmit i r  o  senso de est i lo  e  exclus iv idade da marca para  o  
mercado local .  

M issão cumprida!  

High-Tech
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Talvez  a lguns desconheçam. . .
Marcas  internacionais  que resolvem abr i r  lo jas  aqui  na  nossa  
terr inha e  que,  por  obr igação de diretr izes  (ou fa l ta  de confiança 
na nossa  i l ibada safra  de arquitetos  nacionais )  impor tam seus  
projetos  arquitetônicos  das  suas  sedes  internacionais ,  não podem 
executar  ta is  obras  de ar te,  se  não houver  um processo da 
nacional ização desses  projetos.  
Ex istem escr i tór ios  especia l izados nesse t ipo de t rabalho e  a  
C .A.ST. - Companhia  de Arquitetura  e  Store  Design é  um deles.  
O processo consiste  em traduzir  as  plantas  para  l ingua 
por tuguesa,  adaptar  os  desenhos às  normas nacionais  e  às  
sol ic i tações  dos  shoppings centers,  adequar  termos técnicos  
descr i tos  em “arquiteturês”,  e ,  por  fim,  um arquiteto bras i le i ro  
deve ass inar  a  responsabi l idade técnica  do projeto enviado pela  
marca estrangeira .  
Para  que esse  arquiteto assuma essa  responsabi l idade sobre um 
desenho que não é  dele,  a  planta  prat icamente tem que ser  
estudada e  redesenhada,  em detalhes  e  o  projeto totalmente 
refe i to.  
O mesmo ocorre  para  casos  inversos :  se  um arquiteto bras i le i ro  
envia  um projeto para  execução no ex ternior,  devem ser  fe i tas  
todas  as  adaptações  necessár ias  para  execução local .  
E  coisas  outras  muito interessantes  acontecem. . .  
A  Colcc i ,  por  exemplo,  com uma rede de mais  de cem lojas  no 
Bras i l  e  ex ter ior  (Espanha,  Por tugal ,  Malta ,  I lha  Reunion,  
Guatemala ,  Estados Unidos,  Japão,  entre  outros) ,  precisou 
adaptar-se  para  a  entrada na Arábia  Saudita  (veja  matér ia  abaixo)

Design Thinking
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Vila  S ofa -  Amsterdã

Nesta  lo ja  de design (de mobi l iár io,  produto,  inter iores,  des ign 
tr id imensional ,  arquitetura  e  ident idade de eventos) ,  que fica em 
Amsterdã,  os  funcionár ios  possuem “caixas-  carr inho” para  que,  na  hora  
de fechar  a  compra,  o  c l iente  não tenha que se  dir igi r  até  um balcão.  O 
caixa  vem até  e le.  

Para  a  implantação do projeto da rede Colcc i  no Or iente 
Médio,  especificamente na Arábia  Saudita ,  a lgumas 
adequações,  tanto na arquitetura  quanto no v isual  
merchandis ing,  t iveram que ser  real izadas  no projeto das  
lo jas,  devido à  cultura  re l igiosa  local .  
As  mulheres  sauditas  não podem provar  roupas  na lo ja .  
Provadores  são proibidos.  Os  manequins  não podem ter  
cabeças  e  as  manecas  perdem seus  mamilos.  A  
cr iat iv idade tem que “rolar  solta” também na 
comunicação v isual .  Banners  e  indoors  não podem 
mostrar  mãos,  cabelo e  rosto das  top models  das  
campanhas publ ic i tár ias. . .  
É  obr igatór io  também,  em todas  as  v i t r ines,  a  apl icação 
do logo em árabe.
Tudo isso é  fiscal izado pela  pol íc ia  re l igiosa  local ,  
chamada de Mutawa.

Arquitetura + Rel igião

Vinte e  quatro containers  de navio  serão reajustados e  
t ransformados na Puma Cit y,  um prédio de negócios  e  
eventos  que está  v ia jando ao redor  do mundo com o 
Navio da Puma.  O prédio é  completamente 
desmontável  e  v ia jará  em navios  de carga.  S erá  
montado e  remontado diversas  vezes,  conforme 
atracar  em di ferentes  por tos  internacionais .  

Viajando pelo mundo.. .
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