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em 2010 editámos o primeiro estudo C sobre “Tendências de 
Mudança do Consumidor Português”. a receptividade a esse 
paper e às ideias que nele constavam foi surpreendente. a Co-
munidade C reconheceu não só o valor do conteúdo e a especi-
ficidade com que retratava a realidade portuguesa (ao contrá-
rio da maioria do research a que têm acesso), como também a 
relevância da metodologia sistemática que desenhámos.

Confirmou-se, desta forma, a nossa convicção de que o estudo 
das tendências de mudança do consumidor é uma ferramenta 
chave para qualquer marketeer conseguir actuar em antecipa-
ção face à concorrência. É uma base para gerar insights dife-
renciados.

em 2011 resolvemos dar uma nova centralidade a este estu-
do, fortificando a metodologia, principalmente nas vertentes 
qualitativa e etnográfica.

inTrodução

Este é, acima de tudo, um estudo dos impactos que o 
actual momento de crise tem nas tendências de com-
portamento do consumidor português
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Conscientes de que as tendências retratadas não têm relevância durante apenas um ano 

de calendário, o exercício em 2011 cumpre o compromisso de acompanhar a evolução 

em termos de ciclo de vida das 8 tendências que desenvolvemos em 2010: o frugalismo, 

as novas referências de status no Consumo, a redescoberta da Casa, a simplicidade 

no dia-a-dia, a Autenticidade, o Consumidor-fazedor, a saúde Infra-estrutural e a res-

ponsabilidade social de proximidade. Todas estas tendências foram posicionadas como 

“emergentes” e, nesse sentido, o seu acompanhamento torna-se ainda mais pertinente. 

se em 2010 acreditávamos que a força do contexto se impunha, em 2011 esta condicio-

nante é, sem dúvida, esmagadora. se considerámos em 2010 que o consumidor estava em 

stand-by à espera da clarificação de um caminho, em 2011, apesar de já conhecer um novo 

contexto em muito ditado pelas medidas da Troika, acreditamos que o consumidor ainda 

não conseguiu traduzir os impactos para a sua realidade micro. o futuro é ainda muito 

difuso e complexo.  

Conduzimos a investigação com plena consciência desta dificuldade. Deparámo-nos com 

grande número de consumidores incapazes de se descolarem deste contexto e de projec-

tarem novas necessidades e vontades. 

neste sentido podemos afirmar que este não é um estudo de tendências convencional. 

Este é, acima de tudo, um estudo dos impactos que o actual momento de crise tem nas 

tendências de comportamento do consumidor português. 

Assim, para ilustrarmos os vários caminhos de evolução das tendências, recorremos ao 

exemplo do comportamentos de consumidores durante e após crises noutros países. A 

recente Crise nos Estados unidos, a Crise mais distante na Argentina em 2001-2002 foram 

usadas como base de insight. Também já a realidade grega é relevadora de dimensões de 

comportamentos a monitorizar.
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o ano de 2010 constituiu um contexto de incerteza 

para os consumidores. o ano de 2011 está a con-

firmar as piores expectativas. A cada instante se 

revela uma nova mudança, um novo impacto, uma 

nova medida com implicações profundas na vida 

dos portugueses. Estamos perante a afirmação do 

que no C designamos novA rEAlIDADE. 

o conjunto de medidas anunciadas pela Troika e, 

mais recentemente, algumas novas dimensões do 

programa de governo, desenham um futuro novo e 

diferente para a nossa sociedade: da saúde à edu-

cação, do rendimento à habitação, do emprego aos 

transportes, tudo vai ser impactado. 

antecipamos um momento de grande 
descontinuidade nos modelos de consumo.
será que nesta investigação já se indicia o 
sentido dessa descontinuidade? acreditamos 
que sim. 

no ano passado referimos o Ajustamento ao Overs-

pending como denominador comum de vários com-

portamentos do consumidor. Em 2011 assumimos 

a palavra AJusTAMEnTo de forma mais lata como 

elemento central para descrever o que se está a 

passar e o que se vai passar no futuro próximo. As 

tendências que descrevemos neste documento re-

flectem, no nosso entender, 3 dimensões grandes 

de Ajustamento: o Económico (vide soCIEDADE 

DIsCounT); o pessoal; e o do relacionamento com 

a Envolvente.

Apesar das mudanças no modelo de consumo ainda 

terem pouca expressão, a queda de cerca de 8% nas 

vendas a retalho no mês de Maio face ao homólogo 

(dados Eurostat) revela o acelerar deste processo 

que consideramos inevitável. 

neste enquadramento, a Investigação evidencia, 

acima de tudo, um consumidor que passou a ter 

MAIor ConsIDErAÇÃo pElA rEAlIDADE. uma 

realidade que negou naturalmente durante mui-

to tempo, da mesma forma que o país, o governo, 

os media o fizeram. uma realidade que começa a 

perceber que vai exigir dele não apenas mais pon-

deração no consumo e mais contas, mas uma mu-

dança profunda de atitudes e estilos de vida. Exige 

menos tolerância, mais trabalho e formação, mais 

intervenção, mais responsabilização e mais envolvi-

mento social e político. 

Constatamos um despertar para a mudança que 

contraria o perfil português tipicamente pouco in-

terventivo (a “não inscrição” novamente revisitada) 

e parece revelar paradoxalmente um indivíduo si-

multaneamente mais individualista (vide “sou uM 

proDuTo”) e mais consciente do colectivo.

face a essa realidade reconhecida, este será um 

consumidor mais cidadão. Munido de novas ferra-

mentas digitais sente-se capaz de interpelar as or-

ganizações e as marcas exigindo novos possíveis. 

são aquisições recentes mas que pela sua nature-

za de efeito rede, estão a ganhar grande expressão 

(vide EsCruTínIo).

as TendênCias C
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observamos também um consumidor que percebe 

melhor o valor da sua acção política, da sua res-

ponsabilidade social e da sua disponibilidade para 

o voluntariado e que assim exige (e valoriza) tam-

bém das marcas novas dimensões de actuação (vide 

rEsponsAbIlIDADE soCIAl DE proxIMIDADE e 

vAlor DE sEr porTuguês).

os ajustamentos não serão feitos apenas num 

sentido, mas as tendências que agora retratamos 

evidenciam o início (apenas o início!) do que acre-

ditamos poder vir a ser um back-to-basics (vide 

frugAlIsMo). para todos os que consigam manter 

o seu emprego e para os que não estejam sobre en-

dividados este processo não precisa de se traduzir 

numa grande noção de perda. novas compensações 

serão descobertas. várias das tendências descritas 

são prova viva desta perspectiva, podendo indiciar 

uma nova capacidade de valorizar o ser, de valorizar 

o fruir (vide novAs rEfErênCIAs DE sTATus no 

ConsuMo).

falamos também de ajustamento de um consumi-

dor bem equipado, com activos que vai aprender a 

usar durante mais tempo sem que com isso sinta 

grande perda! Automóveis, pC’s, Telemóveis, Elec-

trodomésticos e Casas serão mais rentabilizados e 

valorizados pelo que permitem (vide CAsA rEDEs-

CobErTA).

Temos contudo certo que, para quase todos os con-

sumidores este será um exercício complexo que 

lhes exige novas capacidades e novas ferramentas. 

É nesse sentido que constatamos consumidores que 

paulatinamente vão descobrindo valor económico 

naquilo que têm e no que conseguem fazer (vide 

ConsuMIDor fAzEDor e “sou uM proDuTo”).

as Marcas vão ter que compreender todos estes 
impactos no ser social e no ser económico. su-
gerimos que o façam à luz de uma certeza: há um 
número muito significativo de consumidores que 
percebe que tem que “chamar a si a sua vida”, que 
tem que ter iniciativa, que tem que actuar de for-
ma deliberada. os tempos da existência por inércia 
têm os dias contados!

apesar do contexto de Crise, estes são consumi-
dores com uma lógica PosiTiVa de ConsTrução, 
de aprendizagem e de associação às marcas que, 
como eles, não se resignem.

no Projecto C temos esperança de contribuir para 
que Portugal não se resigne. Para que mude sem 

desistir.
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Fila à porta do Banco Alimentar.

Transportes públi-
cos cheios

(e menos trânsito 
nas estradas)

Pessoas a saírem de 
casa com o almoço

num saco para aque-
cerem no escritório à 
hora do almoço.

O momento actual
de mudança aos olhos 
do consumidor

Prédios cheios de 

placas indicando 

“Vende-se”.

     Adultos de 30

  e tal anos em 

casa dos pais
a viver.

Bancos dos jardins cheios de gente a almoçar.

 CRISE 
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exercício “retratos de Mudança”
Workshops C Tendências 2011

Imaginem que têm uma máquina fotográfica 

nas mãos e que estão a viajar pelo país. Que 

fotografias tirariam para nos ilustrar as prin-

cipais mudanças que estão a ocorrer (sejam 

elas de carácter económico ou social)?

falta de tempo

Pessoas a comerem em pé (“a correr”) nos restaurantes

Uma cozinha com Bimby

Crianças de 6-7 

anos agarradas 

a computadores.Cavaco Silva 
no Facebook.

Sala de espera de 

um aeroporto com 

muita gente a 

utilizar um IPad.

tecnologia

Evolução social

mai
s o

fer
ta

Casais de 30
e tal anos

ainda sem filhos

Família
monoparental

Pessoas a correr, a 

fazer desporto... na 

ponte, na marginal, 

no meu bairro

Restaurantes
de comida
natural
(Go Natural, por ex.)

Prateleiras cheias 

de produtos de 

marca branca

preocupação com saú
de
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