
Pacotes Consultoria Personalizado Premium

Serviços

- Tire dúvidas e receba sugestões de 
decoração com um profissional 

especializado
- Lista de compras personalizada
- Dicas de acessórios e decoração

- 2 vídeo chamadas com o designer

- Projeto de decoração personalizado feito 
por um profissional especializado.

- Designer com o seu estilo
- Lista de compras personalizada

- Design personalizado
- Móveis, decoração, pintura e 

revestimentos
- Chat com designer durante todo o projeto

- Planta baixa do ambiente
- Imagens 3D realistas

- Desconto exclusivo em móveis e 
decoração

- 1 pedido de revisão

- Projeto de decoração personalizado 
feito por um profissional especializado.

- Designer com o seu estilo
- Lista de compras personalizada

- Design personalizado
- Móveis, decoração, pintura e 

revestimentos
- Chat com designer durante todo o 

projeto
- Planta baixa do ambiente

- Imagens 3D realistas
- Desconto exclusivo em móveis e 

decoração
- 2 pedidos de revisão

Informações

Tudo que é realizado no projeto tem 
como base as condições e definições 

estabelecidas pelo cliente no 
briefing/formulário de ambientes 

existentes, construídos e finalizados, 
com o uso de móvel de decoração 

modelo para início da conversa com o 
profissional.

Tudo que é realizado no projeto tem como 
base as condições e definições 
estabelecidas pelo cliente no 

briefing/formulário.

Tudo que é realizado no projeto tem 
como base as condições e definições 

estabelecidas pelo cliente no 
briefing/formulário.

Prazo - 1ª entrega - 

Planta baixa do ambiente, imagens 3D 
realistas e lista de compras personalizada 

em até 15 dias úteis após (i) a realização do 
pagamento e (ii) o envio de todas as 
informações solicitadas preenchidas 

corretamente.

Planta baixa do ambiente, imagens 3D 
realistas e lista de compras personalizada 
em até 15 dias úteis após (i) a realização 
do pagamento e (ii) o envio de todas as 

informações solicitadas preenchidas 
corretamente.

Revisão - 

- Período de Revisão – 1 semana do 
recebimento da 1ª Entrega. O cliente 

poderá alinhar com o designer os ajustes 
no projeto da 1ª Entrega.

- Com solicitação do cliente, o começo do 
Período de Revisão pode ser prorrogado 
por 30 (trinta) dias a partir da 1ª Entrega.

- Prazo de 7 (sete) dias para nova entrega 
do modelo 3D com as implementações 

acordadas, se necessário.

- Período de Revisão – 1 semana do 
recebimento da 1ª Entrega. O cliente 

poderá alinhar com o designer os ajustes 
no projeto da 1ª Entrega.

- Com solicitação do cliente, o começo do 
Período de Revisão pode ser prorrogado 
por 30 (trinta) dias a partir da 1ª Entrega.

- Prazo de 7 (sete) dias para nova entrega 
do modelo 3D com as implementações 

acordadas, se necessário.



Restrições para Revisão - 

- A Revisão não inclui mudança de 
ambiente (outro cômodo, outra casa, planta 
diferente da planta submetida inicialmente, 
eventual reforma, mudança em relação à 

planta inicial).
- Produtos novos que não estavam no 

briefing inicial em móveis a serem 
reaproveitados, não precisam ser 

modelados.

- A Revisão não inclui mudança de 
ambiente (outro cômodo, outra casa, 
planta diferente da planta submetida 

inicialmente, eventual reforma, mudança 
em relação à planta inicial).

- Produtos novos que não estavam no 
briefing inicial em móveis a serem 
reaproveitados, não precisam ser 

modelados.

Vídeo chamadas

- O cliente pode remarcar a vídeo 
chamada com o profissional apenas 

uma vez em cada uma das etapas. Ou 
seja, considerando duas vídeos 

chamadas com o designer, serão 
permitidas apenas duas remarcações 
no total, sendo uma para cada vídeo 

chamada.
- Em caso de agendamento com 

designer e não comparecimento na 
data e horário marcados, será cobrado 
R$ 25,00 para o agendamento de um 

novo horário.

- - 

Casos de Devolução e 
Cancelamentos

- Dentro do prazo de 7 dias após a 
compra e ainda não tenha sido 

atendido, será devolvido 100% do valor 
já pago.

-  Caso a vídeo chamada já tenha sido 
agendada, 25% do valor será repassado 

ao designer.
- Após primeira vídeo chamada com o 

designer, não há devolução dos valores 
já pagos.

- Antes da 1ª Entrega, será devolvido 75% 
do valor já pago, caso o projeto não tenha 

sido iniciado.
- Antes da 1ª Entrega, será devolvido 25% 
do valor já pago, caso o projeto já tenha 

sido iniciado, mas o modelo 3D não esteja 
pronto.

- Antes da 1ª Entrega, com o início da 
elaboração do modelo 3D, não há 
devolução dos valores já pagos.

- Antes da 1ª Entrega, será devolvido 75% 
do valor já pago, caso o projeto não tenha 

sido iniciado.
- Antes da 1ª Entrega, será devolvido 25% 
do valor já pago, caso o projeto já tenha 

sido iniciado, mas o modelo 3D não esteja 
pronto.

- Antes da 1ª Entrega, com o início da 
elaboração do modelo 3D, não há 
devolução dos valores já pagos.

Limitações - Não serão entregues planta baixa do 
ambiente e/ou imagens 3D realistas.

- Mudanças estruturais, detalhamento 
técnico, gesso e revestimentos não estão 

incluídos na elaboração do projeto.

- Mudanças estruturais, detalhamento 
técnico, gesso e revestimentos não estão 

incluídos na elaboração do projeto.



Limitação por ambiente e 
metragem

- O preço estabelecido abaixo 
compreende consultoria para conselhos 

de um ou mais ambiente s 
estabelecidos pelo cliente no 
formulário. O ambiente é um 

determinado espaço da sua casa, que 
possui uma função principal específica 
(sala de jantar, cozinha, sala de estar, 

quarto, sala de televisão, etc.) limitado a 
17m2.

- Espaços com mais de um ambiente 
serão cobrados por cada ambiente 

separadamente (espaço com sala de 
televisão, sala de estar e sala de jantar 
são três ambientes no mesmo espaço.

- No caso de espaços com mais de um 
ambiente, a Conecta Cenografia se 

compromete a cobrar apenas por um 
ambiente se o espaço conjunto não 

ultrapassar 17m2.

- O preço estabelecido abaixo compreende 
a planta baixa do ambiente, imagens 3D 

realistas e lista de compras personalizada 
do ambiente estabelecido pelo cliente no 
formulário. O ambiente é um determinado 

espaço da sua casa, que possui uma 
função principal específica (sala de jantar, 

cozinha, sala de estar, quarto, sala de 
televisão, etc.) dentre os definidos possíveis 

pela Conecta Cenografia, limitado a 17m2.
- Espaços com mais de um ambiente serão 

cobrados por cada ambiente 
separadamente (espaço com sala de 

televisão, sala de estar e sala de jantar são 
três ambientes no mesmo espaço.

No caso de espaços com mais de um 
ambiente, a Conecta Cenografia se 

compromete a cobrar apenas por um 
ambiente se o espaço conjunto não 

ultrapassar 17m2.

- O preço estabelecido abaixo 
compreende a planta baixa do ambiente, 
imagens 3D realistas e lista de compras 

personalizada do ambiente estabelecido 
pelo cliente no formulário. O ambiente é 

um determinado espaço da sua casa, que 
possui uma função principal específica 
(sala de jantar, cozinha, sala de estar, 

quarto, sala de televisão, etc.) dentre os 
definidos possíveis pela Conecta 

Cenografia, limitado a 17m2.
- Espaços com mais de um ambiente 

serão cobrados por cada ambiente 
separadamente (espaço com sala de 

televisão, sala de estar e sala de jantar são 
três ambientes no mesmo espaço.

No caso de espaços com mais de um 
ambiente, a Conecta Cenografia se 

compromete a cobrar apenas por um 
ambiente se o espaço conjunto não 

ultrapassar 17m2.

Preço R$ 99,00 por ambiente R$ 8x de R$ 69,90 ou R$ 499,00 à vista por 
ambiente.

8x de R$ 149,90 ou R$ 1070,00 à vista por 
ambiente.


