
 

 

 

 

 

CONSULTORIAS DE DECORAÇÃO  
AMBIENTES, MODELOS, VALORES E PRAZOS 

 

DIVISÃO DOS AMBIENTES EM PEQUENOS/MÉDIOS/GRANDES PELA COMPLEXIDADE: 

         
PEQUENO MÉDIO GRANDE 

 
-BANHEIRO 

-LAVABO 

-HALL 

-VARANDA PEQUENA 
 

                             

 

 

-AMBIENTES COM BAIXA 

COMPLEXIDADE 

 
- QUARTOS  

- SALAS  

- ESCRITÓRIO/HOME OFFICE 
 

 

 

 

 

-AMBIENTES COM MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 
-AMBIENTES CONJUGADOS 

(SALA ESTAR+SALA JANTAR / SALA DE 

JANTAR + COZINHA / ETC) 

-ÁREA EXTERNA 

-ÁREA DE LAZER 

 

 

 
-AMBIENTES COM ALTA 

COMPLEXIDADE 

*Para a consultoria, só é possível escolher até 3 ambientes, 

  
PREÇOS:  

 

                 

                         

 

MODELO 

MOODBOARD   

PEQUENO MÉDIO GRANDE 

CONCEITUAL R$99,00 - R$139,00 R$149,00 - R$179,00 R$199,00 - R$219,00 

LAYOUT R$199,00 - R$250,00 R$239,00 - R$330 R$279,00 - R$410,00 

3D R$569,00 R$639,00 R$769,00 

 

 

PRAZOS: 

 

1 AMBIENTE: de 3 a 5 dias 

2 AMBIENTES: 7 dias 

3 AMBIENTES: 10 dias 

 

 

 

 

AMBIENTE 
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O QUE É CONSULTORIA?  

 

Diferente do que muitos pensam, consultoria não é projeto, é um serviço feito de forma online, que de 

maneira rápida e personalizada, identifica o problema do cliente e encontra uma solução, orientando-o 

para possíveis mudanças que podem ser feitas e dando sugestões de compras assertivas, para ter o 

ambiente que deseja, visando sempre o custo x benefício. 

É a opção mais acessível para aqueles que gostariam de uma "ideia" de decoração e não conseguem 

arcar com o custo de um projeto. Escolhe-se um dos modelos de Moodboard e a partir dele é feito um 

briefing para entender a necessidade do cliente e um teste de estilo para que a elaboração da consultoria 

esteja de acordo com o gosto dele. 

A planta do ambiente é necessária para que a consultoria sugerida seja feita com base na realidade, no 

entanto, por se tratar de uma ideia e não de um projeto, não são entregues medidas. 

 

 

OS PRODUTOS: 

 

→ Moodboard – quadro/mood – em que se traduz visualmente o conceito principal do 

ambiente. Com sugestão de cores, referências de móveis, revestimentos e itens decorativos 

para serem usados no ambiente. (escolhido após conversa com cliente) 

-Conceitual – ideia do ambiente que passou por consultoria apresentada de forma conceitual, 

sem localizar no espaço.  

-Layout – planta baixa localizando a posição dos móveis sugeridos – sem medidas 

-3D – modelo tridimensional demonstrando como a sugestão de revestimentos aplicados e os 

móveis ficam no ambiente. 

→ Shopping List/Lista de compras – lista detalhada dos itens sugeridos, com dimensões, cores, 

referências para o cliente comprar (se desejar). 

→ Lista de Fornecedores – lista com fornecedores para encontrar os itens do Shopping List. 

 

AO ESCOLHER UM DOS SERVIÇOS 

 

O QUE ESTÁ INCLUSO? O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO? 
 

- 1 REUNIÃO ONLINE  

- MOODBOARD ESCOLHIDO 

-ENVIO DA APRESENTAÇÃO POR E-MAIL 

- 2 ALTERAÇÕES (SE NECESSÁRIO) 

- SHOPPING LIST E LISTA DE FORNECEDORES 

- LISTA DE AFAZERES PARA A 

TRANSFORMAÇÃO 

 

- QUALQUER MEDIDA LOCALIZANDO OS 

ITENS 

- GESTÃO DE OBRA 

- IMPRESSÃO DO PROJETO 

- CUSTO COM QUALQUER TIPO DE MATERIAL 

E FORNECEDOR 

- LEVANTAMENTO TÉCNICO 

- VISITA TÉCNICA 

 

*SE O CLIENTE DESEJAR QUE A PROFISSIONAL FAÇA A GESTÃO DA TRANSFORMAÇÃO SERÁ 

NECESSÁRIO CONTRATAR A PARTE. 
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