
COMO FAZER SUA 
CASA PARECER 

QUE VOCÊ 

contratou um
designer de
interiores

E - B O O K  G R A T U Í T O



Aqui no Design Por Dentro, há muito respeito pelos designers de
interiores e por todo o trabalho árduo que eles colocam em seus
espaços projetados. É preciso ter um certo olho para ser capaz
de organizar ambientes e torná-los incríveis e funcionais ao
mesmo tempo.

Caso você tenha interesse em se tornar um, então recomendo

este curso:

Como fazer a sua casa parecer  que você   

contratou Designer de Interiores

https://www.ibdi-edu.com.br/home/formacao-profissional-em-design-de-interiores/


Porém, nem todos tem a intensão de contratar um designer de
interiores para sua casa. Alguns querem ser o protagonista e
tomarem as suas próprias decisões de decoração, usando o seu
estilo e preferências individuais.

Então, como podemos obter a inspiração para transformar
espaços entediantes em bonitos? Bom, essas orientações que
vou te contar agora podem preencher essa lacuna.

Como fazer a sua casa parecer  que você   

contratou Designer de Interiores

O QUE VEREMOS AQUI:

OS SITES ESTÃO CHEIOS DE INSPIRAÇÕES PARA 
DECORAR AMBIENTES.

ESQUEMA DE CORES.

ADICIONE TEXTURA À SUA CASA.

EQUILIBRE MÓVEIS E ELEMENTOS DECORATIVOS.

USE ACESSÓRIOS DECORATIVOS.

ADICIONE PLANTAS EM SUA CASA

SE VOCÊ NÃO PODE CONTRATAR UM PROFISSIONAL, 
AINDA PODE TER UMA CASA QUE PODE CHAMAR DE 
SUA.

O RESULTADO FINAL



Saiba mais: Qual o seu estilo de decoração

https://www.instagram.com/p/CL7kk5AlQyi/?utm_source=ig_web_copy_link
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E, se você ainda não começou a criar painéis de inspiração
(moodboards) para a decoração da sua casa, então, comece
agora. Este é o primeiro passo para criar a casa que você deseja.
Aqui deixo um link, e dentro dele tem um:

Tutorial básico: 
para você 

aprender a fazer 
moodboards

https://www.designpordentro.com.br/mood-board/
https://www.designpordentro.com.br/mood-board/


Lembre-se de que a cor é influenciada pela quantidade de luz 
que você traz para a sua casa.

Como escolher uma paleta de 
cores para toda a sua casa

https://www.designpordentro.com.br/como-escolher-um-esquema-de-cores-para-toda-a-casa/
https://www.designpordentro.com.br/como-escolher-um-esquema-de-cores-para-toda-a-casa/
https://ibdi-edu.com.br/como-decorar-quartos/?utm_source=site&utm_medium=pagina_cursos&utm_campaign=Aprenda%20Decorar%20Quantos




Como combinar 
estampas na decoração

https://designpordentro.com.br/loja/2021/06/17/melhor-maneira-de-escolher-estampas/
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Como decorar 
pequenos espaços

1. Tutorial 7 Regras da Decoração

Saiba Mais:

2. Diferença entre decorador e designer de interiores

https://www.designpordentro.com.br/decorar-pequenos-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/decorar-pequenos-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/decorar-pequenos-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/7-principios-basicos-da-decoracao/
https://ibdi-edu.com.br/design-de-interiores-ou-decoracao/


Como usar objetos e acessórios na decoração

Veja o tutorial completo de: 

https://www.designpordentro.com.br/como-compor-com-objetos-e-adornos-decorativos/
https://www.designpordentro.com.br/como-compor-com-objetos-e-adornos-decorativos/


1. Plantas para Quartos

2. Plantas para cultivar dentro de casa

https://www.instagram.com/p/COBfAhpF9zB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKKomS2FhkX/?utm_source=ig_web_copy_link


Mas agora, se você acha que precisa ir mais longe, eu

recomendo este guia de decoração prática, onde
o @ibdioficial reuniu um conteúdo incrível para que você possa
entender com clareza a forma de decorar sua casa do começo
ao fim com muita confiança.

https://ibdi-edu.com.br/guia-completo-de-decoracao/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
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Caso venha a imprimir este E-Book, 

segue o código para acessar os 

links contidos nele.

https://ibdi-edu.com.br/guia-completo-de-decoracao/


REPERTÓRIO
•Tudo o que você sabe sobre a mistura de estampas está errado
•5 razões para a decoração da casa não estar harmoniosa
•Como compor com objetos e adornos decorativos- tutorial
•Teste centenas de layouts de móveis em questão de minutos.
•7 Formas de decorar sua casa por camadas- Tutorial
•Guia sobre tapetes para ajudá-lo a selecionar o tamanho certo +pdf!
•O passo a passo para decorar espaços.
•O que é uma Planta Baixa e uma Vista?
•Insatisfeito com a disposição dos móveis em sua casa?
•Saiba qual o melhor piso para apartamento pequeno
•5 dicas para planejar uma cozinha
•Difícil tarefa?! Como decorar pequenos espaços
•Como resolver dilemas comuns de layout de quartos
•Como usar almofadas na decoração

CORES
•Como clarear um ambiente
•Como incorporar tendências de cores em sua casa
•Como criar uma paleta de cores para sua casa
•Como as cores de um ambiente influenciam a decoração?
•Você sabe combinar as cores no ambiente?

ILUMINAÇÃO
•Toda casa precisa ter esses 3 tipos de iluminação.
•Olha como faz pra iluminar quarto
•Esqueça a simetria na hora de planejar a iluminação
•Como você faz um projeto de iluminação?
•Para que serve a planta de circuitos elétricos?
•Já pensou o quanto a luz muda sua casa?
•O projeto luminotécnico deve seguir estes passos:
•Erros de iluminação de ambientes que você deve evitar

MISCELÂNIA
•Criar ambientes 3D de graça? Siiiim, vem ler!
•Maneiras simples de criar imagens 3D para transmitir suas ideias de decoração.
•Como Medir Ambientes
•8 Perguntas que seu Designer de Interiores deve fazer
•O que é e como apresentar um Estudo Preliminar ao Cliente
•5 Características Comportamentais para se dar bem na profissão de Design de Interiores.
•Decoração para quem mora de aluguel!
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Mais Recursos:

Como obter iluminação sob 
medida para sua casa!

https://www.designpordentro.com.br/misturar-estampas/
https://www.designpordentro.com.br/decoracao-da-sua-casa/
https://www.designpordentro.com.br/como-compor-com-objetos-e-adornos-decorativos/
https://www.designpordentro.com.br/problemas-de-planejamento-de-espaco/
https://www.designpordentro.com.br/como-decorar-sua-casa-em-camadas/
https://www.designpordentro.com.br/guia-pratico-de-tamanhos-de-tapete/
https://www.designpordentro.com.br/o-passo-a-passo-para-decorar-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/o-que-e-uma-planta-baixa-e-uma-vista/
https://www.designpordentro.com.br/distribuicao-dos-moveis/
https://www.designpordentro.com.br/decoracao-de-um-apartamento-pequeno/
https://www.designpordentro.com.br/aprenda-a-planejar-cada-comodo-da-casa/
https://www.designpordentro.com.br/decorar-pequenos-espacos/
https://www.designpordentro.com.br/como-planejar-quartos/
https://www.designpordentro.com.br/como-usar-almofadas-na-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/iluminar-um-ambiente-escuro/
https://www.designpordentro.com.br/tendencias-atuais-de-cores-de-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/como-criar-uma-paleta-de-cores-para-sua-casa/
https://www.designpordentro.com.br/harmonia-e-a-paleta-de-cores/
https://www.designpordentro.com.br/saber-combinar-cores/
https://www.designpordentro.com.br/como-iluminar-quarto-e-criar-aconchego/
https://www.designpordentro.com.br/planejar-a-iluminacao/
https://www.designpordentro.com.br/planta-de-circuitos-eletricos/
https://www.designpordentro.com.br/iluminacao-bem-feita/
https://www.designpordentro.com.br/luminotecnico-deve-seguir-passos/
https://www.designpordentro.com.br/erro-sobre-iluminacao-de-ambientes/
https://www.designpordentro.com.br/ferramentas-de-desenho-3d-para-transmitir-suas-ideias-de-decoracao/
https://www.designpordentro.com.br/medicao-de-ambientes/
https://www.designpordentro.com.br/contratar-um-designer-de-interiores/
https://www.designpordentro.com.br/como-apresentar-um-estudo-preliminar-ao-cliente/
https://www.designpordentro.com.br/design-de-interiores-como-profissao-5-caracteristicas-comportamentais/
https://www.designpordentro.com.br/decoracao-para-quem-mora-de-aluguel/
http://www.ibdi-edu.com.br/
http://www.ibdi-edu.com.br/
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Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor: ajudar

pessoas com paixão por design de interiores, pessoas assim

como você, a descobrir como é fácil aprender as habilidades

desta área, estudando conosco.

Como fazer a sua casa parecer  que você   

contratou Designer de Interiores

https://ibdi-edu.com.br/curso-de-formacao-em-design-de-interiores/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Gostaria%20de%20Informacoes

