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A SUA MAQUETE é um ateliê especializado na 

confecção de maquetes físicas desde 2007.

Utilizamos os mais modernos materiais e 

ferramentas de precisão, aliando a isso mão de 

obra qualificada e processos artesanais exclusivos, 

garantindo qualidade, realismo e fidelidade 

ao seu projeto.

Produzimos maquetes cenográficas, 

empreendimentos imobiliários, interiores, 

topográficas, residenciais, loteamentos, industriais, 

protótipos, artísticas, dentre outras, com efeitos de 

iluminação, movimento, texturas e humanização, 

além de obras de arte e tudo mais que você 

imaginar em miniatura.
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ESPECIAL DE FIM DE ANO REDE GLOBO

NOVELA AQUELE BEIJO

CONVERSA COM BIAL

BONDE DE SANTA TERESA

ÔNIBUS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

PALCO DOMINGÃO DO FAUSTÃO

NOVELA LADO A LADO

NOVELA MEU PEDACINHO DE CHÃO



ESPECIAL 
FIM DE ANO 

REDE GLOBO
2018

Maquete para gravação de documentário do 
Especial de fim de ano com os principais artistas da Globo

Es
c.

1:5
0





Cena da gravação da vinheta  Especial de Fim de Ano com 
os princiapais artistas da emissora





Maquete para compor o cenário da novela, escritório 
do vilão Álvaro, interpretado pelo ator Herson Capri

NOVELA
AQUELE BEIJO Es

c.
1:5
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Maquete para apresentação do novo 
cenário do programa de entrevistas do 

Pedro Bial

CONVERSA COM 
BIAL Es

c.
1:5
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BONDE DE
SANTA TERESA 

RJ

Miniaturas do Bondinho de Santa Teresa
para a TTRANS presentear seus apoiadores

Es
c.

1:3
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ÔNIBUS DA
SELEÇÃO

BRASILEIRA

Miniatura do ônibus da Seleção Brasileira para o 
Comitê Olímpico Brasileiro apresentar o 

layout da pintura

Es
c.

1:4
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PALCO
DOMINGÃO

DO FAUSTÃO

Maquete para apresentação do novo cenário do 
programa Domingão do Faustão à diretoria

Es
c.

1:5
0





Cena da apresentação do programa 
com cenário final



ARCOS DA
LAPA

Maquete para campanha de marketing 
da nossa empresa

Es
c.

1:1
50





NOVELA
LADO A LADO

Maquete da cidade cenográfica para apresentação 
do projeto da cenografia aos diretores da novela

Es
c.

1:5
0



NOVELA
MEU PEDACINHO

DE CHÃO

Maquete da escolinha para gravação de cenário 
incendiando no sonho da personagem

Es
c.

1:3
0











Cena com a maquete da escolinha incendiada
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Karla Paiva
 Sócia-proprietária
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LIOÉ formada em Artes Plásticas pela 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e em Design de Interiores pelo Instituto 

Federal de Educação Tecnológica da 
Paraíba (IFPB).

Lecionou no IFPB para cursos de 
extensão e trabalhou como designer em 

empresas de serigrafia. Antes mesmo 
de concluir o curso de Design de Interiores foi convidada para 
prestar serviços para uma empresa de maquetes na Paraíba e 

lá ganhou experiência, desenvolveu habilidades em várias áreas 
como planejamento de projetos, detalhamento de vegetação, 

desenvolvimento de estruturas para confecção de grandes 
edificações em escalas diversas, embalagem e transporte de 

maquetes.

Em 2010 recebeu convite para prestar serviços diretamente à Rede 
Globo do Rio de Janeiro, e em 2011 formalizou a empresa Sua 

Maquete na cidade. Desde então, atende a esta e outras empresas 
desenvolvendo diversos tipos de maquetes para estudo de cidades 

cenográficas, apresentação de projetos finais de palcos, cenários 
para aprovação junto aos diretores, maquetes para gravação de 

cenas para as novelas, minisséries e filmes desta emissora, além de 
maquetes diversas, desde grandes construções a troféus artísticos e 

obras de arte.

É a maquetista responsável pela análise e estudo dos projetos,
desenhos e edição de imagens para recorte a laser, realizado
por empresa parceira e especializada neste tipo de trabalho,
o que garante a qualidade e redução nos prazos de entrega,

sendo esse um dos nossos principais diferenciais.

Portanto, é com esta bagagem que estamos disponíveis para
atendê-los com a garantia de maquetes realistas e entrega

rigorosamente no prazo.



suamaquete.com.br
Para conhecer outros trabalhos, acesse:
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contato@suamaquete.com.br
     21 98304-9972

A perfeita execução do seu projeto e cumprimento do prazo 
é nosso maior compromisso

http://www.suamaquete.com.br
http://suamaquete.com.br
http://suamaquete.com.br
https://www.suamaquete.com.br/contato/

