
Não temos como negar

que a tecnologia tomou conta de nossas vidas e rotinas. Seja por meio do
surgimento dos tão comentados NFTs ou por meio de soluções que
facilitem ainda mais nosso dia a dia, como é o caso dos "brincos de
áudio". Os "non-fungible tokens", ativos virtuais com identidade,
autenticidade e rastreabilidade que teoricamente não podem ser
violados, graças ao blockchain, merecem nossa atenção por estarem
cada vez mais presentes no mercado de luxo. É hora de desvendar como
este movimento transforma o setor e dita novas tendências.

Ainda é preciso equilibrar essa avalanche de informações e estímulos
digitais que chegam até nós todos os dias, com os importantes e
sagrados rituais. Seja com a pausa para o lanchinho da tarde, que se for
acompanhado por um bolo, melhor ainda, ou então por meio de
acessórios que incrementem nossa estação de trabalho e aliviem o
estresse do home office. 

E para inspirar os dias de confinamento, por que não uma leitura nacional
com pautas relevantes e estruturais da nossa sociedade? Ou ainda se
preferir, uma série capaz de nos transportar, um pouquinho que seja, para
outra realidade. 

Seja muito bem-vindo a mais esta newsletter, que traz o melhor do
#IguatemiDaily, com sugestões, dicas e conteúdos para atualizar suas
referências, inspirar seu dia a dia em casa e incentivar sua rotina de
rituais!

Boa leitura! 

Equipe Iguatemi
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HOME OFFICE 
COM DOSES DE
AUTOCUIDADO
Trabalhar de casa pode muitas vezes se
tornar o gatilho de sentimentos como o
estresse e a ansiedade. A ideia de
transformar seu espaço de trabalho em
um local de autocuidado pode parecer
até um pouco paradoxal, mas se você
passa grande parte da sua semana neste
pequeno espaço, possuir objetos e
gadgets que te ajudem a relaxar pode ser
muito necessário. Falar de autocuidado
deve ir muito além de inseri-lo em nossas
agendas atarefadas. Hoje, para realmente
conseguirmos cuidar de nós mesmos, é
preciso nos rodear de uma série de
estratégias que tornem nossa rotina mais
tranquila - e produtiva! Seja por meio de
um difusor de óleo essencial, um
hidratante para a pele do rosto ou ainda
um pequeno estoque de snacks saudáveis
para o lanchinho da tarde, pensar no
nosso bem-estar nunca foi tão essencial.
Nesta matéria, há um guia completo e
inspirador para incrementar o home office
com doses calmantes e de muito conforto. 

O BOOM DAS
CRIPTOMOEDAS: O
MERCADO DE LUXO
ESTÁ PREPARADO?
Não é novidade que o mercado das
criptomoedas - lideradas pelo Bitcoin -
chegaram mesmo para ficar. Porém, para
o setor de luxo, por mais que haja grande
potencial de crescimento, o tema ainda é
pouco conhecido e explorado. As
criptomoedas podem atuar como tokens
sociais, criando comunidade e lealdade. A
grande virada para o mercado seria levar
esse conceito da exclusividade da
tecnologia para consumidores mais
convencionais, que ainda optam por
adquirir itens de luxo de maneira
tradicional. Porém, ao que tudo indica, não
deve demorar para as grandes marcas
embarcarem nessa tendência. Marcas
como Louis Vuitton e Nike já estão criando
e negociando NFTs: a Nike os usou para
criar calçados digitais vinculados a
calçados do mundo real; Louis Vuitton
para rastrear a procedência de bens de
luxo. Mais recentemente foi a vez da Gucci
lançar tênis digitais que fazem parte deste
movimento tecnológico de consumo, com
apelo de bens colecionáveis. 

IMAGEM: GUCCI
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https://www.vogue.com/article/desk-wellness-self-care-mood-boosting-energizing-aromatherapy-adaptogens-diffusers-standing-desk
https://www.voguebusiness.com/companies/the-cryptocurrency-boom-will-luxury-fashion-brands-jump-in?utm_source=Vogue+Business&utm_campaign=2250bc734a-EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_01_12_55&utm_medium=email&utm_term=0_5d1e7914df-2250bc734a-58144112
https://hypebeast.com/2021/3/gucci-virtual-sneakers-twelve-usd-nft-news


AMIZADE DURADOURA
E SINCERA
Tramas que emocionam, divertem, e, de
certa forma, nos transportam para outras
realidades são sempre uma boa pedida.
Este é o caso da série "Amigas para
Sempre", que estreou em fevereiro na
Netflix. Baseada em um romance
homônimo de Kristin Hannah, a produção
conta a história de uma amizade entre
duas mulheres que começou ainda na
adolescência. A partir dali, a trama
acontece em épocas diferentes até os
tempos atuais, que se passam no início
dos anos 2000, com elas na casa dos 40
anos. Por aqui, selecionamos os principais
motivos pelos quais vale a pena assistir:

DECLARAÇÃO DE
AMOR À TERRA
O baiano Itamar Vieira Junior, cujo romance
"Torto Arado" ganhou o Prêmio Jabuti, faz
uma verdadeira declaração de amor à terra
em formato de livro. Ao escrever sobre as
histórias de luta e resistência na Chapada
Diamantina, ele conta a história das irmãs
Bibiana e Belonísia que encontram uma
velha e misteriosa faca na mala guardada
sob a cama da avó. A partir daí, ocorre então
um acidente que deixa suas vidas para
sempre ligadas — a ponto de uma precisar
ser a voz da outra. Numa trama conduzida
com maestria e com uma prosa melodiosa,
o romance conta uma história de vida e
morte, de combate e redenção. Cheio de
simbolismos, é possível enxergar por meio
da obra as imagens de um Brasil
historicamente fraturado, com raízes
escravocratas e políticas reparatórias. 
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FLASHBACKS

SE VOCÊ AMA "THIS IS US", ENTÃO
VAI ADORAR O ESQUEMA "VAI E
VOLTA" NO TEMPO QUE A SÉRIE
TRAZ. 

IMAGEM: DIVULGAÇÃO 

IMAGEM: DIVULGAÇÃO 

AMIZADE SINCERA
ASSISTIR A AMIZADE
CONSTRUÍDA AO LONGO DAS
DIFERENTES FASES DA VIDA É
COMOVENTE E RECONFORTANTE. 

BOA PARA MARATONAR

 FINAL DE CADA UM DOS 10
EPISÓDIOS, A SÉRIE TRAZ UM
GOSTINHO DO QUE VEM A
SEGUIR. BOA PARA MARATONAR!

https://www.intrinseca.com.br/livro/992/
https://www.netflix.com/br/title/80994340
https://todavialivros.com.br/livros/torto-arado


PAUSA PARA O LANCHE
DA TARDE

Tem ritual mais gostoso do que uma pausa
para o lanche no meio da tarde? Estando mais
em casa, dá vontade de nos arriscarmos em
novas receitas e combinações saborosas. Se
você busca por inspirações de doces e
salgados deliciosos, vale dar uma olhada no E-
book de Receitas do Iguatemi Daily e se arriscar
nos sabores e temperos! Por lá, você encontra
dicas que vão desde um suco maravilhoso de
laranja, maracujá e mel até a receita de uma
panqueca recheada de frango que não tem
erro! 

TECNOLOGIA COMO
JÓIA
Que mulher nunca sofreu com o
emaranhado entre brinco, fones de ouvido
e máscara? Pois bem, para resolver esta
questão, a marca Nova Áudio parece ter a
solução com os chamados "brincos de
áudio". O Nova H1 Audio Earrings é um fone
de ouvido Bluetooth com design de brinco.
Seu visual traz uma pérola de cada lado e
certificação para resistência contra
respingos de água. Além disso, o acessório
tem até 20 horas de bateria, tocando
músicas. A ideia é que as pessoas usem
brincos de áudio o dia todo, ouçam
música, atendam ligações e, quando não
quiserem som, continuem usando, só que
desligado. Segundo a marca, o produto
apenas se encaixa no dia a dia da mulher
moderna que já está acostumada a usar
brincos e que agora pode também usar
fones de ouvido. Mas por que a ideia de
usar a tecnologia como joias só está
surgindo agora? Primeiro, a eletrônica
desse tipo de gadget finalmente permitiu a
miniaturização na escala necessária. Além
disso, foi com o sucesso dos AirPods da
Apple, nascidos em 2016, que a cultura da
tecnologia como "vestimenta" ficou ainda
mais forte. 
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https://iguatemi.com.br/sites/default/files/2021-03/ebook%20MAR%C3%87O%20SEMANA%203%20%282%29.pdf
https://www.nova-audio.com/
https://www.ft.com/content/cc85fa99-89d4-44f8-bc5a-abe123f50b18


POR BAIXO DAS LINHAS
DO METRÔ

O terreno sob uma linha do metrô em Miami,
um espaço até recentemente desperdiçado,
agora está se tornando um parque.
Inspirado no High Line de Nova York, o
"Underline" ocupará um espaço de 16
quilômetros de comprimento e está sendo
construído em fases. Com estimativa para
ser finalizado por completo em 2025, o
projeto criará vias de pedestres e bicicletas
melhoradas que se conectam diretamente
com o transporte público e espaços abertos,
além de várias ativações culturais. 
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@IGUATEMI WWW.IGUATEMI.COM.BR

ENCONTRAR EQUÍLIBRIO NA ROTINA É MAIS DO QUE ESSENCIAL!

#weekinspiration
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UM PASSO RUMO À
SUSTENTABILIDADE
Mais um grande passo rumo a uma moda
mais sustentável. Após diversas marcas de
luxo abandonarem o uso de pele e couro
animal, a Hermès embarcou nesta
tendência ao trazer uma nova versão da
sua icônica bolsa de viagem “Victoria”,
desta vez produzida em um material que
se assemelha a um couro, mas é criado a
partir de cogumelos. De acordo com o
Business of Fashion, a grife se uniu à
startup MycoWorks para trazer essa
novidade para o mercado, apresentando o
tecido “Sylvania”, que funciona como uma
rede de fios da raiz dos cogumelos que
"imita" as propriedades do couro. É
importante ressaltar que, apesar deste
avanço, esse novo material não irá
substituir as versões antigas da marca que
continuarão a ser fabricadas no couro.
Entretanto, este modelo se tornará uma
alternativa para os consumidores que
optarem por versões mais sustentáveis. 

https://www.fastcompany.com/90607039/the-underline-miamis-new-park-under-its-train-tracks-is-now-open
https://www.instagram.com/iguatemi/
https://iguatemi.com.br/
https://www.highsnobiety.com/p/hermes-mushroom-leather/

