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Uma nova conexão com  a sua casa 



Nós
Queremos ajudar as pessoas a construir uma conexão maior
com a sua casa ,  através de um olhar mais atento ,  generoso
e empático .

Uma casa com a cara de quem nela mora .  Onde cada espaço
não seja uma repetição em escala ,  mas a expressão de um
esti lo (ou vários ) .

Uma casa onde o que desperta sentimento é posto nos
ambientes :  objetos ,  móveis ,  plantas ,  desejos ,  lembranças e
atitudes .  <3



Carnavalesca de carteirinha,
Lígia é mãe, arquiteta e
desenroladíssima. Formada na
UFPE, construiu sua carreira
trabalhando em projetos
nacionais e internacionais,
dentro de construtoras como
Odebrecht Realizações e
Urbanova Empreendimentos
Imobiliários. Atualmente, estuda
Ferramentas de Gestão e
Projeto pela Máster BIM. 

Entusiasta do morar,
consultora de decoração,
escitora, empreendedora e
guiada pela intuição. Anoca é
caçadora das melhores
tendências, amante de paredes
coloridas e adora uma
mudança de casa e cidade.
Produz conteúdo há mais de 12
anos para o seu blog "A casa
que a Minha Vó Queria" um dos
mais relevantes do Brasil
dentro do nicho arquitetura e
decoração. É mãe dos
pequenos Vini e Bê. 

Ana Medeiros  

Lígia Garcia



Papo na Varanda | Consultoria

Para quem precisa de um apoio, uma luz, um norte. Vamos
te ajudar a despertar o seu eu criativo, bater um papo
sobre a sua relação com a casa e te auxiliar com dicas,
sugestões, ideias.

Prosa no Sofá | Projeto Online

Aqui a gente vai um pouco mais além. Te apresentaremos, de
forma mais detalhada através de um projeto 3D,  como ficará
seu ambiente. Nele, cada objeto, cor, móvel, palpite, estará
visível e você já conseguirá visualizar a sua casa prontinha.

Téte a Téte | Presencial

Sabe a sensação de chegar em casa e encontrar
tudo lindamente arrumado, cheiroso e limpinho? A
gente só não faz mágica, mas entregaremos seu
projeto completo, da idealização à decoração final,
no ambiente da sua escolha.

O que você precisa?



02 encontros online (até 1h cada); 
Briefing/Fotos
Moodboard - Painel de imagens dos
móveis objetos e paleta de cores;
Lista de compras com objetos, móveis
e demais especificações;
Grupo no whatsapp por 20 dias, pra
gente tirar algumas dúvidas e
combinar detalhes. 

Papo na Varanda

Encontros presenciais;
Moodboard - Painel de imagens
dos móveis objetos e paleta de
cores;
Lista de compras com objetos,
móveis e demais especificações;  
Imagens 3D com a ambientação
proposta;
Projeto de Reforma - plantas
baixas com indicação de paredes
a demolir e construir;
Planta de Pontos elétricos e de
iluminação - indicação de pontos
novos ou relocação de pontos
existentes;

Téte à Téte

O que tem em cada plano? 

02 Encontros online (até 1h cada);
Moodboard - Painel de imagens
dos móveis objetos e paleta de
cores;  
Planta baixa;
Lista de compras com objetos,
móveis e demais especificações;  
Imagens 3D com a ambientação da
proposta;
Grupo no whatsapp por 20 dias,
pra gente tirar algumas dúvidas e
combinar detalhes.
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Para ambientes com até 15m² 

1º ambiente = R$ 800,00
2º ambiente = R$ 720,00 
3º ambiente = R$ 680,00 

Papo na Varanda

Para ambientes com até 15m² 

1º ambiente = R$ 1.300,00 
2º ambiente = R$ 1.170,00 
3º ambiente = R$ 1.105,00  

Sem limite de tamanho.
Valores variáveis de acordo com o
escopo do projeto. 

Téte à Téte

E os valores? 
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Como funciona?

Ao escolher o seu plano, te
enviaremos uma forma de 

 pagamento dos 50% do valor total.

1º pagamento

Vamos bater um papo contigo para
explicar os próximos passos e marcaremos

a primeira reunião, online ou presencial,
dependendo do plano escolhido. 

Grupo Whats

Realizaremos as reuniões do plano
escolhido, de acordo com o cronograma,

e apresentaremos o projeto final. 

Entregas

Com o projeto aprovado e entregue, te
enviaremos uma forma de pagamento dos

outros  50% e manteremos o grupo do
whatsapp por mais 20 dias para dúvidas. 

2º pagamento
Você tira suas dúvidas com a gente,

via Instagram ou Whatsapp.

Primeiro contato



Prazos
Prazo médio de 30 dias úteis. 

Papo na Varanda

Prazo médio de 30 dias úteis.

Prosa no sofá

A combinar. 

Téte à Téte

O prazos de cada projeto
variam de acordo com a sua
complexidade. 



Ainda ficou com dúvidas? 
Fala com a gente ;)

em breve

SITE

(11) 95316-5269 
(81) 99813-7654 

WHATSAPP

maisqmorar@gmail.com

EMAIL

@maisqmorar

INSTAGRAM
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