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Todos os anos, falamos com pessoas 
de todo o mundo para tentar perceber 
o que representa a vida em casa e o
que podemos fazer para a melhorar.
Para o Relatório de 2022, visitámos
casas na Alemanha, nos Estados
Unidos, na Índia, no Japão e no
Reino Unido. Realizámos também
um questionário a mais de
37 000 pessoas em 37 países, para
descobrir como podemos transformar
uma casa na nossa casa.

SOBRE O RELATÓRIO A VIDA EM CASA

Tomohiro (Japão)
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Durante tempos de 
profunda incerteza, 
continuamos a recorrer à 
casa como um lugar de 
conforto e segurança.

35%
das pessoas sentem-se mais 
positivas em relação à sua casa em 
comparação com o ano passado, 
apesar das preocupações 
partilhadas com a economia, as 
finanças do agregado familiar e 
as alterações climáticas.

A probabilidade de nos 
sentirmos bem em relação 
à casa é maior quando 
esta reflete a nossa 
personalidade.

A capacidade de nos vermos refletidos na 
nossa casa é moldada pelos objetos
que temos, pela forma como utilizamos 
o espaço e com quem o partilhamos,
circunstâncias que são também as
principais fontes de tensão em casa.

Atualmente, apenas

67%
das pessoas sentem que a sua casa 
reflete a sua identidade. Não nos parece 
que este número seja suficiente.

Ninguém se deveria sentir deslocado na 
sua própria casa. Vamos partilhar 
soluções que permitam aliviar as tensões 
e celebrar as diferentes formas de viver 
em casa, para que possamos ser nós 
próprios.

SINTA-SE

LIVRE 
PARA 
SER

QUEM É

SUMÁRIO EXECUTIVO

A casa é um espaço onde podemos 
ser quem somos

Abi (Reino Unido)
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37%
das pessoas sentem-se mais positivas em 
relação à sua casa, em comparação com 
o ano passado.

Este fenómeno verifica-se apesar das três 
principais preocupações das pessoas:

23%
das pessoas já fingiram 
ter planos porque 
preferiam ficar em casa.

43%
das pessoas esperam que 
os seus passatempos e 
interesses fora 
de casa sejam 
prejudicados, 
caso o custo de 
vida aumente 
significativamente.

Os elementos que mais contribuem para 
que as casas reflitam a identidade de 
quem aí habita são:

As pessoas que sentem que a sua casa 
reflete a sua identidade têm 1,5 vezes
mais probabilidade de se sentirem 
positivas em relação à mesma.

No entanto, apenas

58%
das pessoas sentem que a sua casa 
reflete a sua identidade. Entre os 
jovens, este valor cai para 51%.

As nossas três principais frustrações 
em casa incluem:

Ter uma casa desarrumada 
ou suja

Ter de tratar das tarefas 
domésticas

Ter muitas coisas sem um 
lugar designado

89% 
das pessoas dizem que é importante 
sentir gosto pela própria casa, apesar 
de apenas 56% das pessoas o sentirem. 
Para as pessoas com casa própria, este 
valor aumenta para 60%.

Apenas

41%
das pessoas afirmam que a sua 
casa oferece privacidade a todas 
as pessoas que nela vivem. Este 
valor cai para 31% para quem 
vive em quartos alugados.

Apenas

8% das pessoas
se preocupa com o que os outros 
pensam sobre a forma como vivem as 
suas vidas em casa.

48%
das pessoas 

indicam que os 
meios de 
comunicação 
não refletem 
frequentemente as 
suas vidas em casa.

42% das pessoas dizem que 
são as coisas que elas próprias 
compraram 

40% das pessoas dizem que é 
a inexistência de um espaço 
dedicado às suas necessidades 
e interesses

32% das pessoas dizem que 
são as coisas que as ajudam a 
lembrar-se das memórias e 
experiências do passado

32% das pessoas indicam que 
são as pessoas com quem 
vivem

As 10 principais conclusões globais

a economia nacional (66%)

as finanças do agregado familiar 
(61%)

o impacto das alterações climáticas
(56%)
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35% 
das pessoas, das pessoas sentem-se mais 
positivas em relação à sua casa, em 
comparação com o ano passado.

Este fenómeno verifica-se apesar das três 
principais preocupações das pessoas:

27%
das pessoas já fingiram 
ter planos porque 
preferiam ficar em casa.

49%
das pessoas esperam que 
os seus passatempos e 
interesses fora 
de casa sejam 
prejudicados, 
caso o custo de 
vida aumente 
significativamente.

Os elementos que mais contribuem para 
que as casas reflitam a identidade de 
quem aí habita são:

As pessoas que sentem que a sua 
casa é um reflexo da sua identidade 
têm 1,5 vezes mais probabilidade 
de se sentirem positivas em relação 
à mesma.

67%
das pessoas sentem que a sua casa 
reflete a sua identidade. Entre os 
jovens, este valor cai para 56%. 
Acreditamos que toda a gente 
merece sentir-se bem na sua casa. 

As nossas três principais frustrações
em casa incluem:

Ter uma casa desarrumada 
ou suja

Ter de tratar das tarefas 
domésticas

Não ter um espaço no 
exterior 

para 92% 
das pessoas, o gosto pela própria casa, 
apesar de apenas 56% das pessoas o 
sentirem. Para as pessoas com casa 
própria, este valor aumenta para 60%.

Apenas

53%
das pessoas afirmam que a sua 
casa oferece privacidade a todas 
as pessoas que nela vivem. Este 
valor cai para 23% para quem 
vive em quartos alugados.

Apenas

6% das pessoas
se preocupa com o que os outros 
pensam sobre a forma como vivem as 
suas vidas em casa.

53%
das pessoas 

indicam que os 
meios de 
comunicação 
não refletem 
frequentemente as 
suas vidas em casa.

49% das pessoas indicam que 
são as coisas que compraram 

43% das pessoas indicam que 
é ter espaço para as suas 
necessidades e interesses

35% das pessoas indicam que 
são as coisas que as ajudam a 
lembrar-se das memórias e 
experiências do passado

33% das pessoas indicam que 
são as coisas feitas pelas 
próprias

As 10 principais perceções de Portugal

a economia nacional (85%)

o impacto das alterações climáticas
(78%)

as finanças do agregado familiar 
(71%)
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O que vê quando olha à 
sua volta em casa?

Um troféu do tempo em que jogava 
futebol em criança? Um suporte para 
papel higiénico em croché feito pela sua 
avó? O caos de uma batalha de piratas 
por arrumar?

E aqueles espaços que adora, como o 
lugar preferido para se aninhar no sofá, 
ou o quarto de hóspedes atolado de 
coisas que prefere nem ver?

“A casa é uma extensão da nossa 
personalidade; podemos aferir o 
estilo de vida de alguém através 
das suas peças decorativas, 
escolha de sofá, televisão, etc. As 
pessoas projetam a sua 
identidade na casa.”

TOM, REINO UNIDO

Revê-se na sua casa?

Tudo o que vemos conta: o nosso 
estudo mais recente concluiu que a 
probabilidade de nos sentimos mais 
positivos em relação à nossa vida em 
casa é maior quando o espaço reflete a 
nossa identidade única.

Mas nem todos se sentem assim. 

Apenas cerca de

6 em cada 10 
pessoas afirmam que a sua casa é um 
reflexo da sua identidade. Esta 
estatística cai para metade entre os 
jovens.

E sentir-se em casa é agora mais 
importante do que nunca. Para muitos, 
a casa continua a ser um lugar de 
conforto e segurança, um refúgio onde 
podemos recarregar baterias para 
enfrentar os desafios da vida. Esta 
questão é particularmente importante 
face às principais preocupações da 
atualidade, incluindo a economia e as 
alterações climáticas, que causam um 
grande impacto no nosso dia a dia e 
nas nossas vivências em casa.

Cerca de

4 em cada 10
pessoas sentem-se mais positivas em 
relação à sua casa, em comparação 
com o ano passado, e pouco mais de 
11% das pessoas sentem-se mais 
negativas. É, por isso, evidente que 
há ainda um caminho a percorrer 
para garantir que todas as casas são 
o merecido santuário de que
precisamos.

Em Portugal, as principais preocupações são:

1: A economia nacional (85%)

2: O impacto das alterações 
climáticas (78%)

3: As finanças do agregado 
familiar (71%)
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Felizmente, podemos ser mais positivos, 
a começar em nós.

Quando sentimos que a nossa casa 
reflete a nossa identidade, temos

1,5 vezes
mais probabilidade de nos sentirmos 
mais positivos em relação à mesma.

Apaixonamo-nos ainda mais pela nossa casa, 
quando esta reflete a nossa identidade.
Sentimo-nos mais felizes, mesmo que 
rodeados pelo caos.

“Adoro ter em casa objetos que 
refletem os meus passatempos 
e interesses. É uma parte de 
mim e quero que as pessoas o 
vejam assim que entram na 
minha casa.”

ABI, Reino Unido
“Sinto-me melhor em relação à minha 
casa do que no ano passado.”

Hannah, irmã da Abi (Reino Unido) 08
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27%

44%
das pessoas que 
sentem que a sua 
casa reflete a sua 
identidade 
concordam com a 
afirmação abaixo das pessoas que 

sentem que a sua casa 
não reflete a sua 
identidade concordam 
com a afirmação 
abaixo

Valores globais



Quando a nossa casa reflete a nossa identidade, 
a probabilidade de a consideramos como fonte 
de bem-estar mental duplica.

“Só passaram alguns meses, mas é 
um espaço que adoro, que fui 
criando e aprimorando com muitos 
objetos. É como um castelo.”

ISHIDA, JAPÃO

No entanto, a casa pode 
também ser uma das 
maiores fontes de tensão.

87%
das pessoas sentem-se 
frequentemente frustradas na 
própria casa, muitas vezes pela 
desarrumação, pelas tarefas 
domésticas por fazer, ou pela 
confusão.

“A minha casa é uma fonte 
de bem-estar mental.”

30%

52%
das pessoas que 
sentem que a sua 
casa reflete a sua 
identidade
concordam com a 
afirmação abaixo

das pessoas que 
sentem que a sua casa 
não reflete a sua 
identidade 
concordam com a 
afirmação abaixo

“Prezo muito a arrumação. 
Não consigo funcionar num 
espaço desorganizado.”

MARQUS, EUA

Não admira, por isso, que haja 
uma lacuna entre o que 
queremos sentir em casa e o 
que efetivamente sentimos.

Por exemplo,

55%
das pessoas consideram importante que 
a casa seja um espaço de bem-estar. 
Mas apenas 53% das pessoas admitem 
ser o lugar onde mais sentem satisfação.

Com o aumento do custo de vida, muitas 
pessoas ponderam diminuir as despesas 
com passatempos e atividades fora de 
casa, sendo, por isso, mais provável que, 
durante o próximo ano, venham a 
passar mais tempo nas suas casas, 
apartamentos ou quartos.

Os nossos objetos, o espaço de que 
dispomos e as relações que estabelecemos 
contribuem para sentirmos que a casa é 
um reflexo de nós.
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Um orçamento familiar 
apertado condiciona a 
tomada de decisões 
importantes, tais como 
com quem partilhamos o 
espaço.

Aproximadamente

1 em cada 10
pessoas espera que os seus planos 
familiares, tais como casar ou ter 
filhos, sejam prejudicados
pelo aumento do custo de vida.

Tendo em conta este cenário, 
torna-se vital criar um espaço onde 
possamos ser realmente quem 
somos. Que seja perfeito para nós e 
para aqueles com quem o 
partilhamos.

É por isso que procuramos inspirar-nos 
em ambientes autênticos, com pessoas 
reais em casas reais.

53%
das pessoas não sentem que a comunicação 
social reflita com frequência a forma como 
vivem em casa.

18%

71%
dos inquiridos na 
Lituânia não se sentem 
refletidos com 
frequência nos meios 
de comunicação social

dos inquiridos na 
Eslováquia não se sentem 
refletidos com frequência 
nos meios de comunicação 
social

Abi com a irmã, Hannah (Reino Unido)
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Ninguém se 
deveria sentir 
deslocado na 
sua própria casa.

Este relatório explora a vida em casa 
nas suas diferentes formas, todas elas 
únicas, para que possamos ser quem 
somos assim que entramos em casa.

QUEM É
Marqus (EUA)
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SINTA-SE

CAPÍTULO 01:

O que nos faz 
sentir em casa?

EM

A CASA

SINTA-SE 
SINTA-SE

Karin (Alemanha) 12
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Algumas pessoas sentem-se mais positivas
em relação à sua casa, comparativamente 
com o ano anterior, mas continuamos a ser 
realistas. Sabemos que nem sempre é 
perfeita. Especialmente quando precisamos 
de uma sesta ou de um ombro amigo.

“A casa protege-me. 
Tal como uma árvore, 
abriga-me de todos 
os problemas."

MEHEK, ÍNDIA

27% 
das pessoas confessa ter 
dormido algures na sua casa, 
que não na cama, durante o 
último ano.

21% das pessoas 
sentiu-se só em casa. Este 
rácio aumenta para mais de 
29% entre pessoas que 
partilham casa com amigos.

Lar, doce lar Mesmo com todos os
desafios que enfrentamos, 
a casa continua a ser um 
espaço vital para descontrair 
e recarregar baterias.

É um espaço onde muitos desejam passar 
mais tempo, ainda que para isso tenham 
de contar uma pequena mentira.

27%
das pessoas já fingiram ter planos 
para poder ficar em casa. Este rácio 
aumenta para 42%, quando falamos 
de jovens, e para cerca de 2 em cada 
5, no caso de residentes nas 
Filipinas.
É em casa que nos sentimos livres 
para ser maravilhosamente 
imperfeitos.

18%
das pessoas admitem ter 
falado com as suas 
plantas nos últimos 
12 meses, número que 
aumenta para 1 em cada 
4 na Índia.

Marqus com a mulher, Eva, e a cadela, Carrie (EUA) 13
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Durante muitos anos, a IKEA 
tentou descobrir os 
elementos que criam a 
“sensação de estar em casa”.

Chegámos à conclusão de que, 
independentemente de onde ou como 
vivemos, tudo se resume aos mesmos 
ingredientes básicos: uma dose 
generosa de segurança e conforto, uma 
mão cheia de pertença e propriedade e 
uma boa pitada de privacidade.

Mas faltava algum tempero, e o nosso 
estudo mais recente identificou outros dois 
ingredientes essenciais.

A pandemia mudou a nossa vida e 
passámos a exigir ainda mais da nossa 
casa. Assim, a satisfação e a realização 
tornaram-se também “necessidades 
emocionais” que procuramos satisfazer na 
nossa casa.

Compreender as nossas sete 
necessidades emocionais em casa

Sentimos satisfação quando a nossa 
casa nos proporciona um espaço 
físico e mental que nos permite 
divertir, brincar e explorar os nossos 
interesses.

“Devemos ter uma sensação 
de satisfação quando estamos 
em casa, acho que é 
importante em tudo o que 
fazemos. De uma forma geral, 
procuro que a casa seja um 
espaço funcional para comer, 
dormir, brincar, mas acho 
importante que tudo isso seja 
feito com satisfação.”

ANISH, REINO UNIDO

Sentimos realização quando somos 
inundados por uma sensação de 
produtividade e eficácia no trabalho, seja 
nos estudos ou nos nossos passatempos 
favoritos: dar uma festa de arromba ou 
terminar um puzzle complexo.

"No meu apartamento, posso, 
finalmente, ser adulto. Tenho as 
minhas quatro paredes, posso 
cuidar de mim próprio, fazer 
parte da sociedade e tomar as 
minhas próprias decisões."

JELDOS, ALEMANHA

Abi (Reino Unido)
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100%

90%

100%

90%

80% 80%

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

Quando projetamos o 
futuro e idealizamos a nossa 
casa, imaginamos muitas 
vezes um lugar que nos 
proporcione realização e 
satisfação.

Um lugar onde podemos descalçar os 
sapatos, tranquilizar a nossa mente e 
concentrarmo-nos nas coisas que nos 
trazem alegria e satisfação.

55%
das pessoas consideram que o 
aspeto mais importante de uma casa 
é a capacidade de proporcionar um 
ambiente ideal para descontrair e 
descansar. Este aspeto é mais 
importante para os entrevistados no 
Japão (66%), e menos importante 
para os inquiridos na Índia (22%).

No entanto, mesmo com todo o 
amor que depositamos na nossa 
casa, nem sempre fica à altura 
das nossas expetativas.

Independentemente do local onde 
vivemos, há uma lacuna entre o que 
procuramos da nossa casa e aquilo que 
esta nos proporciona, especialmente 
no que toca a estas necessidades 
importantes de satisfação e realização.

Esta lacuna varia consoante 
o local onde vivemos.

Quando falamos de momentos de 
bem-estar, 72% de pessoas no Japão 
concordam que é em casa que 
experienciam mais momentos de 
satisfação. Por outro lado, em Espanha, 
apenas 43% dos inquiridos concordam 
com esta afirmação.

59%
dos inquiridos na Tailândia afirmam que 
a sua casa é o lugar onde sentem maior 
realização, uma taxa superior à dos 
restantes países. Este número contrasta 
com apenas 29% dos inquiridos na 
Coreia do Sul, a taxa mais baixa do 
estudo.

Por vezes, a nossa casa fica aquém...

Lacuna em pontos percentuaisImportância Realidade

Privacidade Segurança ConfortoPropriedade Pertença Satisfação Realização

INTRODUÇÃO 01: O QUE NOS FAZ SENTIR EM CASA? 02

15

03 04 CONCLUSÃO

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

 V
ID

A 
EM

 C
AS

A 
IK

EA
 2

02
2



MAIOR
MAIOR
MAIOR

72% de pessoas no Japão 
concordam que é em 
casa que experienciam 
maior satisfação

em contraste com apenas 53% 
dos inquiridos em Portugal

O

SATISFAÇÃO
Tomohiro (Japão)
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A casa vai assumir uma 
importância cada vez maior.
À medida que o custo de vida 
aumenta em todo o mundo, 
é muito provável que 
venhamos a passar mais 
tempo em casa para reduzir 
as despesas.

Quer isto dizer que, caso estas 
lacunas na satisfação e na 
realização persistam, o impacto 
negativo vai fazer-se sentir
nos próximos meses e anos.

A maioria considera que as 
atividades fora de casa serão a 
área mais afetada, mais ainda do 
que a estabilidade no trabalho.

49%
das pessoas esperam que os 
seus passatempos e interesses 
fora de casa sofram um impacto 
negativo, caso o custo de vida 
aumente significativamente.

24%
das pessoas esperam que a 
estabilidade do seu trabalho 
sofra um impacto negativo.

Após longos períodos de confinamento 
em casa devido à pandemia de covid-19, 
muitas pessoas sentem que podem 
agora voltar às suas atividades e 
interesses fora de portas. No entanto, à 
medida que nos vemos obrigados a 
cortar nas despesas, parece inevitável 
que voltemos a recolher-nos em casa, 
onde poderemos começar a sentir o 
impacto de ter um espaço que não 
satisfaça as nossas necessidades 
funcionais e emocionais.

Quer sejamos fãs de ponto de cruz 
ou de exercício físico, temos de 
encontrar formas acessíveis de 
realizar estas atividades em casa.
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PELA 
SUA

CASA 
CASA
CASA

APAIXONE-SE

Sabemos que a perfeição 
não existe, nem dentro, 
nem fora de portas.

Mas, a pouco e pouco, vai despontando 
em nós um afeto pela nossa casa que, 
como iremos ver, pode florir se lhe 
dermos o nosso toque pessoal.

Marqus (EUA)

18
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Criar uma casa que 
reflita a nossa 
identidade

CAPÍTULO 02:

REFLETE 
REFLETE 
REFLETE

Tomohiro (Japão) 19
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A NOSSA IDENTIDADE

A CASA



No seu esplendor, a casa 
funciona como um espelho 
da nossa identidade.

Na prática, significa que quando olhamos 
para a nossa casa, vemos o reflexo da 
nossa personalidade única. A casa revela o 
que nos é mais importante, seja através de 
fotografias de aventuras que vivemos ou 
de um santuário dedicado aos nossos 
antepassados.

67%
das pessoas concordam que a sua 
casa reflete a sua identidade.

As pessoas que sentem que a sua casa 
é um reflexo da sua identidade têm

1,5 vezes
mais probabilidade de se sentirem 
mais positivas em relação à mesma.

“Os meus amigos diriam que este 
apartamento é a minha cara.”

CHRIS, REINO UNIDO

“Quando alguém entra, sabe logo que 
é a minha casa. Tenho o Frank Zappa 
por todo o lado, foi uma pena ter 
partido tão cedo. A sua música 
acompanha-me desde os 18, 17 anos.“

KARIN, ALEMANHA

E a melhor parte é que, quando a nossa casa 
reflete aquilo que somos, é bom para nós 
também.

As pessoas que consideram que a casa reflete a 
sua identidade têm o dobro da probabilidade de 
também a considerarem uma fonte de bem-estar 
mental.

52% das pessoas que consideram que a casa 
reflete a sua identidade, associam-na também ao 
seu bem-estar mental. Este número desce para os 
30% entre os que não consideram que a casa 
reflita a sua identidade.

Porque é bom 
expressar-se em casa

Karin (Alemanha)
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A casa não reflete todas as pessoas da mesma forma

Quem somos e onde vivemos são dois fatores que determinam 
o quanto a nossa casa reflete a nossa identidade.

Quanto mais 
envelhecemos, mais nos 
revemos na nossa casa:

Apenas

metade
dos jovens sente que a sua 
casa é um reflexo de si 
próprio. Este número 
aumenta para 74% em 
pessoas com mais de 55 
anos.

As mulheres, mais do que 
os homens, sentem a 
casa como um reflexo da 
sua identidade:

72%
das mulheres sentem que 
as suas casas são um 
reflexo da sua identidade, 
mas apenas 62% dos 
homens sentem o mesmo.

Há uma maior 
prevalência em 
proprietários do que em 
inquilinos:

70%
das pessoas com casa 
própria afirmam que a sua 
casa reflete a sua identidade, 
percentagem que cai para 
44% entre as pessoas que 
vivem em quartos alugados.

Também o país onde 
vivemos altera a nossa 
experiência:

69%
das pessoas na Malásia e 
nas Filipinas sentem que a 
casa reflete a sua 
identidade, número que 
contrasta com apenas 51% 
das pessoas no Reino Unido, 
37% no Japão e 23% na 
Eslováquia.

O nosso nível de 
rendimentos tem também 
um grande impacto:

63%
das pessoas com 
rendimentos elevados 
sentem que a casa reflete a 
sua identidade, em contraste 
com apenas 56% das pessoas 
com rendimentos mais 
baixos.

Apenas

67%
das pessoas 
afirmam que a sua 
casa é um reflexo 
da sua identidade.

Mehek (Índia)
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Os meios de comunicação nem sempre 
refletem as nossas vidas em casa
Como podemos criar uma casa que realce a nossa verdadeira e 
fantástica identidade, independentemente do nosso nível de vida 
e rendimentos?

"Enquanto homem homossexual e 
solteiro na casa dos 40 anos, não me 
sinto representado. Nunca vi alguém 
como eu a ser retratado num anúncio. 
As pessoas tentam celebrar ser-se 
solteiro mas, na realidade, não é algo 
que ambicionem experienciar nas suas 
vidas em casa."

CHRIS, REINO UNIDO

Pode ser difícil encontrar a inspiração 
necessária, especialmente quando a nossa 
vida em casa não surge representada nos 
meios de comunicação.

Frequentemente, os meios de comunicação 
apresentam casas que a sociedade considera 
“ideais”, mas que não se coadunam com 
muitos de nós. Aconselho a pensar a longo 

prazo quando idealiza o design 
da sua casa, e não investir em 
modas passageiras. Assim, além 
de refletir melhor a sua 
personalidade, estará a fazer 
um investimento mais 
consciente.

E há pequenos truques acessíveis 
que lhe permitem fazer algumas 
alterações em épocas festivas. 
Comprar tecido a metro em vez 
de comprar toalhas de mesa 
novas, por exemplo, permite-lhe 
reutilizá-lo noutros projetos 
divertidos, como uma tenda para 
os seus filhos!"

CONHEÇA SIETSKE GERLA

Como pode o design de interiores ajudar-nos 
a expressar a nossa identidade em casa?

53%
das pessoas 
indicam que a 
sua vida em casa 
não é retratada 
frequentemente 
nos meios de 
comunicação.

Sietske Gerla, responsável de design 
de interiores na IKEA, oferece 
sugestões para que possa encontrar 
o seu estilo através dos seus objetos
favoritos.

“Encaro o design de interiores 
como uma ferramenta para 
criar espaço para os objetos que 
adoramos e nos trazem 
felicidade. Quando a casa reflete 
a nossa identidade, sentimo-nos 
capazes de fazer o que é mais 
importante para nós.

Se tem dificuldade em perceber 
qual o seu estilo de decoração, 
reúna alguns objetos que lhe 
sejam queridos e procure perceber 
o que têm em comum. Pode ser
uma paleta de cores, ou uma
ligação com a natureza... Depois
procure perceber se sempre
gostou destes objetos ou se os
tem apenas por estarem na moda.

22
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Mas 29% dos inquiridos confessam ter 
decidido morar sozinhos no último ano. 
Para muitos, pode ser uma experiência 
libertadora que lhes permite concentrar 
nas suas verdadeiras necessidades.

É o caso de Karin, 64 anos, Alemanha. Karin 
explica que, agora que vive sozinha, valoriza 
ainda mais o espaço e consegue focar-se 
nas suas necessidades:

“No passado, a minha casa era muito 
funcional, mas não me preocupava 
muito em cuidar de mim, nem levava a 
casa muito a sério. Não tinha objetos 
decorativos, plantas ou outros objetos 
importantes. Atualmente, estou mais 
calma e passo mais tempo em casa, 
sem ter de ceder às expetativas de 
outra pessoa. Estou muito diferente. 
Dou agora mais importância à 
vertente emocional em casa e presto 
atenção a cada detalhe.”

KARIN, ALEMANHA

DÊ ATENÇÃO
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CADA

DETALHE 
DETALHEKarin (Alemanha) 23
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Para mudar a nossa casa, 
precisamos de ver primeiro o 
que pode ser feito. Para isso, 
procuramos inspiração nas 
pessoas que conhecemos e 
em quem confiamos.

Quando confrontadas com uma lista de 
fontes habituais de inspiração para a casa, 
23% das pessoas afirma não recorrer a 
nenhuma das mencionadas para estimular 
a sua imaginação. Este resultado torna 
claro que muitas pessoas têm dificuldade 
em identificar-se com o que é 
habitualmente considerado como 
inspiração para a casa.

Quando encontramos inspiração, ver o que 
pessoas reais alcançaram dá-nos ânimo 
para seguir o exemplo. Além de nos dar 
ideias do que pode ser feito, e também a 
confiança de que precisamos para o fazer, 
uma pequena mudança de cada vez.

As pessoas sentem-se mais inspiradas por:

1: Lojas físicas de móveis e 
decoração (37%)

2: Programas de televisão de 
renovação de interiores 
(36%)

3: Casas de amigos (10%)

Contudo, as fontes de inspiração 
mudam, consoante a nossa idade.

Quando somos mais velhos, temos uma 
maior probabilidade de nos sentir 
inspirados por programas de televisão de 
renovação de interiores, lojas físicas e 
revistas. Já os jovens tendem a sentir-se 
mais inspirados pela casa dos vizinhos e 
dos amigos, e encontram frequentemente 
inspiração nas redes sociais e em podcasts.

Procuramos inspiração em pessoas reais e em casas reais

“Seria interessante que nos 
mostrassem ideias realistas 
do que podemos fazer, com 
formas de incorporar a vida 
familiar em casa.”

ANISH, REINO UNIDO
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Quando encontramos a nossa fonte 
de inspiração, quando a nossa 
individualidade brota de cada canto 
da casa, estamos a cuidar da nossa 
casa, que, em troca, também cuida 
de nós.

Afinal, é mais fácil
criar a nossa casa 
ideal do que possa 
parecer.

ENCONTRE

A SUA FONTE DE

INSPIRAÇÃO 
INSPIRAÇÃO
INSPIRAÇÃO

Karin (Alemanha)
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CAPÍTULO 03:

O poder 
dos nossos 
estimados 
objetos

DOS

OBJETOS

PODER 
PODER

PODER
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Por muito apaixonados que estejamos 
pelo nosso companheiro ou pelo 
cãozinho da família, são os objetos, e 
não as pessoas, que melhor determinam 
o quanto de nós vemos espelhado na
nossa casa.

Sejam móveis ou ímanes para o frigorífico, 
os nossos objetos funcionam como uma 
espécie de livro de recordações, repleto de 
memórias que celebram a nossa 
identidade única e aos quais atribuímos 
um propósito maior do que aquele para o 
qual foram concebidos.

49%
das pessoas afirmam ser os objetos 
que compraram que mais refletem a 
sua identidade em casa, enquanto apenas 
26% consideram ser as 
pessoas com quem vivem.

“Só passaram alguns meses, 
mas é um espaço que adoro, 
que fui criando e aprimorando 
com muitos objetos. É como 
um castelo.”

ISHIDA, JAPÃO

O mais importante é o que 
importa

Contudo, as pessoas com 
quem vivemos têm impacto 
nas nossas prioridades.
Para quem vive sozinho, com a família,
ou com os colegas de casa, os objetos
escolhidos por si assumem especial 
importância.

Já para quem vive com um companheiro ou 
filhos, o que mais importa são as pessoas 
com quem partilham o espaço.

Quem vive com os netos ou os irmãos, 
atribui uma maior importância ao espaço 
para as suas necessidades e interesses.

Ainda assim, é transversal a ideia de que as 
“coisas” que mais estimamos são um dos três 
fatores principais quando se trata de 
transformar a casa na nossa casa.

“Adoro construir miniaturas de 
automóveis. E gosto de as ter à 
vista. Também compro miniaturas 
de boa qualidade, que exponho 
juntamente com as minhas 
criações. São tão importantes para 
mim que não quero que mais 
ninguém lhes mexa.”

INTRODUÇÃO 01 02 03: O PODER DOS OBJETOS 04
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Quase 1 em cada 3 pessoas 
(35%) afirma que os objetos 
que nos ajudam a relembrar 
memórias e experiências são 
importantes para que a 
nossa casa reflita a nossa 
identidade.
Quando expomos os objetos que mais 
estimamos, estamos a ligar-nos às 
culturas, comunidades e tradições com as 
quais temos o orgulho de nos identificar.

Na Índia, o compromisso com a religião 
parece ser uma parte fulcral da noção de 
identidade de muitas pessoas. Na Índia, o 
compromisso com a religião parece ser 
uma parte fulcral da noção de identidade 
de muitas pessoas. Para muitos, é habitual 
ter em casa um lugar de destaque para 
um templo ou um santuário, o que espelha 
bem esta faceta identitária enraizada na 
religião.

“O meu recanto favorito é este 
templo. É um lugar especial, 
importante no meu dia a dia.”

MEHEK, ÍNDIA

Queremos sempre recordar 
momentos especiais

No Japão, falámos com pessoas que 
nutriam muita estima pelos móveis e 
objetos de decoração, muitas vezes 
passados de geração em geração. 
Para estas pessoas, estes objetos 
representam uma constante nas suas 
casas e vidas, acompanhando-os em 
todas as mudanças até se 
deteriorarem.

Para aqueles que vivem 
longe do lugar onde 
nasceram, os objetos que 
exibem ligam-nos muitas 
vezes a tempos e lugares 
distantes.

“No meu apartamento, só tenho 
recordações das férias, passadas 
muitas vezes na Escandinávia, ou 
então de concertos e festivais”

KARIN, ALEMANHA
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Não são só as recordações 
e bugigangas que temos 
pela casa que refletem a 
nossa identidade. A sua 
carga emocional resvala 
também para os móveis 
onde as expomos.

O poder dos objetos prolonga-se 
também aos móveis

Até uma velha estante pode 
aumentar a nossa sensação de 
realização, se a enchermos de 
troféus. Ou uma mesa bamba 
decorada com as melhores fotos das 
férias, torna-se numa extensão do 
melhor verão de sempre.

“Tenho uma vitrina da IKEA onde 
exponho as minhas coisas 
preferidas, como o equipamento 
de DJ, aparelhagens, estatuetas e 
câmaras. Consigo ver muitas das 
coisas de que gosto e isso dá-me 
motivação para o dia a dia.”

HIGUCHI, JAPÃO

O facto de os nossos objetos revelarem 
tanto da nossa personalidade pode 
ajudar a explicar porque 6% das 
pessoas admite ter espreitado os 
armários de outras pessoas, no último 
ano, sem lhes pedir autorização…

A Índia parece ser o país 
mais intrometido, onde 
a probabilidade de 
alguém espreitar em 
gavetas e armários é 
três vezes maior.

Tomohiro (Japão) 29
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Nem sempre olhamos para 
os objetos que nos rodeiam 
com bons olhos. Por vezes, 
tornam-se mesmo numa 
fonte de tensão em casa.

4 em cada 5
pessoas sentem-se frustradas 
com regularidade com aspetos 
da sua casa.

Ter demasiadas “coisas” é um dos 
nossos maiores pesadelos. A 
desorganização dificulta a limpeza e 
funciona como uma barreira que 
impede que a nossa verdadeira 
identidade surja na nossa casa.

“Diria que é melhor fechar os olhos e 
passar ao lado. Ou talvez fechar a 
porta. O meu quarto de hóspedes não 
faz jus ao nome. Está tão mau que 
evito lá entrar e também não gosto 
que outras pessoas vejam a 
desarrumação.” – Grit, Alemanha

Os objetos podem ser 
uma fonte de tensão

Em Portugal, as cinco principais 
frustrações em casa são:

#1: Ter a casa suja ou 
desarrumada (34%)

#2: As tarefas domésticas 
(30%)

#3: Não ter um espaço no 
exterior (27%)

#4: Espaço desorganizado 
ou sem finalidade (22%)

#5: Ter muitos objetos sem 
um lugar designado (18%) 

INTRODUÇÃO 01 02 03: O PODER DOS OBJETOS
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“A minha maior frustração é o 
espaço e como melhor o rentabilizar. 
Vamos fazendo cedências, mas é sem 
dúvida a maior frustração. Gostava 
que a casa fosse maior. Mas não 
podemos mudar isso. Portanto, 
mudamos tudo o resto. Tentamos 
fazer com que o espaço que temos 
funcione para nós. Em vez de tentar 
criar espaço que não existe.”

ABI, Reino Unido

Rotinas de arrumação 
criativas:

“Há sempre brinquedos 
espalhados pela casa. Temos 
caixas de arrumação 
preparadas para que as 
crianças possam facilmente 
arrumar os brinquedos
e não ficar tudo uma 
confusão. Costumamos 
cantar uma música sobre 
arrumar os brinquedos 
porque as crianças nem 
sempre nos ouvem.” –
Tomohiro, Japão

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

Frustrações do 
agregado familiar
A Abi, o Tomohiro e a Mehek têm encontrado 
formas de contornar a frustração em casa e 
deixam sugestões de como manter as divisões 
limpas e arrumadas e de como aproveitar o 
espaço de forma criativa.

Planear:

“Sentimos sempre que o 
espaço é insuficiente, 
quando vivemos numa 
família multigeracional...
Opto sempre por algo que 
não requeira grande 
organização. Prefiro 
comprar coisas que sejam 
fáceis de utilizar por todos 
os membros da família.” –
Mehek, India

Manter tudo 
limpo e 
organizado:

“Sim, temos uma 
rotina de limpeza. 
A Hannah trata da 
cozinha. Eu aspiro. 
E o Rob trata da 
casa de banho.” –
Abi, Reino Unido

Tirar o máximo 
partido de cada 
espaço:

“Temos muitas 
caixas, muitas
prateleiras, tudo 
tem o seu lugar. 
Aproveitamos todas 
as superfícies, está 
tudo ocupado e 
cada coisa tem o 
seu sítio.” – Abi, 
Reino Unido

Tomohiro com o filho (Japão)

Hannah, irmã da Abi (Reino Unido)
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Quando o assunto é esfregar 
o lavatório ou limpar o chão,
assiste-se ainda a uma clara
disparidade de género nas
nossas casas.

As mulheres sentem-se, por norma, mais 
representadas em casa do que os homens, 
mas também mais sobrecarregadas com o 
fardo das tarefas domésticas.

A casa continua a ser um espaço 
demarcado pelo género

No Japão, esta diferença é ainda mais 
acentuada, e há uma clara tendência para as 
mulheres se sentirem mais frustradas do que 
os homens (23% contra 10%).

As Filipinas contrariam, no entanto, esta 
tendência, com mulheres e homens a apresentar 
percentagens semelhantes de frustração com as 
tarefas domésticas (22% contra 21%).

CONHEÇA TYLER MOORE

Como podemos partilhar o fardo 
das tarefas domésticas?

Outra solução passa por criar 
rotinas familiares que possam 
ser consistentemente 
implementadas para gerir as 
tarefas domésticas. Outra boa 
estratégia passa por dividir as 
tarefas mais avassaladoras 
em tarefas mais pequenas e 
exequíveis. Uma série de 
tarefas diárias, semanais e 
mensais pode ajudar a 
manter o espaço limpo e 
arrumado, sem se sentir 
muito sobrecarregado.”

Tyler Moore, conhecido por 
partilhar sugestões inspiradoras 
de organização doméstica como 
@TidyDad, oferece sugestões 
sobre como envolver o agregado 
nas tarefas domésticas.

“Quando partilhamos a casa 
com várias pessoas, pode ser
demasiado para uma só pessoa 
assumir a responsabilidade de 
arrumar, organizar e limpar. 
Todos desarrumam, por isso 
todos podemos aprender a 
arrumar, independentemente 
do género.

Uma solução possível passa por 
conversar com as pessoas com 
quem vive sobre a melhor forma de 
se entreajudarem. É sempre melhor 
perceber quais as tarefas que 
apresentam maior facilidade para 
cada um, aquelas de que mais 
gostam ou que sejam mais penosas 
de realizar. Depois, há que fazer 
algumas cedências e dividir as 
tarefas.

Em Portugal, as 
mulheres são

36%
mais propensas do que 
os homens a considerar 
as tarefas domésticas 
como uma das suas 
principais frustrações.

Tomohiro com a mulher (Japão) 32
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Não é de admirar que, em todo 
o mundo, manter os espaços
limpos e arrumados seja a
principal prioridade, uma vez
que a desorganização é uma
das maiores frustrações no que
toca à organização da casa.

“O lavatório está cheio de tubos 
de pasta de dentes e copos da 
família, mas quase não há espaço 
de arrumação. Gostava de ter 
uma solução para arrumar os 
cosméticos e outros artigos.”

TOMOHIRO, JAPÃO

Embora esta aversão à desorganização 
seja transversal, as causas e soluções 
podem variar. Algumas pessoas estão 
satisfeitas com a organização da sua 
casa. Outras precisavam de mais espaço 
de arrumação. E, nalgumas culturas, é 
costume acumular e manter os objetos 
durante toda a vida. Não existe uma 
fórmula única para explicar a constante 
e, por vezes, inesperada acumulação de 
objetos.

Conhecemos muitas pessoas 
com preocupações culturais 
em comum, durante as 
nossas visitas a casas em 
todo o mundo:

Nos EUA, a desorganização é muitas 
vezes fonte de stress e ansiedade. Aqui, 
as pessoas procuram mais soluções de 
arrumação e preferem espaços com 
superfícies limpas.

No Japão, não há muito espaço 
para adicionar soluções de 
arrumação, uma vez que a 
maioria das casas é pequena.

Na Alemanha, há uma 
preocupação maior com o espaço 
limitado de arrumação e o 
constrangimento causado pelos 
espaços desorganizados.

Já na Índia, algumas pessoas 
adquirem objetos sem se desfazerem 
primeiro dos antigos. Algumas 
continuam até a fomentar a 
desorganização e optam por casas 
maiores.

A desorganização é um problema global
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CONHEÇA JOSEPH R. 
FERRARI

Porque nos parece tão 
difícil organizar a casa?

Para muitas pessoas, a 
desorganização pode ser 
avassaladora. Por esse motivo, 
evitam a todo o custo a tarefa 
de organizar o espaço. E como 
habitualmente partilhamos o 
espaço, a decisão de nos 
desfazermos dos objetos não 
passa apenas por nós e
as outras pessoas podem 
não estar preparadas para 
o fazer.

A solução passa por arrumar 
antes de organizar. E antes de 
se desfazer de algum objeto,
toque-lhe. O sentido do tato 
pode espoletar uma resposta 
emocional positiva que o faça 
mudar de ideias. E não pense 
que mais é melhor. Os nossos 
desejos devem ser 
necessidades.”

O Doutor Joseph R. Ferrari, 
Professor Decano de Psicologia na 
Universidade DePaul, em Chicago, 
explica como enfrentar o desfio de 
acabar com a desorganização.

“Porque alguns veem apenas 
'coisas' e outros veem 
'desordem’? Perceção. É a 
nossa perceção da quantidade 
de objetos que determina a 
forma como nos organizamos.

Ao organizar o espaço 
e dar um lugar de 
destaque aos nossos 
objetos repletos de 
memórias, estamos 
também a transformar 
a nossa casa numa 
parte de nós.

LUGAR

DESTAQUE
DESTAQUE
DESTAQUE

E isso é uma mais-valia para 
a sua noção de identidade e
bem-estar. Há ainda mais 
um aspeto a considerar para 
que a nossa casa possa 
refletir a nossa identidade 
como uma bola de espelhos 
gigante...

DE
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AOS 
ESPAÇOS

FUNÇÃO 
FUNÇÃO 
FUNÇÃO

CAPÍTULO 04:

Dar uma função 
aos espaços

DAR 
UMA

Marqus com a mulher, Eva, 
e a cadela, Carrie (EUA)

INTRODUÇÃO 01 02 03 04: DAR UMA FUNÇÃO AOS ESPAÇOS CONCLUSÃO

35

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

 V
ID

A 
EM

 C
AS

A 
IK

EA
 2

02
2



Ter espaço suficiente para as 
nossas necessidades e 
interesses é crucial para 
garantir que a nossa casa 
reflete a nossa identidade.

Não é necessário viver na maior 
mansão da cidade para podermos dar 
um propósito aos nossos espaços. 
Apenas precisamos de saber que é 
possível utilizar o espaço que temos 
para fazer aquilo que queremos.

36%
das pessoas reconhecem que ter 
espaço suficiente para as suas 
necessidades e interesses é 
importante para garantir que a sua 
casa reflete a sua identidade.

29%
das pessoas afirmam que, para uma 
casa ser perfeita, esta tem de facilitar 
o aproveitamento do espaço
disponível.

Encontrar espaço para nós

Não quer isto dizer que todos os 
espaços devam ser versáteis e 
adaptáveis a qualquer cenário. Não 
queremos trabalhar ou fazer exercício 
no quarto. Nem ler, tocar guitarra ou 
estender a roupa no quarto de 
hóspedes. A pandemia obrigou-nos a 
exigir mais da nossa casa. Mas agora 
sentimo-nos frustrados com a 
multifuncionalidade dos espaços.

Eva, mulher de Marqus, e a cadela, Carrie (EUA)

Abi com a irmã, Hannah (Reino 
Unido)
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Tal como no conto infantil 
“Caracóis Dourados”, o 
espaço tem de ser “à nossa 
medida”. Os espaços que 
não utilizamos podem ser 
tão frustrantes quanto 
aqueles com demasiados 
usos.

“Inicialmente, (a divisão extra) era para 
ser uma sala de estudo da família, mas 
levámos a secretária para outra divisão e 
ficou vazia. Agora, é um espaço sem 
qualquer função. Colocámos uma 
televisão grande, mas como não vemos 
televisão aqui, tornou-se numa área 
grande parecida com uma entrada. Não 
me sinto muito confortável aí.” – Kikuchi, 
Japão

No entanto, ter divisões sem qualquer 
função pode parecer um luxo quando o 
espaço é apertado. Assim, torna-se difícil 
considerar soluções sustentáveis, 
quando muitas pessoas têm dificuldade 
em encontrar espaço em casa para as 
atividades que adoram.

34%

10% 8%

20%

Média 
global

Filipinas

Dinamarca
Reino 
Unido

CONHEÇA CLIFF TAN

Como podemos utilizar os espaços de que 
dispomos de uma forma mais funcional?

Por isso, quando falamos de 
espaços multifuncionais, é 
importante agregar divisões com 
níveis de energia semelhantes. 
Se definirmos os espaços pela 
sua energia e ligação emocional, 
e os utilizarmos de forma 
condizente com a sua energia, 
estes espaços passam a ter um 
propósito e não se tornam 
negligenciados.”

Cliff Tan, fundador da Dear Modern, 
que alia arquitetura e feng shui para 
otimizar casas e espaços interiores, 
sugere que o foco deve estar na 
energia e não na função.

“O feng shui define os espaços 
pela sua energia e associação 
emocional, e não pelos seus usos 
específicos. Por exemplo, um 
“escritório” é um espaço definido, 
mas pode implicar diferentes 
energias. Pode ser uma divisão 
sossegada para se estar a ler ou 
concentrado, ou pode ser um 
espaço mais agitado, de 
colaboração e discussão com 
os colegas.

Apesar de as alterações climáticas serem 
uma das três principais preocupações, 
pequenos desafios como arranjar espaço 
para os caixotes para reciclagem podem 
ser um problema. E é ainda mais difícil, 
ou mesmo impossível, para quem vive 
numa casa alugada conseguir fazer 
grandes alterações sustentáveis em casa.

33%
das pessoas reconhecem que a sua casa 
contribui para um estilo de vida 
sustentável. O local onde as pessoas vivem 
influencia também esta perspetiva.

O espaço deve ser “à nossa medida”
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Privilegiar o espaço para 
uma vida mais sustentável 
não é a única dificuldade.

Quanto maior o agregado familiar, mais 
difícil se torna gerir todas as necessidades 
e interesses em casa. É complicado 
encontrar o delicado equilíbrio entre a 
função de um espaço e a sua 
adaptabilidade a outras funções, 
principalmente quando há crianças. 
Damos prioridade ao espaço para os 
nossos filhos e sacrificamos
espaço para os nossos passatempos e 
interesses, onde poderíamos tirar uma 
folga dos deveres parentais.

No Japão, os pais que 
abdicaram do seu próprio 
espaço para dar prioridade 
aos filhos, tiveram, 
frequentemente, dificuldade 
em sentir-se em casa.

Nos EUA, os filhos que voltaram 
a viver com os pais, geraram 
incerteza quanto à forma como 
os espaços seriam utilizados.

Para algumas pessoas, certas divisões 
proporcionam-lhes o espaço de que precisam 
para expressar uma faceta específica da sua 
identidade. Uma mulher, por exemplo, 
encontrou refúgio na sua casa de banho, pois 
era o único lugar da casa onde sentia que 
podia ser mulher, em vez de esposa ou mãe.

Com efeito, é essencial, se bem que por 
vezes complicado, encontrarmos espaço na 
casa para nos podermos isolar um pouco 
dos restantes.

53%
das pessoas consideram que a sua casa 
oferece privacidade a todas as pessoas que 
nela vivem. Este número desce para 23% das 
pessoas para quem vive em quartos alugados.

Mais de 1 em cada 10 pessoas já se 
esconderam dos restantes colegas de casa.

Mesmo quem mora sozinho, pode sentir 
dificuldade em ter privacidade em relação 
aos vizinhos. O Chris, uma das pessoas que 
conhecemos no Reino Unido, disse que 
adora a sua varanda, mas o contacto direto 
com os vizinhos fá-lo sentir-se constrangido 
e desconfortável.

Poder fechar uma porta ou pôr 
auscultadores para indicar que não 
queremos ser incomodados aumenta o 
nosso bem-estar mental. É no nosso 
espaço privado que podemos ser quem 
somos ou simplesmente libertar a mente 
para conseguir realizar as tarefas.

“Mesmo que as crianças estejam a fazer 
barulho, posso sempre voltar para este 
quarto. Consigo ter sossego, desde que 
mantenha a porta fechada. É o meu espaço, 
onde posso trabalhar e dedicar-me aos meus 
interesses. Ter um espaço privado é 
importante porque me permite concentrar 
sem ser interrompido por ninguém.”

TOMOHIRO, JAPÃO

47%
das pessoas admitem já ter falado sozinha 
em casa nos últimos 12 meses.

22% dos inquiridos fizeram refeições na 
cama nos últimos 12 meses, percentagem 
que aumenta para 35% entre pessoas com 
idade compreendida entre os 18 e os 34 anos.

7%
das pessoas confessam ter 
trabalhado enquanto estavam 
na casa de banho.

A questão do espaço e da privacidade

Tomohiro (Japão)
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Nos agregados familiares 
com muitos elementos, 
queremos ter um equilíbrio 
que nos permita sentir que 
estamos “sozinhos, 
acompanhados”.

Estabelecer limites, com isto 
em mente, ajuda-nos a 
prosperar individual e 
coletivamente.

“As aberturas nas paredes 
permitem que o som viaje pela 
casa, ligando todos os espaços. 
Por ser tão estreita e alta, mais 
parece quatro casas empilhadas, 
mas tudo se conjuga.”

NICOLA, REINO UNIDO

Para o efeito, devemos criar espaços para 
nós, sem nos isolarmos completamente das 
pessoas com quem vivemos.

Nos EUA, é prática comum separar espaços 
de trabalho e lazer, inclusivamente com 
paredes ou outras barreiras físicas.

Queremos sentir que estamos “sozinhos, acompanhados”
Na Índia, as pessoas criam espaços 
dedicados a atividades como a oração, o 
ioga e a meditação. A escolha do espaço 
pode ser ditada por fatores como a 
direção da oração.

No Reino Unido, criar diferentes zonas 
nas divisões permite separar os 
espaços de trabalho, descanso e lazer, 
para que estes não se sobreponham.

No Japão, as pessoas estão a criar 
espaços exclusivos para o trabalho.

Tomohiro (Japão)

Eva, mulher de Marqus, e a cadela, Carrie (EUA)

Mehek (Índia)
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Encontrar uma rotina 
que funcione:

“O Rob trabalha 
maioritariamente a partir 
de casa, e eu e a Hannah 
trabalhamos em casa 
uma ou duas vezes por 
semana. Por vezes 
trabalhamos juntos no 
sofá.” – Abi, Reino Unido

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

Criar espaços 
para acomodar 
diferentes 
identidades

Pode ser difícil manter a 
nossa identidade 
refletida no espaço 
quando o partilhamos 
com outras pessoas.

Abi, Karin, Marqus e todos aqueles com 
quem partilham casa tomaram a decisão 
consciente de fazer esforços para tentar 
encontrar um ponto de equilíbrio.

“Estamos a viver juntos, finalmente, 
e isso é muito importante para mim. 
E o facto de a casa ter o toque de 
cada um de nós torna-a ainda mais 
especial.” – Marqus, EUA

Escolher móveis que 
funcionem bem para 
todos:

“Queria uma secretária 
grande e comprida, em 
madeira, que tivesse 
espaço suficiente para 
todos os filhos, netos e
restante família.” – Karin, 
Alemanha

Chegar a acordo quanto ao estilo de 
design:

“Eu e a minha mulher conseguimos 
coordenar as nossas ideias de forma muito 
positiva. Gostamos de um design simples 
e contemporâneo. E isso espelha-se nas 
nossas escolhas.” – Marqus, EUA

Abi com a irmã, Hannah (Reino Unido)

Karin (Alemanha) Marqus (EUA) 40
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Mas também precisamos de 
espaços partilhados. Que nos 
aproximem, para que juntos 
possamos criar boas 
memórias, que nos façam 
gostar ainda mais da nossa 
casa.

Há, por exemplo, um espaço partilhado 
pelo qual nutrimos um carinho especial.

Todos adoram um sofá confortável, 
desde os avós aos colegas de quarto, 
passando pelos nossos queridos e 
peludos animais de estimação. De tal 
forma que o sofá compete com a cozinha 
como centro da casa. É onde procuramos 
ter momentos de privacidade para ler um 
livro ou fazer uma pausa, e também onde 
gostamos de conviver.

“É para onde gosto de ir. Gosto de 
assistir a um jogo de basquetebol, 
e a vista no centro é incrível... É 
um dos meus locais preferidos.”

MARQUS, EUA

Nos EUA, ter um refúgio confortável é 
especialmente importante para os 
elementos mais jovens do agregado 
familiar, que estão ainda em fase de 
formação da sua identidade 
individual, mas precisam também de 
se sentir parte integrante de um 
núcleo maior.

CONHEÇA SIMONE BOSE

Como podemos criar espaço para as nossas 
necessidades quando partilhamos a casa com 
outras pessoas?

Pode explicar ao seu 
companheiro, por exemplo, as 
razões que o levam a precisar 
de algum espaço só para si, 
para evitar que este possa 
pensar que disse ou fez algo de 
errado. Já encetar esta conversa 
com colegas de casa com os 
quais não tem tanto à-vontade, 
pode parecer mais difícil. Mas se 
os deixar partilhar as suas 
necessidades em casa ou no 
espaço em comum, vai sentir-se 
também mais confortável para 
expressas as suas.”

Simone Bose, terapeuta inscrita 
no BACP e especializada em 
terapia relacional, dá algumas 
sugestões práticas.

“O autocuidado está muito 
relacionado com a nossa 
individualidade e com os nossos 
momentos de tranquilidade. Nem 
sempre significa estar sozinho, 
mas antes estar consigo próprio, o 
que é fundamental.

É importante conversar de 
forma aberta e honesta sobre a 
gestão do espaço com as 
pessoas com quem vive, sejam 
amigos, companheiros, pais ou 
até pessoas que não conhece 
tão bem. A abordagem à 
conversa é que pode ser 
diferente, consoante o tipo de 
relacionamento.

Marqus (EUA)

Abi com a irmã, Hannah (Reino Unido) 41
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Para que a nossa casa 
reflita verdadeiramente 
a nossa identidade, tem 
de incluir espaço para as 
nossas necessidades e 
interesses.

Mas é um jogo de malabarismo. As divisões 
continuam a precisar de ter uma função 
definida e de oferecer a todos um espaço 
onde possam estar sozinhos, acompanhados. 
Mas, desde que tenhamos um sofá 
confortável, estamos no bom caminho para 
conseguir satisfazer as nossas necessidades.

Irmã de Abi Hannah (Reino Unido)
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Não há casa como 
a nossa.

É em casa que nos dedicamos aos 
nossos passatempos, trabalhamos, 
descansamos, brincamos, rimos, 
discutimos (e fazemos as pazes) e, 
acima de tudo, nos sentimos nós 
próprios.

É através dos objetos que estimamos, 
dos espaços que usamos e das pessoas 
com quem vivemos que criamos casas 
tão únicas como nós.

Idealizamos a nossa casa como um lugar 
de conforto. E estamos determinados a 
forjar o nosso próprio caminho para o 
conseguir.

Apenas

6%
das pessoas se preocupam com o que os 
outros pensam sobre a forma como 
vivem as suas vidas em casa. Este 
número aumenta para 17% na Tailândia, 
onde as pessoas se preocupam mais 
com as opiniões dos outros, e desce para 
apenas 3% na Estónia.

Quando o nosso espaço reflete a nossa 
identidade, com todas as suas peculiaridades 
e imperfeições, conseguimos encarar a nossa 
casa de uma forma muito mais positiva. Não 
há como negar que, quando gostamos 
realmente da nossa casa, sentimos que 
somos capazes de enfrentar todos os 
obstáculos que possamos encontrar ao longo 
da nossa vida.

Ninguém se deveria sentir deslocado em 
casa. Independentemente das pessoas 
com quem vivemos, do local onde 
vivemos e do que exigimos do nosso 
espaço, todos nós merecemos sentir-nos 
nós próprios na nossa casa.

Está na hora de 
transformar a 
casa na sua casa.

TRANSFORME

NA SUA CASA

A CASA

A nossa casa, à nossa maneira

lifeathome.ikea.com
#MakeYourselfAtHome

Karin (Alemanha)
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Conheça alguns dos 
participantes do 
relatório...

Além de entrevistarmos mais de 
37 000 pessoas e visitarmos casas 
em todo o mundo, tivemos 
também a oportunidade de entrar 
em casa de cinco dos participantes, 
que nos autorizaram a filmar e 
fotografá-los.

SOBRE OS PARTICIPANTES

Marqus, EUA

Marqus é ex-jogador de 
basquetebol profissional e vive 
com a mulher, Eva, e a cadela, 
Carrie. O casal partilha gostos 
semelhantes de design: simples, 
moderno e minimalista.

Karin, Alemanha

Para Karin, não há melhor do 
que viver sozinha. Exibe 
orgulhosamente os objetos 
que adora, nomeadamente 
recordações de Frank Zappa.

Mehek, Índia

Ter uma rotina diária é 
importante para Mehek. Vive 
com a sua filha, o marido e o 
sogro, e encontra sempre 
tempo para orar três vezes 
ao dia.

Abi, Reino Unido

Em casa de Abi, que partilha 
com a irmã e o namorado da 
irmã, os porquinhos-da-índia é 
que mandam. Apesar de a casa 
ser pequena, o agregado 
familiar ainda consegue 
arranjar espaço para os seus 
quatro porquinhos-da-índia.

Tomohiro, Japão

Tomohiro vive com a mulher e 
dois filhos pequenos. Embora 
os brinquedos dos filhos 
estejam quase sempre 
desarrumados, encontra 
conforto no seu passatempo 
favorito: construir carros em 
miniatura.
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Nota técnica:

O estudo quantitativo foi realizado pelo YouGov em nome da 
Ingka Holding BV – Grupo IKEA. O YouGov é um grupo 
internacional de pesquisa e análise de dados. Os dados 
referentes ao estudo Life at Home foram obtidos através de 
um questionário online a uma amostra representativa da 
população com mais de 18 anos em 37 países, tendo sido 
coletadas um total de 37 405 entrevistas. Para o efeito, foram 
incluídos os seguintes países:

Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coreia do 
Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Estados Unidos, Estónia, Filipinas, Finlândia, França, Hungria, 
Índia, Irlanda, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Malásia, Noruega, 
Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia.

A recolha de dados decorreu entre julho e agosto de 2022. 
Foram aplicadas quotas de género, idade e região e os 
dados foram redistribuídos consoante a proporção ideal das 
referidas quotas para cada país, para assim se obter
um universo representativo da população que é alvo deste 
estudo.

Amostra:
Adultos = 37 405

©
Ingka H

olding B.V. 2022
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