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Criar um bom relacionamento com os colaboradores 
definitivamente não se trata de placas de “funcionário do 
mês”. É preciso estar sempre atento às suas necessidades, 
desde condições de saúde (física e mental) até experiências 
no ambiente de trabalho, a fim de implementar melhorias 
e oferecer suporte mais adequado. Como dizem os 
especialistas, “a ótima experiência de um cliente começa 
com a ótima experiência de um 
funcionário”.

Tendências de Mercado e Gestão

2.1.5 OS COLABORADORES 
IMPORTAM
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e desenvolvimento

TENDÊNCIAS DE
Comportamento
e Consumo

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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A chegada da era dos negócios digitais não faz com que as 
lojas físicas deixem de existir. Ao invés disso, aos poucos 
elas passam por uma transformação considerável enquanto 
estratégia de mercado. Não mais limitados a “pontos de 
venda”, esses espaços agora se tornam uma extensão 
experiencial do que as lojas virtuais não podem oferecer. Isto 
significa explorar as vantagens do mundo físico de modo 
mais elaborado ou estratégico que antes.
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2.2.2 LOJAS FÍSICAS 
RESSIGNIFICADAS
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Criar um bom relacionamento com os colaboradores 
definitivamente não se trata de placas de “funcionário do 
mês”. É preciso estar sempre atento às suas necessidades, 
desde condições de saúde (física e mental) até experiências 
no ambiente de trabalho, a fim de implementar melhorias 
e oferecer suporte mais adequado. Como dizem os 
especialistas, “a ótima experiência de um cliente começa 
com a ótima experiência de um 
funcionário”.
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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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2.1.1 TODOS SÃO BEM-VINDOS
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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 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.
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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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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!


