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C - The Consumer inTelligenCe lab   .   Tendências de Mudança do consuMidor eM porTugal

Esta é já a terceira publicação Tendências de Mudança do Consumidor Português realizada pelo C - The 

Consumer Intelligence Lab, iniciada em 2010. 

Em 2011 vimos confirmado, junto das empresas da Comunidade C, o interesse desta investigação para 

ajudar a descodificar uma realidade complexa e em rápida mudança. Em 2012, mantendo a mesma me-

todologia, cumprimos o compromisso de acompanhar as 11 tendências até aí já mapeadas explorando 

novas pistas e renovados sinais de mudança, sempre com o propósito de as dimensionar e qualificar no 

contexto da realidade portuguesa. 

Em 2010 acreditávamos (apenas) que a força do contexto se impunha, em 2011 achámo-lo esmagador... 

Observámos dinâmicas transversais à sociedade que à data realçámos: casos do ajustamento ao overs-

pending e da necessidade do que chamámos de “controlo micro” perante tamanha “incerteza macro” (que, 

objectivamente, é hoje muito maior do que há 2 anos atrás).

Hoje, em meados de 2012, não obstante a prevalência de uma enorme incerteza económica e social, 

acreditamos que os indivíduos e as famílias já estão definitivamente a abandonar modos de stand-by e de 

ajustamento táctico, começando a trilhar caminhos de mudança infra-estrutural que, reconhecem, muito 

provavelmente não terão retorno. Apesar de o futuro ser ainda muito difuso, prevalece uma relevante cer-

teza: será muito diferente do passado recente que vivemos. 

Condicionado pelo contexto, o consumidor tenta en-
contrar novos pontos de equilíbrio familiar, pessoal e 
profissional. Novos espaços de felicidade, de realiza-
ção, de conquista. Fá-lo, activamente, na esperança de 
poder alcançar um modelo de vida que percepciona 
como a NORMALIDADE. A normalidade que, por defini-
ção, todos queremos nas nossas vidas. 

Essa NOVA NORMALIDADE é o objecto central desta investigação à luz de um exercício de antecipa-
ção de tendências com espaço de crescimento a médio prazo. 

sobre este paper

Normality is the Great 
Neurosis of civilization
Tom Robbins, Even Cowgirls Get the Blues

Sample



5

Este ano, para além do insight de consumidor, elemento que prevalece como a base da investigação, ten-

tamos, de forma sistemática, convocar para este paper casos de estudo e ilustrações de iniciativas reais, 

desenvolvidas por empresas em todo o mundo que sejam resposta às tendências mapeadas. Fazemo-lo 

com este reach global depois de termos confirmado que este macro enquadramento de “Novo Normal” 

tem uma perspectiva crescentemente global. Tendências como o Frugalismo, ou a existência de Novas 

Referências de Status no Consumo, ou consumidores que se afirmam como “Eu Produto”, além de serem 

observadas nos Estados Unidos e noutros países da Europa, são também espaço de aprendizagem junto 

das realidades de países emergentes (ver páginas 10-11 “Um olhar sobre oportunidades globais”). Quere-

mos, deste modo, tornar mais concreta e interpelativa a nossa reflexão sobre Tendências.

Mesmo em sentido mais lato e prospectivo, convocamos para a investigação dados e análises de economias 

internacionais actualmente em recessão ou a sair dela, na expectativa de que possam trazer ensinamentos 

úteis relativamente à intensidade e perenidade de determinados comportamentos e ao que concorrem 

para a redefinição dos mercados, seus valores e seus ritmos de crescimento. Os exemplos espanhol e 

irlandês, bem como a recente crise americana pós 2008,  são os contextos mais recorrentemente usados.

A presente investigação pode parecer dissonante com um Portugal onde há 826.900 desempregados, dos 

quais cerca de 57% não recebem subsídio de desemprego e destes, 150 mil nem sequer Rendimento Social 

de Inserção.

Não esquecemos essa realidade desde logo porque a conhecemos em proximidade, porque a valorizamos 

como elemento central para perceber o futuro do consumo em Portugal.

Mas, é talvez por isso mesmo, que também nos é mais fácil compreender o mindset dos portugueses que 

ainda têm poder de escolha e capacidade de ajustamento. São indivíduos que, extremamente influenciados 

pelo contexto e fortemente impactados no seu rendimento, estão a mudar enquanto pessoas e enquanto 

consumidores. Para as empresas portuguesas, antecipar os resultados destas mudanças nos segmentos 

mais representativos do poder de compra, é chave. Também elas têm que responder ao desafio urgente 

de ajustarem a sua oferta e o seu papel na sociedade como única forma de continuarem a ser relevantes.

disclaimer
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... O Império do Sol lembram-se? O Bale é um miúdo que vive em Xangai na 

aparente segurança do bairro diplomático, que tem tudo e desconhece comple-

tamente o que são os horrores da vida, ele trata os criados chineses de qual-

quer maneira, anda de bicicleta com o seu uniforme, não tem noção nenhuma do 

mundo. Há uma guerra, ele é apanhado no meio dessa guerra, e o que nós vimos 

é esse miúdo a chocar com uma realidade em que ele não tem sequer arroz para 

comer (...) O que é que ele faz? ele reconstrói, com os traumas todos associados, 

ele reconstrói todo o seu esquema mental e todas as suas competências. Ele 

reinventa-se. Ele vai ganhando competências até que se torna muito bom nesse 

processo (...)

Nós também vamos conseguir. Vamos ganhar resistência e músculo. As novas 

gerações vão construir coisas a partir dos resíduos, dos lixos, dos reciclados, do 

que vocês quiserem. Significa que recuperam a capacidade de imaginar e que 

vão estar mais alerta para determinadas coisas.

WORkSHOP TENdêNCIAS 2012
Miguel, 46 anos

2012 - o início da reconstrução

AS TENDÊNCIAS C 
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A afirmação da Nova Realidade, decretada pelo C em 2011, continua em marcha. A 

incerteza não se vê ainda diminuída, bem pelo contrário, o que concorre para que haja 

uma interiorização crescente desse dado da Vida. 

A incerteza será durante muito tempo uma nova variável na nossa vida pessoal, fami-

liar, profissional, como consumidores. Paradoxalmente, uma incerteza que desembo-

ca em novas certezas. A incerteza é substituída pela certeza de novas regras do jogo: 

dos 12 salários em vez dos 14, das contribuições crescentes sem contrapartidas so-

ciais, da escola mais pobre, do serviço nacional de saúde menos gratuito, da reforma 

menos garantida, do emprego não mais para a vida e, assim, da necessidade de rever 

amplamente modelos de consumo.

A Europa, o nosso país e, como já pudemos comprovar, as nossas vidas, estão sobre 

ameaça constante, mas, infelizmente, tudo se opera numa esfera que não podemos 

controlar. Já o aceitámos. 

Nos workshops de discussão com consumidores realizados no âmbito desta investi-

gação (ver Anexo Metodológico), apesar de uma quase omnipresente referência à ideia 

de medo, a maior parte dos indivíduos, independentemente da precariedade das suas 

vidas laborais, não centra nessa dimensão o seu mood. deparámo-nos com um des-

colamento cada vez mais nítido do “antes da crise” como referência temporal ou ele-

mento de comparação.

Observámos nessas conversas a procura assumida de um novo equilíbrio individual, 

uma projecção cada vez mais natural de novas necessidades e vontades. Independen-

temente do ajustamento económico prevalecente, há a perpectiva de uma construção 

activa de novos modos de vida. Cada vez mais, essa lógica de (re)construção sobressai 

nas conversas por oposição a histórias de “carrinhos de supermercado mais vazios”.  

Sample



C - The Consumer inTelligenCe lab   .   Tendências de Mudança do consuMidor eM porTugal

Para esta (re)construcção (re)fundadora os caminhos são múltiplos, parecendo que as 

experiências e os modelos de vida do passado (pré boom do consumo das décadas de 

80-90) podem facilmente ser assumidas como referências numa dinâmica de forte apro-

ximação em rede entre gerações.

Esse passado - um tempo que podemos lembrar como mais seguro - foi, de forma re-

corrente, convocado para a discussão. Nesse sentido, foi comum a necessidade de argu-

mentar com algum sentido crítico contra o “aqui e agora”: a menção à quebra de valores, 

à desumanização das relações propiciada pela tecnologia e a crítica à velocidade da vida 

urbana são disso exemplo. Constatámos curiosas dialécticas presente vs. passado, ao 

ponto de termos ouvido de um consumidor em workshop: “Eu gostava de ter um bairro 

parecido com o “Conta-me como foi”, que era uma série extremamente inspiradora. Esse 

bairro tinha crianças que não são rufias e das quais não temos medo, tem comércio, tem um 

quiosque a funcionar... tem famílias com valores” disse-nos a Natasha, residente no Alto 

de São João em Lisboa.Sample
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de uma forma geral, as tendências mapeadas em 2010 e 2011, saem confirmadas e o ciclo de vida que 

antecipámos também, mas não deixam de ser marcadas por um ajustamento que não é linear, que é 

feito de avanços e recuos e de outras descobertas à margem do caminho. 

Os novos valores relacionados com um estilo de vida necessariamente mais frugal - a reutilização, o 

saber fazer, a reciclagem, a preocupação com a envolvente e com o colectivo - foram espontaneamente 

mencionados como sinais de mudança. Não é apenas a situação económica que o catalisa, mas em lar-

ga medida o efeito de contágio do convívio na cidade e das vidas em rede. Pela primeira vez desde que 

estudamos o Frugalismo, o reconhecemos em Portugal como uma tendência de facto.   

Se é incontestável que a intersecção da maioria das tendências se faz sobre este pano de fundo da incerte-

za económica e dos novos riscos de empobrecimento real dos indivíduos (macro tendência Vivendo a Nova 

Realidade), é contudo muito importante salientar o papel da tecnologia como enabler central deste processo 

(macro tendência Hiper Conectividade). É através dessa conectividade que se aprende a fazer uma horta, 

que se colocam móveis e outros objectos à venda em sites de leilões ou se monta um pequeno negócio 

caseiro. É esta conectividade que potencia dinâmicas de rede, da rede da família à rede dos amigos, da rede 

de proximidade à rede de um mundo de acesso livre. Estamos perante um processo em que dinâmicas de 

indução e aprendizagem em rede serão fundamentais.

Este poder e influência da tecnologia, e em particular da internet, nas nossas vidas e ao serviços de cada 
um de nós, vê-se ampliado pelo factor Mobilidade. Com o smartphone e o conjunto de novas aplicações 
que podemos comprar por preços residuais, somos potencialmente muito mais produtivos, informados e 
capazes (vide Da Conveniência para a Produtividade no dia-a-dia). É um novo mundo de utilidades que muitos 
portugueses estão a descobrir em passo acelerado. 

[...] a cada saída à rua, com o ritmo e a diversidade da vida social, profissional e económica, a 
grande cidade estabelece [...] uma profunda oposição com a cidade pequena e com o campo, 
cujos modelos de vida sensível e espiritual têm um ritmo mais lento, mais habitual

Georg Simmel, sociólogoSample



um olhar sobre oportunidades globais

the emerging consumer

THE AGEING CONSUMER

THE CARING CONSUMER

THE FRUGAL CONSUMER

THE CONNECTED CONSUMER

É também interpretando e dissecando os usos da tecnologia e do digital que encontramos evidências de 
uma nova lógica de fusão de necessidades e utilidades. Compra e entretenimento, trabalho e sociabiliza-
ção são hoje dimensões que em muitos momentos se sobrepõem. Estamos perante uma dinâmica abran-
gente de múltiplas fusões, chaves para compreender novas necessidades e desejos dos consumidores. 

As dimensões económica e social dos indivíduos também confluem cada vez mais: o consumidor que 
produz para vender, ou o consumidor que vende produtos em segunda mão, ou mesmo o consumidor que 
junto da sua rede partilha a “notícia de um novo cupão ou de uma nova promoção” são exemplos de uma 
profunda revisão de papéis.

Finalmente deparámo-nos com sinais incontornáveis e inquestionáveis da necessidade crescente de dar 
sentido e sentimento à vida. A dureza dos tempos, a “complexidade técnica” do ajustamento a todos exige 
corpo são em mente sã. 

Numa nova filosofia de “Live a Little”, como quem diz, de saborear seriamente a vida que antes era sobre-
tudo de uma inércia e de uma velocidade muitas vezes não prazerosa, os indivíduos procuram emoção, 
relação, descoberta e “novos possíveis. Autenticidade como novo valor, tem para empresas de serviços 
um paralelo com a lógica de humanização, de conhecimento sério e relevante. 

The profile of the global consumer in both developed and developing markets will undergo profound changes in the 
next decade and beyond. The Economist Intelligence Unit has distilled these trends into five broad categories:

All of these trends will offer adept, forward-thinking organisations around the world the chance for expansion by 
establishing new channels and markets for existing products and services, and by developing entirely new offerings.

Ambicionamos, assim, que este paper possa, se não ter pistas para responder a estas perguntas, ser, 
pelo menos, um momento que torna inequívoca a necessidade e a oportunidade de as pôr sobre a mesa.

Este paper tem a ambição de despertar os leitores-decisores para a necessidade de agir criativa-
mente perante um contexto único de mudança, com uma nova escala de relevância.

Algumas destas tendências ditam uma recriação de largo espectro: de valores, de lógicas de sociabili-
dade, de organização de tempo... Por último, da recriação da fórmula de felicidade de cada um. Uma 
fórmula necessariamente menos orientada para o “aspirar ter” e mais orientada para o “aspirar viver”.

Será que as empresas portuguesas estão preparadas para explorar as oportunidades subjacentes 
às tendências de mudança do consumidor em portugal e nos outros países que, tal como o nosso, 
estão sobre influência de uma forte recessão?

Não terá chegado o momento de reconhecer um “novo normal” e de compreender o significado des-
tas tendências para a reconfiguração das propostas de valor e modelos de negócio no futuro próximo?

Fonte: The global consumer opportunity: Are Irish organisations ready?  
An Economist Intelligence Unit report commissioned by Accenture Ireland

the global consumer opportunity

Are Irish organisations ready?

Which oF the FolloWing consumer trends is likely to be the most important For 
your organisation to address?   (% respondents; results by whole sample and by sector)

Inquérito realizado aos 150 líderes das maiores empresas irlandesas

42% 25% 21% 9% 3%
Emerging Frugal Connected Ageing Caring
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Que produtos e serviços oferecemos 
Que ajudam o cliente a conseguir 
uma realização funcional, social 
ou emocional, ou Que o ajudam a 
satisfazer uma necessidade básica?

como é Que os produtos e 
serviços oferecidos criam 
benefícios Que o consumidor 
espera, deseja ou Que o podem 
surpreender?

ELES...

PRODUTOS E SERVIçOS CRIADORES DE gANHOS

criam poupanças que tornam o cliente feliz? 
(i.e. em termos de tempo, dinheiro ou esforço)

produzem benefícios que o cliente espera ou que vão além 
das suas expectativas? (i.e. melhor nível de qualidade, mais 
de algo, menos de algo...)

torna a vida do seu cliente mais fácil? (i.e. acelera a curva de 
experiência, usabilidade, acessibilidade...)

faz algo que o consumidor procura e aprecia? (i.e. bom 
design, garantia, funcionalidades específicas...)

contribui para algo que o cliente deseja muito? 
(i.e. ajuda a atingir um objectivo maior, produz grande alívio...)

ajuda a tornar a adopção mais fácil?  (i.e. custo mais baixo, 
menos investimento, menos risco, melhor design...)

_

_

_

_

_

_

essas realizações são perseguidas para o 
consumidor actuar em que papel...

comprador? 

(i.e. utilização directa do bem para ter 
energia, trabalhar a sua imagem pessoal, ter 
status)

co-creador? 

(i.e.matérias primas para os fazedores ou um 
produto qu tem que ser aplicado de alguma 
forma)

intermediador? 

(i.e. ajudar a dispôr ou a revender um produto)

MARkS & SPENCER

Também o Marks & Spencer, pouco 
conotado como um destino para 
as compras do dia-a-dia, resolveu 
introduzir uma campanha Simply M&S 
que coloca uma selecção de mais de 
500 produtos do que denominou a lista 
de favoritos, com um preço mais baixo. 
“M&S quality now at prices you’ll love” 
afirmam na comunicação.

STARbUCkS

TESCO

PADDy POwER
Depois do encerramento de mais de 900 pontos de venda em 2008, a Starbucks foi forçada a fazer um 
reset ao seu modelo de operação. Além de novos produtos, mais saudáveis e mais orientados para o consumo em 
casa, também a estratégia de comunicação foi recriada. Objectivo principal: (re)fortalecer a ligação ao cliente e compreender 
caminhos de mudança.A estratégia digital foi chave. Tudo começou com a campanha my Starbucks idea. Foi através dela que o 
consumidor reconheceu de que o Starbucks queria mudar e que queria mudar para ir ao encontro daquilo que o cliente procurava. 
A campanha afirmava “Share, Vote, Discuss, See”. Através dela foram recolhidas mais de 100 mil ideias, implementadas mais de 
200 (em Março 2012) e foi criada uma ligação única com o cliente. Mathew Guiste, Director Global de Social Media da Starbucks, 
utilizou como primeiro slide no início de uma apresentação LeaderLab 2011 “the best time to innovate is during a crisis”.

A Tesco, reconhecendo um consumidor com novas necessidades, reinventou a sua marca própria, lançando em 2012 
uma nova linha com a marca “Everyday Value”. Nestes novos produtos há um reforço de qualidade, acima de 
tudo manifestando maior preocupação com a saúde, mas mantendo os preços baixos. “We have listened closely 
to what our customers want and Everyday Value will provide products that taste better, look better and are 
healthier - still at the same great price” refere David Wood, Director de Marketing da Tesco UK. 

Para a Paddy Power o principal player de apostas na Irlanda, 
tornou-se claro que tinha que actuar perante um consumidor 
em mudança. A aposta média dos seus clientes tinha caído 
35% em 3 anos, de €23.58 em 2008 para €15.26 em 2011. 
De acordo com Andrew Algeo, director comercial da empre-
sa “value was becoming disproportionately important to 
customers”. Em resposta, expandiram grandemente o número 
de promoções, incluindo ofertas especiais de money-back, que 
significa que em certas circunstâncias a empresa devolve o 
dinheiro apostado, ou parte dele, a um apostador que perde. 
Os chamados “justice payments” foram considerados uma 
importante ferramenta para expandir a base de clientes e 
fazer face à redução do ticket médio.  

reinvenção
da proposta

de valor
ELES...

como é Que os produtos e serviços oferecidos 
eliminam ou reduzem emoções negativas, 
custos e situações não desejáveis e riscos 
Que os clientes experenciam ou podem 
experenciar antes ou depois da realização de 
uma QualQuer tarefa Que Querem executar?

ALíVIO DAS “DORES”

_

_

_

_

_

_

permitem poupanças? (i.e. em termos de tempo, dinheiro ou esforço)

fazem os consumidores sentirem-se melhor? (i.e. reduz frustrações, 
aborrecimentos, coisas que os preocupam...)

contribui para a resolução de problemas?(i.e. novas ferramentas, 
melhor performance, melhor qualidade...)

reduz consequências sociais negativas que o cliente pode 
encontrar?(i.e. perder a face, poder, confiança ou status...)

elimina riscos que ele enfrenta?(i.e. financeiros, sociais, técnicos...)

limita ou erradica erros comuns?(i.e. erros de utilização...)

Não terá chegado o momeNto de compreeNder o sigNificado destas teNdêNcias 
para a recoNfiguração das propostas de valor No futuro próximo?

Sample



C - The Consumer inTelligenCe lab   .   Tendências de Mudança do consuMidor eM porTugal

nECEssidAdE dE 
humAnizAção

4 MACRO TENDÊNCIAS 
CONTExTUAIS ChAVE
Quando refizemos o exercício de sistematização das tendências, resultou óbvio que há 4 gran-

des temas agregadores, decorrentes do contexto em que vivemos. designámo-las, como já o 

havíamos feito anteriormente, por macro-tendências contextuais.

VIVENDO A NOVA REALIDADE
A partir do momento que os indivíduos vivem esta prolongada realidade de crise e de empobrecimento, 

começam realmente a assumir a “nova realidade” como algo permanente. Este novo normal, à medida 

que se vai impondo, influencia todas as decisões quotidianas e determina um conjunto de mudanças de 

estilo de vida. Começa a ganhar tracção uma certa cultura de austeridade que se manifesta na hiper 

sensibilidade ao preço, na valorização do aforro (= segurança), na rejeição de compromissos de mais largo 

prazo, sejam eles compras a crédito ou cláusulas de fidelização, na reutilização, na reciclagem, etc.

O Frugalismo, as Novas Referências de Status no Consumo, o Live a Little, o Valor de Ser Português, a Saúde 

Infra-Estrutural e a Redescoberta da Casa e do Espaço Público são tendências que têm neste “novo viver” o 

principal motor. 

frugalismo

live a little

redescoberta da 
casa e do espaço 

público

novas referências 
de status no 

consumo

responsabilidade 
social de 

proximidade e de 
envolvimento

valor de ser 
português

hipEr ConECtividAdE

vivEndo A novA rEAlidAdE

da simplicidade 
para a 

produtividade
no dia-a-dia

maior escrutínio 
= transparência 
& autenticidade

saúde infra-
-estrutural

eu sou
um produto

sAúdE E EQuilíbrio 
pEssoAl no CEntroSample
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HIPER CONECTIVIDADE
Os avanços tecnológicos têm vindo a revolucionar o desenvolvimento de novas tipologias de relações entre 

indivíduos / consumidores e entre consumidores e empresas / marcas. A conectividade potencia de facto 

novos modos de vida enquanto veículo de ligação a todos os níveis: desde as relações pessoais e com a 

comunidade, à relação com o país ou com os temas globais.

Como todos os temas “hiper”, a conectividade ganha um lugar central nas discussões e é inevitavelmente 

um alvo de polémica. É nesses extremos que surjem novos comportamentos e necessidades como a 

procura de relações mais autênticas e humanas, como referimos em seguida, ou a necessidade de 

“objectização” de objectos cada vez mais virtuais (i.e. torná-los tácteis, físicos).

NECESSIDADE DE HUMANIZAÇÃO
Em vários domínios existem sinais de que os indivíduos desejam uma humanização das relações. A 

imposição contínua da tecnologia aliada a um contexto de grande descrença nas instituições e nas figuras 

de autoridade, estará na origem de tais aspirações.

Esta procura pelo humano reflecte-se numa certa nostalgia com o passado, que remete o indivíduo para 

um tempo mais seguro, que relaciona com instituições / organizações mais coerentes, mais autênticas, 

mais fiéis aos valores que defendiam. Reflecte-se também na afirmação de disponibilidade em trabalhar 

para o colectivo e na procura de gestos que simbolizem o “bem”.

Para uma organização, ser mais humana pode significar admitir erros (errar é humano), justificar mais 

abertamente opções tomadas (reconhecendo importância ao interlocutor), pedir de forma mais recorrente 

a opinião dos consumidores (revelando proximidade), etc.  

SAÚDE & EQUILÍBRIO PESSOAL NO CENTRO 
Resistindo ao mindset de corte, a saúde e, de forma mais lata, o equilíbrio físico e psicológico do indivíduo, 

tem vindo, de forma cada vez mais evidente, a ocupar um lugar decisivo nas decisões quotidianas dos 

consumidores. 

O indivíduo é chamado a assumir controlo sobre o seu bem estar. São preocupações que ganham relevância 

e atenção não só porque é pressionado e contagiado pela sociedade num conjunto de hábitos ditos saudáveis 

e preventivos, mas também porque reconhece que ter condições físicas e mentais para resistir à Crise e 

vingar a nível profissional e pessoal é hoje um imperativo (vide tendência Saúde Infra-estrutural).

Sample
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