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1.1.1 CONSUMO DIGITAL
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.
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1.3.2 MANIA DE LIMPEZA
Como sequela sociocomportamental da crise sanitária,
parte da população poderá continuar preocupada com a
atenção geral dada à higienização, mesmo após a pandemia.
Esta preocupação já não se refere mais ao coronavírus em
específico, mas à facilidade de transmissão de doenças,
vírus e bactérias que a COVID-19 evidenciou. Propensos a
sentir desconforto em meio a grandes aglomerações, parte
do público seguirá mais exigente com os protocolos de
limpeza em estabelecimentos e demais
ambientes que frequentam (inclusive suas
próprias casas).
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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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1.3.3 ANTI-INFOXICAÇÃO

1.4.5 DETOX URBANO

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.

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.
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1.4.6 MENTE VERDE
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.

TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão
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2.1.1 TODOS SÃO BEM-VINDOS
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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2.3.2 DELIVERY DE TUDO
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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2.2.6 AUTOMAÇÃO
NOS NEGÓCIOS
Tecnologias de programação ou mesmo inteligência artificial
estão revolucionando também o mundo da gestão das
empresas. Desde produções inteligentes a treinamentos de
equipes e atendimentos automatizados para clientes, estes
recursos tem estado cada vez mais acessíveis e úteis para
diversos tipos de negócios.
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2.3.1 SERVIÇOS
POR ASSINATURA
A oferta de serviços no modelo de assinatura tem crescido
a cada ano, fazendo com que a ideia de compra se
desvencilhe aos poucos da ideia de posse: o consumidor
não paga mais para adquirir, mas para acessar e
experienciar. Isto não só é vantajoso para ele por não
precisar mais armazenar tantos objetos em casa, como
o poupa de possíveis dores de cabeça (por exemplo,
manutenções). Em troca, as empresas
devem cuidar de tudo, incluindo um
atendimento e resolução de problemas
excepcionais.
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2.2.4 TRABALHO A DISTÂNCIA
E ESCRITÓRIOS HÍBRIDOS
O modelo de trabalho a distância, difundido durante a
pandemia, fez com que os negócios experimentassem em
larga escala o formato híbrido ou completamente remoto.
Sem dúvidas, um divisor de águas para o mercado, pois
a partir de agora uma fatia considerável de empresas
viveu na prática as vantagens do trabalho a distância e já
não pretende mais voltar ao formato tradicional. Muitos
escritórios presenciais serão extintos e
outros terão seu uso ressignificado: se
antes o local de trabalho era focado em
supervisão e “prestação de contas”, agora
se torna um espaço para confraternização
e team building.
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2.1.4 LIVRES PARA IR E VIR

2.3.4 MARCAS EDUCADORAS

“Encurralar” ou “cercar” os consumidores foi uma prática
bastante explorada pelo mercado em décadas passadas.
Apesar de antiquada nos dias atuais, ainda é comum
encontrar negócios insistindo no seu uso, causando
situações de desconforto entre os consumidores ou
mesmo originando problemas mais graves (como
processos judiciais, por exemplo). Atendentes que seguem
consumidores em lojas físicas ou “programas de fidelidade”
com cláusulas obscuras e juros altíssimos,
são soluções não mais bem-vindas, e os
negócios que mais tem se destacado no
mercado definitivamente encontraram
maneiras melhores de dar assistência ao
consumidor ou mantê-lo fiel.

Encontrar colaboradores qualificados nem sempre é
fácil para os negócios. Por isso, ao invés de esperar
passivamente por candidatos que atendam a todas as
competências, muitas empresas estão preferindo “erguer as
próprias mangas” e se tornarem elas mesmas condutoras
de conhecimento. Enquanto algumas implementam esta
ideia de modo interno, oferecendo treinamentos, cursos ou
bolsas de estudo para colaboradores já contratados, outras
vão além e criam programas ou parcerias
educacionais para o público externo,
participando ativamente do processo de
formação da população.
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2.3.3 TELESSERVIÇOS
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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2.3.6 TURISMO INTROSPECTIVO
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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2.4.3 CARBON FREE
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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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!

2.2.2 LOJAS FÍSICAS
RESSIGNIFICADAS
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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