
Pra quem não conhece a  “Br igader ia”,  esta  é  uma gr i fe  de br igadeiros  que trabalha com 
muitos  produtos  a lém do tradic ional  br igadeiro.  Em suas  lo jas  encontramos bolos,  
cafés,  chocolates  quentes,  embalagens di ferenciadas,  forminhas  e  até  chaveir inhos em 
forma de br igadeiro.
O conceito  da marca nasceu da propr ietár ia  Taciana K al i l i  e  a  C .A.ST.  -  Companhia  de 
Arquitetura  e  Store  Design,  fo i  responsável  pelo  projeto de Arquitetura  e  Visual  
Merchadis ing.
I nspirou-se  nas  embalagens (ca ixas  de madeira  revest idas  com bandanas)  que eram 
ut i l izadas  para  vendas  de br igadeiro  através  de um s i te.  “A mistura  de bistrô  e  atel ier  
de costura ,  com mobi l iár io  ant igo traz  um cl ima de casa  de moça que recebe os  amigos 
para  um café  com br igadeiro” –  diz  autor  do projeto Adr iano Att ia ,  d i retor  da Cast .
A  marca se  tornou um desejo  de consumo para  qualquer  pessoa que já  provou os  mági-
cos  docinhos e  até  para  quem não provou a inda.
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Estréia  recheada!
Em uma edição com novo formato, o CASTNEWS volta com novidades!!

Brigadeiro com esti lo. . .

O talento é  o  motor  e  a  intuição é  a  guia  dessa  
empreendedora de 35 anos,  mineira  de Pouso Alegre 
que,  com um je i t inho cat ivante e  fa la   mansa,  vem 
construindo um caminho de sucesso i luminado pelo 
seu sorr iso  e  o  olhar  de admiração dos  que a  seguem.
Tudo começou quando Taciana adotou São Paulo 
como sua c idade,  após  ter  se  casado  pela  segunda 
vez  e  mudado com os  t rês  fi lhos  de M inas  Gerais  para  

Brigadeiro chique!!

Taciana K al i l i  ta lvez  não pudesse imaginar  que seu apurado senso estét ico,  sua formação em administração de empresas  e  
uma paixão voraz  por  br igadeiros  formasse a  per fe i ta  combinação que a  levou a  cr iar  a  marca 

A história  da marca

Arquitetura

prefer ido,  de di ferentes  sabores  e  cores.  A  proposta  causou del ic ioso burbur inho entre  os  
convidados e  não deixou rastros  –  a  mesa arrasou.  No dia  seguinte,  todos começaram a l igar  
pedindo mais  e  ass im ela  passou a  atender  encomendas.  Cr iat iva  e  i r requieta ,  Taciana desen-
volveu uma caixa  di ferente para  embalar  os  br igadeiros  que passou a  entregar  e  procurou uma 
marca de moda para  ser  sua parceira  no desenho das  caixas.  L inda,  a  ca ixa  também conquistou 
os  olhos  de seus  fiéis  seguidores.  E  os  pedidos  foram crescendo. . .  

Em pouco tempo,  o  apar tamento da famí l ia  ficou cheio de 
caixas,  começaram a aparecer  cozinheiras  em todas  as  bocas  
do fogão e  Taciana ouviu um ult imato do marido:  ou os  
br igadeiros  ou e le. . .  E la  então sa iu  de casa ,  com os  br iga-
deiros,  as  ca ixas  e  a  equipe e  inaugurou sua pr imeira  lo ja ,  
em um grande Shopping Center  de São Paulo,  em março de 
2010. . .

que hoje  é  s inônimo do doce mais  amado do país  –  a  Br igader ia .  Mas  se  não imaginou,  soube 
aproveitar  a  opor tunidade.  Determinada,  v is ionár ia  ou abençoada,  e la  soube enxergar  a lém e 
seguir  no rumo que traçou para  seus  projetos  –  em dois  anos,  a  Br igader ia  possui  nove unidades  em 
São Paulo e  inter ior  do Estado e  in ic ia  a  marcha para  insta lar  as  i r res ist íveis  lo jas  recheadas  de 
docinhos no R io  de Janeiro.

a  capita l  paul ista .  Na festa  de aniversár io  do mar ido,  imaginou uma surpresa  e  
decidiu  cr iar  uma mesa de sobremesas  ut i l izando apenas  br igadeiros,  seu doce 



Aconteceu entre  os  dias  24 e  28 de Abr i l  a  Feira  da I luminação em São Paulo,   EXPOLUX,   que em sua 13º  edição trouxe 
novidades,  modernidade e  tudo de mais  ecologicamente correto.  
Profiss ionais  da área e  c l ientes  finais  est iveram na fe i ra  e  confer i ram expositores  como as  designers  Hel izar t ,  L i t tman 
L ight ing,os  fabr icantes  Phi l ips  e  GE,  entre  outros.

I luminação moderna. . .

Um dos produtos  mais  comentados,  também apresentado na fe i ra ,  fo i  o  LED.   
E  como não fa lar  dele,  que é  exemplo de inovação,  economia e  design? 
É  ut i l izado há um bom tempo e  em larga escala  pela  c idade de
 

Na arquitetura ,  tanto no varejo  como res idencia l ,  o  LED também está  
conquistando seu espaço.
Um exemplo desta  apl icação são as  peças  diver t idas  cr iadas  pelo  designer  
holandês  Pieke Bergmans,  que lançou luminár ias  que parecem ‘derret idas’ 
mas que na verdade não são,  e las  foram moldadas  em cr ista l .  E  adiv inhem:  
i luminação fe i ta  por  LEDs!

São Paulo e  fo i  responsável  por  uma 
economia de energia  notável  em 
todo o estado.
Empresas  como NovaDutra ,   RodoA-
nel  e  ViaQuatro já  ut i l izam o LED em 
i luminação de rodovias,  ruas,  
túneis .

 

 

A Basko é  uma nova marca cr iada especia lmente para  
atender  a  demanda em calçados mascul inos  modernos e  
com um bel íss imo acabamento ar tesanal .
O conceito  da lo ja  fo i  inspirado em ant igas  fábr icas  de 
calçados,  ut i l izando elementos  industr ia is  e  rec ic lados das  
décadas  de 50 e  60.
Nessa  época,  de nacional ização e  respeito  a  figuras  
públ icas,  os  ant igos  empresár ios  mantinham nas  paredes  
dos  seus  escr i tór ios  as  imagens dos  pres identes  da 
Repúbl ica ,  personagens impor tantes  da histór ia .
O Visual  M erchandis ing desenvolv ido pela  Cast ,  ut i l iza  nos  
displays  e  expositores  mater ia is  rec ic lados de vár ias  
espécies  como madeira  crua,  latas  de mater ia l  químico,  
válvulas  de pressão,  chapas  metál icas,  lonas  de caminhão 
e  tubos de conexão,  que se  t ransformam em 
precificadores,  por ta  bolsas  e  bandejas  expositoras  para  
calçados e  acessór ios.  Vidros  com ferragens e  parafusos  
velhos,  facas  de cor te  de couro,  latões  e  ferramentas,  
completam o c l ima da ant iga fábr ica .

Marc a nova com tradição. .

Vale  a  pena!
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Direção Geral: Arq. Adriano Attia - Diretor de Arquitetura
                   

G avetas  de arquivo v i ram pratele i ras  com cabeças  de manequins  sem acabamento,  para  
exposição de chapéus e  echarpes.
Tudo para  fazer  com que a  modernidade e  o  est i lo  dos  produtos  br i lhem com os  
contrastes  do projeto arquitetônico.
As  lo jas  do Shopping Anál ia  Franco e  São Caetano já  estão aber tas  para  quem quiser  
confer i r.

 

Visual  Merchandising
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