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A casa, o lar e sua 
inter-relação com 
os indivíduos, 
suas vivências 

e a sociedade. Essa foi a 
análise feita no estudo 
LivingScapes, do Trend Lab, 
laboratório de tendências 
do Salone del Mobile, ligado 
à mais importante feira de 
mobiliário realizada todos os 
anos em Milão (Itália).

Lançadora de tendências 
que norteiam a produção 
de móveis pelo mundo, a 
feira este ano apresenta 
previamente mais do que 
lançamentos: um estudo 
com informações valiosas 
para a indústria, fabricantes 
de móveis e especificadores 
anteverem comportamentos 
e os rumos do morar.  
Dados essenciais para 
planejar a produção.

A feira acontece de 12 a 
17 de abril de 2016, mas 
as principais tendências 
internacionais no morar já 
foram disponibilizadas e 
podem ser uma importante 
fonte de inspiração. 
Contamos tudo para você. 

Confira!

Do que 
vamos 
tratar?
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A pesquisa investiga a fundo 
o lar como ambiente íntimo e 
também social em que vivemos, 
estudando a evolução dos 
estilos de vida, interceptando 
tendências e prevendo o futuro 
tanto para o interior quanto para 
o exterior das casas.

Vale ressaltar que a casa 
é avaliada como um lugar 
habitado por indivíduos com 
personalidade e necessidades 
sociais que evoluem junto com 
as mudanças na sociedade, o 
que se reflete no morar.

Resultados
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O estudo segue abordagem 
sociocultural e econômica 

e pesquisa etnográfica 
para investigar as casas 

pelo mundo

São quatro aspectos: 
as pessoas; os 
espaços físicos onde 
a vida acontece; 
os objetos como 
mobiliário, utensílios 
e ornamentos; e as 
imagens por meio 
das quais o caráter 
estético é expresso.

Vamos às tendências!

www.habitusbrasil.com
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A casa tem protagonismo 
na experiência social e 
contemporânea e é um 
espelho não só de tendências 
estéticas, mas também do 
comportamento de quem nela 
habita. Nesse sentido, o ritmo 
de vida acelerado dos nossos 
tempos a torna mais aberta 
do que nunca para inovações 
e contaminações do mundo 
externo, o que é chamado 
no estudo de “hyperworld”, 
ou seja, a casa é permeável 
às novas experiências de 
consumo e enriquecida com 
novos usos e significados.

Trend: A casa responde aos 
anseios das pessoas que, assim 

como na moda, querem expressar 
sua identidade social. Aqui entra 

em cena a singularidade em 
mobiliário e uma busca eclética 
em personalização de materiais  

e tecidos.
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Trend: Estarão em alta 
materiais como metal 
escovado, cimento cru, 

madeira natural, com marcas 
do tempo e cerâmica sem 

brilho. Peças que retratem a 
volta ao natural, a imperfeição 

da natureza.

A casa recria a natureza. O design será cada vez 
mais inspirado no mundo orgânico. Materiais 
sustentáveis e naturais devem prosperar, capazes 
de gerar uma estética imperfeita com fortes 
referências ao rural. O interior e o exterior é híbrido.

#2 Viver híbrido

www.habitusbrasil.com
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#3 Valor existencial

Trend: Os moradores 
permeiam o espaço onde 

vivem com significado que 
vai além da arquitetura e 
do design e que contém a 

subjetividade da vida.Os móveis e os objetos 
que compõem as casas 
não são escolhidos de 
forma aleatória, são 
sinais, ideias e símbolos 
de identidade. Nesse 
sentido, a casa conta a 
história de quem nela 
vive. Segundo o estudo, 
nos cercamos de coisas 
que tenham significado 
para nós e com isso 
concebemos um lugar 
de aconchego, conforto  
e relaxamento.
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A revolução digital e a economia compartilhada 
- que tem em negócios como o Airbnb sua 
expressão - dão um novo sentido para os espaços 
privativos. As casas “respondem” aos anseios 
de seus moradores. Aqui, o DIY (Do It Yourself), 
peças únicas, impressão 3D e prototipagem 
rápida ganham espaço. Know how artesanal 
aliado à excelência na fabricação.

#4 Tecnologia

Trend: As fronteiras dos 
espaços privados estão, 

cada vez mais, permeando 
os espaços públicos. As 

casas são como um hub dos 
espaços sociais. Mobiliário e 
decoração com tecnologia e 

personalização.
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Trend: Casas são como 
“organismos” que se 

adaptam e trazem 
equilíbrio entre o mundo 

físico e digital.

#5 Conexão
As novas tecnologias permitem que as casas 
sejam hiperconectadas. Assim, podem ser espaços 
também de trabalho e que representam o equilíbrio 
entre o mundo físico e o digital. A casa se molda 
às experiências das pessoas que nelas vivem, 
trabalham, se divertem, cultivam relações e passam 
um bom tempo de suas vidas.

www.habitusbrasil.com
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Trend: A cozinha 
como espaço para 

experimentação. A casa 
como caderno de ideias 
e palco de experiências 

criativas.

#6 Experimentação#6 Experimentação#6 Experimentação
Destaque para as cozinhas que se tornam praticamente 
laboratórios de experiências de culinária semi-profissional. 
Em busca do retorno ao natural e à saúde, cultivo de plantas 
aromáticas e medicinais também usadas para preparo de 
produtos caseiros de limpeza, cremes e cosméticos.
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Nesse permear entre 
o mundo exterior e 
interior, o socializar, 
o convite à visita está 
em alta. A casa é um 
lugar que se abre 
para agregar, seja em 
convites para refeições 
ou para experiências 
culturais. O espaço 
doméstico em mutação 
e rico em atividades 
que lembram um 
centro social. #7 Socialização#7 Socialização

Trend: As casas são 
“contaminadas” pelas coisas 
do exterior. Ou seja, cada vez 

mais as pessoas querem 
receber e propiciar atividades 
em seus espaços domésticos.
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A casa passa a ser um lugar 
de “famílias de escolha”, 
ou seja, mesmo não tendo 
parentesco as pessoas 
escolhem coabitar e 
compartilhar dando origem 
a novas fórmulas e tipos 
de habitação. São também 
moradias em que pessoas de 
meia idade têm de encontrar 
espaço para seus filhos 
crescidos ou para seus pais 
idosos. De um lado a crise 
está levando filhos a morar 
com pais e por outro os 
idosos vivem mais e já não 
podem cuidar de si mesmos 
ou pagar os altos custos do 
cuidado que necessitam para 
viver de forma independente. #8 Coabitação

Trend: A casa para 
coexistência entre pessoas 
que compartilham práticas, 
valores, atitudes e escolhas 
de vida. O morar adaptado 
a essas necessidades que 

também resultam em maior 
convívio e socialização.
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#9 Bem-estar

Trend: Mobiliário 
ergonômico ou funcional. 

Móveis que promovam 
qualidade de vida em 
seus contornos ou na 

tecnologia empregada.

O morar deve ter 
como premissa 
o bem-estar, o 
conforto, a segurança. 
O mobiliário e a 
decoração devem 
traduzir o “cuidado” 
com quem usufrui 
deles promovendo 
comportamentos 
saudáveis. O design 
assume propriedades 
terapêuticas e precisa 
ter opções também 
para quem tem 
mobilidade reduzida 
ou Pessoas com 
Deficiência (PcD).

www.habitusbrasil.com
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Trend: Levado a sua expressão 
máxima, essa tendência inclui 
o design de “soluções móveis”, 

casas com conforto que podem ser 
facilmente adaptadas e implantadas 
em qualquer lugar do mundo. Móveis 

e utensílios leves, práticos, que 
podem ser facilmente removidos e 

reconfigurados.

É a casa que atenda ao 
desejo de mudança. Essa 
característica emerge 
entre jovens que buscam 
novidades e para os quais 
o mundo todo pode ser seu 
morar. Eles têm a incerteza 
como norma. Vivem 
em espaços menores, 
compactos, muitas 
vezes alugados. Com 
rendimentos limitados, 
escolhem os centros das 
cidades. Costumam ter 
somente o essencial.

#10 Casa nômade
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O Trend Lab adota uma metodologia 
de pesquisa etnográfica baseada em 
observação combinada a fontes de 
campo com rede de pesquisadores 

e antropólogos internacionais. O objetivo é 
compreender as mudanças e desenvolvimentos 
sócio-culturais e como a evolução se manifesta 
no espaço doméstico. 

A pesquisa lança um olhar transversal 
aos temas do design e da criatividade. A 
abrangência são os principais mercados 
internacionais da Europa e Ásia, além de países 
como EUA, Rússia e China.

O resultado é o mapeamento das 
megatendências interpretadas com leitura de 
cenários contemporâneos da vida.

Metodologia
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Os dois eixos do mapa: o 
tamanho funcional (Casa) 
e o emocional (Lar) no 
eixo vertical e a dimensão 
individual (Eu) e social 
(Nós) no eixo horizontal.

O Megatrend no mapa é 
a expressão das atitudes, 
práticas e estilos de vida 
que estão moldando 
e mudando espaços 
contemporâneos, 
narrados pelo duplo ponto 
de vista dos “objetos” 
vivos que os povoam e 
das necessidades das 
pessoas que os habitam.

Mapeamento 

17Casa

Lar

Eu Nós

Casa nômade
Habitar provisório

Casa compartilhada
O viver coabitado

Lar customizado
Habitar 

“ao meu estilo”

Casa acessível
Viver e bem-estar

Casa supernormal
Habitar básico

Casa físico-digital
Habitar hiperconectado 

e inteligente

Lar híbrido
Interior e exterior se 

misturam e se completam

Lar ao estilo selvagem
Viver “renaturalizado”

Lar aconchegante
Habitar dos sentidos

Fonte: Trend Lab
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