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Introdução
 O ato de desfrutar do clima tropical do Brasil leva milhares de brasileiros a se enquadrarem em um fator cultural que envolve 

entretenimento. O ano todo, a temperatura média anual no Brasil é considerada alta. No norte/nordeste a temperatura média anual fica acima 
de 25oc e no sul/sudeste aproximadamente 20C, considerando que no verão a temperatura sobe significadamente podendo chegar à casa dos 
40 C. Esse clima tropical/subtropical desenvolveu o hábito que grande parte da população brasileira tem de desfrutar as áreas externas das 
residências, como as varandas e áreas de lazer com ou sem piscina. Este clima é propício também para quem gosta de curtir hotéis, chácaras 
de lazer, área de lazer de edifícios, constituindo um costume nacional o hábito de se reunirem em áreas fora do espaço interno da casa para 
terem momentos de descontração e conversa com familiares e amigos, esses fatores possibilita o desenvolvimento de um mobilíario que se 
adeque ao estilo de vida brasileiro.

Objetivos
 Este trabalho objetiva desenvolver uma cadeira do tipo chaise-longue para área de lazer de residências, hotéis, chácaras, 

churrasqueiras, jardins e afins, para um público que procure bem-estar e qualidade de vida com o intuito de trazer praticidade e conforto ao 
utilizá-la, seguindo os parâmetros novo consumo de luxo.

Material e Métodos
 Na metodologia realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com Silva (2003, p. 60), "explica e discute um tema ou problema 

com base em referências teóricas já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos".

 Para identificar a opinião do consumidor foi aplicada uma pesquisa de opinião pública. Segundo dados do Instituto brasileiro de opinião e
estatística (IBOPE) a pesquisa é um excelente instrumento para identificar problemas e buscar soluções.Foi necessário também um 
levantamento de dados específico, por meio de análise de similares que de acordo com Baxter (2011) explica que é necessário avaliar as 
oportunidades de inovação em comparação aos produtos que já existem para poder concorrer com eles e avaliam também possíveis falhas ou 
acertos em produtos similares. 

 Optou-se por realizar um levantamento fotográfico em lojas especializadas de mobiliários na cidade de Londrina-PR, colhendo apenas 
imagens de cadeiras alongadas para áreas de lazer.

Resultados e Discussão
 Na pesquisa de P.O.P Analisou-se que 78% dos entrevistados eram mulheres sendo notório que a maioria quem compram móveis são 

mulheres e a maioria das pessoas tinham entre 18 a 39 anos. 38% dos entrevistados já eram graduados ou estavam em processo de 
graduação. 

 Para tentar avaliar a classe social o "enquadramento é feito a partir do grau de instrução do chefe de família e da posse dos chamados 
itens de conforto familiar". (A QUE CLASSE..., 2012) onde a pergunta era quem tinha empregada doméstica onde correspondiam apenas 33% 
das pessoas. Na pesquisa sobre os itens mais valorizados na chaise-longue, o conforto ficou em primeiro lugar e beleza em segundo 
lugar.Foram dadas várias opções para compor e agregar função à cadeira chaise-longue. Com 33% a opção suporte para bebidas e petiscos 
ficou em primeiro lugar, e a opção recipiente que armazena gelo e bebidas ficou em segundo lugar. Sobre os materiais, os entrevistados 
pereferem o uso da madeira e estofamento impermeáveis.



Conclusão
 O trabalho possibilitou que se conhecesse mais sobre o novo conceito de luxo, que além da classe A, também abrange os novos 

consumidores da classe média. O intuito do novo luxo é viabilizar meios para as pessoas obtenham os bens de consumo de forma mais 
favorável e que traga principalmente qualidade de vida e bem-estar, o mercado adquiriu o conceito de luxo acessível que possui muito valor 
agregado e credibilidade, onde a poulação esta cada vez mais tendo acesso a esse novo estilo de vida.
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