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1.1.3 SMART HOMES,
SMART LIFE
Lâmpadas acionadas por aplicativos, eletrodomésticos
comandados por voz, objetos conectados uns aos outros
via IoT (“Internet of Things”, ou “Internet das Coisas” em
português): as casas inteligentes são o futuro do que
chamaremos de lar. Embora ainda não seja uma febre, esta
é uma tendência que merece atenção porque em breve, sem
dúvidas, também transformará o cotidiano do público e o
seu entendimento por “essencial”.
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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.
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2.1.5 OS COLABORADORES
IMPORTAM

2.2.4 TRABALHO A DISTÂNCIA
E ESCRITÓRIOS HÍBRIDOS

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”.

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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2.3.3 TELESSERVIÇOS

2.3.4 MARCAS EDUCADORAS

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.

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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2.4.1 SOBRAS SÃO A
NOVA MATÉRIA-PRIMA

2.4.2 ENERGIAS
RENOVÁVEIS E EMERGENTES

“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!

No assunto energia, temos vivenciado no Brasil e mundo
afora problemas como a crise hídrica e, consequentemente,
o desabastecimento das hidrelétricas. A soma destes
problemas com a crise econômica está despertando na
população, e no próprio mundo empresarial, o interesse por
alternativas mais estáveis ou rentáveis, como a energia solar,
a energia eólica e a bioenergia. Considerase também nesta tendência a decaída
de fontes de energia não-renováveis
e combustíveis fósseis, em especial o
petróleo.
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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!

