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Esta é já a quarta publicação das Tendências de Mudança do Consumidor Português, uma investigação 

realizada anualmente pelo C-The Consumer Intelligence Lab, iniciada em 2010.

 

Aquela data assinala o início de um período conturbado para o país que, por um lado, torna particular-

mente desafiante a tarefa de tentar projectar o futuro, mas, por outro, encerra uma certeza que confere 

ainda mais relevância à discussão que esta investigação se propõe lançar: a de que a sociedade e, em 

particular, o consumidor, está a mudar de forma acelerada e multi-direccional, impondo às marcas e 

empresas uma especial atenção à realidade e uma nova capacitação interna para abrir o debate e testar 

novas abordagens ao mercado.

 

A partir do “ANTECIPANDO O NOVO NORMAL” que lançámos como mote em 
2012, propomos este ano o “IMPROVISANDO NOVOS NORMAIS”. 
Isto pretende reflectir, em primeiro lugar, a ideia de que, por serem comple-
xas, as mudanças que se vivem vão necessariamente resultar em múltiplas 
soluções e, em segundo lugar, a convicção de que os pontos de equilíbrio que 
hoje sustentam o indivíduo serão provisórios, por força dos constantes estí-
mulos, persuasivos e em rede, a que está continuamente sujeito.  

SOBRE ESTE PAPER

Na realidade, e mantendo a tese de que todos procuram normalidade nas suas vidas, acreditamos es-

tar perante múltiplas normalidades improvisadas, rapidamente sujeitas a um novo impacto, a uma nova 

mensagem, a um novo requisito para a vivência em sociedade.

 

O certo é que se percebe na maioria da população uma atitude pró-activa e um esforço por compreender 

e actuar perante novos cenários. Esse esforço de ajustamento, contínuo e de experimentação, tem natu-

ralmente que ser acompanhado pelas marcas e empresas.
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“ O mundo individualizou-se mas, perante a 
crise, somos obrigados a juntar esforços 
para fazer o que antes conseguíamos fazer 
sozinhos. O medo, a incerteza, a falta de 
recursos, enfim, obriga-nos a um exercí-
cio de humildade que passa por estarmos 
mais atentos ao outro. 

Não existe situação, por mais decadente 
que seja, que não traga algo de positivo. É 
normal que fiquemos atolados na desespe-
rança perante um mundo que nos mentiu 
(...) será melhor procurar (...) o que pode-
mos redefinir nas nossas vidas. 

Esta reflexão tem como prioridade mudar 
o paradigma de felicidade apoiada no ter, 
que nos impingem desde crianças e que 
alimenta um sistema que nos devora. Será 
que não podemos Ser mais Tendo menos? 

Isto não significa aceitarmos a pobreza, 
mas sim constituirmo-nos como criadores 
do nosso percurso de sucesso ao invés de 
aceitar que este nos seja imposto de fora. 

O que é ter sucesso? (...)
Assumirmo-nos como consumidores mais 
atentos, valorizar o nosso tempo, parar de 
quando em vez para nos questionarmos 
se em troca de determinado “prémio” es-
tamos a sacrificar valores que nos eram 
essenciais (...) não confundir estatuto so-
cial com poder de compra…

Em suma, esta crise tem de servir para 
alguma coisa! Que seja então para não 
aceitarmos que nos digam que não pode-
mos fazer as coisas de outra maneira. (...) 
Assumamos então nós os riscos de im-
provisar, inovar, fazer de modo diferente 
e, se falharmos… bom, cá estamos para 
começar de novo!

Workshop Tendências 2013

Ângela, 44 anos, Porto, participante em workshop

AS TENDÊNCIAS C 2013:
IMPROVISANDO NOVOS NORMAIS
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Em 2011, perante o desembarque da Troika e antevendo a abrangência das medidas de austeridade anun-

ciadas pelo novo Governo, o C decretou a afirmação da Nova Realidade. Os portugueses seriam impacta-

dos por um esforço de ajustamento sem precedentes na sociedade actual. Todos, sem excepção. O futuro 

seria inevitavelmente diferente.

Decorridos dois anos, a nova configuração da realidade já foi totalmente adquirida pelos portugueses; 

acabaram-se os tempos de ilusão. Hoje (quase) todos têm claro que já nada pode ser dado como certo.  

Este cepticismo em relação ao futuro foi confirmado nos Workshops que fundamentaram a presente in-

vestigação. Num processo de catarse, os participantes expiaram as culpas: não de outros, mas sobretudo 

“nossas” - da nossa ingenuidade, da nossa inércia, do nosso consentimento calado, da forma preguiçosa 

com que delegámos nos outros o nosso destino. 

“O que é hoje não é amanhã. E estamos conscientes das razões que nos trouxeram até aqui.” Esta nova 

consciência configura a base de partida para a reconstrução dos modos de vida em que os portugueses 

empreenderam. Uma consciência que os obriga a reconfigurar valores, a reavaliar estilos de vida, a ree-

quacionar consumo e a recuperar aprendizagens que achavam perdidas. E que, fazendo duvidar de tudo o 

que está estabelecido, alimenta o fortalecimento das redes e a confiança nos pares.

Seja pelo descrédito dos políticos, a descrença nas instituições ou pela simples necessidade de se rein-

ventar, a sociedade está a organizar-se. “Há um fortalecimento da sociedade civil, das pessoas se organiza-

rem e conseguirem fazer coisas.” Em tempos adversos, as pessoas estão a encontrar soluções alternati-

vas. E parecem aspirar a coisas diferentes. 
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Independentemente da alteração de valores, de padrões de consumo, de escolhas, de opções individuais, de 

selecção, de auto-crítica, etc., para mim é inegável, apesar de tudo isto e apesar da liberdade de opção que 

temos, que o pressuposto base é o consumo; o consumo faz parte da sociedade porque nós continuamos a 

consumir. Portanto, nós mudámos mas sempre como uma sociedade de consumo.” 

Ana Patrícia, 35 anos, Lisboa, participante em Workshop

Numa analogia literária, o contexto relembra o mundo de Cândido (o Optimista), a personagem de Voltaire 

que, vivendo no “melhor de todos os Mundos possíveis” e tendo sido educado na crença de “tudo se dirigir 

para o melhor dos fins”, se vê atingido pelas maiores desgraças. Sem resposta para as suas angústias, 

e inspirado por um agricultor que lhe pareceu ter melhor sorte que os Reis que conhecera, descobre no 

trabalho comunitário, onde todos colaboram exercendo os seus talentos, “o único meio de tornar a vida 

suportável”. A solução para os males da pequena sociedade que integrava acabou por residir na capaci-

dade de, mobilizando esforços, cultivar um jardim comum.

É esta nova capacidade de organização do colectivo que sustenta a tendência que este ano é introduzida 

pela primeira vez no estudo das Tendências de Mudança do Consumidor - a ECONOMIA PEER 2 PEER - e 

que, tendo manifestações a vários níveis, vem reforçar outras tendências que têm vindo a ser exploradas, 

como o FRUGALISMO ou a RESPONSABILIDADE SOCIAL DE PROXIMIDADE E DE ENVOLVIMENTO.

Nas conversas tidas percebemos que os tempos não são apenas de incerteza mas também de paradoxos 

ou, nas palavras de um dos participantes, da “convivência das contradições absolutas”: se por um lado 

se reclama liberdade e aumenta a intolerância nas relações pessoais, por outro aceitam-se condições 

precárias em empregos que ninguém se pode dar ao luxo de perder e criam-se situações de dependência de 

terceiros para sobreviver à crise. De certo modo, uma evidência de que há uma recorrente cedência de con-

quistas, mas que é tacitamente aceite como parte integrante de um processo de reinvenção e aprendizagem.

A mesma ideia de contradição se poderia aplicar ao excesso de informação e de solicitações que os par-

ticipantes denunciaram, por oposição à falta de tempo que parece sufocar a vida moderna – a expressão 

de um fenómeno de aceleração que está na base da tendência de PRODUTIVIDADE 3.0, e que alimenta a 

necessidade de procura constante de novas experiências.

Resultou também da investigação, não obstante estar em permanente reavaliação de necessidades e 

prioridades, que a sociedade continua a evoluir como sociedade de consumo. 

“
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Os portugueses permanecem consumidores activos, mas convocam mais argumentos e reflexão para o 

processo de compra; revelam uma nova inteligência no consumo, e uma crescente predisposição para 

desconstruir a oferta e experimentar novas soluções. E como, à medida que improvisam, vão descobrindo 

novas formas de acesso, estão menos disponíveis para consumir produtos e serviços que não acrescen-

tem ao que já conseguem garantir por outros meios. É a era do CONSUMIDOR FAZEDOR, agora conquis-

tando espaço às marcas e aos distribuidores.

Intimamente relacionado com estes comportamentos estão o que designámos de NOVOS VALORES NO 
CONSUMO, a tendência que este ano vem substituir, por apropriação e não por negação, as “novas refe-

rências de status no consumo”, numa abordagem mais abrangente e que congrega também o “valor de 

ser português”.
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Para muitos consumidores, a crise parece estar a ser uma oportunidade para 
se reinventar e redescobrir. Estão a fazê-lo com o positivismo de quem sabe 
que a resignação pode representar o fracasso. “Do or die” - disseram.

Assumem os seus sacrifícios pessoais como um mal que, oportunamente, 
vem por bem da sociedade. Estão de peito feito. E vão acenando em consen-
timento da expressão “prefiro o optimismo da acção que o pessimismo das 
ideias”. 

Para as marcas, o desafio extravasa o óbvio. Já não basta que reformulem 
produtos e comunicação. Têm que estar à altura de novas exigências, têm 
que mostrar merecer o benefício da dúvida, têm que se explicar, mostrar pro-
pósito – e um propósito necessariamente comprometido com o colectivo. É 
preciso que, também elas, cultivem o nosso jardim.
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As duas tendências representam as principais 
forças de mudança e derivam do contexto - no 
caso, da conjuntura económica e dos desenvol-
vimentos tecnológicos. Não obstante serem fac-
tores de transformação exógenos ao consumi-
dor, têm sobre ele enorme impacto.

São tendências visivelmente transversais, mas 
que decorrem de uma necessidade individual de 
auto-preservação face à turbulência e complexi-
dade do contexto.

4 MACRO TENDÊNCIAS
Como vem sendo habitual, as tendências mapeadas foram organizadas e seleccionadas tendo como 

panorama de fundo o que no C designamos de Macro Tendências. Estes macro temas procuram es-

pelhar as grandes forças que aparentemente explicam mudanças de comportamento nos consumi-

dores, depois manifestadas na forma como interagem com as marcas ou nas expectativas que nelas 

depositam. Este ano, por assumirmos que mantêm actualidade e pertinência, quisemos recuperar as 

mesmas 4 macro tendências identificadas em 2012.

VIVENDO A NOVA 
REALIDADE

NECESSIDADE DE 
HUMANIZAÇÃO

HIPERCONECTIVIDADE
SAÚDE E EQUILIBRIO PESSOAL 

NO CENTRO
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