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Outro tópico importante notado por grandes empresas 
em todo o mundo é a necessidade urgente de adequar 
seus processos gerais com práticas mais sustentáveis. 
Desde cadeias de produção, até o ciclo de vida dos 
seus produtos, é importante se inteirar integralmente 
a respeito de como o seu negócio se relaciona com o 
meio-ambiente e a vida humana. Encontrar soluções 
que minimizem os impactos negativos 
ao mundo, pode ser vantajoso tanto 
para todos quanto para o seu próprio 
negócio.
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2.1.2 SUSTENTABILIDADE É 
A NOVA BASE DOS NEGÓCIOS
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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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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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2.2.6 AUTOMAÇÃO 
NOS NEGÓCIOS
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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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2.1.5 OS COLABORADORES 
IMPORTAM
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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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2.3.6 TURISMO INTROSPECTIVO
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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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2.3.4 MARCAS EDUCADORAS
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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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2.3.3 TELESSERVIÇOS
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.3.1 SERVIÇOS 
POR ASSINATURA
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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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2.3.5 FRATERNIDADES COMERCIAIS
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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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2.5.4 AGELESS: SEM IDADE
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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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2.5.3 PET FAMILIES
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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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2.4.3 CARBON FREE
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TENDÊNCIAS DE
Comportamento
e Consumo

Reuniões, chats, jogos, crowdfunding, compras: com a 
aceleração do aprimoramento destes serviços via online, no 
período da pandemia a internet nos proporcionou um salto 
nas possibilidades de interação com pessoas e grandes 
grupos que estão fisicamente distantes. Estes novos 
formatos não só vieram para ficar como ainda, no momento, 
parecem ter acendido novas descobertas  em nós  sobre o 
que significa “o poder do coletivo”.

1.2.4 O PODER DO COLETIVO 

Tendências de Comportamento e Consumo
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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).

1.3.2 MANIA DE LIMPEZA

Tendências de Comportamento e Consumo
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Em algumas culturas, especialmente de países emergentes, 
cresce na população uma busca por redescobrir as 
características de suas raízes e abraçá-las. Roupas, 
costumes, músicas, comida e muito mais: o que antes 
era muito “peculiar” de uma cultura, ou que tentava-se 
“adequar” a culturas mais dominantes (sendo muitas vezes 
motivo de vergonha), se transforma agora em resistência 
e orgulho. Essa mentalidade também 
impulsiona hábitos de consumo mais 
regionalistas e/ou  nostálgicos.

1.2.1 ORGULHO DAS RAÍZES

Tendências de Comportamento e Consumo
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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.

1.3.5 AUTOCONHECIMENTO 
E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Tendências de Comportamento e Consumo
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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.

1.4.1 TRANSCENDENTALISMO

Tendências de Comportamento e Consumo
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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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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.

1.3.3 ANTI-INFOXICAÇÃO

Tendências de Comportamento e Consumo
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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. 

1.4.5 DETOX URBANO
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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!

Não necessariamente ligado a questões místicas (mas 
podendo também), tem havido uma crescente “ritualização” 
de tarefas cotidianas até então percebidas como banais. 
O café da manhã, o banho, a hora de dormir, e até mesmo 
a luzes das nossas casas, tem sido ressignificados por 
atitudes contemplativas, desde a utilização de cremes e 
velas até as práticas de atenção plena – onde houver espaço 
para “respirar” e relaxar, o faremos. 

1.4.2 RITUAIS AUTORRELAX
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