Projeto
“O Gosto pelo bom GostoDecoração é para Todos”
Qualidade de Vida
A Percepção do Belo
Educação Social e Cultura
Qualificação Profissional

PROJETO PUBLICO – PRIVADO
OBJETIVOS:
1-QUALIFICAR MÃO DE OBRA
2-DESENVOLVER BEM ESTAR SOCIAL
3-DESENVOLVER EDUCAÇÃO SOCIAL
4-DESENVOLVER PERCEPÇÃO DO
GOSTO PELO BOM GOSTO E
ESTÉTICA SOCIAL

• PROJETO HABITACIONAL E
EDUCACIONAL
• ATENTER CONSUMIDOR
DE BAIXA RENDA
• DESENVOLVER
ESTUDANTES DE
DECORAÇÃO COM A
PRÁTICA NA ATUAÇÃO DE
PESSOAS REAIS COM
NECESSIDADES REAIS

Governo
Gestores do Projeto

Arquitetos e
Decoradores
Escolas de
Decoração

Lojas e empresas do
setor de arquitetura e
decoração

Industria
Moveleira

Consumidor de Baixa Renda

Varejo Popular

“Ter bom gosto" é uma questão de
aprendizagem e educação”.
• Objetivo: união de todas as instituições
ligadas a área de decoração em prol da criação
de novos padrões de bem estar e harmonia
estética, voltados para as classes mais baixas.

Proposta:
-

Envolver a universidade, a indústria, a loja, o empresário, o
decorador/arquiteto, o estudante de decoração e arquitetura para
desenvolver propostas que estimulem o "gosto pelo bom gosto" ao maior
número de brasileiros de baixa renda.

-

A partir desta mobilização serão desenvolvidas ações que contribuam
para o viver bem e para a transformação do espaço onde as populações
beneficiadas por projetos de moradia popular vivem e trabalham em um
local de bem estar.

Ações:
-

Empresários da Decoração : Investimento em pesquisas para o
lançamento de produtos com a melhor equação custo/harmonia/estética.

-

Universidade/Cursos Técnicos: alunos voluntários oferecerão aos
compradores de casas e apartamentos de baixa renda a assessoria gratuita
na elaboração de projetos de decoração para suas casas.

-

Arquitetos/Designers de Interiores: coordenação do desenvolvimento de
projetos, estimulando a utilização de materiais ecologicamente corretos,
bem como o melhor aproveitamento dos recursos naturais.

Ações:
- Lojistas de varejo popular: pontos de venda para a comercialização
de móveis e produtos desenvolvidos.

- Construtoras e com os órgãos do governo na área habitacional:
desenvolvimento de plantas dos imóveis co projetos sustentáveis .

- Mídia e outras entidades: contribuem com a divulgação do projeto.
- O Governo: reconhece a importância da iniciativa privada e em
conjunto com todos os empresários envolvidos pode disponibilizar canais
para que o mesmo possa ser ampliado para todo o Brasil.

Um projeto bem estruturado, com a mobilização
de todo o segmento, é capaz de oferecer uma
diferença significativa na qualidade de vida de toda
a população, em um processo em cadeia,
estimulando o morar bem, o interesse em cuidar
melhor do bairro, da cidade, do país!

