
Sociedade do 
Amanhã

Novos  usos  e  costumes  
do  cidadão

www.celso-foelkel.com.br



“ Os  novos  paradigmas  
sociais  para  gerar  

oportunidades  de  serviços  
e  produtos”



Conquista  da  mente,  do
cérebro  e  da  sabedoria

Oportunidades:
•Produtos  e  serviços  
educacionais & culturais

•Escolas  sob  novos  
paradigmas



Desejo  por  produtos  
alternativos  aos  convencionais

Oportunidades:
•Entretenimento
•Esportes
•Espiritualidade



Desejo  por  produtos  
futurísticos

Oportunidades:
•Saúde
•Artes
•Esportes
•Alimentação
•Autos



Cultura  para  valorização  do  
corpo

Oportunidades:
•Produtos  e  serviços  
ligados  ao  
desenvolvimento  da  
saúde  corporal



Alegria   de   viver

Oportunidades:
•Mídia
•Entretenimento
•Produtos  sensuais
•Produtos  de  luxo
•Produtos  para conforto



Biomorfismo  ou  modelagem  da  
anatomia  do  corpo  (beleza)

Oportunidades:
•Cosméticos
•Equipamentos
•Medicina



Valorização  dos  sentidos

Oportunidades:
•Produtos  com  aromas
•Produtos  tato-sensíveis
•Produtos  auditivos



Valorização  da  saúde

Oportunidades:
•Saúde  geral
•Saúde  ocupacional
•Clínicas
•Hospitais
•Remédios



Valorização  do  meio  ambiente

Oportunidades:
•Eco-turismo
•Entretenimento
•Produtos  naturais
•Produtos  artesanais
•Produtos  limpos
•Selos verdes



Aumento  da  idade  dos  idosos

Oportunidades:
•Produtos  para  idosos
•Clínicas



Valorização  das  coisas  
espirituais

Oportunidades:
•Esoterismo
•Novos serviços  religiosos
•Novos  serviços  
espirituais
•Estilos  alternativos



Valorização  da  simplicidade

Oportunidades:
•Produtos  interativos
•Produtos  domésticos
•Produtos  naturais
•Alimentos



Busca  da  alma  interior
Oportunidades:

•Eventos
•Clínicas
•Religiões
•Espiritualidade
•Música
•Estudos sobre o pós 
morte



Experimentar  novas  sensações 
e  novos  desafios

Oportunidades:
•Produtos  exóticos
•Produtos  luxuosos
•Novas  recreações
•Novos  esportes



Valorização  pessoal,  sonhos  e  
desafios  pessoais

Oportunidades:
•Premiações
•Portfólios
•Home pages

“Produtos  não  devem  ser  vistos  só como  
bens  de  consumo  mas  como  formas  de  

realizar  sonhos”



Valorização  para  viagens ,  para  
conhecer  novos  lugares

Oportunidades:
•Turismo
•Entretenimento
•Parques temáticos
•Eco-turismo



Valorização  para  o  ato  de  
comprar

Oportunidades:
•Turismo
•Shopping  malls
•Camelôs



Quebras  contínuas  de  regras  e  
paradigmas

Oportunidades:
•Jogos  de  computador
•Alternativismo
•Produtos  que  ofereçam  
liberdade



Valorização  da  identidade  pessoal

Oportunidades:
•Personalização
•Tailor made 
•Produtos e serviços 
fingerprinted
•Identificação  dos  
ancestrais
•Identificação  do  seu  
DNA



Infidelidade cultural  &  aos  
produtos

Oportunidades:
•Diversidade  de 
escolhas,  até mesmo  
nos  rótulos



Auto-empreendedorismo  pessoal

Oportunidades:
•Produtos  que  ofereçam  
ação  pessoal



Valorização  do  artesanato

Oportunidades:
•Produtos artesanais
•Serviços  artesanais
•Alimentos
•Colecionáveis
•Antigüidades



Produtos  para  a  mulher
(individualidade  feminina  e  

vaidade)

Oportunidades:
•Saúde
•Menopausa
•Uso  no  trabalho
•Beleza



Produtos  para  os  jovens  e  sua  
individualidade

Oportunidades:
•Esportes
•Educação
•Estudos
•Jogos



Desorientação  da  sociedade:  perda  
de  valores  e  instabilidades

Oportunidades:
•Produtos  que  gerem  
estabilidade
•Produtos  parceiros
•Serviços  excelentes
•Produtos  com  garantia



Valorização  de  grupos  sociais

Oportunidades:
•Verdes
•Políticos
•Religiosos
•Classes
•Comunidades
•Idosos



Valorização  da  inteligência  e  da  
informação

Oportunidades:
•Programas
•Museus
•Eco-museus
•Escolas
•Home pages



Valorização  da  privacidade

Oportunidades:
•Produtos  domésticos
•Venda  por  catálogos
•Venda  pela  Internet



Valorização  das  coisas  naturais

Oportunidades:
•Produtos  naturais
•Produtos  culturais
•Jardinagem
•Agricultura orgânica
•Animais  domésticos



Valorização  do  desconhecido

Oportunidades:
•Ovnis
•Paranormalidade
•Universo
•Espiritualidade



Novas  relações  entre  pessoas

Oportunidades:
•Grupos  sociais  e  
culturais
•Yupies
•Nerds
•Gays



Valores  familiares

Oportunidades:
•Identificar  novos  
valores  nas  famílias 
•Incentivar   valores  
tradicionais



Individualidade  das  crianças

Oportunidades:
•Alimentos
•Brinquedos
•Jogos
•Computadores
•Educação
•Saúde



Valorização  do  animal  de  
estimação

Oportunidades:
•Alimentos
•Hotéis
•Clínicas
•Lojas  especializadas
•Roupas
•Brinquedos



Segurança  e  defesa  pessoal

Oportunidades:
•Novas  tecnologias
•Alarmes
•Armas
•Roupas
•Serviços  de  proteção



Preocupação  com  intoxicações

Oportunidades:
•Produtos  naturais
•Água  limpa
•Ar  limpo
•Casa  limpa
•Anti-alérgicos



Medo  de  germes

Oportunidades:
•Produtos  de  
limpeza
•Hospitais  limpos
•Restaurantes  
saudáveis
•Tratamento  esgotos



Valorização  do  poder  e  da  
grandeza

Oportunidades:
•Produtos  e  serviços  
que  gerem  o  
sentimento  de  
poder,  de  ser  o  
melhor,  de  ser  o  
destaque



Valorização  das  novas  tecnologias,  
o  gosto  pelo  novo,  os  modismos

Oportunidades:
•Comunicação
•Entretenimento
•Computação
•Trabalho



Virtualidade

Oportunidades:
•Vídeos
•Filmes
•Terapias
•Consultas


