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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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1.4.3 COMPRINHAS IMPULSIVAS
Outro sintoma pós-pandêmico que estará presente na
população é a impulsividade. Embora os índices econômicos
não estejam favoráveis, o consumo de produtos e serviços
tende a crescer. Para o mercado em geral, estas são boas
novas, mas para o consumidor nem tanto: as famosas
“comprinhas” podem causar prazer de imediato, mas a longo
prazo podem se tornar um grande problema financeiro. Para
as empresas, é momento de oportunidade de expansão mas,
ao mesmo tempo, de muito cuidado: uma
sociedade endividada é uma sociedade em
crise. E já sabemos muito bem que uma
sociedade em crise é um problema que,
cedo ou tarde, afeta a todos, não é mesmo?
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1.4.4 MANUALISMO E A
REDESCOBERTA DO TÁTIL
Sem muitas opções de atividades fora de casa durante a
pandemia, e precisando descansar os olhos das telas, as
pessoas redescobriram os prazeres das atividades manuais.
Crochê, bordado, pintura, marcenaria, customização
de roupas, velas, e artesanato em geral, são alguns
exemplos das atividades em alta no momento. Aqui, o
que compreendemos é que o desejo por experimentação,
autonomia e personalização, e mais que
isso, por práticas táteis ou sensoriais,
seguem crescentes no imaginário coletivo.
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2.4.2 ENERGIAS
RENOVÁVEIS E EMERGENTES
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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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!

