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De bancos 100% digitais à telemedicina, o público já se 
habituou à ideia de consumir serviços totalmente digitais, e 
agora espera poder solucionar a maior parte dos problemas 
cotidianos no conforto de sua casa. Isto inclui consultar 
serviços, realizar compras e pagamentos, e demais tipos 
de atendimento. Isto é, embora os consumidores não 
pretendam abandonar a visita a espaços físicos, eles 
passam a compreender este movimento muito mais como 
“passeio e lazer” ao invés de “resolução de 
pendências”, e por isso darão cada vez mais 
preferência aos negócios que estão bem 
alinhados a esta mentalidade.

1.1.1 CONSUMO DIGITAL
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Embora o confinamento tenha gerado na população uma 
grande vontade de socializar e se aventurar pela cidade, 
segue em contraponto a necessidade de descanso 
e afastamento dos agitos urbanos. O excesso de 
conectividade e demais estresses do dia-a-dia despertam 
nas pessoas um desejo por “equilibrar” estes agitos 
emocionais através de experiências em ambientes mais 
simples, tranquilos e próximos à natureza. Os avanços 
de comunicação por conectividade, bem 
como o próprio trabalho remoto, também 
contribuem para o crescimento desta 
tendência. 

1.4.5 DETOX URBANO
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Sem muitas opções de atividades fora de casa durante a 
pandemia, e precisando descansar os olhos das telas, as 
pessoas redescobriram os prazeres das atividades manuais. 
Crochê, bordado, pintura, marcenaria, customização 
de roupas, velas, e artesanato em geral, são alguns 
exemplos das atividades em alta no momento. Aqui, o 
que compreendemos é que o desejo por experimentação, 
autonomia e personalização, e mais que 
isso, por práticas táteis ou sensoriais, 
seguem crescentes no imaginário coletivo. 

1.4.4 MANUALISMO E A 
REDESCOBERTA DO TÁTIL
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Aumenta na população jovem a curiosidade por assuntos 
místicos e o interesse por explorar sua espiritualidade, 
independente de crenças religiosas já previamente 
vinculadas ou não. Os momentos a sós ganham novos 
significados, incluindo agora uma busca consciente pela 
paz e “cura” interior. Afinal, faz parte do processo de 
autoconhecimento também o desenvolvimento das próprias 
intuições. Nesta tendência se destaca 
ainda o interesse por pedras, velas, 
incensos, óleos, astrologia, e tarot, por 
exemplo.

1.4.1 TRANSCENDENTALISMO
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Em algumas culturas, especialmente de países emergentes, 
cresce na população uma busca por redescobrir as 
características de suas raízes e abraçá-las. Roupas, 
costumes, músicas, comida e muito mais: o que antes 
era muito “peculiar” de uma cultura, ou que tentava-se 
“adequar” a culturas mais dominantes (sendo muitas vezes 
motivo de vergonha), se transforma agora em resistência 
e orgulho. Essa mentalidade também 
impulsiona hábitos de consumo mais 
regionalistas e/ou  nostálgicos.

1.2.1 ORGULHO DAS RAÍZES
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Na última década vimos a ascensão de movimentos como 
o veganismo, a economia circular, e ações populares 
para pressionar instituições com pouca – ou nenhuma 
– responsabilidade ambiental. Estas preocupações não 
cessam com a virada da década e, muito pelo contrário, 
se intensificam, atingindo cada vez mais pessoas. Por 
isso, nos próximos anos o público estará mais inclinado 
a se preocupar em consumir de forma consciente, dando 
prioridade às empresas que realizam ações 
verdadeiramente relevantes para a causa.

1.4.6 MENTE VERDE
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TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão

Disponibilizar o seu negócio no meio online traz uma série 
de vantagens, sendo talvez a principal delas o fato de que, 
a qualquer hora, em qualquer lugar, alguém pode estar 
adquirindo seus produtos e serviços. Digitalizar um negócio 
não significa necessariamente extinguir os estabelecimentos 
físicos já existentes, mas estender as possibilidades de 
marketing e venda. Marcar presença no mundo digital é 
essencial para os negócios da atualidade.
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2.2.1 LOJAS DIGITAIS: 
VENDAS 24 HRS
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Outro tópico importante notado por grandes empresas 
em todo o mundo é a necessidade urgente de adequar 
seus processos gerais com práticas mais sustentáveis. 
Desde cadeias de produção, até o ciclo de vida dos 
seus produtos, é importante se inteirar integralmente 
a respeito de como o seu negócio se relaciona com o 
meio-ambiente e a vida humana. Encontrar soluções 
que minimizem os impactos negativos 
ao mundo, pode ser vantajoso tanto 
para todos quanto para o seu próprio 
negócio.
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2.1.2 SUSTENTABILIDADE É 
A NOVA BASE DOS NEGÓCIOS

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23



Esta tendência se relaciona diretamente com a tendência 
1.4.5 Detox Urbano, referindo-se a um crescente desejo na 
população por fazer “retiros rurais” e passar temporadas 
em locais mais tranquilos e isolados, especialmente quando 
cercados por natureza. Este movimento cria uma grande 
oportunidade para os pequenos negócios destas áreas, com 
potencial para fortalecer a economia da região. Os locais 
não-urbanos que souberem se preparar para atrair este 
público, conseguindo equilibrar adaptações necessárias 
(como tecnologias de conectividade) à 
preservação do estilo campestre da região, 
poderão se beneficiar de uma nova era 
econômica.
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“É possível que marcas concorrentes, diretas ou indiretas, 
possam desenvolver em suas relações uma competitividade 
inteligente e saudável, onde mais uma vez elas mesmas 
e o público podem sair ganhando”. - Trecho da tendência 
“Fraternidades comerciais” publicada no Guia de Tendência 
do Sebrae, em 2019. Antes voltada para negócios 
fisicamente vizinhos, a tendência ganhou uma nova 
roupagem a partir da pandemia, contemplando estratégias 
de colaboração digital. Com as novas 
possibilidades, um detalhe se mantém o 
mesmo: “o segredo é compreender que a 
coexistência e a interdisciplinaridade podem 
favorecer a todos”.
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Como vimos na tendência 2.2.4 Trabalho a distância e 
escritórios híbridos, a pandemia foi um divisor de águas 
para o mercado, forçando os negócios e os consumidores 
a definitivamente se adaptarem ao consumo remoto. Agora 
que a familiaridade com este tipo de negociação já atingiu 
as maiores massas, serviços antes vistos como totalmente 
presenciais passam a ser oferecidos por empresas em 
formato 100% online – como a telemedicina, por exemplo.
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2.3.3 TELESSERVIÇOS
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À medida que as compras online foram ganhando 
popularidade durante a pandemia, a necessidade das 
empresas em pensar na logística de entrega também 
aumentava. Esta corrida contra o tempo pode ter sido um 
tanto estressante para alguns no início, mas atualmente 
a maior parte do mercado já se adaptou. Por isso, se o 
seu negócio ainda não implementou esta modalidade nas 
vendas, fique atento: considerar o delivery na experiência 
de compra do cliente é tão (ou mais) 
fundamental para os negócios quanto a 
presença digital.
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2.3.2 DELIVERY DE TUDO 
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Este é o nosso Deck de Cards do Guia de 
Tendências 2022-23 do Sebrae. É mais 
uma ferramenta pensada para ajudar 
empreendedores em seus negócios, 
principalmente aqueles que querem se 
posicionar à frente do jogo. Estas pessoas 
entendem que as tendências indicam novos 
padrões de comportamento dos consumidores 
e novos contextos de mercado, que podem 
impactar diretamente nos negócios. 

Utilize estas cartas para selecionar - e ter           
à mão - as tendências que mais se aplicam      
ao seu negócio.

Além deste Deck de Cards, no 
site de Tendências é possível 
baixar a Ferramenta Canvas de 
Aplicação de Tendências, para 
planejar a implementação de 
ações no seu negócio. 

Acesse!

Nos últimos anos, e inclusive após a chegada da pandemia, 
a importância dos pets no cotidiano das pessoas tem 
ganhado um crescimento notável. Sejam famílias formadas 
por tutores e filhos, apenas cônjuges, ou mesmo pessoas em 
jornadas solo, estes núcleos tem considerado cada vez mais 
os animais domésticos como parte de sua “composição 
oficial”, criando vínculos afetivos verdadeiramente fortes. 
Percebendo isso, uma fatia relevante do mercado tem 
adaptado seus negócios para incluir a 
presença dos bichinhos durante as jornadas 
do consumidor, conquistando a simpatia e 
preferência do público.
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2.5.3 PET FAMILIES
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Junto às pautas de inclusão, crescem as discussões sobre 
acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD). Mesmo 
bastante diversificado (afinal, existem várias formas de 
deficiência), este grupo também se fortaleceu enquanto 
comunidade nos últimos anos e está lutando por mais 
visibilidade e respeito. Implementar acessibilidade não 
pode se reduzir às famosas “rampas mal construídas”, 
que normalmente sequer estão adequadas às normas 
de acessibilidade, ou quaisquer outras 
soluções feitas sem considerar as reais 
maiores necessidades deste grupo. 
Lembre-se: PcDs não querem “ajuda”: 
querem autonomia.
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2.5.2 ACESSO PCD
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