
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
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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.

1.2.2 IDENTIDADES FLUIDAS
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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).

1.2.3 VOZES DAS MINORIAS
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TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão

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. 

1.4.4 MANUALISMO E A 
REDESCOBERTA DO TÁTIL
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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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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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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. 
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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 
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para “respirar” e relaxar, o faremos. 
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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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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. 

Tendências de Mercado e Gestão

2.1.1 TODOS SÃO BEM-VINDOS
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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

2.5.5 NOVAS MULHERES, 
NOVOS HOMENS
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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

2.5.1 PAUTAS SOCIAIS (E RACIAIS)
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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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“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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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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A oferta de serviços no modelo de assinatura tem crescido 
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não paga mais para adquirir, mas para acessar e 
experienciar. Isto não só é vantajoso para ele por não 
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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”, 
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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!

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.
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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 
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