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1.2.2 IDENTIDADES FLUIDAS
TENDÊNCIAS DE

Comportamento

e Consumo

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.
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1.2.3 VOZES DAS MINORIAS

1.3.1 CADA COISA EM SEU
LUGAR: TRABALHO X CASA

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).

A magia do home office e do trabalho remoto podem
ter trazido diversos benefícios para as empresas e,
especialmente, para os colaboradores. Porém, com a
popularização deste modelo de trabalho, se tornaram mais
comuns problemas como falta de infraestrutura, gastos
inesperados, excesso de horas trabalhadas, mensagens fora
de hora, dificuldades de concentração, e claro, sobrecarga
de estresse. Por isso, mesmo que as
pessoas sigam trabalhando à distância,
neste momento buscarão por recursos
que as ajudem equilibrar o novo formato
estabelecido, priorizando traçar os limites
entre trabalho e descanso.
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1.3.4 AUTOGERENCIAMENTO
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.
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1.3.5 AUTOCONHECIMENTO
E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Aqui o processo de organização se dá através de “mergulhar
dentro de si”: conhecer-se mais a fundo, compreender as
raízes das próprias emoções e identificar os recursos melhor
compatíveis às necessidades reveladas. Este processo
não só ajuda as pessoas a lidarem melhor com suas
próprias questões, como pode ainda aprimorar o modo de
relacionamentos e a comunicação social. À medida em que
crescem na sociedade os problemas (e
os debates) relacionados à saúde mental,
a ideia de investigar a si mesmo passa a
atrair cada vez mais o público.

Tendências de Comportamento e Consumo

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23

1.4.5 DETOX URBANO
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.

TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão
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2.1.1 TODOS SÃO BEM-VINDOS
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2.1.3 INFORMAÇÕES DE QUALIDADE
E EMBASAMENTO CIENTÍFICO

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.

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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2.1.4 LIVRES PARA IR E VIR
“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.
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2.1.5 OS COLABORADORES
IMPORTAM
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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2.2.4 TRABALHO A DISTÂNCIA
E ESCRITÓRIOS HÍBRIDOS

2.5.1 PAUTAS SOCIAIS (E RACIAIS)

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.

Esta tendência já vinha crescendo em tempos
anteriores, mas sem dúvidas as explosões dos protestos
#BlackLivesMatter em 2020 foram definitivas para marcá-la
em novas proporções (agora muito maiores). Considerar as
particularidades de grupos raciais e sociais, reconhecendo
suas necessidades específicas, e principalmente alinhando
posicionamentos aos seus anseios coletivos, tem sido um
grande diferencial no mercado.

Tendências de Mercado e Gestão

Tendências de Mercado e Gestão

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23

SEBRAE | GUIA DE TENDÊNCIAS 2022-23

2.5.2 ACESSO PCD

2.5.4 AGELESS: SEM IDADE

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.

Para além de uma tendência demográfica, o envelhecimento
da população começa a alcançar novas gerações e traz
uma ressignificação sobre a terceira idade. De perfis mais
“joviais”, mais dispostos a experimentar, e inclusive mais
digitalizados (especialmente após a pandemia), o público
idoso passa a se portar de modo mais ativo e presente
no mercado. Esta tem sido uma excelente notícia para os
negócios que estão sabendo se comunicar e atender a este
público – mesmo que isso também exija
algumas adaptações.
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

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!

