
Até que ponto o lar é o reflexo da sociedade?  

E como os projetos de interiores podem contribuir para que aspectos como a 

criatividade, a afetividade e o bem-estar tornem o relacionamento entre os 
indivíduos ainda melhor? 

É no lar que as pessoas desenvolvem diferentes tipos de relações, um refúgio onde os objetos e elementos 
podem se tornar facilitadores das relações. Este conceito (Hiperrelacional) é tema do quarto artigo da série 
Living Trends, que aborda as tendências apresentadas pelo pesquisador italiano Francesco Morace durante o 5º 
Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. 

 

O lar é um espelho da estrutura social. Esta suposição simples constitui a base da tendência de Hyperrelational, 
marcando um novo limite entre o indivíduo e o coletivo. "A casa é vista como uma plataforma do convívio 
social, com a família e diferentes situações", explica Francesco Morace. 
 
Além de proporcionar qualidade de vida, é como se o espaço doméstico fosse um microcosmo da relação 
familiar, onde cada indivíduo tem sua individualidade e também momentos para compartilhar (como se fosse 
uma comunidade onde a família se organiza). 
 
Os anos 80 marcaram o triunfo do  individualismo. No sentido oposto, na década de 90 ganha dimensão a 
necessidade de observar o outro (trabalho voluntário, sentido de comunidade), destacando indivíduo e coletivo 
como complementares. No terceiro milênio, é cada vez maior a preocupação entre a conectividade entre as 
pessoas proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, tanto para a compra de produtos como para a troca 
de informação. 

 

O conceito entre público e privado de alguma forma se misturam. A casa como um espaço social exige 
flexibilidade e objetos multifuncionais. Para isso, os espaços devem ser abertos e permitir rapidamente a 
alteração do layout. Torna-se, assim um local funcional e plástico para se viver junto, onde é possível 
compreender melhor as exigências da vida em sociedade e no cotidiano. 
 
As relações mútuas vêm sofrendo transformações importantes, o que provoca uma mudança profunda no 
ambiente doméstico. Através da tendência Hyperrelational, o projeto e processo criativo estão intimamente 
ligados aos relacionamentos, ambos espontâneos e relativo aos pais e são, com muita freqüência, uma resposta 
original à família estendida e às novas tecnologias. 



 

Os momentos para compartilhar entre a família e amigos tornam-se fonte de novos produtos ou arranjos do 
ambiente doméstico. O convívio e a conectividade exigem a criação de propostas como os espaços vivos, 
destinados a socialização dentro da casa, tal como a cozinha ou a sala de estar. 
 
Os produtos mais importantes nesta área têm como função principal facilitar as relações interpessoais, 
reforçando o convívio e o relacionamento entre as pessoas. As propostas são universais, considerando tanto o 
lar como as pessoas que gravitam ao redor deles, sem qualquer restrição de gênero ou idade. 
 
Objetos e móveis funcionais e inovadores ajudam os vários protagonistas que compartilham o mesmo ambiente 
doméstico a viver em harmonia perfeita. Produtos multiuso e confortáveis podem ser usados numa casa em 
transformação contínua e são as soluções que prevalecem. A redução da área útil das residências também traz 
como exigência equipamentos que desempenham diversas funções e ocupam pouco espaço. 
 

Conexão 

 

 
O ambiente doméstico é uma nova cena onde objetos e soluções não são introduzidos só por causa de seu 
projeto refinado, mas também por seus padrões tecnológicos. O potencial para conectividade aumenta a troca 
de experiências entre as pessoas.  
 
Nesta tendência é possível encontrar propostas que conseguem combinar a necessidade de estar em contato 
com o resto do mundo e a de simplificar uma vida pessoal em casa pela tecnologia.  O lar, então passa a ser 
equipado com tecnologias 'inteligentes' (automação) e descobre os benefícios do wireless (produtos que não 
têm fiação). Soluções que ajudam as pessoas a estar em contato e ao mesmo tempo a utilizar seus próprios 
eletrodomésticos de maneira eficiente. 
 
O sonho do escritório virtual e do trabalho a distância torna-se uma realidade tangível para muitos. Em cidades 
como São Paulo, as soluções tecnológicas são implementadas no ambiente doméstico e aproximam espaços 
públicos e privados. 
 
Em resumo: 
 
O LAR COMO O ARQUIPÉLAGO DE ÚNICAS UNIDADES  
Êxito do novo conceito da família estendida, a família criativa; 
 O valor da dimensão pública de trocar e compartilhar;  
O fim da separação rígida entre o indivíduo e o público geral; 
A dimensão de conectividade como a dimensão de projeto. 



 
O VALOR DE COMUNIDADE ABERTA  
Tecnologia inteligente a serviço de novas necessidades; 
 Multifuncionalidade de objetos que se adaptam a diferentes necessidades e situações;  
Objetos que facilitam a socialização nos espaços comuns; 
 Ambiente doméstico como uma série de relações. 
 
Leia também os três primeiros artigos desta série: 
- Living Trends: as tendências do morar 
- O elo da tradição 
- Objetos dão novo significado aos espaços 
 
Leia também o quinto e último artigo da série Living Trens, que aborda a tendência Extra-Domestic (mostra o 
espaço doméstico como forma de proteção, mas também como exemplo para a vida em sociedade através da 
reciclagem e da preservação do meio ambiente). 

 

 
 

Living Trends: as tendências do morar  

 
Showroom de Piero Missoni 

Em uma das palestras mais interessantes do 5º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, o 
pesquisador italiano Francesco Morace convidou o público a pensar sobre as novas maneiras de morar e as 
tendências para a habitação no futuro. Sua análise é baseada em pesquisas realizadas desde 1994, por cerca 
de 50 pesquisadores em 40 cidades do mundo (entre as quais está São Paulo). 

 

Para Morace, é importante observar o comportamento do consumidor no âmbito da moda, do design e da 
estética para criar uma relação mais estreita com seu mundo de referência, com sua vida cotidiana e suas 
escolhas de estilo. "A inovação faz parte da vida em sociedade", diz.  
 
Ele apresentou as cinco tendências principais, apontadas pelo Future Concept Lab no "Linving Trends". Este 
estudo permite o melhor entendimento das potencialidades e novas oportunidades no mercado da Decoração. A 
cada mês, no site do Núcleo, será apresentada uma parte desta pesquisa, de forma a permitir sua compreensão 
e análise mais aprofundada. 
 

Hyperceptive 

 
Este conceito está relacionado ao desejo das pessoas de experimentar novas qualidades perceptivas e também 
ao retorno hedonista (pautado pelo prazer) dos anos 80. Supõe que a experiência sensorial é uma fonte 
poderosa para alcançar uma introspecção psicológica mais alta. De acordo com ele, a experiência individual é o 
resultado de uma interação constante entre o mundo externo e interno, que se torna mais eficaz quando 
desperta os cinco sentidos e o poder de intuição (sexto sentido). "Vivemos num mundo cada vez mais 
sensorial, sobretudo na forma como as pessoas se relacionam com os objetos", explica Morace. Não se trata, 
necessariamente, de algo que proporcione status ou luxo, mas do aspecto emocional. "O mundo do Design 
mudou, será focado na matéria, nas texturas, no macio e envolvente", completa Morace.  
 
A procura pela harmonia no próprio ambiente doméstico e o hedonismo da vida diária são expressos por novas 
propostas para o lar. Entre os ambientes, a cozinha é o que mais se aproxima desta tendência pela relação 
perceptiva que nela se estabelece. Os objetos utilizados no cotidiano são capazes de ampliar a harmonia entre 
o mundo externo e interno, estimulando os indivíduos a descobrirem novas possibilidades.  
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Air Switch Lamps 

A tecnologia aplicada a pequenos objetos e mais simples, produz fascinantes efeitos mágicos. Prova disso é o 
interesse pelos home theaters e sistemas de iluminação. O consumidor deseja um 'mergulho fundo' em novos 
mundos onde é possível 'ouvir' e perceber com grande intensidade. Equipamentos modernos de áudio e vídeo 
facilitam esta experiência sensorial e propõem 'percepções contíguas'. 
 
Paisagens tácteis visuais prevalecem nos espaços residenciais: áreas pequenas da sala de estar ou o quarto 
passam a ser vistas com grande cuidado e a experiência do corpo torna-se importante, intensificando a 
percepção do contexto adjacente. 
 
Exemplo Prático: 
A empresa canadense Fruits & Passion foi fundada em 1992 por Jean Hurteau, Guy Hurteau e Ménard em 
países como a França, Suíça e na Ásia para vender produtos feitos rigorosamente com matéria prima natural 
para o cuidado com o corpo e casa. Sua nova linha de produtos (Sweet Kitchen - velas, sabonetes, produtos 
para aromaterapia) foi inspirada no mundo nutricional - as fragrâncias refletem a cultura italiana de cozinhar. 
 

O mundo é dos materiais 

 Poltrona Kiss me good bye 

 
Muita imaginação e sensorialidade caracterizam os produtos nesta tendência. Os materiais realçados e 
enriquecidos sugerem novas experiências sensoriais que eram impossíveis de imaginar. "O Brasil é muito rico 
em matérias-primas e vem desenvolvendo produtos de qualidade. Vejo nisto uma grande oportunidade para o 
país", diz Morace. 
 
O uso de materiais com a característica 'hiper-tangível' propõe a criação de objetos que não só estimulem o 
sentido do olhar, mas que sejam capazes de estimular o toque, seduzindo o consumidor. O ambiente doméstico 
passará a ser enriquecido com móveis e acessórios que convidam o cliente a tocá-los, apreciando ao mesmo 
tempo as qualidades sensoriais. 
 
Materiais que lembram metais ou vidro, com superfícies brilhantes ou espelhadas, criam jogos espetaculares de 
luz e são cada vez mais usados no cotidiano. Os móveis produzidos com tecidos mais convidativos (macios) 
também deverão ganhar maior destaque. 
 
"Cada vez mais a tecnologia dá suporte ao trabalho dos Designers ajudando-os na criação de produtos que têm 
características quase mágicas".  
 
A inovação tecnológica e o uso de novos materiais dão, freqüentemente, a resposta não só para soluções 
funcionais, mas também introduzem novos meios de experimentar tanto o produto como o ambiente com 
intensidade e o envolvimento dos sentidos. Estas novas propostas utilizam uma nova lógica dentro do ambiente 
doméstico onde a tecnologia permite que o operador mude, regule e transforme o próprio lar em segundos. 



 

Em resumo: 

 
A RIQUEZA ESSENCIAL DOS CINCO SENTIDOS  
 O valor do mundo sensorial, os comportamentos hedonísticos e o prazer individual; 
Procura pelas qualidades escondidas em seu próprio mundo interior; 
Procura pela magia nos prazeres cotidianos pequenos; 
 Equilíbrio harmônico entre o que é novo e o que é familiar.  
 
O EQUILÍBRIO HARMÔNICO DO SEXTO SENTIDO  
O uso da tecnologia autoriza a experiência sensorial; 
Objetos tornam-se mediadores em direção a um mundo sensorial; 
Objetos equilibram os mundos externo e interno; 
O papel principal do espaço doméstico é o enriquecimento pessoal 

 

  
 

 

O elo da tradição  

Nesta segunda parte do artigo que aborda as 

principais tendências apontadas na pesquisa 

Living Trends, apresentadas pelo pesquisador 

italiano Francesco Morace durante o 5º Fórum 

Internacional de Arquitetura e Construção, o foco 

está na inspiração. Através da denominação 

Storytelling, ele mostrou o quanto a história de 

cada objeto e o elo construído através dele 

ganhará importância neste terceiro milênio. 

 
Isso acontece, sobretudo como resultado de um processo de 
mobilidade pessoal e social, que amplia a possibilidade de culturas 
diferentes conhecerem-se e também o maior interesse das pessoas 
no desenvolvimento de novas linguagens comuns. Os objetos 
tornam-se totens e arquétipos que testemunham as origens 
ancestrais de cada cultura e permitem o desenvolvimento de um 
'design antropológico'. 
 
As memórias nostálgicas do passado e o desejo de reter objetos e 
histórias no espaço doméstico estimulam a criação de novos 
produtos, mas com códigos e linguagens estéticas que pertencem a 
outras nações ou épocas. Expressam a procura por uma nova 
identidade. 

  
Linha Prive (Cassina) de Philippe Starck 

Um dos resultados concretos desta tendência é a re-elaboração 
criativa de produtos com a proposta de novos e diferentes usos de 
certo material, bem como a re-interpretação das formas e da 
estética do passado. Um exemplo desta última edição do Salão do 
Móvel de Milão é a releitura de peças clássicas de Mies Van Der 
Rohe por Philippe Starck para a Cassina. 



 

O paraíso perdido 

 
Linha Magellano, de Vico Magistretti 

Esta tendência expressa a necessidade de aproximação com 
mundos diferentes na vida cotidiana e também de criar uma âncora 
com o passado. "O grande sucesso dos blogs (diários eletrônicos 
abertos ao público na web) é o fato de permitirem que histórias 
pessoais possam ser divididas com os outros", explica Morace. 
Segundo ele, Philippe Starck tem grande sucesso porque brinca com 
a memória. Outro exemplo no segmento do Design é o Designer 
Vico Magistretti, que trabalha sobre a tradição e utiliza o passado 
como um grande laboratório de estímulos.  
 
A referência cultural de alguma forma compõe a 
modernidade. 

 Andrea Branzi  

Outros lançamentos fazem referências ao reino vegetal e animal 
(como o uso de estampas que imitam as florestas ou peles de 
animais). A diferença é que numa releitura, são traduzidas de forma 
tridimensional. De papéis de parede a lâmpadas, são diversos os 
exemplos de produtos que foram inspirados em 'paraísos perdidos', 
graças às novas impressoras, máquinas de corte a laser, entre 
outras máquinas. 
 
O consumidor procura perfeição no passado. Não é uma 
coincidência que fornos a lenha e panelas de barro ainda continuem 
a ser usados. A memória torna-se um conto visual que está cada 
vez mais presente em casa e é expresso pela re-elaboração de 
temas relacionados ao mundo de fadas e na biografia de 
personalidades que influenciaram o século. 
 
A criação de produtos que fazem este link com o mundo imaginário 
do glamour ganha terreno. Há um retorno de objetos bordados 
feitos de materiais hiper-modernos e produtos feitos na China de 
osso re-interpretados para um uso informal. Esta ligação (nostalgia) 
com o passado também é expressa através de objetos retrô em 
produtos que vão de móveis a eletrodomésticos, mas com um novo 
visual. São objetos com uma aparência antiga (como aqueles 
herdados de parentes), e totalmente modernizados em sua 
tecnologia e desempenho.  
 
Nos projetos de interiores esta tendência pode ser percebida pela 
necessidade do cliente em preservar a memória de sua família. 
Querem manter objetos que têm forte significado. Quando estes 
produtos são incorporados ao projeto de alguma forma acolhem 
esta história. 

 
 

Em resumo: 

 
O poder magnético da memória vital se dá através do: 
- poder tranqüilizador de contos tradicionais; 
- capacidade de fazer referências às raízes culturais ligadas a um 



passado ancestral; 
- o passado e a tradição como uma fonte de confiança; 
- poder fascinante de contos como fonte 'rara e original'; 
- procura pelo equilíbrio e continuidade entre o passado e futuro.  
 
O poder magnético dos contos deve-se: 
- a capacidade de combinar habilidade e criatividade na conversão 
de novos símbolos; 
- utilização de objetos como pontes temporais entre passado e 
futuro; 
- ambiente doméstico como uma fonte de conhecimento tradicional 
e de identidade.  

No próximo artigo: a tendência Transafetiva. 
Leia também o primeiro artigo que aborda a tendência 
Hyperceptive. Clique aqui! 

 

Conheça melhor o Francesco Morace 

Sociólogo, escritor e jornalista, Francesco Morace é o presidente do 
Future Concept Lab - Instituto de Pesquisas de Tendências de 
Consumo, com sede em Milão, Itália. Há mais de 20 anos no campo 
de pesquisas sociológicas, posiciona estrategicamente e 
conceitualmente inúmeras empresas internacionais como Veuve 
Clicquot, Whirphool, Nokia, Nike, L'Oreal, Alessi, BMW, Swarovski, 
Philips, Coca-Cola, Walt Disney, entre outras. No Brasil, iniciou suas 
atividades de consultoria com as Havaianas e O Boticário 

 

 

Objetos dão novo significado aos espaços  

Este é o terceiro artigo da série Living Trends, que aborda as tendências 

apresentadas pelo pesquisador italiano Francesco Morace durante o 5º Fórum 

Internacional de Arquitetura e Construção. Através do tema TransAffective, ele 

aborda as recentes alterações sofridas pelo espaço doméstico. Segundo ele, tornou-

se um local produtivo (que estimula a criatividade) e reprodutivo, destinado aos 

relacionamentos e ao consumo.  
 
Por ser um espaço flexível, o lar também reflete a separação de tarefas e papéis dentro da família - entre 
macho e fêmea, pais e crianças. Progressivamente deu lugar a novos relacionamentos sociais. "Neste contexto, 
os objetos passam também a desempenhar um importante papel, inclusive tornaram-se uma forma de 
expressão do convívio entre as pessoas dentro de casa", afirma Francesco Morace. 

Os objetos deixam de ter um caráter unicamente funcional e assumem novas funções, como intermediar a 
diversão (aspecto lúdico), e também de expressão artística.  
 
O famoso psicólogo Donald Winnicott argumenta que a noção útil de um 'espaço transitório' que se tem do lar 
permite compreendê-lo como um local para se expressar livremente, assim como para a representação 
simbólica. Desta forma, o espaço doméstico também é um lugar para crescer, aprender e para a socialização. E 
os objetos tornaram-se ferramentas de relacionamento. O ato de presentear, de trocar e a própria 
reciprocidade, portanto, têm que ser considerados como rituais cotidianos que permitem acumular afetividade e 
compartilhar experiências entre as pessoas. 

A família, progressivamente, mudou e passou a ser vista como uma forma de criação de novos relacionamentos 
sociais. É cada vez mais comum conviver num mesmo espaço pessoas que nem sequer têm um vínculo 
consangüíneo (como filhos de diferentes casamentos), ou que simplesmente dividem o mesmo espaço. 
 

Toque pessoal 

 
A existência de objetos raros, incomuns, únicos ou distantes de qualquer outro contexto revela o desejo de 
uma interpretação 'inesperada' do mundo que nos cerca, mas também de expressar nossas paixões em relação 
ao ambiente doméstico. 

http://www.nucleodecoracao.com.br/m5.asp?cod_noticia=156&cod_pagina=1127


 

Hoje, o projeto de interiores de um lar deve prever a possibilidade de transformação. Ou seja, de permitir que 
o usuário tenha diferentes oportunidades de experimentação, onde os objetos podem ganhar novas e 
imprevistas formas. Desta maneira, o ambiente doméstico torna-se um laboratório onde o morador pode 
interferir e criar seus próprios 'toques artísticos'.  
 
A noção de algo 'feito à mão', personalizado representa um ato de amor, que expressa reciprocidade, troca e 
emoção. O lar não representa mais uma vitrina para produtos definidos em um projeto, mas um território para 
se divertir, onde as pessoas investem na sua criatividade. 
 
Um exemplo de como isto está presente no nosso cotidiano são os cursos de culinária (gastronomia), 
freqüentados por homens e mulheres. A partir desta experiência eles transformam sua casa em restaurante 
para os amigos.  
 
Os novos produtos para o lar permitem que o cliente sinta-se criativo, interagindo mais com o espaço. Como 
exemplo, pode-se observar o lançamento de camas e sofás que podem ser dobrados e modificados com a 
simples mudança do encosto ou das almofadas, criando-se um modelo diferente a cada dia. O morador 
manipula o resultado final que mais se aproxima dos seus próprios interesses. 
 
As pessoas são convidadas a pintar e anotar, criar de acordo com a sua necessidade e assim, torna-se 
protagonistas do processo criativo. A decoração, o texto ou as 'garatujas' (termo utilizado por Viktor Lowenfeld 
para nomear os rabiscos produzidos pela criança) ocupam o lugar de poesia expressiva, tanto no produto como 
no ambiente doméstico. 
 
Processos completamente novos são empregados para dar aos produtos não só uma imagem estética 
alternativa, mas também para proporcionar novos ritos e comportamentos: uma nova forma para servir, para 
descansar, entre outros. Estes novos produtos transitivos permitem que o consumidor experimente o lar a 
partir de uma nova maneira e que componha uma paisagem inesperada e repleta de energia criativa. 
 
Muitos consumidores, principalmente entre as gerações jovens, investem tempo e dinheiro voluntariamente 
somente para possuir um pedaço raro para seu lar. Criar um estilo interior, original sofisticado não só para o 
ambiente doméstico como também para o local de trabalho. 

Em resumo: 

 
O LAR COMO UMA UNIDADE FLEXÍVEL: 
- O valor da diferença - em termos de gênero, idade, experiência - estimula o aprendizado e o crescimento 
pessoal; 
- Aumenta a procura por papéis e relações flexíveis; 
- Há uma maior busca por novas formas de expressar afetivamente as emoções num meio espontâneo aberto, 
bem como o desejo de compartilhar as próprias experiências com outros numa maneira direta. 
 
O LAR COMO ESPAÇO TRANSITÓRIO: 
- O mercado oferece através de seus produtos a possibilidade de representar novas relações através dos 
objetos; 
- Objetos fazem o papel de mascotes cotidianos de vida, uma forma de expressão do consumidor. Também são 
promotores de relacionamento, a partir do momento em que permitem compartilhar e trocar experiências; 
 - O ambiente doméstico deverá se tornar um laboratório para experimentação criativa. 
 
Leia também os dois primeiros artigos desta série: 
- Living Trends: as tendências do morar. 
- O elo da tradição. 
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Espaços públicos e privados: conforto em toda 

parte  

A procura por um novo equilíbrio entre o público e 

o privado é o principal aspecto abordado na 

tendência Extra-Domestic. Este é o quinto e 

último artigo da série Living Trends, que apresenta 

as novas maneiras de morar e as tendências para 

a habitação no futuro. Os conceitos foram 

formados a partir da análise de pesquisas 

realizadas desde 1994 por cerca de 50 

pesquisadores em 40 cidades do mundo (entre as 

quais está São Paulo) e apresentados durante o 5º 

Fórum Internacional de Arquitetura e Construção 

pelo pesquisador italiano Francesco Morace. 

 

A crescente necessidade e busca por conforto, 

descanso e proteção (segurança) fizeram com que 

o espaço doméstico se tornasse ainda mais 

importante. Não se trata de colocar barreiras 
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contra o mundo externo, nem mesmo de 

transformar o lar em ninho, mas de proporcionar 

um espaço descontraído, onde é possível 

expressar a própria personalidade através das 

relações domésticas.  

 

É justamente nas tarefas cotidianas e nos 

relacionamentos que características como a 

transparência, a confiança, a simplicidade e a 

capacidade de encontrar soluções inteligentes 

para os problemas no dia a dia ganham uma 

conotação ainda mais importante, sobretudo nos 

projetos de interiores. Estes valores rapidamente 

tornaram-se também um ponto de referência na 

formação de uma nova dimensão pública.  

 

O relacionamento entre estas duas esferas 

encontra um ponto de equilíbrio na vida privada, 

caracterizando uma nova consciência e 

sensibilidade em relação aos valores genuínos, 

como o respeito ao meio-ambiente, entre outros.  

 

Transformar o ambiente que nos cerca significa 

modificar algumas de suas características 

respeitando sua verdadeira natureza. 

 

Mas qual o impacto deste fato na Arquitetura e 

Design de Interiores? Os novos produtos e 

projetos nestas áreas sublinham a importância do 

conforto, da noção de durabilidade e economia, 

enquanto o objetivo principal deve ser o de 

alcançar um equilíbrio psíquico e físico nos 

ambientes público e privado, enriquecendo a 

experiência de vida. 

 

Qualidade de vida em todo lugar 



 

De acordo com a pesquisa Extra-Domestic, as 

novas propostas de projeto estão recebendo 

estímulos do mundo de fora da casa. E, por outro 

lado, processos empregados para planejar a 

cidade e a re-qualificação do contexto urbano são 

enriquecidos com qualidades domésticas. 

 

Livrarias e shoppings, por exemplo, passam a 

contar com verdadeiras salas de estar onde os 

consumidores podem relaxar e até mesmo assistir 

televisão. Já as residências passam a contar com 

produtos de fácil higienização e que tornam a vida 

mais prática. Espaços como academias de 

ginástica e home office são exemplos da vida 

pública invadindo o espaço doméstico. 

 

Ocasiões da vida cotidiana tornam-se, cada vez 

mais, a principal fonte de interesse e inspiração 

para o desenvolvimento de produtos, permitindo 

que os consumidores possam viver as qualidades 

domésticas dentro do espaço público e provar os 

novos valores e as sensibilidades coletivas dentro 

do ambiente privado. 

 

As ocasiões e rituais relacionados a casa são 

reinterpretados e adotados para um uso externo, 

estendendo elementos do ambiente doméstico no 

território urbano. Como conseqüência, objetos e 

móveis pensados (criados) principalmente para um 

uso doméstico (mas relacionado a 

comportamentos cotidianos) vêm sendo 



traduzidos, utilizando-se novas e inesperadas 

formas de interpretação: vivendo na cidade como 

se estivesse em casa. Quando o espaço 

doméstico não é suficiente, os produtos projetados 

para ocasiões urbanas criam as condições de se 

recriar um contexto doméstico em lugares 

públicos. 

 

As propostas de produtos híbridos, que traduzem 

a função doméstica numa ocasião ‘extra-

doméstica’, reforçam esta tendência. As novas 

soluções trazem uma dimensão cultural mais 

próxima do ambiente doméstico e o projeto mais 

perto da realidade urbana. Um exemplo é o 

crescente número de empresas que criam áreas 

de convívio e descanso para seus funcionários, 

onde é possível ouvir música e até mesmo dormir 

um pouco. 

 

Responsabilidade ambiental 

 

É inegável a preocupação com temas 

concernentes a ecologia e sustentabilidade. 

Produtos de sucesso no ambiente doméstico 

foram inspirados nestes temas e apontam seus 

esforços em direção a uma vida mais natural, 

requalificando a vida em casa. 

 

As novas propostas satisfazem a necessidade e a 

procura por harmonia com o próprio mundo, assim 

como a necessidade de encarar o futuro com mais 

responsabilidade. 



 

O êxito dos produtos éticos e verdes é 

incontestável: convidam o consumidor a participar 

de um cenário global e introduzir seus objetos de 

vida diária num contexto de reciclagem e respeito 

ao meio ambiente. Propostas de projeto devem 

respeitar tanto o ambiente como a disposição 

pessoal em direção a um mundo mais natural. 

 

Não-tóxico e eco-amigável são algumas das 

características que diferenciam as novas 

propostas e estão em ‘bom-tom’ com o ambiente. 

O retorno do uso de embalagens mais “naturais” e 

sem tratamento de materiais, por exemplo, passa 

a fazer parte da vida de pessoas em cidades como 

Bombay e Taipei. Nestes lugares móveis e objetos 

de rattam estão substituindo outros feitos de 

plástico. 

 

Em resumo: 

 

O LAR COMO UMA CONCHA PROTETORA  

• O valor de tempo, serenidade e conforto contra 

tensão diária. 

• A ênfase nas qualidades macias e a dimensão de 

desfrutar. 

• O valor de concentração, silêncio e privacidade 

como uma dimensão criativa. 

• A ênfase nas qualidades discretas, o valor da 

transparência e verdade. 

 

O MODELO DOMÉSTICO COMO UM EXEMPLO 

PARA O PÚBLICO  

• Transferência fora dos códigos domésticos e em 

setores diferentes.  

• Objetos e produtos sensíveis ao ambiente.  

• Objetos e produtos com características inerentes 

de harmonia e equilíbrio.  

• Ambiente Doméstico como um abrigo de 

qualidades fundamentais e valores. 

 

Leia os quatro primeiros artigos da série Living 



Trends: 

- Living Trends: as tendências do morar 

- O elo da tradição 

- Objetos dão novo significado aos espaços  

- Até que ponto o lar é o reflexo da sociedade? 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Conheça os novos casulos do terceiro milênio  

Neste terceiro artigo da série que aponta as principais tendências pela 
BrainReserve, centro de pesquisas reconhecido no mundo todo por prever 
as tendências de consumo para grandes empresas, você irá compreender 
melhor o que mudou no encasulamento (cocconing) no terceiro milênio. 

 
Sistema Bed up, onde a cama fica pendurada no teto para ganhar mais 

espaço 

A necessidade de proteger-se da realidade cruel e imprevisível do mundo 
exterior fez com que as pessoas passassem um tempo cada vez maior 
dentro de casa. Para o setor da Decoração esta tendência é uma ótima 
notícia, pois um número cada vez maior de pessoas está transformando 
suas casas em verdadeiros ninhos - fazem nova decoração, assistem 
filmes pela TV a cabo, utilizam a Internet para fazer compras e usam a 
secretária eletrônica para filtrar o mundo exterior. 
 
Esta tendência já fazia parte do primeiro livro de Faith Popcorn: O 
Relatório Popcorn, lançado em 1991. A autora admite, entretanto, que foi 
descoberta em 1981, mas vem mudando desde então. Quando foi criada, 
essa tendência estava estreitamente relacionada com a preferência por 
uma vida caseira, pois a casa era considerada um lugar calmo e 
tranqüilizante. Isso continua válido, mas com um acréscimo, porque hoje 
a tendência para o encasulamento também está vinculada à necessidade 
das pessoas de se proteger contra os imprevistos do mundo exterior. É 
por esse motivo que elas se refugiam em lugares seguros. Isso reflete a 
aspiração dos consumidores de que tudo que os rodeia seja parecido com 
sua casa. Querem carregar com eles uma espécie de casulo que lhes dê 
segurança. 
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Mas a segurança é apenas um aspecto do encasulamento; está 
relacionada com o conforto e o sentimento de que no lugar onde moramos 
somos aceitos tal como somos. Um lugar decorado da maneira como 
gostamos. Tudo isso também se refere a quem está no casulo conosco. 
Essa é a tendência que fala de conforto e segurança, mas também de 
estar só, sentindo-se bem e plenamente identificado consigo mesmo. 
 
Só, mas bem acompanhado 

 

Outra tendência semelhante é a formação de clãs, que Popcorn 
denominou como clanning. As pessoas gostam de reunir-se com outras 
que compartilham os mesmos valores, crenças e interesses. Muitos clãs se 
formam, por exemplo, na Internet, assim como em torno de determinados 
tipos de atividade que exigem afinidade. 
 
Existe uma identidade no grupo do qual as pessoas fazem parte. Em 
inglês esses grupos são chamados de PLU (people like us, ou seja, 
pessoas como nós) e constituem uma espécie de barreira de proteção e 
segurança contra o mundo externo ameaçador. 
 
Um novo casulo 
 
Segundo Mechele Popcorn, irmã de Faith, em sua palestra durante o 11° 
Design To Business, o que mudou nesta tendência é que as casas 
tornaram-se menores, mais flexíveis e ecológicas. "Até o final deste ano, 
mais da metade da população de todo o mundo viverá em áreas urbanas - 
o que irá exigir uma nova forma de encarar estes espaços", disse 
Mechele. 
 
Entre as mudanças que já podem ser notadas, ela citou a construção de 
casas multifuncionais que fazem o melhor aproveitamento dos espaços 
(cada vez menores). Um exemplo que já pode ser encontrado são os 
novos sistemas de cama penduradas no teto (bed up), que permitem a 
utilização do quarto durante o dia para a realização de outras atividades. 

 
Casa no sistema boklok - entregue das paredes aos acessórios 

No mercado da construção, as mudanças dizem respeito a comercialização 



de casas pré montadas. Empresas como a Ikea, por exemplo, estão 
investindo neste mercado e oferecem studios por US$ 200 mil e casas por 
US$ 300 mil. Nestes projetos, a empresa oferece além da casa projetos 
com o objetivo de melhorar o entorno. "As marcas hoje dizem: vamos ser 
o seu casulo e acertar a redondeza", explica Mechele. 
 
No fundo, o que está por trás desta tendência é a necessidade de 
organizar melhor o mundo - tanto no interior das casas como na 
comunidade. Há empresas especializadas em ajudar as pessoas a se 
livrarem das coisas que elas têm e que não utilizam ou precisam mais. 
Esta organização também faz parte desta necessidade de aproveitar 
melhor os espaços. 

 
Loja de Jill Sanders 

Um exemplo extremo da organização são as lojas que não têm 
praticamente nada exposto. Em um projeto absolutamente minimalista, o 
cliente entra e diz o que quer e a empresa apresenta, então, suas 
soluções. Uma grife que já adotou este conceito é a de Jill Sanders (slow 
roupa). 
 
Provavelmente, nunca a frase "menos é mais" teve tanto sentido. Não 
exatamente no que diz respeito aos projetos de interiores, mas na 
necessidade de repensar os espaços. "É preciso viver de forma mais 
inteligente", completa Michele. E isso diz respeito a tudo: desde a 
organização, a escolha de produtos que realmente façam sentido, que são 
multifuncionais, ecologicamente corretos... 

 

  
  

 

 

 


