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Outro sintoma muito presente no mundo pós-moderno, 
especialmente em um período de tantas transições, é a 
dificuldade de gerenciamento das infinitas demandas 
da vida adulta – em destaque as relacionadas a tempo e 
finanças. Por isso, permeia no mindset da população uma 
crescente busca por métodos e soluções que a auxiliem a 
melhorar seu foco, autocontrole, e organização do dia-a-dia 
em geral.

1.3.4 AUTOGERENCIAMENTO
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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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2.2.5 ENCANTAMENTO FIGITAL
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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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“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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“Filhos” da Economia Circular, o upcycling e outros 
conceitos similares seguem agitando o mercado e sendo 
inspiração para muitos negócios, atribuindo aos “restos” não 
mais a ideia de lixo descartável, mas de matérias-prima com 
grande potencial. Os materiais de “ex-descarte” podem ser 
comercializados ou permutados entre empresas parceiras, 
doados pela ou para a população, 
reutilizados em novos processos de 
produção, transformados em bioenergia... 
As possibilidades são infinitas!
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2.4.1 SOBRAS SÃO A 
NOVA MATÉRIA-PRIMA

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23

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?

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.5 ENCANTAMENTO FIGITAL

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23



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!
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