
Introdução ao projeto

Seja bem-vindo (a). Aqui você poderá compreender as três 

etapas principais de um projeto de interiores, que incluem: 

estudos preliminares, anteprojeto e projeto executivo. 

Apesar de parecerem nomes técnicos complicados, 

explicarei como funciona nosso contato do início ao fim e 

as apresentações e documentos que você terá acesso ao 

longo de todo projeto!



Primeiro, vamos conversar...

Assim que você solicitar o projeto de interiores por email,

telefone ou no meu site, será enviado um retorno agendando

uma entrevista pessoal para que eu conheça seu espaço e

entenda suas reais necessidades, desejos e sonhos. Sim, não é

possível realizar orçamentos online por que preciso analisar

todo o ambiente, seus hábitos, seu estilo para que o projeto seja

viabilizado da melhor maneira possível.

Na reunião presencial nós realizamos uma entrevista e eu

também faço as medições do seu ambiente e tiro algumas fotos

para ter como arquivos. Somente após este primeiro contato que

posso calcular o real orçamento, que é feito por hora técnica e

não metro quadrado. Concorda que um apartamento de 30m²

exige muito mais projeto e planejamento do que uma casa de

90m² que tende a ser espaçosa? Por isso seria injusto cobrar

pelo metro... Mas prometo que em até 24 horas será enviada a

proposta de contrato.



Entrevista feita... 

Após coletar todas as informações para os estudos e execução

do projeto, é encaminhado uma proposta de contrato em seu e-

mail que explica cada etapa do projeto e o que será realizado à

cada mês (detalhe: é o que você também vai conferir nessa

apresentação). Além das etapas, o contrato mostra os

honorários, formas de pagamento, cronograma da obra entre

outros detalhes. Em anexo, você recebe a tabela de horas

técnicas que mostra quando tempo eu gasto em cada item do

projeto (essas horas são calculadas de duas formas diferentes:

para áreas molháveis – banheiros, cozinhas e áreas de serviço –

e para áreas sociais. Em questões de lógica, gasta-se um pouco

mais de tempo para realizar o projeto em áreas molháveis pois

existem muitos detalhes a serem especificado, como

revestimentos, acabamentos, marcenaria, serralheria, etc.

Aprovando o contrato, será encaminhado duas vias para

assinarmos e darmos início ao seu sonho!



Estudos preliminares

Chegamos a primeira etapa do projeto. Aqui eu quero te

conhecer um pouco mais: seus gostos, suas preferências, seu

estilo e hábitos em seu espaço.

Então, em nossa segunda reunião eu apresentarei uma pesquisa

desenvolvida com base no que captei da sua personalidade, de

suas idealizações e do que podemos melhor em cada metro do

seu espaço.

O que você for aprovando ou reprovando ajuda muito na

concepção do melhor projeto possível! Após essa captação eu

inicio o desenho da planta baixa e a sugestão de algumas

disposições de layout. (O que é isso? Segue ao lado)



Planta baixa, layout ...
Tradução, por favor

Ok, os termos parecem complicados mesmo, mas vou te provar

o contrário:

PLANTA BAIXA: desenho da planta da sua casa/do seu espaço

vistos de cima, onde mostra a posição dos móveis, o tipo de

piso, local das louças, pontos de luz, tomadas, entre outros

elementos essenciais para compreensão do projeto. A partir da

planta baixa original é que começa a composição de uma nova

proposta em layout.

LAYOUT: é a nova disposição completa do projeto, com todos os

elementos já citados anteriormente. Para os estudos

preliminares são feitas aproximadamente 4 propostas de layout

e vamos alinhando no decorrer do projeto até chegar a melhor

solução.



Definimos a essência!

Após a definição da essência do seu espaço, iniciaremos os

estudos de cores, texturas, acabamentos, revestimentos e muito

mais.

Lá vamos nós para mais uma apresentação, sendo que dessa

vez eu te mostro uma média de três opções para cada item dito

acima. Isto é, baseado nos seus gostos e preferências, posso te

sugerir três tipos de revestimentos, propostas de cores, tipos de

objetos, de mobiliário justamente para ter sua aprovação final.

Claro que, às vezes, mesmo com apenas três opções é possível

ficar em dúvida, mas estou aqui para auxiliá-lo na descoberta de

suas preferências e necessidades mais essenciais.

Nesse momento eu também já inicio os primeiros orçamentos,

para fazer um comparativo e você verificar qual o melhor custo

benefício para o momento.



Gostei, amei, não gostei...
Me apaixonei!

Funciona exatamente assim! Digamos que eu fique pelas lojas

garimpando o que há de melhor para o seu espaço, reúno todas

as informações e te mostro em uma apresentação. Você precisa

ser extremamente sincero: gostei, amei, odiei esse

revestimento, essa cor, essa poltrona. Por que só assim

aumentam minhas probabilidades de acertar em tudo, nos

mínimos detalhes.

Ah, também sei que é difícil escolher algo sem ter uma visão

real de como seu ambiente vai ficar. É para isso que eu também

te entrego as perspectivas renderizadas (novamente, o que é

isso? Segue ao lado  )



Perspectivas Renderizadas

Desenhos técnicos são importantes na concepção do projeto de

interiores, mas imagens e fotos também são fundamentais para

termos uma real noção de como ficará o ambiente. Para isso

existem as perspectivas renderizadas, que são imagens criadas

por software específico e que criam fotos bastante realistas e em

escala, mostrando exatamente como ficará seu espaço.

Isso permite que as escolhas de revestimento, materiais,

mobiliário e iluminação sejam exatas.

Mas, se de repente você gostou de tal elemento, mas na

imagem não ficou tão bom quanto o esperado, eu faço as

alterações necessárias até chegarmos ao resultado final e

satisfatório.



Áreas sociais, íntimas e molháveis

O projeto de interiores é definido por meio destes três tipos de áreas: as

sociais correspondem ao hall e salas, as íntimas são conhecidas como os

dormitórios e as molháveis se caracterizam pelos lavabos, banheiros,

áreas de serviço e cozinhas.

Dentro do seu projeto podem ser contempladas as três áreas (no caso de

projetos completos) ou somente uma ou duas. Devo dizer que ás áreas

molháveis são as mais complexas, porque envolvem a escolha do

revestimento, os materiais de assentamento, o tipo de paginação, a

especificação das pedras (granitos, mármores ou quartzos), a escolha das

louças, entre outros detalhes.

Para todos os tipos de área, a sequência do projeto é:

1) Apresentação de revestimentos e cores

2) Apresentação dos tipos de pedras e acabamentos (caso tenha)

3) Apresentação de mobiliários, acessórios e adornos

4) Apresentação final do cronograma de obra e orçamentos finais

5) Consultoria em lojas especializadas



Consultoria e cronograma

Já passamos por toda a parte mais complexa, apresentei a lista de

orçamentos e já definimos o melhor custo-benefício.

Agora é o momento de criação do cronograma de obra, de compras e

entregas. Para fecharmos cada orçamento, eu desenvolvo o projeto de

consultoria, onde visito as lojas com você no intuito de orientá-lo e

escolhermos tudo o que mais se aproxima do projeto real.

Isto porque algumas vezes, podemos encontrar uma peça ainda mais

funcional, mais bonita e trocarmos, o que é totalmente comum dentro do

projeto de interiores: ajustes, adaptações, inovações, etc.

Em geral a área de marcenaria, planejados e pedras demoram mais para

chegar (30 à 40 dias) e, por isso, são os primeiros setores que

procuramos fechar orçamento.

Combinaremos os melhores horários e dias para visita nas lojas

especializadas e também acompanho a obra para garantir que tudo seja

viabilizado sem imprevistos.


