
PROJETO BÁSICO



O Projeto Do It Yourself (Projeto DIY) é um serviço que foi pensado

especialmente para você que sonha em ter sua a residência, ou

espaço comercial, decorada, com a ajuda de um arquiteto, com base

na sua personalidade e sonhos, utilizando criatividade, funcionalidade,

equilíbrio estético e baixo investimento. Abrangendo mais temas que

uma consultoria e sendo mais sucinto que um Projeto SobMedida,

funciona como uma orientação que te ajudará a desenvolver um

conceito, organizar o layout e decorar o espaço.

Nós indicamos este tipo de serviço quando o espaço que sofrerá

intervenção é alugado e você deseja transformá-lo com soluções em

conta e que podem ser transportadas facilmente.



75 Agora é a hora de colocar a mão na massa!

4 Quer conhecer o seu projeto?

3 Você diz e nós te escutamos.

2 Sempre temos que ter os pés no chão.

1 Vamos conversar?



PLANEJANDO O SEU SONHO



1. VAMOS CONVERSAR?

Você quer deixar a sua residência ou espaço comercial, mesmo

alugados, bem personalizado? Mas não pode ou não quer investir

muito? Conheceu o nosso trabalho e se identificou? Entre em contato

conosco e tentaremos marcar uma reunião ou um café para

começarmos a conversar. Neste momento, você nos contará um pouco

do seu sonho, do seu desejo, da sua expectativa e nos falará alguma

de suas dúvidas. É interessante que este primeiro encontro ocorra no

espaço que será trabalhado, entretanto, se não for possível, podemos

marcar um local alternativo, mas pedimos que nos leve mais

informações sobre o imóvel, como fotos e desenhos.



2. SEMPRE TEMOS QUE TER OS PÉS NO CHÃO.

É muito importante seguirmos os nossos sonhos, mas sem nunca

esquecermos de manter os pés no chão. Com base nisto, e em toda a

nossa conversa do primeiro encontro, faremos uma reunião interna da

equipe MEZCLA objetivando montar a proposta financeira para a

elaboração do seu projeto. Neste documento, que apresentaremos em

uma nova reunião ou enviaremos via e-mail, você encontrará, além do

valor, materiais que você receberá no final, o que está ou não incluso e

os respectivos prazos, pois acreditamos na transparência para uma

reforma sem surpresas. Por fim, com a proposta aprovada,

assinaremos o contrato de prestação de serviços e daremos início ao

desenvolvimento do projeto.



3. VOCÊ DIZ E NÓS TE ESCUTAMOS.

Esta é a etapa que chamamos de Briefing e nela queremos saber tudo

sobre você e todos que utilizarão o espaço. Nesta conversa pedimos

que nos fale, mais detalhadamente, sobre a sua personalidade, o que

gosta, o que não gosta, a sua necessidade, enfim, nos conte tudo que

poderá nos ajudar a elaborar o seu projeto. Também trabalhamos com

muitas referências e, por favor, separe imagens de decoração,

ambientes e de tudo que goste, independente se vai ou não caber na

área trabalhada. Ah, e se usa o Pinterest, sinta-se a vontade de

compartilhar a sua pasta conosco.

É também neste momento que faremos o levantamento métrico e

fotográfico no espaço que será trabalhado ou, se estiver longe de Porto

Alegre, iremos te enviar um check-list para lhe auxiliar, uma vez que

será você que nos enviará as medidas, as fotos e demais informações

que nos possibilitarão desenvolver o seu projeto.



4. QUER CONHECER O SEU PROJETO?

Agora, iremos desenvolver o seu projeto, com base na sua

personalidade, buscando funcionalidade, criatividade, equilíbrio

estético e economia. Quando o apresentarmos, você encontrará, além

de outros materiais, a planta do layout com todos os itens sugeridos

especificado e imagens da maquete eletrônica que simulará como será

o ambiente, ao final do processo, se seguires o plano corretamente.





Imagem da maquete eletrônica de home-office.

Imagem da maquete eletrônica de home-office.



Imagem da maquete eletrônica de home-office.

Imagem da maquete eletrônica de home-office.



5. AGORA É A HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA!

Com o projeto aprovado, iremos formalizar este serviço com a entrega

do ebook que montamos durante as reuniões, o desenvolvimento dos

desenhos e a aprovação. Este material é um guia detalhado e de fácil

compreensão que lhe auxiliará a colocar a mão na massa e decorar o

seu espaço sem medo de errar. Mas não se preocupe, tudo que

sugerirmos é compatível às suas condições financeiros e manuais, pois

o nome deste serviço é Projeto Do It Yourself, ou seja, Projeto Faça

Você Mesmo.





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


