
34 moveisdevalor.com.br

TENDÊNCIAS Por Gabrielly Zem , jornalista

Cidades  
do amanhã
COMO SERÃO AS CIDADES DO FUTURO?  
VAMOS VIVER EM CASAS COMO A DOS JETSONS? 
TEREMOS CARROS VOADORES?  
TUDO SERÁ AUTOMATIZADO? 

QUANDO O ASSUNTO É TENDÊNCIA PARA O 
FUTURO PODEMOS SOLTAR NOSSA IMAGINAÇÃO 
E PENSAR EM MILHARES DE POSSIBILIDADES 

NO FINAL DAS CONTAS, O QUE REALMENTE NOS 
AGUARDA DAQUI A ALGUMAS DÉCADAS QUANDO 
PENSAMOS SOBRE COMO VAMOS MORAR?

O Fórum Futuro das Cidades, realizado em 
março no Museu Oscar Niemeyer (MON), 
em Curitiba, tentou responder a essa 

pergunta. E, de acordo com os pesquisadores 
escolhidos para palestrar no evento, no futuro 
teremos uma cidade mais humana, com plane-
jamento preventivo e que instigue uma nova 
forma de viver. Além disso, os especialistas 
também apontaram que teremos mais seguran-
ça e justiça hídrica, proteção da biodiversidade 
e gestão de resíduos. Outro ponto abordado no 
evento foi o desenvolvimento de novos padrões 
de produção, consumo e vida, ou seja, um maior 
foco na sustentabilidade. 

Além disso, ao que tudo indica, nas cidades do fu-
turo as casas serão cada vez menores. “Os imóveis 
compactos cabem perfeitamente no novo estilo 
de moradia dos brasileiros. Hoje, os jovens demo-
ram mais a formar famílias, ou seja, um estúdio 
atende muito bem suas necessidades”, comenta 
Alexandre Frankel, fundador da construtora 
Vitacon. “Sem falar no número de divórcios que 
aumentou durante a pandemia e a procura dos 
recém separados por imóveis compactos também 
aumentou. Outra grande parte da demanda é 
de famílias cada vez menores, sem filhos ou no 
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máximo com dois filhos”, explica o empresário, 
destacando que estes dois mercados representam 
hoje mais de 85% da demanda atual.

As novas gerações também têm mostrado um 
forte apelo em relação a mobilidade, ou seja, 
são pessoas que não pensam em construir suas 
vidas em um lugar só, mas que desejam poder 
morar em vários lugares ao longo da vida. “De-
pois da pandemia, percebemos um comporta-
mento diferente das pessoas. Elas não querem 
mais comprar um imóvel e se comprometer 
com anos de financiamento. Elas querem viver 
a experiência”, observa Frankel. “Hoje, a pessoa 
mora e trabalha no Rio. Amanhã é transferida 
de cidade. A moradia acompanha a pessoa e 
não mais a pessoa fica imobilizada a uma única 
localidade”, continua o empresário.

Foi pensando em tudo isso que Frankel fundou a 
Vitacon, uma construtora que tem como propó-
sito reinventar as cidades. Seus imóveis são pro-
jetados para suprir as necessidades das novas 
gerações começando a construir as cidades do 
futuro. A Vitacon desenvolve imóveis compac-
tos localizados perto do trabalho das pessoas, 
permitindo que elas evitem o trânsito e ganhem 
mais tempo e mais qualidade de vida. “Temos 
apartamentos de 10 a 200 metros quadrados, 
sendo o tamanho médio 36 metros quadrados”, 
conta o empreendedor. 

Uma década depois do nascimento da Vitacon, 
Frankel passou a investir também em uma 
plataforma chamada Housi, onde o usuário es-
colhe um apartamento através do aplicativo ou 
do próprio site, seleciona o período de estadia, 
que pode variar de um dia a 36 meses, escolhe 
a forma de pagamento e, após a confirmação, 
já pode entrar na nova moradia, tudo on-line e 
em menos de um minuto. “Todas as unidades já 
vêm mobiliadas, com direito a eletrodomésticos 
e até enxoval de cama, mesa e banho. Há tam-
bém uma série de serviços agregados que po-
dem ser solicitados pelo aplicativo. A moradia 
do futuro resolve todos os afazeres integrando 
serviços e tecnologia”, destaca Frankel. 

Pensando em imóveis como os da Vitacon e le-
vando em consideração as estatísticas que apon-
tam um aumento de 24% no número de divórcios 

ALEXANDRE FRANKEL, FUNDADOR 
DA CONSTRUTORA VITACON
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no Brasil (só em 2021 
foram mais de 77 mil 
casos), a empresa 
argentina FC Home & 
Deco trouxe uma solu-
ção em móveis que re-
solve as necessidades 
tanto das pessoas que 
decidem morar sozi-
nhas em espaços pe-
quenos, até os casos de 
divórcios: a “Colección 
Juntos o Solos” (“Co-
leção Juntos ou So-
zinhos”, em tradução 
livre). O lançamento é 
composto por móveis 
concebidos unicamen-
te, mas que podem ser 
divididos em dois sem 
perder suas utilidades 
ou estéticas. Acesse o 
QR Code ao lado para 
entender melhor essa 
proposta.

Outra curiosidade 
sobre as cidades que 
estão nascendo é 
que ao invés de ter-

mos carros voadores, teremos 
mais bicicletas nas ruas. É isso 
mesmo que você acabou de ler: 
menos carros e mais bicicletas. 
A sustentabilidade tem ganha-
do cada vez mais espaço nas 
grandes cidades e a tendência é 
o aumento das ciclovias e mais 
pessoas adotando o hábito de 
pedalar em suas rotinas. Na 
Holanda a cada 10 pessoas, 
nove usam a bicicleta como 
meio de transporte principal. 
Na Dinamarca, estima-se que 
70% da população utiliza a bike 
diariamente. Na Alemanha, 
já são 10 milhões de ciclistas 
pedalando diariamente em seus 
mais de 70 mil km de ciclo-
vias. E, depois da pandemia, a 
adoção da bike como meio de 

transporte principal das populações ao redor do 
mundo cresceu ainda mais.

No Brasil, a adoção da bicicleta no dia a dia dos 
brasileiros começou a crescer de forma expo-
nencial nos últimos três anos chegando a uma 
frota estimada de mais de 33 milhões de bikes. 
Foi pensando nisso que o empresário Marcos 
Fred Klemz decidiu abrir a Movvo, um e-com-
merce de móveis que desenvolve soluções para 
o armazenamento de bicicletas dentro de casas 
e apartamentos pequenos. A ideia se apresenta 
como inteligente pois une duas grandes ten-
dências para o futuro: imóveis menores e mais 
bikes nas ruas. 

Inspirado em uma empresa italiana que desen-
volve esse tipo de móvel, o empreendedor deci-
diu aproveitar o período pandêmico (quando as 
pessoas passaram a buscar por hábitos mais sau-
dáveis) e trazer a ideia para o Brasil. “O público 
que anda de bicicleta costuma ser muito apai-
xonado por sua bike, especialmente aqueles que 
investem em bicicletas mais caras (que podem 
custar de R$ 10 a R$ 15 mil), eles não querem 
deixá-las para fora de casa, na garagem... E, ao 
mesmo tempo, nem sempre há espaço o suficien-
te nem local adequado para guardar dentro”, 
explica Klemz, destacando que seu público-alvo 
é ciclistas da classe A.

COLEÇÃO JUNTOS OU 
SOZINHOS DA FC HOME & DECO
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Ao detectar essa demanda, Klemz pensou em 
uma maneira de oferecer solução efetiva: criar 
uma marca que produza móveis para harmo-
nizar a decoração das casas com as bicicletas. 
“Os produtos da Movvo, além de armazenarem 
as bikes, também permitem guardar todos os 
acessórios dos ciclistas e suas medalhas e tro-
féus”, conta o empresário, destacando que seus 
móveis precisam entregar beleza e resistência 
ao mesmo tempo. 

Na versão digital desta edição você tem como 
bônus mais informações sobre a Movvo.  

Juntando todas essas ideias já é possível come-
çar a imaginar como serão as cidades e o interior 
das casas do futuro. Mas, é claro, não tem como 
deixar a tecnologia de fora dessa conversa. Ela vai 
sim ser cada vez mais presente em nossas vidas e 
tende a ser usada para deixar o mundo cada vez 
mais rápido, prático e conectado. A prova disso 
é que empresas como a Teletask (especialista em 
inteligência para casas) estão ganhando cada vez 
mais espaço no Brasil e no mundo. Aplicando o 
conceito de domótica, a companhia reúne todos 
os sistemas elétricos de uma casa de forma prá-
tica, permitindo que o morador tenha controle 
total de todos os ambientes. Janelas que abrem 
com um toque, pisos que aquecem, luzes que 
acendem e apagam por controle 
de voz, eletrodomésticos que li-
gam sem precisar de um controle 
remoto, giro do uso de energia de 
forma a evitar gastos desneces-
sário, recebimento de mensagens 
automáticas quando os filhos 
chegam depois da escola... São 
muitas as possibilidades que esse 
sistema permite aplicar. A domó-
tica conecta todos os dispositivos 
residenciais e os organiza em 
um sistema só, de fácil utilização 
e totalmente personalizado de 
acordo com as necessidades de 
cada cliente. Atualmente, a Tele-
task está presente em cerca de 40 
países e cada vez mais tem ganha-
do o mundo.

Em resumo, casas menores, mais 
ciclovias, mais tecnologia, prati-

cidade e sustentabili-
dade é o que podemos 
esperar para o futuro 
das cidades. E isso 
reflete diretamente 
em uma mudança de 
hábitos da população, 
ou seja, novas rotinas, 
necessidades e prio-
ridades. Mas, afinal, 
quando o assunto é 
móveis que supram 
as necessidades da 
população do futuro, 
será que a sua empre-
sa já está se preparan-
do para mobiliar os 
novos habitats?

Veja na próxima 
edição do MV Obser-
vatório “Por dentro 
das casas do futuro” 
e conheça algumas 
empresas que já estão 
desenvolvendo mó-
veis inteligentes para 
conquistar o novo 
consumidor. 

MARCOS FRED KLEMZ, 
PROPRIETÁRIO DA MOVVO

SOLUÇÃO DE MÓVEL PARA 
ARMAZENAR BICICLETAS DA MOVVO


