
Empresa


A Florença Home & Baby é uma empresa  de vendas de produtos em varejo por catálogos 
com serviço completo, incluindo o design de interiores, fundada em 2013. A fundadora e 
diretora da empresa, Ana Prata, tem mais de  7 anos de experiência com um extenso portfólio 
nacional e internacional de projetos de decoração residenciais, quartos de bebê, kids e 
comerciais, incluindo Estados Unidos na região da Flórida e todo território Brasileiro.


A empresa cria uma apresentação visual e ilustrativa de fácil cognição, para que os clientes 
possam entender, visualizar e adotar idéias do projeto completamente.


Assim trabalhamos, juntamente com a designer Ana Prata, com atendimento online, visitas e 
reuniões Coworking. O Cliente entra em contato através dos meios oferecidos pelo site da 
empresa de acesso rápido. De acordo com o interesse do cliente é encaminhado a proposta 
comercial para desenvolvimento do projeto. Após a aprovação do projeto de decoração, é 
iniciado o projeto totalmente personalizado e exclusivo, onde é oferecido amostras e catálogos 
de moveis e  adornos de empresas parceiras. 

Uma maneira nova, direta e funcional de ter tudo o que você deseja para transformar sua casa 
ou apartamento, quartos de bebê e kids de forma mais rápida e pratica. Dentro dessa filosofia, 
oferecemos soluções criativas e personalizadas que atendem ao seu tempo, orçamento e 
estilo. 

Com sistema de mão-de-obra terceirizada, sendo  que toda a equipe da empresa é escolhida 
a dedo e examinada por Ana Prata, oferecendo a você poder obter controle total de compras, 
entregas e instalações em tempo mínimo.

Somos responsáveis por todas as atividades, desde o desenvolvimento do conceito até a 
entrega final  completa do projeto. Também oferecemos um serviço de concierge de entrega, 
para que você possa literalmente se sentir em casa desde o primeiro momento.

Contate-Nos.




História


Ana Prata é uma Design de Interiores, tendo feito diversos cursos no Brasil e exterior.  Faz do 
designer de identificação um ponto de atendimento único, ajudando os clientes a não apenas 
reformar ou construir a casa , quarto do bebê e kids ou escritório dos seus sonhos, mas 
encontrar o local ideal para isso.


A sua vasta experiência,  traz uma perspectiva única e idéias de ponta para seus clientes, 
refletindo as últimas tendências de designer de interiores nas Américas. Após a necessidade 
de encontrar o projeto de decoração e móveis dos seus sonhos para o quarto de sua filha 
Florença, cresceu dentro dela o desejo de trabalhar com produtos personalizados de alta 

qualidade, onde despertou o 
amor da vida de Ana Prata 
pela arte de decorar em todas 
as suas formas, pois fornece 
uma identidade única aos 
projetos e atua como prova 
de autenticidade.


Ajudar as pessoas a realizar 
seus sonhos de ter aquele 
quarto de luxo para seu filho, 
casa, empresa ou local de 
t raba lho, tornou-se sua 
paixão desde os 25 anos de 
idade, quando ela inaugurou 
sua primeira loja Florença 
Baby Store aprimorando para 
Florença Home & Baby.


Ana Prata considera que, 
além de um trabalho de 
qualidade, o segredo do 
sucesso é trabalhar com 
paixão e persistir no que se 



acredita. Para ela, funcionalidade, qualidade e conforto são elementos essenciais de um bom 
designer. De supermercados a carros de luxo, esse deve ser o ponto de partida e sem ele, a 
vida seria monocromática: chata e desinteressante.


Como funciona?


Necessidades


Você nos envia a planta ou nós a criamos juntamente com fotos e descrição das intenções de 
cada ambiente.


Conceito


Agendamos uma reunião física para entender seu estilo. Através de imagens de referências e 
inspirações, formaremos o conceito.


Projeto


Depois de entender seus desejos, seu estilo e suas necessidades, apresentaremos nossa 
proposta para cada ambiente por meio de uma planta de layout e do  Mood Board ( O mood 
board é uma ferramenta que ajuda a entender a personalidade de um projeto a partir de 
imagens, vídeos, cores e formas). 


Compras


Oferecemos nossos produtos em catálogos e amostras de nossos parceiros, como também  
deixamos o cliente livre para suas escolhas de compras. Acompanhamos você a lojas 
especializadas em móveis, design, luminárias, antiquários, revestimentos e utilidades 
domésticas. Inclui 2 saídas diárias até 5 horas.


Entrega


Agendaremos e acompanharemos todas as entregas, instalações e montagens.




• O que você recebe?


• Apresentação do conceito. 


• Planta de piso em escala com layout e identificação de cada item.


• Mood Board com todos os itens sugeridos para cada quarto.


• Planilha com as especificações e os valores de todos os itens sugeridos.


• Amostras de tecido, cores e acabamentos, se necessário

•
• Monitorando a compra de todos os itens especificados em lojas físicas ou virtuais.


• Recebimento e monitoramento de entregas, instalações e montagem.


Portfólio 


















Projeto 3D







Decoração Quarto de Bebê e 


