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TENDÊNCIA Ideal é que a personalidade do
proprietário esteja impressa na decoração

Móveis, cores
e texturas
diferenciadas
dão estilo à casa
MILENA HILDETE*

O lar é repleto de histórias pes-
soais, referências e recorda-
ções. A escolha de posição de
cada móvel, das cores das pa-
redes e dos objetos da deco-
ração pode dizer muito sobre a
identidade do proprietário da
casa. Por isso, é natural que as
pessoas desejem dar persona-
lidade a própria casa, mas o
medo do diferente ainda pesa
muito na hora de montar o
espaço.

Para dar identidade ao am-
biente é necessário ter hones-
tidade. É o que recomenda o
arquiteto Edilson Campelo. De
acordo com o arquiteto, o ideal
é analisar as próprias referên-
cias para espelhar na casa. “É
necessário olhar para dentro
de si e utilizar as reminiscên-
cias”, completa Campelo.

Na hora de personalizar o
ambiente, dá para utilizar mó-
veis antigos, cores e texturas
diferentes. O chamado design
afetivo, aproveitamento de
objetos que fizeram parte da
própria história, é um caminho
para quem deseja dar um novo
astral à casa. “A gente tenta
trazer essas peças, objetos de
viagens e fotos”, explica a ar-
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Na cozinha decorada por Edilson Campelo, o azul predomina

COLOQUE A SUA
IDENTIDADE NA CASA

CORES Abuse dos tons.
As cores sempre
conseguem ajudar a
imprimir a
personalidade do
morador

MÓVEIS Pode usar a
criatividade. Reciclar
móveis antigos e fazer
reformas. Essas são
opções para quem
deseja dar um novo
astral ao ambiente

LUZ A iluminação
também é um
elemento importante
para personalizar a
casa. A luz da casa
pode transmitir a
energia do habitante

REFLEXÃO E TEMPO É
ideal que o morador
saiba o que quer, pois a
reforma de uma casa
pode custar muito caro.
Por isso, é importante
contratar profissionais
da área para fazer o
serviço

quiteta Gabriela Amaral.
Na decoração, as fotos vão

servir para contar a histórias
dos moradores e para recordar
fatos importantes. A arquiteta
Rebecca de Gonzaga sugere
que elas fiquem no ambiente
mais íntimo da casa. Para a
área externa, Rebecca opta pe-
los quadros. “Ou até mesmo
fotografias que não sejam tão
pessoais, como de paisagens”,
recomenda.

Campelo também adere à
mesma ideia. “Uma boa dica
para as fotos é aproveitar fo-
tografias de viagens dos pro-
prietários e emoldurá-las”, re-
comenda.

As cores sempre devem ser
utilizadas, mas com harmonia.
“As cores trazem muitas sim-
bologias e as pessoas podem e
devem se apropriar disso do
modo que preferirem acredi-
tar”, diz o arquiteto. Campelo
diz que gosta de aproveitar
tendências e buscar composi-
ções de cores análogas ou con-
trastantes. “Variando caso a
caso, mas buscando sempre a
harmonia do resultado”, com-
pleta o arquiteto.

A cor consegue dar vida aos
ambientes. Por conta disso, a
arquiteta Gabriela opta por

tons que se baseiam na per-
sonalidade do cliente. Ela pre-
fere utilizar fundos com bases
neutras e abusar nas cores dos
elementos.

Intuição e flexibilidade
Outroelementoimportantena
personalização da casa é a in-
tuição. O morador pode ter
inúmeros móveis ou diversas
cores para aplicar no ambien-
te, mas é necessário seguir as
próprias vontades para dar
identidade à casa. É um mo-
mento para arriscar e pôr di-
ferentes tipos de ideia em prá-
tica.

“Dar personalidade é ter coi-
sas que você goste e que te
façam bem, é se sentir con-
fortável dentro da sua própria
casa”, explica Rebecca.

A flexibilidade também é
um elemento essencial para
quem deseja colocar mais
identidade no ambiente. O
morador deve estar aberto às
mudanças e ser flexível para
escutar sugestões de profissio-
nais da área. Pois, nesse mo-
mento, é importante ter bom
senso.
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Texturas diferentes nas paredes dão o tom na sala de estar
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Cabe brincar também com
cores e texturas no banheiro

Gabriela Amaral aposta
no colorido das almofadas
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Projeto de Rebecca
de Gonzaga destaca
os objetos pessoais

Em fevereiro, o Ministério do Planejamento anunciou a decisão
doConselhoMonetárioNacional (CMN) de aumentar o valor do
recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que
podeserutilizadonacompradeimóveis.

Agora, em todo o Brasil, o limite será de até R$ 1,5milhão para
os imóveis novos adquiridos pormeio do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH). A medida, válida inicialmente até dezembro
desteano,tempotencialparamovimentaromercadoimobiliário.

Segundo o Portal Brasil, do Governo Federal, o objetivo deste
aumento é beneficiar a classe média e, por consequência,
estimularosetor.Desdenovembrodoanopassado,valelembrar,
jávivíamosemumcenáriodemudançasacercadovalordoFGTS
disponívelparaacompradoimóvelpróprio.
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Em 2013, o limite do uso para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Distrito Federal – locais em que o valor dos imóveis é
notavelmentemais alto – passoudeR$ 500mil para R$ 750mil.
Nosoutrosestados,incluindoaBahia,passouparaR$600mil.

DeacordocomoG1Economia,amudançaseguinteaconteceuno
últimonovembro,quandopassamosdeR$750milparaR$950mil
nestes estados, e deR$600mil paraR$800mil nosoutros. Agora,
desde o dia 20 de fevereiro, temos umvalor unificado para que o
fundodoFGTSsejautilizadonacompradeimóveis,R$1,5milhão.
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A avaliação e liberação do Fundo de Garantia é feita pela Caixa
EconômicaFederal, eocréditoédestinadopara investimentona
compradeimóveisparamoradia,nãoparafinscomerciais.

Para nós, da Associação deDirigentes de Empresas doMercado
Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), a mudança anunciada pelo
Conselho Monetário Nacional é compreendida como uma
possibilidadedecrescimentoparaosetor.

O aumento no limite, portanto, é mais uma maneira para
que os clientes possam investir na compra do imóvel próprio,
conseguindo assim movimentar o FGTS neste financiamento e
evitando gastos com aluguel ou movimentação da poupança
pararealizaracompra.

Obenefício,conformeexplicamosnascolunasanteriores,éválido
paraquemtempelomenostrêsanosdetrabalho,considerando
todososperíodos,soboregimedoFundodeGarantia.

Entravedosbancos

Nessa esfera do financiamento da casa própria, outro assunto
relacionado precisa ser debatido: o entrave dos bancos para
financiamento e construção de imóveis. Umdos pontos demaior
importância é a concessão de empréstimos para a produção,
visto que as empresas estão acabando as unidades emestoque e
precisamlançarempreendimentos,gerandoassimmaisempregos
enovasoportunidadesdenegócios.

Segundo o Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção(CBIC), JoséCarlosMartins,emmatériapublicadanas
últimas semanas pelo Correio Brasiliense, há uma dificuldade
paraqueomercadodaconstruçãocivilavancequandoosbancos
mantêmastaxasdejurosaltas.

Asmedidasde incentivodoGoverno–comapossibilidadedeusar
o FGTS para a compra de imóveis, por exemplo – nestemercado,
querepresenta9%donossoProduto InternoBruto (PIB), precisam
seracompanhadasdoauxíliodosbancos.O ideal seria,ao invésde
deixarosrecursosaplicadosemtítulospúblicos, facilitaroacessoao
financiamentodacasaprópria.

Os bancos fazem uso dos juros altos dos títulos públicos para
aumentarsuasmargensdelucro.Enquantoisso,osetorimobiliário,
que gera empregos e movimenta a nossa economia, passa por
restriçõesdecréditodosistemabancário.

Nesta esfera, não basta que a Caixa Econômica Federal atue
sozinha:énecessárioque,emalinhamentocomoBancoCentral
(BC), os demais bancos acelerem a redução das taxas de juros
tantoparaimóveisprontosquantoparaosnovoslançamentos.

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom)
doBCdivulgouemataaexpectativadeumareduçãonataxade
inflação,quepassoude4%para3,8%.Para2018,aprevisãoéde
quealcancemosos3,3%.

Issorepresentaumcenáriodeprojeçãopositivoparaaeconomia,
umnovo incentivo para a redução das taxas de juros que pode
ocasionarbenefícios comoa liberaçãodecréditoparaprodução,
novos investimentos, geração de empregos, recuperação de
rendaearrecadaçãodeimpostos.
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