
IDEIAS E CONCEITO



Este serviço é ideal para você que necessita apenas de esclarecimentos pontuais ou dicas para melhorar o

aproveitamento dos ambientes de sua residência ou espaço comercial. De maneira geral, a consultoria tem

como objetivo te fornecer informações básicas para que consigas modificar estas áreas com soluções

práticas e funcionais.

Aqui no MEZCLA, comumente comparamos a nossa consultoria com uma consulta médica, pois você

marcará a hora conosco, nos trará suas dúvidas ou reclamações, faremos o diagnóstico e apresentaremos

soluções.



Entre em contato para 

conversamos e nos 

conte um pouco sobre 

o espaço que desejas 

que passe por nossa 

consultoria. 

Depois do nosso 

primeiro contato, 

poderemos indicar o 

tipo de consultoria 

que lhe atenderá 

melhor e 

agendaremos a nossa 

visita.

Agora, iremos até 

você e faremos a 

nossa consulta. A 

partir de suas 

dúvidas, poderemos 

lhe sugerir móveis, 

cores, acabamentos, 

revestimentos, 

decorações ou 

pequenos layouts.

Para finalizarmos, em 

média 07 dias úteis 

depois, iremos te 

enviar um pequeno 

relatório com 

referências 

inspiradoras e mais 

algumas informações 

úteis para a solução 

de suas dúvidas.
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60 minutos

Para você que deseja uma 

conversa mais sucinta e tem 

dúvidas pontuais.

R$300,00

90 minutos

Para você que necessita um 

pouco mais de tempo para uma 

conversa ou deseja dicas e 

ideias para mais ambientes.

R$350,00

120 minutos

Para você que deseja uma 

conversa de 2 horas para 

falarmos de toda a sua casa ou 

espaço comercial.

R$400,00

* Pagamento no dia da consultoria em dinheiro ou transferência bancária (Banco Itaú, Banco Santander ou Nubank).

* Se, primeiramente, contratares a consultoria e, posteriormente o projeto do mesmo espaço, parte do investimento

será revertido em desconto na contratação do novo serviço.





MEZCLA significa mistura, a nossa mistura. São diferentes interesses, conhecimentos, vontades, culturas, vivências,

experiências e energias unidos para tornar sonhos em realidade. Mezclar significa criar conexões, podendo ser muitas

coisas ao mesmo tempo que pode ser algo único. Pode ser tênue como uma linha e infinita como um ponto. MEZCLA

é sentimento, vida e inclusão.

Prazer, MEZCLA Arq & Urb! Somos um escritório de Arquitetura e Urbanismo, idealizado pelas arquitetas Ana Lucia

Madruga e Fernanda Sampaio, que, amigas de quase uma década, resolveram se tornar os elementos principais desta

mistura resultando na busca de, além dos nossos sonhos, ajudar a realizar os seus. Com foco principal em arquitetura

residencial e comercial, buscamos atender os seus mais profundos desejos arquitetônicos e criativos, oferecendo uma

experiência rica e única, utilizando um estilo jovem e atual e misturando conceitos.

Acreditamos que temos que amar o que fazemos e entender o nosso propósito foi fundamental para segurar com

firmeza os nossos sonhos, pois eles transformam a nossa vida. Tratamos cada projeto como algo único, exclusivo e

trabalhamos com muita dedicação, transparência e criatividade, sem deixar de pensar a arquitetura como ponte para

criar conexões e transformar vidas.





Arq. Ana Lucia Madruga

Ariana, organizada, criativa e detalhista, é o elemento fogo do escritório. Ama um drama, Grey’s Anatomy, Gin

Tônica e prefere salgado a doce.

Apaixonada pela arquitetura, durante a faculdade trabalhou em escritório onde atuou nas áreas de arquitetura

residencial, comercial e revitalização de residência e espaços antigos. Formou-se em 2016, atuando como

profissional liberal desde então e, em 2018, foi cofundadora da Escola Livre de Arquitetura, onde manteve

vínculo até janeiro de 2020.

Reconhecimentos:

Menção Honrosa no Prêmio IAB RS José Albano Volkmer 2016 – Trabalho Final de Graduação: Conjunto

Habitacional Palafitas.

Indicação ao Concurso Ópera Prima 2016 – Trabalho Final de Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

@al.madruga



Arq. Fernanda Sampaio

Canceriana, comunicativa, persuasiva, é o elemento água do escritório. Adora ouvir mpb e mantras, tomar um

chopp e praticar o deboísmo, assistir comédia (ama Friends). Reikiana, e terapeuta complementar (florais,

radiestesia, barras de access) tem como menina dos seus olhos a cura de ambientes através da energética,

futura especialista em Healing Design.

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em fevereiro de 2019, durante a graduação, trabalhou em diversos

escritórios, em múltiplas áreas dentro da arquitetura com o intuito de entender melhor as etapas e a realidade

dentro do mercado. Em 2014 ganhou uma bolsa de estudos pelo programa Ciências sem Fronteiras, e cursou

um ano na Escuela Técnica Superior de Edificación na Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Durante o ano

de 2019, trabalhou como profissional liberal e colaboradora da Escola Livre de Arquitetura.

@ferpsampaio



www.mezclaarqeurb.com

mezcla.arqeurb@gmail.com

@mezcla.arqeurb


