
 

TEMA DO SEMESTRE DOS CURSOS DE DESIGN DA UNIVALI 

CULTURA GLOBAL 

Como você vê isso? 

O tema do semestre deve provocar a manifestação nos projetos da visão que os alunos de 
Design da UNIVALI têm diante das perspectivas que apontam para uma Cultura Global. 
Somando-se a isso outras macrotendências que sinalizam os novos comportamentos da 
sociedade para 2013 apresentadas pelos Bureaus WGSN e Usefashion entre outros. 

 

Um mundo de infinitas perspectivas. Em 2013 veremos um grande mix de culturas, estéticas e lifestyles, 
que se unem de forma impactante. Esse movimento nos ajuda a redefinir o luxo, gêneros, culturas 
tradicionais, as nossas ideias sobre o que consideramos normal e até mesmo a globalização, que perde a 
conotação negativa para se tornar um movimento positivo e libertador.  

O futuro do luxo, a redefinição do conceito de natural, o high & low, a sustentabilidade, a ligação com a 
tecnologia e a nova identidade da classe média são alguns dos grandes temas que ganharão ainda mais 
peso. 

Os países que se destacam nessa tendência são os novos emergentes, entre eles Egito, Turquia, 
África do Sul, Colômbia e Indonésia. As referências virão da mistura entre antigas tradições e a 
rapidez da internet. Desse caldo cultural, nascido do encontro entre Oriente e Ocidente, deve 
surgir uma herança global. 

 

 

http://modaspot.abril.com.br/tendencia/wgsn-divulga-principais-tendencias-para-o-inverno-2013


 

INVERNO 2012  - WGSN 

Hypercultura: inspirada em diversas culturas ocidentais e orientais como China e África onde a web 

democratiza esta história global com novas estéticas e múltiplas influências, inclusive de antigas tradições. 
As cores passeiam entre as fortes, sintéticas e pastéis.  
 
No feminino, destaque para a estética japonesa como as coleções de Kenzo da década de 80, além de lãs 
grossas que envolvem o corpo. Há ainda a mistura de estampas geométricas, xadrezes e indígenas. 
 
No masculino, as padronagens são fragmentadas, com pespontos decorativos e tecidos reversíveis. Para as 
crianças, toque urbano e casual em sarjas com detalhes e cores brilhantes, além de muitas estampas. 

http://www.youtube.com/watch?v=FzU7nu2dxlE&feature=player_embedded 

Neutralidade Radical: em meio ao caos urbano a busca pela neutralidade se torna essencial, com 

rostos e roupas unissex, estruturas minimalistas, produtos com múltiplas funções. As cores são suaves. 
 
No feminino, destaque para Yamamoto na década de 80, silhueta sem gênero definido, com formas que se 
afastam do corpo, tecidos naturais, barras inacabadas, tecidos amassados, cortes a laser em contraste a 
alfaiataria em tecidos sintéticos. 
 
Para o masculino, a alfaiataria vem minimalista com golas e lapelas estreitas, silhueta alongada, efeitos de 
sombreamento, looks esculturais e austeros. Já as crianças usam peças unissex com produções diferentes. 

http://www.youtube.com/watch?v=o_Lr5a4c_sA&feature=player_embedded 

Eco Hedonismo: novo luxo mesclado à natureza, sustentabilidade, estética enigmática, hedonista. 

Cores terrosas, além do vermelho escuro, ocre, laranja queimado. 
 
No feminino, os ombros são exagerados, decotes altos e muitas camadas, além da transparência, penas e 
peles. 
 
No masculino, tecidos transpassados, tweed, jacquard, brim e cambraias em silhuetas drapeadas. Para as 
crianças, a mistura de texturas lisas e rústicas. 

http://www.youtube.com/watch?v=9360WD_AviQ&feature=player_embedded 

 

INVERNO 2012  - USEFASHION 

http://www.youtube.com/watch?v=FzU7nu2dxlE&feature=player_embedded
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O planeta, as sociedades e suas economias, e os indivíduos sempre estiveram em transformação mas, para 
nós que vivemos neste momento, ele parece particularmente tumultuado e rico, e se há algo que é próprio 
dele é um entendimento inédito de como cada ato, palavra ou objeto repercute na vida em sociedade e na 
relação com o meio ambiente. 

Esta mentalidade de fundo social e eco globalizada, que vigora na vanguarda do pensamento na atualidade, 
é parte da cultura mundial e atinge brasileiros tanto quanto escandinavos ou senegaleses. 

Neste contexto, predisposições de comportamento de consumo são manifestações sensíveis e em 
movimento. Reflexos de transformações na cultura que se comportam como forças imprevisíveis, sem 
fronteiras rígidas e delimitações temporais determinadas, expandindo-se como ondas até cumprirem um 
movimento próprio. 

Apesar desta flutuação e inconstância, podemos sim, com base em estudos e intuição fundamentada pelo 
conhecimento, detectar cenários à frente e esboçar o ambiente para os negócios dentro deles. 

Este estudo contempla expectativas de cenários para o Inverno 2012 e considera um ambiente 
sociopolítico, econômico e cultural específico. Em princípio, está destinado a atender o profissional 
brasileiro. Pensando de forma otimista, e considerando que o Brasil impõem-se em certa medida como 
modelo no cenário global, este é o momento de acentuar uma visão de dentro para fora, observando de 
forma atenta dados locais com qualidades de alinhamento universal. 

Não seremos os únicos a agir dessa forma. Em um dos segmentos que mais cresce na atualidade, o da 
beleza, L´Oreal já trabalha com a estratégia de “reverse innovation”, o que significa que desenvolve 
produtos no Brasil para depois lançá-los globalmente. 

Há outros exemplos de estratégias semelhantes. Naturalmente, todas elas bem amparadas por estudos que 
projetam um futuro promissor para a economia nos países emergentes, o Brasil entre eles. 

O esperado crescimento brasileiro, entretanto, ainda enfrenta enormes dificuldades de infraestrutura, que 
barram o caminho que leva aos níveis de desenvolvimento social e econômico desejados. 

Nas questões de consumo e no posicionamento frente a ele, passamos por um período positivo, deixando 
para trás um despreparo estrutural. Principalmente em função da economia saudável, que aumentou o 
poder de compra e os trânsitos sócio-culturais, forças que promovem a saúde da auto-estima nacional. 
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Na condição de consumidores, também estamos menos ingênuos quanto aos direitos, e bem mais 
exigentes no que diz respeito à qualidade. Características que só tendem a crescer até o Inverno 2012, 
forçando indústria, mercado e comunicação a se adaptarem aos novos tempos. 

Trabalhamos com perspectivas de consumo para o Inverno 2012, consideradas a partir de uma perspectiva 
interdisciplinar e desenhadas sob influência de 4 agrupamentos de forças ou vetores. 

 Gestão e qualificação 
 Mobilidade e cosmopolitismo 
 Saúde e beleza 
 Cultura e educação 

Boa pesquisa e ótimos negócios! 

 

http://www.usefashion.com/categorias/megatendencias.aspx?idconteudo=94212&IdTemporada=73
http://www.usefashion.com/categorias/megatendencias.aspx?idconteudo=94184&IdTemporada=73
http://www.usefashion.com/categorias/megatendencias.aspx?idconteudo=94178&IdTemporada=73
http://www.usefashion.com/categorias/megatendencias.aspx?idconteudo=94171&IdTemporada=73


 

Entre as questões que mobilizam o país está a necessidade de uma política encarada como gestão. Os 
passos iniciais do novo governo brasileiro apontam nessa direção, e entram em alinhamento com as 
perspectivas otimistas para a economia do período, acenando com estabilidade nas contas públicas. 

Para a sociedade e a economia brasileira esta é uma aventura relativamente nova e o rebatimento em 
hábitos coletivos e particulares de vida e consumo é direto, sugerindo um cenário de profissionalização e 
qualificação que atravessa os processos e usos. Ele vai impor aos indivíduos a necessidade de se organizar, 
e à indústria de bens de consumo e à sociedade a adoção de medidas que permitam conduzir a vida no 
planeta como projeto. 

A busca por qualidade de vida profissional e privada comandam este cenário, definido pela necessidade de 
ter prazer e alegria no desempenho das tarefas profissionais, e pelo impacto social e ambiental das 
decisões tomadas no exercício delas. 

A qualidade do processo de trabalho, as formas de gerir o design e a consciência ambiental compõem o 
eixo central deste cenário, que afeta diretamente a maneira de conceber os produtos e as condições de 
trabalho em que eles são pensados. 

Entre as questões que mobilizam o país está a necessidade de uma política encarada como gestão. Os 
passos iniciais do novo governo brasileiro apontam nessa direção, e entram em alinhamento com as 
perspectivas otimistas para a economia do período, acenando com estabilidade nas contas públicas. 

 

Obras do artista britânico Terry Haggerty 

A gestão do design 

O design contemporâneo trabalha com leituras transversais da sociedade para identificar necessidades, 
aspirações e desejos, e a partir daí construir propostas viáveis e inovadoras. Com a adoção de métodos 
participativos de criação, que dão voz ao consumidor e a outros integrantes dos processos, ao longo do 
desenvolvimento de um produto, a indústria passou a contar com uma estratégia poderosa. O grande 
trunfo destas e de outras formas de gestão da criação de produtos é que elas contribuíram para recolocar o 
humano no centro dos processos, e expandir a ideia de consumo para fora de suas fronteiras tradicionais, 
procurando solucionar questões que não estão diretamente envolvidas com ele, mas com a sociedade 
como um todo, incluindo meio ambiente e justiça social. 



“O mundo das mercadorias e dos produtos deverá cada vez mais se confrontar com um novo 
protagonista do mercado: o consumidor autor”. É o que diz o sociólogo Francesco Morace. E um reflexo 
desta realidade pode ser claramente detectado em algumas novas formas de gerir os processos. 

Crowdsourcing: utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet 
para resolver problemas, criar conteúdo ou desenvolver novas tecnologias; 

Co-criação: forma de inovação que acontece quando as pessoas de fora da empresa, como fornecedores, 
colaboradores e clientes, associam-se com o negócio ou produto, agregando inovação de valor, conteúdo 
ou marketing; 

Consumo autoral: trabalha com foco na opinião do consumidor, considerando que ele é, ao mesmo tempo, 
autor e ator de suas próprias escolhas de consumo e tem vontade de criar e opinar; 

Inovação aberta: se refere a um fluxo no qual os recursos são variados e estão em constante modificação 
na fronteira porosa entre empresa e mercado; 

Design Thinking: é uma metodologia que visa encontrar soluções criativas e inovadoras para problemas 
existentes. Prevê rodadas consecutivas de observação, geração de insights e protótipos com equipes 
multidisciplinares, integrando pensamento analítico e intuitivo. Chega a definir a estratégia de 
implementação e comercialização das inovações. 

“Um design responsável não é sobre não fazer nada. Mas é sobre fazer as coisas certas. É sobre criar um 
valor agregado de longo prazo ao invés de um lucro pequeno de curto prazo. É sobre construir um futuro 
de generosidade em detrimento da ganância, com cuidado e atenção, é sobre fazer a diferença ao invés 
de simplesmente fazer mais coisas”. (Time to rethink design, David Carlson) 

 

Ilustração da capa do livro “Crowdsoucing”, de Jeff Howe 

Design Thinking 

O que Design Thinking promove é a ideia de que o caminho para se chegar a melhores resultados  
implica em pensar como um designer. Ou seja, usar as mesmas habilidades que ele usa na solução de  
problemas, identificar, resolver, considerar variáveis, etc, desdobradas em características gerenciais que  
vão além do produto. 

Cada etapa do processo não fica mais limitada em si mesma, se liga à outra e impacta nos resultados. Além 
de uma melhor compreensão da cadeia em que elas estão tradicionalmente inseridas, na  
atualidade é preciso considerar a repercussão em outros pontos muito além deste ambiente. 

A grande questão que se coloca é a da pertinência daquilo que se cria, produz e vende, 
e da responsabilidade socio-ambiental que cada uma das ações envolvidas neste 
processoa carreta. Uma das grandes preocupações do Design Thinking é definir as perguntas certas. 

http://farm3.static.flickr.com/2133/2253528945_74dd7bac76_o.jpg


Neste contexto, áreas como ecologia, filosofia, antropologia e sociologia passam a ser valorizadas pelas 
empresas ou passam a ser parte do interesse pessoal dos empresários, como aprofundamento desta 
compreensão e fontes de alternativas de gestão. 

Novos objetivos 

As ações coletivas, fundamentadas na convivência e na interação social, têm também rebatimentos diretos 
na consciência ambiental e na concepção de produtos, cada vez mais pautada pelo cuidado com todo o 
ciclo de vida do produto. 

Operando sob esta orientação de fundo ecológico e embutida na origem do planejamento, a percepção da 
qualidade do produto está relacionada com a qualidade do seu ciclo de vida. Para o que ele serve além dele 
mesmo, e se é reciclável ou não. 

"Design não é mais uma questão de estilo de vida, mas de ciclo de vida." (Time to rethink design, David 
Report) 

 

Processos coletivos de criação 

LG Lab é um ambiente virtual, uma plataforma para relacionamento com o consumidor, onde ele pode se 
exercitar como criador, testar o produto e aprovar ou desaprovar resultados, através de concursos, 
sugestões etc... Trata-se de um laboratório de inovação aberto, onde o pesquisador é o usuário. 

LG iniciou uma campanha crowdsourcing no Brasil. A empresa faz 3 convites aos participantes: enviar uma 
ideia que pode virar produto, participar de quiz para identificar gostos e manias dos brasileiros, e gravar um 
vídeo com ideias ou experiências próprias. 

A campanha acontece no Facebook e interage com todas as ferramentas da rede social. Confira o vídeo da 
campanha: 

Ações coletivas proporcionam uma nova sistematização em termos de configuração social. A ideia de 
massificação e pensamento em rede direcionam os indivíduos a realidades transversais através das trocas 
de experiências, criando múltiplos pontos de vista em relação a uma única realidade. 

Redes de crowdsourcing e o filme “A rede social” dão exemplos deste pensamento coletivo. 



 

Cartaz do filme “A rede social” 

Coletividade e conscientização: instalação de Eduardo Srur representando enormes garrafas Pet, na 
Marginal Tietê, em São Paulo (SP). 

 

Gestão de talentos criativos 

Outra vertente de gestão, que não exclui a dos processos abertos ou coletivos, é a gestão de talentos, que 
tem foco em indivíduos criativos, ainda que trabalhando em equipe. Ela aponta para a necessidade de 
modificações radicais na maneira de lidar com estes talentos criativos, flexibilizando a estrutura de trabalho 
industrial a fim de acolhê-los neste ambiente. 

Tânia Cristina Alves de Siqueira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
de Brasília, tem um trabalho interessante sobre as relações conflitantes e convergentes entre o trabalho 
criativo e o trabalho conforme entendido e praticado na organização industrial. 

Ela aborda o sociólogo francês Pierre-Michel Menger, que escreveu “O retrato do artista enquanto 
trabalhador: metamorfoses do capitalismo”, publicado na Europa pela Roma Editora. 

Ela registra que: 

Para o autor, as atividades de criação não são ou deixaram de ser a face oposta do trabalho e são cada 
vez mais assumidas como a expressão mais avançada dos novos modelos de produção e das novas 
referências de emprego engendradas pelas mutações do capitalismo. 

Também mostra como Menger aborda uma possível flexibilidade da mão-de-obra, o fim de certas formas 
de controle e de hierarquização em proveito da valorização e desenvolvimento do indivíduo, a descoberta 
do talento como fator complementar de produção. Veja como ele detecta as transformações já em curso: 

http://www.thesocialnetwork-movie.com/


“As formas dominantes da organização do trabalho nas artes, atividade não assalariada, o auto-emprego, 
o free-lancing e as diversas formas atípicas do trabalho (intermitência, tempo parcial, etc.) parecem não 
mais estar em condições de se oporem ferozmente ao mercado, uma vez que são atividades já integradas 
numa lógica da qual participam voluntariamente ou não”. 

O assunto é de extremo interesse, especialmente quando todo o discurso em torno de trabalho na 
atualidade emprega termos como capacidade de inovação e criatividade. Os profissionais que os head 
hunters caçam no mercado são indivíduos com estes atributos, nem sempre adaptados a cumprir 
exigências impostas ao trabalhador da produção. A autora se apóia no trabalho de Menger para discutir as 
especificidades do trabalho criativo e a necessidade de adaptação tanto do profissional quanto da 
indústria. 

Novos profissionais 

A nova geração que chega ao mercado de trabalho, e que também passa a ter maior poder de compra, é a 
Geração Y, também chamada Geração Next ou Millennials por serem a geração da mudança do milênio. 

São filhos da Geração X e netos dos Baby Boomers. Nasceram entre 1978 e 1993, e compõem a primeira 
geração nascida dentro da cultura digital e tecnológica. Geralmente vêm de famílias menores, muitos 
foram criados com maior consciência social e acostumaram-se a conviver com as preocupações ambientais. 

Como consumidores que não buscam status no consumo, são difíceis de serem fidelizados. É uma geração 
seletiva na hora de decidir quem vai ouvir e questionam as fontes ouvindo mais de uma antes de tomar 
decisões. 

Comunicam-se por mensagens de celular SMS, 140 caracteres no Twitter, chat do Facebook ou vêem uns 
aos outros no You Tube, às veze fazendo tudo ao mesmo tempo, pois esta é uma geração multitarefas. 

São os profissionais de hoje, que não querem que lhes digam o que fazer e esperam flexibilização das 
normas tradicionais de trabalho, como condição para se chegar a melhores resultados. 

 
Uso nas ruas, Paris 

 

Novos ambientes de trabalho 

Neste novo contexto, a qualidade de um produto começa pelas condições em que ele é planejado. Este é o 
novo escritório do Google, em Londres. Foi inspirado na paisagem da praia inglesa, cheio de elementos 
icônicos da cultura britânica. O espaço de trabalho é um convite à descontração, com paisagens marítimas 
projetadas nas paredes, academia, spa e restaurante grátis para todos os 300 funcionários. 

http://www.usefashion.com/categorias/UsoRuas.aspx?IdImagem=2433503&IdCidade=16&IdGenero=0


 

O estúdio de design Total Tool (literalmente, Ferramenta Total) planejou este híbrido de local de trabalho, 
para trabalhadores urbanos nômades, e café. Profissionais liberais e free lancers encontram todas as 
condições necessárias para trabalhar. Mesas, impressoras, acesso a internet e até salas privadas para 
reuniões. Fica em Buenos Aires e chama-se Urban Station. 

 

  

 O Hub São Paulo fica na Bela Cintra, em área bem localizada da capital. Opera desde 2007 e, por pouco 
mais de R$ 600, oferece a “executivos, inovadores sociais, líderes comunitários, líderes do setor público, 
artistas, profissionais autônomos, gente atuante em várias áreas, capazes de combinar a paixão e garra de 
um ativista com o pé no chão e pragmatismo de um empreendedor” a oportunidade e as condições de 
trabalhar em um mesmo espaço. 

No grande galpão, é possível acessar recursos, realizar conexões, produzir e compartilhar conhecimento. 
Além da parte física, existem coordenadores experientes, para criar sinergia entre projetos, estabelecer 
ciclos virtuosos de criação e trabalho para quem quer dividir com outros profissionais projetos inovadores 
de fundo social e sustentável. 

 

Novos produtos 

http://www.dezeen.com/2010/11/17/urban-station-by-total-tool/
http://farm3.static.flickr.com/2434/4010737577_64a95e9d2e.jpg


Designer e indústria se movimentam para atender estes novos espaços de trabalho com produtos 
condizentes. Estes objetos em forma de folha são usados como divisórias, delimitando espaços em 
escritórios comerciais. Quentin de Coster assina o projeto. 

 

 Prestes a virar realidade nas ruas, o carro elétrico também movimenta ideias e negócios ao redor dele. 
Este é um terminal de recarga, planejado pelo elliumstudio, para áreas residenciais. Foi lançado no final de 
2010 na França, prevendo bons resultados no futuro próximo para os altos investimentos feitos pela 
Peugeot, Renault e Citroën nesta alternativa de energia limpa. 

 

  

Estes jardins verticais são uma forma engenhosa de encolher a distância entre a cidade e o campo. Usando 
uma camada de PVC e armação de metal, o designer Patrick Blanc instala vegetação exuberante em 
praticamente qualquer superfície, do lado interno ou externo da construção. Os projetos são concebidos 
para serem auto-suficientes. A fachada é do Museu de quai Branly, projetado pelo Jean Nouvel, em Paris. 

 

  

http://inhabitat.com/vertical-gardens-by-patrick-blanc/


Nova comunicação 

No site da Mulberry (www.mulberry.com/loveblossoms) é possível enviar uma imagem de flor para a 
namorada. Até aí tudo bem, a diferença é que cada flor cresce de um jeito diferente e nenhuma resulta 
igual a outra. Você escolhe uma semente na imagem de abertura, envia, e ela vai se abrir diante de quem a 
receber. A ideia se vale da digital art para humanizar a marca e divulgar os padrões florais da estação. 

 

 Estes tênis da OAT são degradáveis. Para não ter dúvidas disso, cada modelo traz sementes embutidas no 
cabedal. Depois de um tempo de uso, a marca sugere que você enterre o tênis e dali vai brotar uma árvore. 
“Virgin Collection” é o nome da linha. 

 

 A designer Béatrix Li-Chin Loos criou uma serie de vasos esféricos apenas com materiais descartados 
dispostos em camadas. Cada vaso representa um planeta do sistema solar. A coleção se chama Beautiful 
Planets. 

 

 Pensando transversalmente 

Sob a bandeira do pensamento híbrido, o Design Hotels Future Forum tem edições anuais envolvendo 
arquitetos designers e muitos outros profissionais da hotelaria na discussão de perspectivas futuras para o 
setor. A ideia é estender o conceito de hotel, criando associações com toda atividade que envolva a 
hospitalidade, incluindo hospitais, galerias, cinemas, teatros, etc. A última edição foi em Berlim, em 2010, 

http://www.mulberry.com/loveblossoms
http://www.mulberry.com/loveblossoms
http://www.dezeen.com/2011/02/06/the-virgin-collection-by-oat/


mas já estão agendadas as dos próximos anos. É muito provável que os hotéis agrupem outros serviços no 
futuro próximo. 

 

Em busca da credibilidade 

Uma pequena empresa sueca de produção de laticínios viu a competição aumentar e, para enfrentar a 
situação, criou um selo que atesta a qualidade do produto baseado na ideia de que ele ainda preserva suas 
qualidades originais. “Ainda é feito aqui”, diz o texto. Reforçando ainda mais o laço entre consumidores e 
as condições da produção, uma página na internet e um aplicativo de iPhone permitem que o cliente visite 
virtualmente a fazenda e acompanhe os processo de produção: www.skanemejerier.se 

 

 A marca holandesa de calçados Red Wing Shoes realizou em documentário com foco nos trabalhadores da 
empresa. A ideia é humanizar a percepção da marca, mostrando quem está nos bastidores da criação e 
reforçando a noção de tradição e lealdade. Seus processos de produção de calçados ainda preservam muito 
das antigas tradições do trabalho manual. O documentário chama-se “From the Heartland” e o trailer já 
está girando na web: www.redwing-thestorycontinues.com 

 

 Preview alinhado 

Alinhada com as questões de qualificação e consciência ambiental, a Pitti Donna Pre Collection N.7,  evento 
da Pitti Immagine voltado para projetos especiais ligado à moda feminina, que ocorreu na cidade de 

http://www.usefashion.com/categorias/www.skanemejerier.se/sv/Mjolkgardar/Bonden-bakom
http://www.usefashion.com/categorias/www.redwing-thestorycontinues.com
http://static.davidreport.com/2010/04/future_forum.jpg


Florença, dos dias 11 a 14 de janeiro, trabalhou com o tema “remake”, apresentando marcas que 
produzem roupas customizadas e investem na recuperação e no reaproveitamento de materiais. Na edição, 
uma seleção exclusiva de 80 marcas internacionais apresentaram o preview do inverno 2012. 

 

 O pensamento crítico 

“Wil you ever use me again?” (Você vai me usar novamente?). Este é o nome de um projeto artístico de 
Dino Sanchez. Ele espalha estes lápis com a frase pelas ruas de Nova York, chamando atenção para as 
condições de descarte e reuso. 

 

 Os pontos nervosos 

Adotada em maior ou menor grau na atualidade, a gestão dos métodos cooperativos de criação é um fato, 
e um aliado poderoso, mas ainda está em evolução. O empresário precisa aprender a lidar com estas 
ferramentas de múltiplas frentes para que elas sejam eficientes. Também deve ter em mente que ela não 
substitui a inteligência interna, aquela que identifica, dissemina e analisa os aportes e contribuições, 
formatando-os de acordo com os interesse da empresa e lhes dando destinação. 

A gestão de talentos que implica na reorganização das condições de trabalho também ainda é incipiente no 
Brasil. 

Embora parte da indústria adote medidas efetivas para produzir de maneira limpa e oferecer produtos 
realmente úteis, grande parte das ações ainda carece de fundamentação real, ou o resultado não é 
competitivo. O produto de orientação verde ainda precisa vencer a barreira da credibilidade, com eficiência 
e preço, para fazer a diferença na hora da escolha. 

40% dos consumidores dizem que estão dispostos a comprar produtos verdes; 
33% dos consumidores globais acha que os produtos ecológicos não funcionam tão bem; 
58% dos consumidores globais acham que os produtos ecológicos são muito caros; 
Apenas 4% dos consumidores realmente optam por esta escolha. 

(Fontes: Journal of Marketing e GfK Roper, setembro de 2010). 

  

http://design-milk.com/will-you-ever-use-me-again-by-dino-sanchez/


 

O mundo está ao alcance de uma passagem de avião ou de um clique na Internet. 

Grupos e indivíduos viajam e interagem com maior frequência, seja na web, seja fisicamente, e as inter 
relações entre as duas coisas configura um cenário que impacta hábitos em profundidade. 

O isolamento continental brasileiro não existe mais, em parte em função da realidade virtual, em parte em 
função da melhora da economia que permite os deslocamentos dentro do país e para fora dele. 

O que é mais importante são condições mentais e psicológicas que abastecem o imaginário da sociedade, 
tornando-a apta a lidar com estes fatores de forma positiva. O brasileiro não se sente mais isolado ou à 
parte. Ele se sente inserido, como um dos atores da cena global. 

Os deslocamentos do poder ao redor do mundo tornam esta uma realidade compartilhada por outros 
países, ajudando a potencializar o fenômeno nacional. 

São condições que implicam na necessidade de transitar pelas cidades e países, e de manipular a tecnologia 
com desenvoltura, a fim de partilhar da cena global pelo deslocamento físico e virtual. 

 

Urbanização 

A concentração da vida nas grandes cidades é tendência absoluta para o futuro próximo. Mais da metade 
dos 7 bilhões de habitantes que devem ocupar o planeta em 2012 vai se concentrar nas metrópoles. 

Os consumidores urbanos, expostos a uma gama maior de alternativas, e em grande parte afastados das 
estruturas tradicionais familiares, tendem a ser ousados, liberais, tolerantes, experientes, críticos e 
propensos a experimentar novos produtos e serviços. Nos mercados emergentes, esses efeitos tendem a 
ser ainda mais acentuados. 

30% da economia mundial e a liderança em inovação concentra-se em apenas 100 cidades. A economia de 
Nova York sozinha é maior do que 46 das economias da África Subsariana. Hong Kong recebe mais turistas 
anualmente do que toda a Índia. 

Metrópoles como Xangai, São Paulo e Istambul estão, obviamente, ansiosas para se juntar a estas 
potências. 



Esta realidade exige uma abordagem adequada dos produtos, serviços e campanhas para cada uma destas 
cidades, considerando as particularidades de cada país. Entretanto, toma corpo uma cultura sem fronteiras, 
pautada pelas condições niveladoras da vida urbana. (Fonte: Política Externa, agosto 2010). 

O Brasil no foco 

Engenheiros e arquitetos norte-americanos, espanhóis, italianos, portugueses, ingleses, além dos vizinhos 
chilenos e argentinos, têm procurado o Brasil como mercado de trabalho. A explicação é a falta de mão de 
obra qualificada no país e o excesso de profissionais sem emprego nos países ricos, devido à crise 
econômica. Mas outros motivos também atraem. País novo e de populaçãoJovem, o Brasil se torna 
atraente para profissionais de áreas criativas, como moda, publicidade, etc.O número de pedidos de 
registro de estrangeiros triplicou em 2010 e deve continuar em crescimento. 

 

Pensando a vida urbana 

A Fundação Guggenheim, o Museu e o Grupo BMW anunciaram uma colaboração de longo prazo para 
envolver habitantes de grandes cidades em todo o globo na criação de futuros conceitos e projetos de 
transporte urbano. 

A iniciativa envolve uma nova geração de profissionais da arquitetura, arte, ciência, design, tecnologia e 
educação, convidados a abordar os desafios das cidades de amanhã, examinando a realidade das cidades 
de hoje. 

Uma estrutura móvel, que viaja de cidade em cidade, vai reunir pensadores de todo o mundo na 
empreitada. Será um local público para compartilhar as ideias e soluções práticas para as principais 
questões que afetam a vida urbana. O projeto vai viajar em ciclos consecutivos de 2 anos, por um período 
total do projeto que é de 6 anos. 

O tema para a fase inaugural do Guggenheim BMW Lab será “Confrontando Conforto: A Cidade e Você”, 
que vai refletir e propor soluções sobre como ambientes urbanos podem ser mais sensíveis às necessidades 
das pessoas, e como encontrar um equilíbrio entre as noções de conforto moderno e da necessidade 
urgente de responsabilidade ambiental e sustentável. 

 

 A população brasileira é eminentemente urbana 

O Brasil passou de um país rural a urbano em 60 anos, aponta estudo elaborado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). O país que tinha apenas 31,3% da população vivendo em centros 

http://media.photobucket.com/image/s%25C3%25A3o paulo city/Jamesnba/pontesestaiadas2qs2.jpg


urbanos em 1940, passou a 81,2% em 2000. Os resultados do censo de 2010 mostram que o percentual 
passou para 84% nesta década e revelou outro fato: existem atualmente 3,9 milhões de mulheres a mais do 
que homens no Brasil. 

 

Um mundo em deslocamento 

Aeroportos ganham dimensão simbólica no imaginário coletivo e viram realidade em dezenas de projetos 
em andamento ao redor do mundo. Regiões distantes e cidades menores entram na rota das viagens 
aéreas, enquanto grandes centros executam expansões e projetos novos. 

 
Círculo Ártico - Noruega | Quito - Equador | Doha - Qatar 

 
Lleida – Espanha | Meztia - Georgia | Brisbaine - Austrália 

 Ideias para viagens e aeroportos 

Estas caixas de dormir vão reunir cama, troca automática de lençóis, sistema de ventilação, alarme, tv de 
tela plana, internet e pontos para abastecimento de celulares e notebooks. Poderão ser alugadas por 
minutos ou horas. 

No aeroporto de Kita Kyushu, no Japão, robôs já fazem parte do serviço, carregando malas por exemplo. 



Há também novos artefatos para carregar shampoo e outros líquidos de higiene pessoal dentro das 
quantidades permitidas nos aviões. 

 

  Delta Air Lines e o restaurante que opera refeições de bordo acabam de instalar iPads nos aeroporto JFK 
LaGuardia, em Nova York. Os viajantes podem utilizá-los perto das portas dos portões de embarque para 
várias finalidades e também para pedir refeições, com entrega garantida em 10 minutos. 

 

  Trem bala também no Brasil 

O projeto brasileiro ainda não decolou e certamente não vai estar pronto em 2012. De toda forma, os trens 
rápidos vão entrar na pauta dos projetos de transporte no país nos próximos anos, gerando frentes de 
trabalho e oportunidades novas. 

 

 Em Washington, foi criado este estacionamento para bicicletas, desenhado pelo KGP Studio. É parte de 
uma rede de projetos semelhantes que devem ser instalados nas maiores cidades norte-americanas. A 
ideia é incorporar definitivamente a bicicleta ao transporte urbano. 



 

Produtos 

Com questões de transporte no centro das discussões, a grande beneficiada é a bicicleta, indicada como a 
solução para problemas do trânsito urbano. Biomega, empresa dinamarquesa, é apenas uma entre as que 
aceleraram o ritmo de lançamentos e inovações. Uma tem participação do estúdio KiBiSi no projeto para a 
Puma e a outra foi feita pela Ross Lovegrove com a KiBiSi. 

 

 Função e estética 

Para cada novo hábito, surgem novas oportunidades. Este capacete para bicicletas, desenhado por Anna 
Haunt e Terese Austin, fica escondido na gola, sendo facilmente inflado e desinflado após o uso. 

 

 Trajes que transportam 

Em parceria com a BMW, estudantes de uma universidade espanhola desenvolveram o projeto “El traje 
que te transporta”. Sensores inteligentes são aplicados na roupa, desenhada para virar meio de transporte. 
Veja outros exemplos nestes endereços: www.psipunk.com e www.psipunk.com 

http://www.psipunk.com/category/futuristic-vehicles-hybrid-transportation
http://www.psipunk.com/the-garment-that-transports-you/#more-2855
http://www.yatzer.com/Bicycle-Transit-Center-by-KGP-Design-Studio
http://www.dezeen.com/2011/02/01/hovding-by-anna-haupt-and-terese-alstin/


 

 Soluções locais 

Largamente usados como meio de transporte no Camboja, alguns tuk tuks ganharam internet à bordo. O 
serviço deve ser estendido a outras cidades além da capital Phnom Penh 

 
Tuk tuk wi fi 

 Enormes problemas com o transporte escolar na África levaram ao desenho do TriKademiK, que passa a 
suprir as deficiências do transporte escolar. 

 
Triciclo em Gana 

 Sempre em contato 

Lançado na semana passada pela subsidiária da Globalstar Spot com sede na Califórnia, SPOT Connect é um 
comunicador por satélite capaz de enviar mensagens através da rede de satélites Globalstar de um sistema 
operacional para smartphones. Quando seu telefone está fora da área de sinal, com o dispositivo usando 
Bluetooth, você fica conectado. Uma vez ligado, links SPOT do smartphone para satélites de comunicações 
permitem enviar mensagens de texto, e-mails e mensagens curtas SOS, incluindo coordenadas GPS, bem 
como atualizar Facebook e Twitter. Utilizando tecnologia de satélite 100%, SPOT funciona em praticamente 
qualquer lugar no mundo, mesmo onde não há cobertura da telefonia celular, tudo com o toque de um 
botão. 

http://www.springwise.com/marketing_advertising/qbtuktuks/


 

  

A Inglaterra vai abrigar as Olimpíadas em 2012, mas já deu a largada em uma outra corrida. A Race Online 
2012 acelera os processos com o objetivo de estender o acesso à internet a todo o país. Com a expansão 
dos serviços pela rede, o governo inglês entende que ninguém pode ficar de fora. Ele está certo. E o melhor 
é que nesta corrida não há perdedores. 

 

 Qualidade para muitos 

Nova sensação de Nova York, o Eataly, conceito que já existia na Itália e no Japão, chegou ao número 200 
da 5ª Avenida, em um espaço gigantesco para os padrões de Manhattan. O local é um misto de 
supermercado gourmet, feira agrícola, loja de decoração e utensílios domésticos, adega de vinhos, 
restaurante, bar de happy hour e “food court” (praça de alimentação) premium. Foi projetado para atender 
grande número de clientes sem reduzir a qualidade. 

 

 Preview alinhado 

Uma das mais importantes feiras de streetwear do mundo, a Bread & Butter foi realizada novamente no 
histórico aeroporto Tempelhof, em Berlim, entre os dias 19 e 21 de janeiro. Além de se instalar em um 
espaço associado à esta megatendência, “Mobilidade e cosmopolitismo”, a feira que é voltada para moda 
jovem, apresentou o preview do inverno 2012 embalado por muita música. Ao vivo e como tema de 
coleções. 

http://www.clcgroup.com/files/CLCxxx0001/race-online2012-web-logo.jpg


 

 Parede da Bread&Butter com tênis Converse empilhados: moda jovem e urbana, e produção em série na 
pauta. 

 

  O pensamento crítico 

Em 2010, o escritor suíço Alain de Botton passou uma semana dentro do aeroporto de Heathrow, em 
Londres. A experiência rendeu um livro e a ideia de que os aeroportos são grandes palcos para as histórias 
contemporâneas. 

“Os aeroportos merecem definitivamente um segundo olhar. Lá você encontra, de forma concreta, todos 
os temas da modernidade que se encontra abstratamente na mídia. Lá você vê, em ação, globalização, 
destruição do ambiente, consumismo, crise na família, etc. Fonte: www.meioaereo.com 

 

 Pontos nervosos 

O Brasil padece com problemas crônicos e graves de transporte. Falta malha ferroviária, grande parte da 
rodoviária é de baixa qualidade e os portos e aeroportos estão operando muito acima da capacidade. É 
sofrível o transporte coletivo urbano e o crescimento da indústria automobilística gera uma enorme 
concentração de veículos individuais sem que haja um planejamento para colhê-los na trama urbana. 

No trânsito virtual, as notícias são melhores e, embora as conexões de banda larga brasileira ainda sejam 
caras e abaixo dos padrões de outros países, o acesso à internet cresce enormemente. 

O Brasil é o 5º país com o maior número de conexões à internet, com cerca de 70 milhões de usuários 
acima de 16 anos, e espera-se que em 2012 este número cresça 8 vezes mais. 

http://www.meioaereo.com/
http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a55c5ef4970c-800wi


Produtos e serviços associados a viagens e à comunicação virtual estão em franca expansão, tendência que 
deve se intensificar em 2012. 

Fontes: 
http://www.tobeguarany.com 
http://forum.arenaig.ig.com.br 

 

 

Os cuidados com o próprio corpo, na superfície e em profundidade, estarão no topo 
da pauta nos próximos anos, alavancando infinitas frentes de oportunidades em 
atividades relacionadas a eles. 

No Brasil, o envelhecimento da população acentua o fenômeno, mas há 
particularidades. 

Não é apenas uma geração de idosos mais ativos que cresce em número. Há uma geração ainda jovem que 
amadurece. E ela chega ao auge da capacidade física e à compreensão da importância do corpo e da saúde, 
em um cenário que as oportunidades se abrem. 

Metaforicamente, o desdobramento induz a  situações de valorização de forças e 
condições de manutenção deste estado. O que não tem nada a ver com conservadorismo e 
sim com apreço por conquistas, que acentua o impulso pelos cuidados pessoais, pela 
análise de causas e consequências, favorecendo uma visão madura e tolerante das 

diferenças, sejam elas sociais ou particulares. 

 

O mapa da mina 

LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton, um dos maiores conglomerados de moda 
e negócios do planeta, dá as pistas e entrega o mapa do tesouro 
contemporâneo. Aos poucos, o grupo vai adquirindo marcas de produtos de cuidado pessoal, 
com perfil associado à ingredientes e processos naturais. 

Depois de comprar 70% da Nude, definida como empresa de produtos de luxo e 
biocompatíveis, de cuidados com a pele, o grupo, que controla também a gigante Sephora, acaba de 
adquirir  a marca escandinava Ole Henriksen, outra associada ao luxo e à botânica no segmento de beleza. 

O objetivo, além de controlar um dos segmentos que mais faturam na atualidade, é transformar ambas em 
marcas globais. 

LVMH também é proprietária da Edun, marca de ready-to-wear que tem orientação ecológica. Neste caso, 
divide as ações com o cantor e empresário Bono, do U2. Não por acaso, marido de Ali Hewson, uma das 
fundadoras da Nude. 

http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php
http://forum.arenaig.ig.com.br/showthread.php?40402-Acesso-em-banda-larga-fixa-ser%E1-8-vezes-maior-em-2012
http://3.bp.blogspot.com/_JzFlb6UOzVM/TDiwEIq8CCI/AAAAAAAAAqE/J5YsV2qRqkc/s1600/batom.JPG
http://www.anneofcarversville.com/fp/lvmh-profits-soar-hermes-2011-ad-campaign-lvmh-buys-nude-ole.html
http://boomerblitz.com/blogs/detail.aspx?id=831858&blogid=210


Beleza em trânsito 

O mercado global de produtos de beleza está passando por uma profunda transformação, é o que diz 
William Lauder, da Estée Lauder, engrossando o coro de especialistas que concordam com a afirmação. Um 
dos grandes sintomas diz respeito aos centros geográficos de distribuição. 

Com vendas em crescimento acelerado em países como China, Índia e Brasil, tornou-se necessário outra 
logística e outra fundamentação para os produtos que pretendem atender estes mercados. 

As pesquisas também  acusam os efeitos do envelhecimento da população nos Estados Unidos e na Europa, 
países onde os perfumes registram queda enquanto ascendem os produtos de cuidado com a pele. 

 
Brasil | China | Índia 

 O Brasil está entre os maiores produtores de beauty no mundo. De acordo com a Abihpec (Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no Brasil), a indústria brasileira destes 
segmentos apresentou um crescimento de 10,5% nos últimos anos. 

Para o 1° semestre de 2011, a Faculdade Santa Marcelina anunciou a abertura do curso de pós- graduação 
“Cultura do Perfume – Essência e Ciência”, que tem parceria com a Wheaton e a Givaudan. 

Além do período atual economicamente favorável à indústria da beleza, o Brasil também é caracterizado 
por uma herança atávica nesta área, onde a higiene está no cerne da cultura. Os hábitos de higiene dos 
brasileiros, grande parte herdados de tradições indígenas, foram retratados por Gilberto Freyre no livro 
“Casa grande e senzala” (1933), através das cenas de higiene do período de colonização. 

  

  A voz da especialista 

Gina Drosos, presidente da P&G Beauty & Grooming, listada como uma das mulheres mais influentes nos 
negócios de beleza na atualidade, confirma esta dissolução da fronteira entre beleza e saúde, citando a 
medicina anti-envelhecimento e a gerontologia bio médica como expressões dos esforços da ciência para 
conter o envelhecimento. 

Os avanços na descoberta de ingredientes com este potencial são enormes, embasando o mercado de 
beleza com um nível de pesquisa sem precedentes. 

Além destas mudanças em profundidade, ela detecta ainda uma busca por maior eficiência de produtos 
tradicionais, como desodorantes que oferecem 48 de proteção, por exemplo. 

http://3.bp.blogspot.com/_LNkTJ9MQpEY/S8MVpCopGWI/AAAAAAAAACY/zHvZ_s-8Cq0/s1600/indios-brasileiros-13.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_-x2Tat3VKGE/S7y5msDpOHI/AAAAAAAAADQ/SaLBbczFTRI/s1600/indio1.jpg


 Onda conservadora 

A estética do vestuário atravessa um momento conservador, com ênfase em referências bem comportadas, 
como o preppy norte-americano e o retrô dos anos 1950 e 1960. 

  

 Estética da transgressão e da inclusão 

Sang Bleu, revista que é o atual fenômeno editorial, capta os personagens da cultura urbana de um jeito 
cru e honesto, e registra a ascensão de uma estética de contracultura que incorpora outros padrões de 
beleza e introduz a visualidade de grupos à margem do mainstream da moda comercial. Tatuagem e 
modificação corporal estão entre as pautas. 

 

 Outras medidas e tipos corporais, clima de fetiche e estilos particulares recheiam as páginas da Sang 
Bleu.Esta aproximação com a contracultura já encontra ressonância agora, vide a tatuagem  queganhou os 
produtos e a comunicação da Louis Vuitton recentemente, entre outras marcas, e o bondage style que 
define propostas de marcas importantes. 

http://www.marcosabino.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/preppy-boy-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_T8jmzzBIK-Y/SPwIVuntBRI/AAAAAAAACkQ/aO1ygxK_M5A/s400/preppy+girl.jpg
http://sangbleu.com/sb5/tokyo-rockers-photography-by-paolo-zerbini/


 

  

Nicholas Formichetti, o stylist da hora, responsável por tudo que veste a diva Lady Gaga, assumiu a direção 
criativa da Thyerry Mugler e emplacou este tipo de personagem no desfile de inverno 2012. 

Se não tão radicais, espere por referências menos comportadas para os produtos da temporada. 

 

 Terceira idade sem clichês 

A estética da diferença e da inclusão, que não procura referências entre estilos 
conservadores do passado, não abre espaço apenas para tipos singulares e 
outras fontes de influência. Ela é inclusiva também no que diz respeito a faixas 
etárias, e abre caminho para acolher uma crescente parcela da população 
brasileira: os idosos. 

Eles não se enquadram no estereótipo de velhinhos abandonados em asilos. Formam um grupo muito 
heterogêneo de 14% da população adulta, que deve chegar a 30 milhões de pessoas até 2020. A maioria é 
de mulheres com uma renda que soma R$ 7,5 bilhões ao mês, o dobro da média nacional, e que têm muito 
mais poder de influenciar hábitos de consumo nas famílias do que se imagina. 

Estas são conclusões de uma pesquisa inédita no Brasil sobre o perfil da terceira idade, o Panorama da 
Maturidade, que acaba de ser concluída pela Indicator GfK após 2 anos de trabalho. 

Entre os anos de 1940 e 2006, o número de idosos registrados no Brasil cresceu cerca de 11 vezes, 
passando de 1,7 milhão para 18,5 milhões. Em 2050, estima-se que 1 em cada 3 brasileiros seja idoso. A 
sociedade e o governo devem estar preparados para essa nova realidade. 

http://sangbleu.com/sb5/lolla-cherry-photography-by-fernando-lessa/
http://www.dazeddigital.com/fashionweek/menswear/aw11/gallery/34/9369/2/mugler-menswear-aw11
http://www.wwd.com/beauty-industry-news/master-class-pg-powerhouse-gina-drosos-3460235


Em torno de 71% dos idosos registrados conseguem ter independência financeira. Eles são responsáveis 
por uma renda anual de R$ 243 bilhões, um poder de compra nada desprezível. Apenas 5% dos homens e 
23% das mulheres dessa faixa da população declaram-se em dificuldades financeiras. 

A maior parte da renda percebida pelos idosos, em torno de 49%, é originária de ganhos da Previdência. 
Em seguida, 39% dos rendimentos, são provenientes de trabalho. Receitas advindas de aluguéis 
representam 7% da renda anual declarada. 

Do total de idosos conhecidos no Brasil, 55% são mulheres, que apresentam uma expectativa de vida 
superior aos homens. A viuvez das mulheres idosas é 3,4 vezes maior do que a dos homens idosos. 

 

 Produtos e serviços 

Na Alemanha, alguns supermercados são voltados para atender este publico. 

 

  

Amplo sortimento de produtos funcionais, 
orgânicos e dietéticos. 

Ilhas mais baixas e corredores mais largos 

http://whitehotmagazine.com/articles/2011-lucas-samaras-pace-gallery/2182
http://qgretail.blogspot.com/2010_07_01_archive.html


  

Degraus para que os produtos possam ser 
alcançados 

com mais facilidade. 

Lentes de aumento foram colocadas nas gôndolas 

  

Fica em Portugal, em Alcácer do Sal, este projeto que tem toda uma nova concepção em termos de casas 
para hospedar pessoas idosas. Ele é concebido para oferecer instalações e serviços condizentes com boas 
expectativas de qualidade de vida. Espera-se que, em um futuro próximo, cresçam o número de locais 
semelhantes, procurados espontaneamente por idosos dispostos a viver como querem, mas amparados 
pelos serviços necessários. 

 

 Produtos 

Sinais de que a cultura está em processo de mudança em relação ao envelhecimento aparecem por toda 
parte. Este relógio trata a questão com humor e muito senso de realidade. Os ponteiros avisam: “Lembre-
se: você vai morrer”.  

É uma nova versão do Accurate, campeão de vendas da Mr. Jones. 

 

http://www.dezeen.com/2011/02/07/house-for-elderly-people-by-aires-mateus-arquitectos/
http://design-milk.com/the-accurate-watch-by-mr-jones/


 Preview alinhado 

A 67ª edição da Pitti Filati, realizada no espaço Fortezza da Basso, em Florença, na Itália, de 6 a 8 de julho 
de 2010, voltou-se para produtos prontos em vez de apenas amostras, como acontecia até poucas edições 
atrás. 

O tema "MOVE!", no sentido de sair  e procurar o mundo, pessoas, ideias e coisas, é um convite à coragem 
criativa e à diversidade. Cita raízes tribais e mostra civilizações jovens que foram colonizadas, como a 
África, entre misturas e cores de várias procedências. 

  
Imagem na Pitti Filati 

 O pensamento crítico 

Paginas da nova revista dirigida pelo artista italiano Maurizio Catelan e pelo fotógrafo Pier Paolo Ferrari, A 
Toilet Paper combina fotografia comercial e imaginário surrealista para comentar a cultura contemporânea 
em imagens ácidas. "Cedo ou tarde, toda revista termina no banheiro", diz Catelan. 

 

 Pontos nervosos 

No que diz respeito ao mercado de beleza, todos os indicadores são positivos. 
Veja alguns deles: 

   - O crescimento da classe média no Brasil, com a entrada de mais de 20 milhões de pessoas que saíram da 
pobreza nos últimos 6 anos, fez o mercado de produtos de beleza disparar, segundo reportagem do diário 
britânico FT (Financial Times). 

   - Embora a expansão da economia brasileira tenha sido errática desde os anos 1990, o mercado de 
produtos de beleza tem crescido a uma taxa de mais de 10% ao ano, segundo dados da Abihpec 
(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no Brasil). 

   - O país se tornou o maior mercado de cosméticos do mundo para a norte-americana Avon, desde o 
terceiro trimestre de 2009. Em 2008, as vendas da Avon já chegavam a US$ 1,67 bilhão, contra US$ 2,1 
bilhões da Natura. 

Fonte: Folha Online 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u682042.shtml
http://www.we-find-wildness.com/2010/12/toilet-paper/


Quanto à oferta de produtos e serviços para a terceira idade, a verdade no Brasil é que os idosos formam 
um grupo de 18 milhões de consumidores mal atendidos. 

  

 

Aprofundando uma tendência atual, a cultura e os hábitos relacionados às manifestações culturais tendem 
a ocupar lugar mais alto na avaliação da sociedade brasileira. 

O conhecimento da produção literária, cinematográfica, artística e musical volta a estreitar 
relacionamentos e estabelecer vínculos, atingindo um espectro social mais amplo, enquanto a culinária, o 
design e a moda passam a ter maior status cultural. 

A cultura relacionada ao design e à moda dá sinais de amadurecimento. Com algumas décadas de história e 
em acelerado processo de crescimento, a moda brasileira já pode pensar sobre si mesma, rever trajetórias 
e vai aperfeiçoando rumos enquanto o reconhecimento da importância da moda e do design extrapola a 
questão econômica para revelar os laços estreitos com a cultura e com a vida em sociedade. 

Estes são fatores que tendem a se aprofundar. À visibilidade destes fenômenos via semanas de moda, 
revistas, televisão, novelas etc, se soma uma oferta mais qualificada direcionada também às classes C, D e 
E. Circunstância que impacta a comunicação, que já inclui nuances de um discurso didático, ensinando 
quem estava de fora destes campos a interagir melhor com eles através do conhecimento. A educação para 
compor estilos próprios e um entendimento dos estilos históricos é o resultado imediato desta nova 
perspectiva. Uma situação que deve impactar de forma positiva o mercado nos próximos anos. 

“(...) Falta-nos reflexão, pensar, precisamos do trabalho de pensar, e parece-me que, sem ideias, não 
vamos a parte alguma”. (José Saramago) 

Recente exposição no Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo, reuniu o trabalho de vários fotógrafos 
brasileiros. Curada por Agnaldo Farias, foi toda alinhavada pelo discurso do artista plástico e multi criador 
brasileiro Flávio de Carvalho (1899/1973), um dos raros representantes da inteligência nacional a incluir a 
moda no campo dos fenômenos culturais significativos. 



 

  

  

O Museu da Casa Brasileira abriu as portas com uma retrospectiva da carreira de Gloria Coelho. O que está 
exposto lá cobre 30 coleções, o que na contagem da moda significam 15 anos de trabalho. Raro momento 
este, em que uma instituição cultural acolhe a moda brasileira desta forma, abordada como obra de 
alguém e enxergada no seu percurso evolutivo. No programa Roda Viva, da Cultura, no dia 30 de janeiro, 
foi ao ar uma entrevista com Ronaldo Fraga. O discurso dele, transmitido em rede nacional, constrói pontes 
sobre um rio de obscurantismos entre a moda que é indústria e comércio, e a moda que é fenômeno que 
impacta a cultura e é objeto de estudo e reflexão. 

 

 Uma das editoras mais sofisticadas em atividade, a francesa Assouline anunciou o lançamento, em parceria 
com a SPFW, de um livro dedicado ao lifestyle brasileiro. Na sequência, sairá mais um, desta vez sobre os 
15 anos da semana de moda mais importante do Brasil. 

 

 Com países emergentes ganhando projeção e a atenção do mercado para as diferentes faixas etárias de 
consumidores, a onda inclusiva chega ao social, e passa a acolher estéticas e o potencial de consumo das 
classes na base da pirâmide. 

http://hannakramolisck.files.wordpress.com/2010/10/flyer_exposicao_mube.jpg


O momento é especialmente significativo para o Brasil, que assume com mais orgulho a cultura popular e 
também se volta para referências nacionais como modelos de padrão estético e de comportamento. 

 
Maria Bonita – Fashion Rio 

  

  

Consumo de famílias de baixa renda avançará 8% ao ano até 2012 

O consumo das classes sociais D e E deve crescer num ritmo de 8% ao ano até 2012. O dobro do que deve 
avançar o das classes A e B, aponta um estudo realizado pela Fecomercio (Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Já a classe C vai registrar aumento de 7% ao ano, no mesmo 
período. Até 2013, todas as famílias brasileiras gastarão R$ 2,42 trilhões com produtos e serviços. 

Exposição em Estocolmo dá o tom para novas abordagens da história da moda, em alguns casos, 
amenizando no espetáculo para investir no conhecimento. Esta é sobre os dandies, com a curadoria 
repassando detalhes, hábitos e formas que pautaram o período em que eles estiveram mais ativos. 

 

A arquitetura de locais de ensino ganhou fôlego extra nos últimos anos. Tendência que deve aumentar e, 
espera-se, atingir também o Brasil. Concepção inteligente do espaço físico é sinal de maior cuidado com a 
qualidade da educação. 

http://trendland.net/2011/01/20/dandy-exhibition-at-nordiska-museet/


 

 Para os próximos anos, existem dezenas de grandes museus em fase de projeto ou já em execução, prestes 
a abrir as portas ao redor do mundo. 

China é o país que detém o maior número de projetos. Uma realidade que não aparece nas notícias 
econômicas, mas que dá sustentação a ela e é tratada como área estratégica no país. 

 

 Educação online 

London School of Business é a 1ª a oferecer acesso livre a um MBA via Facebook. Existem pré-requisitos 
para ter acesso ao conteúdo, mas a flexibilidade é coerente com o meio. Cinco anos de experiência 
profissional são suficientes para obter certificação, entretanto, é preciso pagar: 
www.facebook.com/LSBFGlobalMBA 

http://www.facebook.com/LSBFGlobalMBA


 

 A cultura digital 

Press Play Pause é um documentário sobre as esperanças, medos e cultura digital na vida contemporânea. 
A estreia está prevista para março, no Southwest Film Festival, no Texas. 

O filme é baseado em entrevistas com criadores da era digital, como Moby, Sean Parker e Seth Godin. 

 

  

  

Produtos 

Em 2010, Amazon anunciou que a venda de e-books havia superado a de livros impressos. O interessante é 
que a venda de livros impressos não havia caído. A constatação é que, pelo menos por enquanto, o e-book 
está atraindo novos leitores e aumentando o número deles. 

 

 A casa livro 

http://davidreport.com/201102/presspauseplay-documentary-film/


Nesta casa japonesa de Osaka, projeto do estúdio Kazuya Morita é recoberta de estantes de pinho, toda 
concebida como uma imensa prateleira para livros. Em tempo de e-books, a iniciativa dá a medida do valor 
dos formatos tradicionais ainda na atualidade. 

 

 A caixa da sabedoria 

Uma livraria de livros infantis na Índia engajou-se no esforço de suprir as deficiências com educação no 
país. Wisdom Box passou a disponibilizar torres com livros, material digital e uma sala de jogos em lugares 
remotos do país, franqueando o uso para as comunidades e professores. 

 

  

  

Traduções da cultura digital para objetos 

 

 Varejo online na América Latina e Caribe 

O comércio eletrônico na América Latina e no Caribe deve alcançar cerca de U$ 69,7 bilhões em 2011. 

http://www.dezeen.com/2011/02/09/shelf-pod-by-kazuya-morita-architecture-studio/
http://www.springwise.com/education/wisdombox/
http://design-milk.com/memoring/


A análise mostra também que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico, representando 45% do 
total, seguido de México, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, que juntos representam 35%, e os 
demais países com 10% de representatividade. 

No Brasil, no 1° semestre de 2010, os produtos mais vendidos na categoria Bens de Consumo foram mídias 
(cds, dvds e games) que totalizaram R$ 1,91 Bi, seguido por Saúde e Beleza, com R$ 1,88 Bi, e em 3° lugar 
Livros e Periódicos, com faturamento total de R$ 1,65 Bi. 

Segundo Daniel Domeneghetti, sócio-fundador da E-Consulting e responsável pelo Strategy Research 
Center, do Grupo ECC, o fenômeno "é fruto da combinação de redução das barreiras psicológicas da 
compra e também da maior participação dos consumidores de classes C e D”. Fonte: Call to Call, julho de 
2010. 

 Preview alinhado 

A edição da Première Vision que apresentou o preview do inverno 2012, em Paris, embasou os temas com 
a ideia de constante renovação. É uma feira grande que investe na criatividade e na efervescência da 
informação de moda. Atrai profissionais de todo o mundo. Eric Jourdan e a cenógrafa Francesca Avossa 
criaram novo conceito para o evento. A dupla deu caráter cosmopolita e urbano para a ambientação, 
criando algo como uma cidade internacional. 

 
Abertura Première Vision  /  Luminárias nos estandes da Première Vision 

O pensamento crítico 

A visão da moda como atividade alienada, que não enxerga o entorno, perde força no Brasil, grande parte 
em função das escolas surgidas nos ano 1990, que cooptaram pensadores para tratar do assunto. A partir 
daí, novas gerações de profissionais chegaram ao mercado com uma visão abrangente do fenômeno da 
moda, tomado nas suas dimensões econômicas e sócio-culturais. Imagem da revista Toilet Paper. 

 

 Pontos nervosos 

A educação ainda deficitária é o maior problema brasileiro, país de imensa bagagem cultural, mas com 
políticas ineficientes para levar o ensino para toda sua população. 

Com o aumento da participação das classes D e E no mercado, uma melhor assistência a este novo 
consumidor, com informações sobre seus direitos, também é necessária. 

http://www.we-find-wildness.com/2010/12/toilet-paper/


Conclusão 

Na hora de traçar estratégias e objetivos, grande parte do discurso dos teóricos do consumo aponta o grau 
de satisfação, ou, na linguagem que tomou forma neste ambiente, o grau de felicidade que é possível 
oferecer ao cliente, como a grande questão do consumo contemporâneo. 

Desde sempre, o que esteve em jogo no consumo, foi satisfação das pessoas para as quais os produtos e 
serviços se destinam. Entretanto, esta entronização do humano no centro das ações do mercado soa como 
meta inovadora. E é. 

Na atualidade, cresce a percepção de que, para se ter um mercado realmente saudável, é fundamental que 
todas as partes da cadeia que o compõem estejam conectadas. Da gestão dos processos aos locais de 
trabalho, das possibilidades de deslocamentos físicos aos virtuais, da saúde física à saúde da auto-estima 
dos envolvidos nele, do acesso à educação e à cultura à oportunidade de participar do mercado qualificado 
de fato como um consumidor-autor. 

Estes são padrões desenhados hoje e perseguidos no futuro próximo, em maior ou menor grau, pela 
sociedade brasileira e global. 

O senso de realidade ensina que o mundo não vai se transformar inteiramente de uma hora para outra. 
Mas também alerta que há, sim, mudanças enormes em processo. Estar na vanguarda do mercado vai 
implicar fortalecer estes objetivos. 

Oferecer excelência não apenas no produto ou serviço, mas também em todas as partes do processo que 
conduz a eles, é o que deve orientar o trabalho e definir a noção de consumo daqui para diante. 

Esta é uma nova fase do mercado, revigorada por ações coletivas, mentes criativas, noções humanistas e 
pela compreensão dos limites dos recursos naturais e dos impactos da produção industrial. 

Selecionamos em seguida 2 campanhas de grandes empresas baseadas em gentilezas direcionadas ao 
cliente, ou pautadas por um visão de mundo humanizada e otimista. 

Em 1° lugar, sugerimos um vídeo da empresa aérea KLM, documentando uma ação de marketing baseada 
na ideia de surpreender de forma favorável os clientes da empresa. 

A campanha se chamou “Como a felicidade se espalha” 

Em 2°, indicamos o vídeo da Coca-Cola, que registra mudanças na cultura planetária embalando a realidade 
com emoção e otimismo e insere a marca neste contexto ao som da banda Oasis. 

A campanha se chamou “Razões para crer” 

São duas grandes empresas vendendo seu produto ao engajar-se em estratégias que colocam o indivíduo 
no centro das atenções, é o caso da KLM, e a vida como um todo, no caso da Coca-Cola. 

São campanhas eficientes e emocionais, que apontam para onde vai o marketing do consumo. Também é 
importante tomar nota de que o consumidor que vai se emocionar com elas, também vai cobrar coerência 
da empresa em outras ações. 

Esta a diferença vai definir o consumo daqui para diante. 

 


