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Com o auxílio do serviço, é
possível valorizar imóvel em até
30%, segundo a especialista.
Negociação também costuma
ocorrer com maior agilidade, já
que as fotos atraem mais clientes

VISUAL
TAPA NO

Trazida dos Estados Unidos, técnica de ‘home
staging’, que aprimora a imagem de imóveis
para venda, está no país há quatro meses
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■ O curso de ‘home sta-
ging’ também é ministrado
por Sandra no Sebrae.
■ Indicado para profisso-
nais do segmento que es-
tão buscando um diferen-
cial ou interessados em em-
preender, o investimento
custa cerca de R$ 1.000,
com duração de 24 horas,
divididas em duas aulas se-
manais.
■ As turmas têm entre 20 e
40 alunos. Além de ensinar
o ‘home staging’, Sandra
dá orientações sobre o mer-
cado, como agir com poten-
ciais clientes, abordar os
preços, entre outras práti-
cas da negociação.
■ A pioneira da técnica no
Brasil está montando o si-
te stagingbrasil.com, onde
pretende criar uma comuni-
dade virtual para os habili-
tados no trabalho, a fim de
atender as futuras deman-
das do mercado.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

S
abe aquela foto de ca-
sas ou apartamentos
comcômodos vazios e
sem qualquer tipo de

atrativo visual capaz de
atrair potenciais comprado-
res?Esse tipode imagem, co-
mumemanúncios emsites e
aplicativos de venda de imó-
veis, pode estar com os dias
contados. É que a técnica de
‘home staging’, encenação
em casa numa tradução li-
vre, passou a ser aplicada no
país nos últimos quatro me-
ses. A ideia é preparar os cô-
modos para as fotos, valori-
zandoo imóvelparaa venda.

Especialista nesse tipo de
serviço, comumnos Estados
Unidos, a empreendedora
Sandra D’Angelo jámantém
parcerias com o Conselho
Regional dos Corretores de
Imóveis do Rio de Janeiro
(Creci-RJ) e SindicatodaHa-
bitação do Rio de Janeiro
(SecoviRio), dá cursonaUni-
versidade Cândido Mendes
e vai começar outro na Uni-
versidade Estácio de Sá.

ParaSandra,aoportunida-
de de empreender nessa no-
vaáreapodevalerparaquem
deseja investir em uma nova
carreira ou quemquer conci-
liar seu emprego com uma
novaatividade. “Apessoapre-
cisaagregarvaloraomáximo
na hora de vender o imóvel.
É como em uma entrevista
de emprego. Veja que nin-
guém vai para uma de pija-
ma. Há uma preparação.
Sem contar que imóveis são
adquiridos com esforço. Por
isso, não podem ser dados
semcarinho”, explica.

A técnica consiste em fa-
zer mudanças simples que
potencializem as qualidades
do imóvel, como retirar obje-
tospessoaiseaté fazerpeque-
nas reformas em pontos es-
tratégicos. “Um imóvel pre-
parado pode vender até 78%
mais rápido e por até 30% a
mais em seu valor. O ‘home
staging’ajudaaagregarmais
valorao imóvel inteiro, facili-
tando sua venda e fazendo
uso, na suamaioria, do que o
proprietário jápossui”,garan-
te a profissional.

SEM TOQUES PESSOAIS
Ela alerta pra um cuidado
na preparação do ambiente,
para não apontar ligação
com os antigos moradores.
“Buscamoscriarumambien-
te decorado, mas sem indí-
ciosdapersonalidadedo an-
tigo morador. Utilizamos de
todas as ferramentas possí-

veis para deixar o ambiente
atraente paraomaiornúme-
ro de pessoas. E, assim, au-
mentar as chances de ven-
da”, argumenta.

TÉCNICA EM ALTA NOS EUA
Fundadora da Staging De-
sign Solution, Sandra D’An-
gelo já trabalha com a técni-
ca há quase dez anos nos Es-
tados Unidos, onde mora há
três décadas. O ‘home sta-
ging’ já existia na Califórnia
para imóveis de alto padrão,
mas só se popularizou após o
estouro da bolha imobiliária
norte-americana, quando os
valores dos imóveis estavam
em queda livre. Atualmente,
a cada dez imóveis vendidos
naquele país, oito são prepa-
rados comessa técnica.

Negócios&Carreiras

Profissionais do Creci-RJ e SecoviRio e alunos das universidades
Cândido Mendes, Estácio de Sá e Sebrae já têm acesso à metodologia,
que pode incluir pequenas reformas no imóvel para atrair compradores
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