
COLEÇÃO DIFERENCIAIS

Tecnologias

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.

1.1.1 CONSUMO DIGITAL

Tendências de Comportamento e Consumo
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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”. 

1.1.3 SMART HOMES, 
SMART LIFE

Tendências de Comportamento e Consumo
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.1.2 SUSTENTABILIDADE É 
A NOVA BASE DOS NEGÓCIOS
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TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão

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.

1.1.1 CONSUMO DIGITAL

Tendências de Comportamento e Consumo
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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”. 

1.1.3 SMART HOMES, 
SMART LIFE

Tendências de Comportamento e Consumo
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.4 TRABALHO A DISTÂNCIA 
E ESCRITÓRIOS HÍBRIDOS
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Disponibilizar o seu negócio no meio online traz uma série 
de vantagens, sendo talvez a principal delas o fato de que, 
a qualquer hora, em qualquer lugar, alguém pode estar 
adquirindo seus produtos e serviços. Digitalizar um negócio 
não significa necessariamente extinguir os estabelecimentos 
físicos já existentes, mas estender as possibilidades de 
marketing e venda. Marcar presença no mundo digital é 
essencial para os negócios da atualidade.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.1 LOJAS DIGITAIS: 
VENDAS 24 HRS
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.1.3 INFORMAÇÕES DE QUALIDADE 
E EMBASAMENTO CIENTÍFICO
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.1.2 SUSTENTABILIDADE É 
A NOVA BASE DOS NEGÓCIOS
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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. Considera-
se também nesta tendência a decaída 
de fontes de energia não-renováveis 
e combustíveis fósseis, em especial o 
petróleo.

Tendências de Mercado e Gestão

2.4.2 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS E EMERGENTES
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TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão

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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.6 AUTOMAÇÃO 
NOS NEGÓCIOS
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.4 TRABALHO A DISTÂNCIA 
E ESCRITÓRIOS HÍBRIDOS
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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.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.2 LOJAS FÍSICAS 
RESSIGNIFICADAS
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Disponibilizar o seu negócio no meio online traz uma série 
de vantagens, sendo talvez a principal delas o fato de que, 
a qualquer hora, em qualquer lugar, alguém pode estar 
adquirindo seus produtos e serviços. Digitalizar um negócio 
não significa necessariamente extinguir os estabelecimentos 
físicos já existentes, mas estender as possibilidades de 
marketing e venda. Marcar presença no mundo digital é 
essencial para os negócios da atualidade.

Tendências de Mercado e Gestão

2.2.1 LOJAS DIGITAIS: 
VENDAS 24 HRS
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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. Considera-
se também nesta tendência a decaída 
de fontes de energia não-renováveis 
e combustíveis fósseis, em especial o 
petróleo.

Tendências de Mercado e Gestão

2.4.2 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS E EMERGENTES
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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!


