ARQ TAILOR’S

A excelente combinação entre
a arte e a elegância
Situado no Chiado, ARQ Tailor’s é um atelier de arquitetura e design
de interiores que se diferencia no mercado pelo seu conceito de
tailor-made. Cada projeto é um desafio para os seus profissionais
que, com brio, o superam sempre com grande sucesso.
A ARQ Tailor’s desenvolve peças de mobiliário e acessórios com
assinatura própria que podem ser encontrados no seu Showroom
situado no histórico edifício Jalco, também no Chiado.
► Define-se como um atelier tailor-made.
Os seus projetos assentam sobre um estilo muito próprio, onde reina a criatividade
e a arte “Porque todos os espaços merecem uma experiência de arte relevante e
emocionalmente envolvente”. É inevitável
não sentir esta conexão, por mais modernista que seja a tendência dos espaços.
No meio de toda esta criação, há uma espécie de magia que faz com as pessoas se
surpreendam positivamente pelos padrões propostos. E depois se enlevem! É
aqui que reside a alma do trabalho da ARQ
Tailor’s, um atelier de arquitetura e design
de interiores, sediado em Lisboa e representado pela arquiteta Ana Castro Alegre.
Antes mesmo de abrir este espaço, num
prestigiado bairro do Chiado, Ana Castro
Alegre trabalhou, por conta própria, durante mais de sete anos. Surgiu a oportunidade de, em 2014, desenvolver um grande
projeto para um cliente asiático e foi por essa altura que resolveu apostar na empresa. Criada a estrutura, começou a desenvolver diversos projetos de design de inte-

riores e, dado o exito alcançado, ocorreu a
necessidade de alargar o âmbito de atuação da ARQ Tailor’s. “Foi acontecendo por
paixão e no sentido de dar resposta ao
mercado cuja consequência é notória nos
nossos projectos de chaves-na-mão. No
passado era o cliente que procurava o
construtor para executar o seu projeto
mas, agora, a sua exigência é tal, que o
cliente vem diretamente ao arquiteto solicitar a obra completa. E tem muita lógica
porque nós, melhor do que ninguém, temos a capacidade de controlar e garantir
que tudo fique exatamente igual ao que
projectamos”, conta. Por essa mesma razão, a ARQ Tailor’s aposta geralmente nos
mesmos empreiteiros. “Não são empresas
de grande dimensão, mas são empresas
com quem gostamos de trabalhar e que
nos dão abertura para interagir, alterar ou
antecipar muitos percalços que acontecem
em obra. Eles dão-nos a confiança que precisamos e nós garantimos ao cliente um resultado mais personalizado e eficiente, de
acordo com as suas expectativas”.

Ana Castro Alegre

Atelier artístico
O traço criativo e artístico da ARQ Tailor’s
é bem visível em todos os seus projetos,
que se distinguem, também, pela sua
elegância, contemporaneidade, singularidade e intemporalidade. Os espaços
seduzem muito, graças ao design de artigos de assinatura própria. Por isso define-se, um atelier tailor-made, pela particularidade desses mesmos artigos serem fabricados em território nacional.
Desta forma, consegue desenvolver-se
um projeto que vai realmente de acordo
às necessidades específicas de cada
cliente. E por mais que o cliente já tenha
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a definição daquilo que pretende para o
seu projeto, para Ana Castro Alegre, “se
o cliente vem até nós é porque precisa
da nossa ajuda. É aqui que nós entramos
é aqui que sobressai a nossa capacidade
de fazer com que se encaixem nos nossos padrões e se enlevem pelas nossas
propostas. Temos muitas vezes de os fazer entender a razão das nossas escolhas e, para mim, esta é a fórmula mais
inteligente de se estar nesta área. Agrada-me bastante quando os clientes intervêm nos projetos. Esta interação demonstra vontade de participar, de interagir e isso, no meu ponto de vista, é muito

possitivo. Cada projecto é único e dedicamos-nos muito intensamente dando
muito de nós para que tudo saia perfeito,
esperando sempre que o cliente volte a
querer os nossos serviços. Não há reconhecimento maior, para o nosso trabalho, que aquele que resulta do facto dos
clientes, dada a sua satisfação, continuarem a preferir o nosso trabalho, entregando-nos novos projetos”.
Mas, mesmo antes de chegar ao projeto final, é importante que se faça uma boa
preparação do projeto “Quando o cliente
chega até nós, é feito um briefing para conhecer o cliente e perceber exatamente
aquilo que pretende. Como base no conceito do projecto a desenvolver elaboramos propostas e respetivos mood boards
de apresentação. Depois de o conceito
agarrado, layouts definidos e aprovação
do cliente partimos para uma outra fase
que passa pela definição de todo o mobiliário, tecidos, cores, entre outros, onde a
coordenação é a peça mestra. Uma das
fases mais importante do nosso trabalho
acontece interna e exatamente nesta fase, nomeadamente ao nível das peças
que se vão produzir. O acompanhamento
aos fornecedores é fundamental e transversal a todas as fases do produto desde a
sua conceção à sua produção e entrega
ao cliente. É aqui que garantimos a qualidade dos nossos produtos e satisfação do
nosso cliente”, explica a arquiteta.
Gerir os timings, nem sempre é fácil, sobretudo quando se depende de terceiros.
“É óbvio que quando os clientes vêm os
nossos projetos no papel, querem tudo no
imediato por isso a questão tempo é sempre um tema muito sensível. Recorremos,
maioritariamente, a artesãos nacionais, o
tempo torna-se o nosso maior amigo por-

que, assim, conseguimos ter um maior
controlo da produção e do produto. Em todo este processo a missão é garantir a satisfação do cliente e superar as suas expectativas”, acrescenta.

cado surge, sobretudo, para dar resposta
à procura emergente de projetos portugueses, pelo mundo fora, e, por isso, a arte nacional está sempre muito bem vincada, para evidenciar a sua presença.
A adaptação cultural torna-se assim um
desafio para o atelier e por isso Ana Castro Alegre considera que viajar, é uma
parte fundamental do seu trabalho onde
procura, constantemente, recursos de
design que alimentem e aportem valor
aos projetos que desenvolve.
A nível nacional, a presença da ARQ
Tailor’s é visível essencialmente em Lis-

Projetos nacionais
e internacionais

Uma das grandes bandeiras da ARQ
Tailor’s é a sua projeção internacional.
O atelier, com apenas três anos de existência, já desenvolveu projetos para Madrid, Salamanca, Paris e, mais recentemente, para o Dubai. A aposta neste mer-

boa, Cascais, na Costa Vicentina e no Algarve. Em Lisboa, para além do atelier, detém um showroom, num dos edifícios
mais emblemáticos do Chiado, aberto por
marcação, com cerca de 150 metros quadrados. Neste espaço, é possível encontrar ambientes contemporâneos, mobiliário e acessórios de várias marcas internacionais que o atelier utiliza em alguns dos
seus projetos. É claro que, aqui, podemos
encontrar ainda alguns artigos de mobiliário e acessórios diversos, exclusivos da coleção assinada pela ARQ Tailor’s.
Uma estrutura sólida

“É PROVÁVEL QUE TENHAMOS DE CRESCER
PORQUE PERSPETIVA-SE UM AUMENTO DO
VOLUME DE TRABALHO MAS NUNCA TEREMOS
UMA ESTRUTURA DE GRANDES DIMENSÕES,
O CLIENTE GOSTA DE VER UM ROSTO A CUIDAR
DO SEU PROJETO E TEMOS, DESTA FORMA,
CONSEGUIDO DAR RESPOSTA AO MERCADO”
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Embora a estrutura do atelier seja constituída por quatro profissionais, ele garante
uma resposta rápida e adequada graças à
sua experiência e formação. Quando a necessidade assim o obriga, recorremos a
equipas externas para nos dar apoio ao
projeto. Mas sempre com a supervisão e
coordenação da nossa estrutura. Para
Ana Castro Alegre, o objetivo da ARQ
Tailor’s nunca foi ter uma estrutura humana de grandes dimensão e é isso que pretende manter nos próximos anos. “É provável que tenhamos de crescer porque
perspetiva-se um aumento do volume de
trabalho mas nunca teremos uma estrutura de grandes dimensões, o cliente gosta
de ver um rosto a cuidar do seu projeto e
temos, desta forma, conseguido dar resposta ao mercado”.
Desde que a ARQ Tailor’s se iniciou, em
2014, tem vindo a assumir um crescimento ao longo dos seus três anos de existência. Se o ano de 2016 foi bom, o de 2017
superou todas as expectativas, perspetivando-se, assim, um futuro risonho para
este atelier de arquitetura e design de interiores.

