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Um duplex urbano adaptado ao life style contemporâneo da fa-

(UFRJ) e está no mercado desde 1999. Atuando nas áreas resi-

mília, prova que é viável e um bom negócio a reforma de aparta-

dencial, comercial e corporativa, a profissional conta com a par-

mentos antigos. Esse é o projeto da designer de interiores Ana

ceria de colaboradores para atender clientes em Niterói, Rio de Ja-

Carolina Mendonça, o retrofit no apartamento carioca antigo, com

neiro e Búzios, além de realizar consultorias online para brasileiros

layout remodelado para um habitat urbano de convívio para fa-

que residem no Brasil e exterior.

mília e amigos. A marca da profissional ficou registrada na empatia e sintonia com os moradores, mantendo assim a objetividade

A designer tem como diferencial solucionar questões de espa-

do projeto e cumprir o prazo, um dos principais desafios superados.

ço, levando qualidade de vida para seus clientes em diferentes
formas de atendimento e serviços como: consultoria, projeto

De acordo com Ana Carolina Mendonça, o coração do projeto é a

full-exclusive e turn-key (obra-fácil). Seu principal e mais desa-

cozinha-estar, que faz integração com o home-office e foi a sa-

fiador projeto foi o interior do shopping I Fashion, com seu mix

cada para a praticidade e funcionalidade da dona da casa. Para

de lojas sofisticadas e localizado na rua mais fashion de Icaraí.

o projeto, a designer lançou mão de materiais como tacos revi-

Sua referência é acima de tudo a contemporaneidade, levando

talizados, seguindo o conceito de sustentabilidade, marcenaria

em consideração sonhos, objetivos e possibilidades dos clientes.

modulada da Dell Anno e bancadas e pedras da Ouro Mel.

O segredo de um bom projeto: boa luz e uma paleta de cores
equilibrada.

A designer de interiores Ana Carolina Mendonça é formada pela
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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