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APRESENTAÇÃO
Esse pequeno guia é destinado para quem comprou um apartamento na
planta e aguarda pela entrega das chaves. Baseado na minha experiência
profissional em projetos de montagem de apartamentos recém entregues,
procuro compartilhar as informações necessárias para otimizar seu tempo
e investimento.
A seguir, começaremos pelo principal passo: planejamento.
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Ah, só uma observação antes de prosseguirmos, minha referência são as
entregas feitas na cidade de São Paulo, há variações no mercado nacional
quanto ao que costuma ser entregue nas unidades.
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PLANEJAMENTO

Identificar o que precisa, definir o que quer e
traçar o caminho para obtê-lo.
Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que adquiriu. Pegue seu
contrato de compra, reveja a data de entrega - importante estar ciente
que a construtora tem respaldo legal para atrasar até 180 dias da data
estipulada para a entrega, portanto se fizer compras ou adquirir serviços
com antecedência, procure deixar previsto em contrato esse risco.
Pegue o memorial descritivo, nele constará tudo que será entregue no
empreendimento, como acabamentos e móveis das áreas comuns,
acabamentos da fachada, e o mais importante, o que será entregue na
unidade tipo.
Recomendo iniciar essa etapa com antecedência de 12 meses, para ter
tempo de pesquisar, refletir e até mudar de ideia.
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Leia atentamente a descrição sobre unidade tipo e busque pelas seguintes
informações:
Revestimentos:

99
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vê-los em lojas de contrução.
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Além da unidade tipo, vale a pena ler na descrição geral como será a
caixilharia, ou seja, as janelas. A importância disso é saber se as janelas
dos dormitórios - ou em caso de studio a única janela que terá no
apartamento - virá com persiana ou veneziana, que garante escurecer o
ambiente para dormir com conforto. Caso não fique claro, busque as
imagens do edifício para observar esse detalhe.
Com essas informações preliminares, vamos dividir o que você precisa
em 2 colunas, o indispensável para tornar o imóvel habitável e
equipamentos.

Indispensável

Equipamentos

Colocação de piso, instalação
de luminárias, aquecedor de
água, box para banheiro,
assento para bacia sanitária,
cortina blackout

Móveis, eletrodomésticos,
marcenaria, elementos de
decoração.
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LOCAÇÃO OU MORADIA
O objetivo do uso do imóvel influencia no planejamento da montagem,
entre as possibilidades temos:
moradia: para uso próprio, independente de ser para moradia fixa ou de
temporada. Dessa forma, o que deve estar pronta para a habitação do
imóvel depende da necessidade pessoal do proprietário.
locação tradicional: contrato mínimo de 12 meses, com locatário
definido e identificado. Nesse caso a montagem do apartamento baseiase nos parâmeros da concorrência e valor desejado, o apartamento
pode ter apenas o básico sem móveis ou marcenaria, ou estar
totalmente equipado e decorado.
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locação temporária: é aquela que se assemelha ao serviço de hotel, com
o apartamento totalmente equipado e decorado. Há várias empresas no
mercado que gerenciam esse tipo de locação, há alta rotatividade de
locatários com permanência de dias ou semanas, e geralmente são os
modelos mais rentáveis.

Em caso de locação recomendo investir o valor
equivalente a até 18 meses de aluguel. Importante
fazer uma pesquisa dos concorrentes para saber o
valor previsto e o que o apartamento oferecem..
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QUAIS SÃO AS SUAS NECESSIDADES?
Agora que já sabemos o que você receberá com o apartamento, quanto
você tem disponível para gastar, definido qual o uso, vamos definir o seu
programa de necessidades arquitetônicas. Abaixo uma lista de perguntas
cujas respostas ajudaram a organizar suas necessidades:
quantas pessoas morarão no apartamento?
quais são os hábitos dos moradores? Quais os ambientes que precisa?
cozinha em casa ou tem hábito de comer fora? quais equipamentos
precisa?
mesa de refeição para quantas pessoas?
qual a necessidade de espaços para armazenamento? Guarda-roupas,
armários, estantes.
costuma receber visitas? ha necessidade de acomodar visitas para
pernoitar?
há necessidade de home office? qual a frequência do uso deste?
há área de serviço no apartamento ou é de uso comum no edifício?
quais equipamentos você precisa: tanque, máquina de lavar e secar?
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Por fim, analise o que você tem hoje onde você mora, os pontos fortes e
fracos, para ter bem claro o que trará mais conforto no seu novo lar.
Esse é o momento de considerar alterações como remoção de paredes,
troca de revestimentos e acabamentos, entre outras intervenções que lhe
trarão mais conforto, e considerar a contratação de um arquiteto para
desenvolver um projeto sob medida ou acompanhar a obra.
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HORA DA LIÇÃO DE CASA
Vista um sapato bem confortável, reserve uma manhã ou tarde para o
passeio não ficar maçante porque chegou a hora de bater perna por lojas
de materiais de construção, lojas de móveis, showrooms.
Pesquise muito, pergunte tudo, conheça as diversas opções de materiais
que há no mercado, veja as tendências na lojas de decoração, compare
preços, mas não feche nenhuma compra por impulso.
Serão várias visitas e passeios, tente encaixá-los nos momentos de lazer e
fazer com que todos os futuros moradores participem da jornada.
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A LISTA BASE
Chegou a hora de fazer a lista do que realmente precisa, para facilitar a
checagem, abaixo itens do que precisa ser considerado:
obra civil: colocação de piso, luminárias, box, etc - tudo que entra na
definição lá trás de "indispensável". Geralmente são serviços que
necessitam de mão -de-obra especializada. Caso pretenda contratar
um arquiteto, inclua o subitem projeto.
eletrodomésticos; importante também definir o tamanho do que
precisa e dimensioná-los adequadamente, por exemplo, para um casal
em um apartamento de 1 dormitório não é preciso um fogão de 6
bocas, a não ser em caso muito particular em que o casal seja chef de
cozinha e treine receitas em casa. Cabe a você entender suas
necessidades e fazer escolhas racionais para otimizar custos e espaços.
mobiliário: além dos itens é importante ter ideia do dimensionamento
deles, como tamanho da cama, etc. Sugiro nesse item ter em mente o
que vai comprar pronto e o que vai optar fazer sob medida, como
guarda-roupa.
marcenaria: quais são os itens que precisarão ser feitos sob medida,
usualmente são gabinetes de banheiro, guarda-roupa, gabinete e
armários de cozinha. Vale ressaltar que há também opções prontas em
lojas de decoração.
complementos: não deixe de incluir objetos que podem parecer
secundários, como tapetes, quadros, luminárias, colcha, almofadas,
enxoval de cama e cozinha.
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QUESTÃO DE ESTILO

Não há o certo ou errado, nessa questão é você
quem dita as regras.
Há tantas opções disponíveis no mercado que nesse momento é comum
ficar perdido ou não encontrar um consenso entre os futuros moradores.
Uma

ótima

ferramenta

para

ajudar

nas

inspirações

é

a

rede

social Pinterest, que considero o melhor local de pesquisa e possibilita
criar pastas com imagens preferidas.
Seja qual for seu estilo, do clássico ao super contemporâneo, o importante
é você se sentir bem e optar por cores, texturas, peças e design que
agradem, a beleza estará no equilíbrio e harmonia entre eles.
No caso de imóvel para locação, aconselho buscar algo mais impessoal e
neutro.
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NEM TUDO PRECISA SER NOVO
Com a lista base pronta, vale a pena rever item a item o que já tem
disponível e pode ser reaproveitado, deixando para uma listinha de
desejos o que poderá ser adquirido em outro momento, com mais
disponibilidade financeira.
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Recapitulando:
Sabemos o que será recebido com o apartamento
Sabemos o que será necessário providenciar
Definimos o uso do imóvel
Definimos as necessidades
Visitamos e pesquisamos lojas
Fizemos uma lista base de tudo o que precisamos
Sabemos do que você gosta: cores, estilos etc
Cortamos o que poderá ser aproveitado

Está preparado para seguir adiante? Então vamos para a
pergunta que mais preocupa:

Quanto vou gastar?
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FAZENDO AS CONTAS

O desafio de equilibrar o sonho e a realidade.

Sempre recomendo começar pelo sonho, colocando no papel tudo que
realmente sonhou. Ao chegar no valor total começa o trabalho de conciliar
o sonho e a realidade, fazendo escolhas mais sensatas ao momento. Por
exemplo, se fizer parte do sonho uma geladeira super tecnológica ou
importada com um preço que compromete o orçamento, por que não
deixá-la para um segundo momento? Deixa a parte técnica prevista, como
o espaço na marcenaria para depois adquiri-la.
No entanto, há outros itens que uma posterior troca causará quebra
quebra, como trocar revestimentos do banheiro ou bancada da cozinha.
Recomendo priorizar o Indispensável (como descrito algumas páginas
atrás), e ainda assim buscar escolhas práticas e viáveis.
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Algumas dicas para montar sua planilha:
para revestimentos você terá que calcular a metragem, na planta de
contrato há as dimensões gerais dos cômodos e devem servir de
parâmetro inicial para o cálculo. Lembre-se de acrescentar 10% de
perda.
importante considerar o que precisará de mão-de-obra especializada e
acrescentar na planilha, como colocação de piso por exemplo.
ao pesquisar os preços surgirão detalhes que precisam ser definidos, no
caso de colocação de piso é necessário também colocar rodapés, ou no
caso de revestimentos a cor de rejunte e quantidade da argamassa.
outra possibilidade é levar a planta nas lojas e pedir ajuda aos
vendedores que são treinados para auxiliar o cliente.
quanto aos móveis, eletrodomésticos e demais equipamentos, o valor é
por

unidade,

mas

atenção

a

detalhes

como

opções

de

cores,

acabamentos e voltagem, pois pode variar o preço final.
importante considerar o frete e montagem, e em caso de peças muito
grandes cujo transporte não é possível pelo elevador ou escada, há a
necessidade de içamento - mas não se preocupe que isso é uma
excepcionalidade.
para não esquecer nada, tire como parâmetro tudo que você tem na sua
moradia atual e que também precisará, como uma simples saboneteira
ou papeleira de banheiro.
sempre veja as opções de pagamento, para ter claro o que poderá ser
parcelado e o montante que terá que ter a vista.
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A HORA DA REALIDADE
Definindo uma meta

Agora com o orçamento inicial pronto, acrescente à planilha todas as
despesas que terá nesse momento e que não são negociáveis:
parcelas da entrega de chaves a serem pagas ao incorporador;
eventuais taxas de documentação, como registro de imóvel, ITBI,
financiamento bancário;
início de pagamento de taxa de condomínio e IPTU;
despesas da atual moradia até a mudança.
Com todas as estimativas de despesas, reveja sua disponibilidade
financeira para definir uma meta de gastos para a montagem do
apartamento.
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REVISANDO
Chegamos a uma meta de gastos, que nem sempre coincide com o valor
estimado inicialmente. O grande trabalho aqui será revisar, pesquisar
opções equivalentes, revisar novamente e refazer o percurso até chegar
ao valor estabelecido.
Lembre-se de que não há mágica, se aparecer fornecedor com preço
destoante, fique atento.
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RECEBENDO A CHAVE
Na entrega da sua unidade você provavelmente receberá o Manual do
Proprietário, que é um guia com informações do apartamento, como
especificação dos materiais usados e onde passam prumadas de águas do
edifício. Importante se atentar a esses detalhes para evitar danos ao
apartamento e aos vizinhos.
A partir da liberação do acesso a sua unidade, o primeiro passo é solicitar
a ligação de energia elétrica na unidade. Então, é hora de levar os
fornecedores no local para validar as propostas e confirmar medidas, e dar
início aos serviços para a montagem do seu novo lar.
importante ter prazos de entregas dos serviços definidos nas propostas, e
assim poder comprar e agendar entregas de todos os equipamentos.
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PONTOS PARA REFLETIR

Algumas dicas para ajudar nas suas escolhas
Vamos falar de situações que surgirão ao longo do processo, tendo como
base minha vivência na obra e montagem de apartamentos:

Tenho pressa para me mudar
Tenha ciência que precisará ao menos de quatro semanas para fazer
as intervenções necessárias no apartamento, a partir do momento em
que tiver as chaves em mãos e seu acesso liberado.
A urgência da mudança é que o muitas vezes leva o futuro morador a
cometer erros, ou buscar atalhos que não são eficazes. Mais adiante
abordarei alguns pontos para serem considerados.
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Pequenas Obras
Quanto mais definições e planejamento, menor riscos de atrasos e
inconvenientes durante a obra. As indefinições atrasam as
compras de materiais, ou são responsáveis por refazer o trabalho,
como a decisão tardia de remover uma parede.
O essencial do qual dificilmente escapará é: colocação de piso (e
rodapé) e instalação de luminárias. Conforme for o tamanho da
obra que fizer, será necessária a repintura das paredes - sempre
recomendo prever uma demão de tinta após a instalação de
marcenaria e antes da chegada de móveis.
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Há duas formas usuais de trabalho: contratação por empreitada em que você negocia valor fechado com mão-de-obra e material,
pagando diretamente ao contratado; ou por mão-de-obra, em que
pagará apenas a mão-de-obra e ficará sob sua responsabilidade o
fornecimento de materiais na quantidade e no prazo determinado.
A melhor opção depende da sua disponibilidade de tempo e de
recursos.
Vale a pena reforçar:

Antes de iniciar a obra cheque se a ligação de energia
elétrica está feita e compartilhe as informações
técnicas com os fornecedores.
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Alteração de paredes
Antes que qualquer mudança radical é necessário verificar a
possibilidade técnica, se estiver escrito alvenaria estrutural no
memorial, entenda que a parede tem caráter de estrutura e é
responsável pela sustentação da edificação, sendo assim, não é
recomendado removê-la ou criar aberturas nelas sem aval da
engenharia da construtora.
Para incluir novas paredes, o mais recomendado é seguir
recomendações da engenharia, pois a laje não está preparada para
suportar pesos extras, e nesse caso a opção mais apropriada seria
do tipo drywall.
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Paredes de drywall
Ainda persistem alguns preconceitos com o material, no entanto,
tem a mesma qualidade de uma parede feita de blocos de tijolos ou
concreto.
A diferença é que por ser uma estrutura leve não suporta grandes
cargas, como prateleiras e ou suportes de equipamentos - o que
exige que a parede seja aberta para ser feito um reforço no local
onde haverá a instalação.
Importante prestar atenção na compra de material no caso de
alterar ao layout, há dois tipos de drywall: o para área seca e o para
áreas molhadas (preparado para umidade).
Na hora de pregar os quadros lembre-se também que o tipo de
bucha deve ser apropriado para esse material.
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Compras com antecedência:
Falta um ano para a entrega e surge uma oportunidade incrível para
você comprar todos os móveis do seu apartamento, com uma também
incrível possibilidade de parcelamento.
Muita calma nessa hora - se forem móveis industrializados, saiba que
sempre há alteração da linha de produção e dificilmente tudo ficará
prontinho e guardado num depósito por um ano. Melhor aplicar esse
dinheiro e estar capitalizado no momento da entrega, pois fará
melhores negócios e evitará surpresas desagradáveis.
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Fechamento de varanda:
Esse é um item que dependerá da definição do condomínio, que
ocorrerá logo na primeira ou segunda reunião. Ter fechamentos
padronizados é algo que valoriza seu imóvel, por isso devem ser
seguidas as orientações do condomínio. Imagina se cada morador
quiser fazer o que bem entender como ficará a fachada do imóvel
que você comprou?
O prazo para execução mínimo costuma ser de 20 dias úteis, ou
seja, quatro semanas. Se o fechamento da varanda não impactar na
rotina dentro do apartamento, é possível fecha-la já morando no
imóvel - ou seja por prazo de fornecedor ou por limitação
financeira.
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No caso nivelamento de piso ou retirada de caixilhos, as entregas
de móveis devem ser planejadas após o fechamento, pois há risco
de chuva e inevitavelmente entrará água. O mesmo vale para
móveis ou itens de madeira ou tecidos, que também poderão ser
danificados.
Outra observação a ser considerada é que no caso do fechamento
é necessário espaço para aberturas das folhas de vidro, esse
detalhe deve ser levado em conta na definição do layout do
ambiente.

Fechar ou não fechar?
Vale ressaltar que o fechamento é opcional e decidido pelo
morador. Sugiro levar em conta aspectos racionais na decisão: se
fechada a varanda formará um novo ambiente ou ampliará outro
existente, e qual o custo, para se avaliar o custo/benefício da
opção.
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Materiais adequados
Você tem que ter em mente a funcionalidade dos materiais
escolhidos, principalmente para apartamentos para locação, em
que você não terá controle da limpeza e cuidado do uso. Em casos
de ambientes integrados, como sala e cozinha, ideal usar produtos
resistentes à água.
Já paredes de bancada de cozinhas e banheiros recomendo optar
por revestimentos cerâmicos, ao invés de pintura, pois é mais fácil
para retirar respingos de água e gordura.
Também é importante considerar se há crianças e animais no
apartamento, para garantir segurança a eles, como evitar piso
muito liso ou muito áspero.
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Tipos de pisos
Os mais comuns em apartamentos são os laminados de madeira, os
vinílicos e porcelanato/cerâmica - esses três são os de mais rápida
instalação e proporcionam uma grande variedade de acabamentos,
texturas e preços.
Os laminados de madeiras, também chamados de carpete de
madeira, são os de menor custo e rápida instalação. Não os
recomendo para áreas sujeitas à umidade, como cozinha e
banheiros, mesmo em situações como sala integrada à cozinha ou
lavatório para fora do banheiro, pois por mais cuidadoso que o
morador há risco de cair água ou mesmo de imprevistos como um
descongelamento de freezer ou vazamento de pia. A umidade
estufa e deforma o material.
Os pisos vinílicos são ótima opção para quem busca similar à
madeira, com paginação em réguas, há as opções lisas e as
texturizadas que imitam ranhuras da madeira. Também têm custo
acessível e rápida instalação, e são superiores aos laminados no
quesito umidade, pois não deformam, o que pode ocorrer é
descolamento, mais fácil de ser reparado.

Quanto aos lisos ou

texturizados, vale lembrar que os texturizados acumulam mais
sujeira, dependendo do objetivo e estilo de vida, não é a opção
mais prática. Além das padronagens de madeira, há varias outras
opções disponíveis no mercado, como concreto, pedras etc.
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Os revestimentos cerâmicos/porcelanatos oferecem uma grande
variedade de cores, padrões e preços, é uma opção mais cara e que
as duas anteriores pois tem custo da mão-de-obra, e tempo de
colocação é mais longo que as anteriores. Na escolha dos
materiais, observe as características técnicas como resistência e
se o uso está adequado - há peças que só podem ser usadas em
paredes - e também a composição da peça, as que tem massa
vermelha e recebem acabamento por cima não recomendo para
áreas como box pois são porosas e acumulam umidade. Outra
característica que faz diferença na estética final são os tipos das
bordas, as retificadas são "retas" nas bordas como o próprio termo
sugere, e resultam em juntas muito finas, que dão um resultado
mais elegante.
Outra característica importante é o tamanho das peças, muito
pequenas como 10 x 10 cm para piso não recomendo, pois o
rejunte fica envelhecido rapidamente devido ao desgaste do
próprio tráfego nos ambientes, já as excessivamente grandes como
120 x 120 cm são de difícil manuseio pois são pesadas e
dependendo do ambiente exigirão recortes. Geralmente os
tamanhos entre 60 x 60 e 90 x 90 dão bom resultado.
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Rodapés
Não tem como falar de piso sem mencionar rodapé, detalhe que
muitas vezes passa desapercebido para os mais leigos em reforma.
Para as opções de laminado e vinílicos, as próprias empresas
oferecem modelos na hora da compra. Há ótimas opções em MDF
com acabamento branco com várias opções de modelos, alturas e
preços - a escolha de modelo é uma decisão pessoal. dependendo
do uso do imóvel vale lembrar a manutenção dos que possuem
vários frisos, que exigem uma limpeza mais atenciosas.
Para MDF valem as mesmas recomendações feitas para laminados,
no entanto: não usar em ambientes molhados - para esse casos há
as opções de poliestireno e PVC, que não deformam com o contato
com a água.
Essas opções citadas também são válidas para pisos com
revestimento cerâmico/porcelanato, e proporcionam um bom
acabamento, além da praticidade de não precisar cortar peças para
rodapé.
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Móveis planejados ou marcenaria:
Essa é uma decisão que depende da necessidade de cada um. vou
colocar os pós e contras de cada opção.

Móveis planejados
São empresas com móveis industrializados adaptados sob medida
às necessidades do seu apartamento, como guarda roupa, gabinete
e armários de cozinha, gabinete e armários de banheiro, armários
de área de serviço e painel móvel para TV.
As vantagens são que há uma linha de produção com qualidade
padronizada, as lojas atendem com projetistas que auxiliam no
desenvolvimento dos projetos, e há opções de parcelamento. Os
móveis serão feitos com base em um projeto executivo fornecido
pela loja, que será assinado pelo cliente, garantindo a execução
conforme desejado e com certificado de garantia.
Por outro lado, as desvantagens são as limitações aos padrões
oferecidos pela empresa como cor, textura e acabamentos, e
limitações nas medidas modulares, que em casos de apartamentos
pequenos os centímetros perdidos para adaptar-se ao local podem
fazer diferença; além do prazo de entrega que geralmente é de 60
dias a partir da assinatura do projeto executivo.
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Marcenaria:
Hoje em dia as marcenarias, mesmo que pequenas, têm acesso aos
mesmos materiais, acessórios e equipamentos que empresas de
móveis planejados. Além dos itens citados em móveis planejados,
marceneiros podem fazer qualquer peça necessária, como mesas,
cadeiras, painéis, prateleiras etc.
As vantagens são a flexibilidade de materiais e acabamentos,
versatilidade do projeto que é realmente sob medida, ideal para
plantas com irregularidades ou angulosas, e também os prazos são
mais maleáveis, dependendo do marcenaria e da demanda que há
na produção.
.
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As desvantagens são que não há projetistas sendo aconselhável
fazer projeto com arquiteto, a forma de pagamento geralmente
não há muita flexibilidade, e não há uma estrutura de atendimento
pós entrega com garantia e manutenção, dependendo da ética da
marcenaria que contratou.

Ambas as opções dependem de medição in loco para início da produção, a
produção só será iniciada com a medição no local, ou seja, só após o
recebimento das chaves
Importante ter definido os eletrodomésticos de cozinha ou qualquer
ambiente em que haja nicho sob medida e informá-los ao fornecedor, bem
como ler o manual de instruções, pois alguns produtos como forno elétrico
e microondas exigem espaço de circulação de ar.
Vez ou outra surgem aventureiros que dizem ter acesso às unidades
durante a construção, ou acesso a uma única unidade: não caia nessa, cada
unidade tem suas particularidades e a medição é feita pelo profissional
que se atentará a detalhes como desníveis de piso ou irregularidades de
parede que passam despercebidos a olhos leigos.
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Iluminação

A iluminação tem um impacto fundamental no cotidiano do
apartamento, por isso é importante certificar-se de que está
escolhendo as melhores opções de luminosidade.
Em apartamentos sem forro de gesso, a iluminação costuma ficar
restrita ao um ponto central no ambiente, por isso é importante
escolher um modelo que proporcione facho de luz aberto para
iluminar uniformemente.
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No caso de forro de gesso há a possibilidade de personalizar a
iluminação, criando ambientes com luz direta e indireta, focada ou
aberta.
As luminárias geralmente são de sobrepor (diretamente na laje) ou
de embutir (no forro de gesso) - são detalhes para observar na
hora da compra.
Para colocação de lustres e pendentes, sempre sugiro instalação
com os móveis no local, e no caso de forro de gesso prever que seja
fixada na laje.
Outro fator a ser considerado é a temperatura da luz, que é como é
feita a classificação da cor. Geralmente encontramos no mercado
os números 2.700K, 3.000K, 4.000K e 6.500K - quanto maior o
número mais azulada a luz, quanto menor mais amarelada - essas
colorações

causam

alteração

na

percepção

das

cores,

principalmente para tarefas como maquiagem.
A opção que considero a melhor é a 4.000 K, branco neutro, mais
próxima da iluminação natural do sol. Nem todas as marcas
disponibilizam essa opção, mas vale o investimento.
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Escolha de cores
Para a própria moradia, o uso de cores está liberado, mas fique
atento quanto a sua certeza na escolha, caso haja dúvidas,
concentre o colorido em itens de fácil troca, como almofadas,
tapetes, ou mesmo tecido de sofá.
Já para locação, o ideal é buscar um equilíbrio mais neutro, que
possa ser complementado com itens do futuro morador.
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Acessórios decorativos
Quanto aos itens finais de decoração, como quadros, objetos,
almofadas, tapetes, o ideal é ter um mix tanto de coisas novas
como objetos já existentes que remetem a sua história pessoal e
dão um toque mais íntimo ao novo lar.
Para compra de acessórios de decoração há muitas opções de lojas
tano online quanto físicas, importante é prestar a atenção se as
dimensões são compatíveis com os objetivos.
Para tapetes é mais apropriado que os móveis cubram ao menos
uma pequena parte. Para escolha de quadros, é importante medir
a parede e dimensionar a quantidade desejada. Um detalhe muito
importante: na hora de pendurar tenha como parâmetro de altura
que o centro do quadro esteja na altura do observador médio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Espero ter contribuído esclarecendo as principais dúvidas e
propondo um caminho para atingir o resultando desejado, no
entanto, não hesite em procurar assessoria profissional. Sempre
priorize a segurança, tanto técnica quanto jurídica nas escolhes
que fizer.
Contribua para uma nova edição desse guia enviando suas
dúvidas ou relatando sua experiência para o seguinte e-mail:
minimumdesignblog@gmail.com.
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