
GUIA
BÁSICO PARA
DECORAÇÃO 
DO NOVO APÊ! 



Introdução:
A mudança para um novo lar é sempre 
recheada de muito empolgação. Quando se 
trata de um imovel próprio, essa empolgação 
é ainda maior. Mas não é só ela, junto vem 
também a ansiedade e preocupação para 
que todos os detalhes saiam perfeitos. Afinal, 
essa será a sua morada!
  
Cada processo que envolve a compra de 
um apartamento devem ser avaliados com 
atenção e não é só a parte estrutural que 
estamos falando. 
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A decoração é de extrema importância, pois 
esta influencia na sua mobilidade dentro do 
ambiente, na organização e praticidade do 
dia a dia e na sua sensação de bem-estar, 
contribuindo para sua saúde emocional.



Foi  pensando  neste momento  que  organizamos 
este Guia Básico para Decoração do Seu Novo 
Apê!

Contar com o apoio de um profissional 
especializado em decoração é sempre o 
melhor caminho. Caso você opte por não fazer 
isso agora, as dicas que separamos irão te 
auxiliar. 



5 DICAS PARA 
ORGANIZAR A
DECORAÇÃO 
DO SEU APÊ



Passo 1: 
Planejamento!



Antes de comprar os móveis na ansiedade do 
momento, seja porque o preço está bom ou 
porque gostou do modelo, é importante que você 
analise cada ambiente do apartamento. Analise 
as dimensões do local, a entrada de luz - onde 
bate mais ou menos sol - , circulação de ar, a sua 
circulação pelo ambiente e até a praticidade 
que você deseja. Tudo isso é essencial para evitar 
que você compre um mobiliário maior do que 
o espaço, por exemplo, deixando o ambiente 
apertado e pouco funcional.

Anote tudo e não economize nas pesquisas 
na internet.  Depois que você analisou cada 
ambiente, pode até brincar de decorador(a) e 
fazer esboços em desenho de como gostaria 
da disposição dos móveis em cada espaço. 

Um bom local para pegar inspiração é o 
site Pinterest. Lá você encontra várias dicas 
acessíveis!



Passo 2: 
Pesquise preços 
e opções



Com a alta do e-commerce é possível 
encontrar móveis e objetos de decoração 
para todos os gostos podendo ser adquiridos 
de todas as partes do mundo. As opções e 
diversidade de produtos e materiais são 
grandes. 

Para ajudar na organização desses achados, 
você pode usar uma ferramenta que 
chama Trello. É uma plataforma gratuita de 
gerenciamento de projetos que pode ser 
usado na vida pessoal e profissional. Crie 
quadros de cada ambiente e vá salvando os 
links dos móveis que você for encontrando 
para analisar tudo com cautela depois. 

Organização e paciência é o segredo !



Passo 3: 
Praticidade como
amiga!



Acredite, ambientes práticos vão evitar muitas 
dores de cabeça!

Pense nisso quando for escolher os móveis 
e objetos de decoração. Mobílias funcionais 
garantem agilidade no dia a dia e também 
evitam desperdício de espaço. 

Armários embutidos, prateleiras-nichos, 
mesas dobráveis, móveis suspensos, tudo isso 
garante um ambiente espaçoso, moderno e 
prático. Móveis arredondados também são 
uma ótima opção para poupar espaço.



Passo 4: 
A escolha das  
cores é  
importante



As cores usadas são fatores determinantes 
para a estética que você quer dar para a sua 
casa. Elas são capazes de trazer a sensação de 
profundidade, ampliação ou mesmo redução do 
local. Podem deixar um ambiente mais enérgico 
ou mais tranquilo; mais moderno ou mais clássico. 
Tudo depende do seu próprio estilo. 

Existem várias opções de tintas, inclusive cores 
personalizadas. 



Agora, caso você não queira pintar as paredes é 
possível usar adesivos. Não são como os papéis 
de parede antigos que necessitavam de um 
profissional especializado para colar e faziam 
aquela bagunça. Os adesivos são práticos, 
versáteis e não estragam a parede. Existem 
muitas opções de estampas e cores. Vale a 
pena utilizar este recurso.

Confira as sensações que as cores trazem:

Branco:
Simboliza pureza e paz. Ao ambiente trazem a 
sensação de amplitude e claridade.

Cinza:
Representam equilíbrio e autocontrole. No 
ambiente traz elegância, estilo e personalidade. 
Ótima opção para contrastar com cores vivas. 



Preto:
Elegante e sofisticado. Representa inteligência 
e força. Ao ambiente é uma cor coringa para 
destacar pequenos detalhes. É preciso cuidado 
ao utilizá-la em espaços pequenos.  

Marrom:
Remete ao rústico, ao natural. Uma cor que traz 
estabilidade e conforto ao ambiente.

Vermelho:
Cor forte e marcante. Traz vitalidade, calor e 
paixão. É uma cor que estimula o apetite. Muito 
utilizada em cozinhas. 

Laranja:
Cor alegre, estimula a comunicação e também 
o apetite. Representa criatividade e vitalidade.



Amarelo:
Cor que remete à juventude. No ambiente é 
fonte de inspiração e estimula a concentração. 

Verde:
Cor que transmite prosperidade e saúde. No 
ambiente traz energia e tranquilidade. 

Azul:
Cor que transmite paz, serenidade, limpeza - 
quando utilizada em tons claros e harmonia. 
No ambiente traz a sensação de segurança 
e estímulo. 

Roxo:
Cor que remete à feminilidade e espiritualidade. 
No ambiente traz a sensação de requinte e 
paz. Muito utilizada em locais para a prática 
da meditação. 



Rosa:
Cor que inspira delicadeza, doçura e feminilidade. 
No ambiente cria um ar de romantismo e 
simpatia. 



Passo 5: 
Use a criatividade
e mãos a obra!



A possibilidade de dar seu toque pessoal no 
ambiente, é um dos pontos mais divertidos de 
decorar seu próprio apartamento. 

Ao aderir a prática DIY - “Faça Você Mesmo”, você 
estará economizando dinheiro, exercitando 
sua criatividade e habilidades artesanais e, 
de quebra, colocando a sua pessoalidade na 
decoração do apê! 

É possível encontrar na internet diversos tutoriais 
de como fazer móveis e objetos de decoração. 
O segredo é soltar a criatividade e se divertir!



Não se preocupe se você não tem tanta 
experiência com decoração. Quanto mais você 
for se envolvendo neste assunto mais a sua 
criatividade vai aflorando. 

Aproveite as nossas dicas e deixe seu novo apê 
com o clima que você sempre sonhou!



A Construtora SN é uma empresa que nasceu 
com o DNA de quem executa cada projeto 
com competência e seriedade. Nossa missão 
é oferecer produtos imobiliários altamente 
desejados e ao alcance de todos, para realizar 
sonhos e levar mais tranquilidade para o 
maior número de famílias. Quem investe com 
a SN Construtora garante empreendimentos 
respaldados por uma história de 60 anos de 
prosperidade. 

Uma empresa que você pode confiar!



construtora_sn

grupo.sn.construtora

(35) 99953-0241

https://gruposn.com.br/sn-construtora/ 

ESTAMOS À 
DISPOSIÇÃO 
PARA 
AJUDÁ-LO! 

https://www.instagram.com/construtora_sn/
https://www.facebook.com/grupo.sn.construtora/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5535999530241&text=&source=&data=
https://gruposn.com.br/sn-construtora/ 

