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1.1.2 VÍDEOS E AS
REDES AUDIOVISUAIS
Não muito tempo atrás, as interações sociais na
internet se davam especialmente por texto e imagens.
Atualmente, porém, as facilidades e novas dimensões da
conectividade tornaram as mídias em vídeo muito mais
acessíveis, marcando uma nova era das redes sociais na
internet – a era audiovisual.
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1.2.2 IDENTIDADES FLUIDAS

1.2.3 VOZES DAS MINORIAS

Seja quem você quiser e consuma o que você quiser: fazer
parte de um grupo já não é mais impeditivo para fazer parte
de outro. Com a vastidão da internet, nossas bagagens
culturais se tornaram ainda mais dessincronizadas – e
únicas. Não falamos mais em tribos urbanas, mas em
indivíduos que permeiam diferentes locais e grupos.

Grupos marginalizados pela sociedade e esquecidos pela
indústria redescobrem suas identidades e se unem para
abraçar suas características próprias. De diferentes corpos
ou etnias, a diferentes faixas etárias ou orientações, há
uma exigência social para que, muito mais que apenas
respeitar estes grupos, as empresas de fato considerem
suas necessidades específicas ao desenvolver produtos e
serviços. Para além dos próprios indivíduos
que compõem tais grupos, este mindset
já se encontra presente em uma parcela
considerável da população (mesmo em
grupos não-marginalizados).
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1.3.3 ANTI-INFOXICAÇÃO

1.4.1 TRANSCENDENTALISMO

Em uma sociedade cada vez mais digitalizada, problemas
causados pelo excesso informacional crescem em ritmo
similar. A “infoxicação” (uma fusão entre as palavras
“intoxicação” e “informação”) tem deixado as pessoas mais
sobrecarregadas e propensas a distrações. Para evitar as
altas cargas de estresse, a tendência é que aumentem os
esforços para filtrar as demandas de atenção. Atitudes como
“dar mais unfollows” (“deixar de seguir”), reduzir assinaturas
de newsletters, mover e-mails de ofertas
para a caixa de spam, utilizar adblockers
(bloqueadores de publicidade digital),
ativar modos silenciosos, etc.

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.
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1.4.3 COMPRINHAS IMPULSIVAS

1.4.6 MENTE VERDE

Outro sintoma pós-pandêmico que estará presente na
população é a impulsividade. Embora os índices econômicos
não estejam favoráveis, o consumo de produtos e serviços
tende a crescer. Para o mercado em geral, estas são boas
novas, mas para o consumidor nem tanto: as famosas
“comprinhas” podem causar prazer de imediato, mas a longo
prazo podem se tornar um grande problema financeiro. Para
as empresas, é momento de oportunidade de expansão mas,
ao mesmo tempo, de muito cuidado: uma
sociedade endividada é uma sociedade em
crise. E já sabemos muito bem que uma
sociedade em crise é um problema que,
cedo ou tarde, afeta a todos, não é mesmo?

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.
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2.1.1 TODOS SÃO BEM-VINDOS
TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão

Um mundo globalizado e hiperconectado é
intrinsecamente diverso e multicultural. A inclusão
de grupos minoritários, antes pouco percebidos ou
atendidos pela indústria, é uma das grandes exigências
do consumidor atual (mesmo daquele que não faz
parte destes grupos diretamente). O que se espera
é que as empresas se demonstrem, para além de
discursos, preparadas na prática para
lidar com públicos diversificados,
evitando ocorrências de episódios
preconceituosos e desrespeitosos.
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2.1.3 INFORMAÇÕES DE QUALIDADE
E EMBASAMENTO CIENTÍFICO
Como resposta ao período da infoxicação e das fake news,
as empresas precisam cuidar cada vez mais da curadoria
de informações compartilhadas – mesmo quando estas
informações são produzidas por elas mesmas. Por enquanto,
a desconfiança do consumidor segue crescendo, com o
público em alerta e disposto a caçar os nomes das pessoas
ou instituições que divulgam informações gravemente falsas.
Para as empresas, é um momento delicado
que exige atenção redobrada. Credibilidade
é uma qualidade que não pode estar em
jogo.
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2.2.5 ENCANTAMENTO FIGITAL
Nos últimos anos a Economia da Experiência vinha
ganhando cada vez mais força, mas com as restrições
físicas da pandemia acabamos precisando transferir
estas experiências para o formato digital. Tecnologias
como AR, VR, ou mesmo de recursos mais simples, como
as operações contactless, foram sem dúvidas grandes
aliadas neste momento. A partir daqui, incorporar estas
possibilidades de modo integrado (e fluido) às experiências
físicas pode ser um recurso decisivo para
encantar os clientes. Afinal, o diferencial de
um negócio nem sempre está no produto ou
serviço, não é mesmo?
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2.4.3 CARBON FREE

2.5.3 PET FAMILIES

Outro movimento que tem se destacado recentemente no
mercado global é o de redução da emissão de carbono.
Desde grandes a pequenas empresas, já é notável um
crescente redirecionamento à sustentabilidade nas
prioridades de gestão, e nesta tendência as empresas fazem
isto adequando sua cadeia produtiva com foco em “zero
carbono”. Esta é uma mudança de mercado impulsionada
não apenas por pressão popular mas, inclusive, por novas
metas e legislações governamentais – que
ganharam uma relevância ainda maior
após as recorrentes catástrofes ambientais
e climáticas nos últimos anos.

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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2.5.5 NOVAS MULHERES,
NOVOS HOMENS
Notando o desgaste do público com estereótipos datados
sobre o que significa ser masculino ou feminino, o mercado
tem modificado o modo como representa homens e
mulheres em suas publicidades, além da forma como se
comunica com os mesmos através dos produtos, serviços
e atendimento. Os tópicos de “saúde mental masculina”,
“masculinidade tóxica” e “paternidade” tem sido alguns dos
grandes destaques recentes. No entanto,
a crise econômica gerada pela pandemia
também voltou a escancarar desigualdades
entre os gêneros, evidenciando uma
desvalorização ainda muito significativa
sobre a mulher em alguns setores.
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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!

