
ilu
st

ra
çã

o:
 N

un
o 

N
et

o/
W

H
O

the
consumer 
intel l igence
lab

SET 2010

Sample



Sample



Introdução

Como investigamos as Tendências? O processo “laboratorial” C

A importância de perceber as tendências “na boca dos consumidores”

Análise do ciclo de vida

As Tendências C

Enquadramento Sócio-Demográfico relevante

Conceitos & Metodologia

3

2
1

4
2010: A interiorização da incerteza e o controle da proximidade

Frugalismo

A Redescoberta da Casa

Simplicidade no dia-a-dia

Novas Referências de Status no Consumo

O Consumidor Fazedor

Saúde Infra-estrutural

Responsabilidade Social de Proximidade

Em resumo

Autenticidade

2 macro tendências contextuais chave

Recentramento

Ajustamento do overspending

Anexo Metodológico5
Estudo quantitativo

Estudo qualitativo

Bibliografia

Focus groups

Sample



A parábola das cinzas 
vulcânicas

Imaginemo-nos num aeroporto. Queremos voltar para X, onde vivemos, mas o 

espaço aéreo está fechado e não há previsões de ser aberto. Entretanto, 

desmarcados todos os nossos planos em X, fazemos novos planos para estar 

mais uns dias em Y… planos que não sabemos se vamos conseguir cumprir, 

pois eventualmente o espaço aéreo poderá ser aberto e podemos regressar a 

casa.

Pode também surgir a oportunidade de irmos para Z e depois tomarmos outro 

transporte para X. Nesse processo, conheceremos certamente pessoas com o 

mesmo problema que nós e daí poderão surgir novos planos e oportunidades, 

novas necessidades e novas descobertas.

A nossa vida está em stand-by… com muitas alternativas, muitos caminhos e 

com novas ferramentas. Não conseguimos antecipar o nosso dia de amanhã e 

começamos a não querer pensar num futuro em que pouco controlamos, mas 

não podemos parar de existir, de querer ser felizes.
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Introdução
Acreditamos na importância do estudo das tendências de mudança do consumidor como 

uma ferramenta chave para qualquer marketeer antecipar a evolução das necessidades e 

dos valores desse consumidor. Por isso o C propõe-se construir um paper anual sobre 

este tema.

Estamos conscientes de que as tendências realmente significantes não têm relevância 

apenas durante 1 ano de calendário. Muitas das mudanças que trazemos este ano à 

discussão serão, por isso, continuamente monitorizadas e estarão provavelmente 

connosco durante os próximos estudos. Mantemos a filosofia de laboratório e de teste de 

hipóteses que caracteriza o C.

Se normalmente fazer previsões relativamente ao futuro é difícil, mapear e analisar 

tendências no presente ano, de crise e de incerteza, foi um desafio de elevada responsa-

bilidade.

Acreditamos que a força do “contexto” se impõe e dificulta grandemente a projecção do 

indivíduo, das suas necessidades e das suas vontades. Daí termos criado a “Parábola das 

Cinzas Vulcânicas”, uma analogia que nos parece retratar muito bem o estado de alma do 

consumidor actual, que tem a sua vida em stand-by até saber para onde vai, para onde 

pode ir, quando, e de que forma o pode fazer…

Avançámos para esta investigação com a consciência desta dificuldade. Grande parte das 

hipóteses colocadas em estudo, derivam de comportamentos que foram em certa medida 

suscitados pela Crise, e reflectem forças de mudança determinantes no médio e longo 

prazo… o recentramento, o frugalismo, a redescoberta da casa, um novo status no 

consumo, etc.

Outras forças de mudança que já se têm vindo a observar nos últimos anos, principal-

mente as que se prendem com as utilizações da tecnologia ou com o consumo de bens e 

serviços na área da saúde & bem-estar, prevalecem na nossa lista na medida em que 

elas próprias encerram hoje importância redobrada.
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Quais as tendências em estudo 
no âmbito do projecto C ?

Tendências que condicionam o comportamento dos indivíduos como consumidores, quer 

de forma explícita, em alterações das suas formas de actuar perante as marcas e as 

propostas de valor, quer no que se prende com a afirmação de novas necessidades que 

possam ser exploradas pelas empresas.

Ano após ano, o C vai explorar os sinais de mudança, incluindo “modas”, numa perspec-

tiva de compreender quais os temas que poderão vir a definir o modelo de vida dos 

portugueses no futuro próximo.

Não conseguimos fazer futurologia, mas acreditamos que é do cruzamento entre o 

conhecimento que vamos adquirindo dos consumidores e o conhecimento que vamos 

adquirindo das empresas, que podemos antecipar caminhos de mudança.

A generalização de uma tendência acaba por ser sempre um processo que envolve vários 

actores além do consumidor: tem que ser adoptada pelas empresas, pelo Estado, visível 

nos produtos que vendem e nos serviços que prestam. 

O C teve ainda em atenção que as tendências em estudo fossem relevantes para o perfil 

de indústrias representado na Comunidade C 2010.

Tendência é a direcção genérica na qual 
uma qualquer coisa se desenvolve e   para a 
qual evolui de forma sustentada

5

Sample



A metodologia adoptada para estudo das tendências passa fundamentalmente por quatro etapas. 

Como investigamos as Tendências? 
O processo “laboratorial” C

Criação de bases
Discussão aberta em torno das mudanças 

na sociedade portuguesa que o C tem vindo 

a observar e a estudar – o Macro e o Micro;

Benchmark/ análise de listas históricas e 

research secundário para mapeamento e 

compreensão de ciclos de vida de tendên-

cias;

Criação de uma Lista-base de tendências 

para estudo;
(Ver Fichas Técnicas em Anexo Metodológico)

Ouvir o Consumidor
Estudo Qualitativo: estimulação do debate 

em torno de mudanças comportamentais 

actuais e expectativas de futuro. Validação 

de hipóteses de trabalho que decorrem da 

Lista-base.

Estudo Quantitativo: validação e 

dimensionamento das tendências e dos 

comportamentos implícitos.

Co-Criação: 
brainstorming
Discussão alargada em sede de comunidade 

C das tendências/ hipóteses colocadas e 

co-criação conjunta de caminhos de mudança; 

Construção da Visão C

Sistematização e validação dos resultados 

da Co-Criação;

Construção e documentação final das 

Tendências C.
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A utilização de uma metodologia que favorece a auto-análise crítica faz do estudo qualita-

tivo a peça fundamental para revelar necessidades latentes ainda não atendidas. O perfil 

dos entrevistados (indivíduos informados e com opinião formada) facilita também a 

investigação sobre a sua envolvente e a sociedade em geral. 

Numa fase final dos Focus Groups, a discussão assumiu um carácter mais prospectivo. 

Forçar um olhar sobre o futuro pretende confirmar a expressão que cada um confere ao 

seu presente. Neste estudo em particular, dado o peso da actual conjuntura, esta reflexão 

ajudou grandemente a confirmar a força ou perenidade de cada tendência testada. 

A importância de perceber as 
Tendências “na boca dos 
consumidores“

1 Investigação sobre principais 

mudanças que ocorreram no 

último ano.

2 Lançamento de tópicos 

específicos para discussão 

tendência a tendência.
3 Estimulação de um “olhar” 

sobre si. Novos comporta-

mentos e novas necessidades.

4 Estimulação de um “olhar” 

sobre os outros, o círculo pró-

ximo e a sociedade em geral.
5 Tentativa de explorar como se 

projectam no futuro.

Grupos de 8 pessoas
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O C pretende avaliar o momento evolutivo de cada tendência, compreendendo a força da 

sua expressão na sociedade portuguesa e o sentido, crescente ou decrescente, dessa 

expressão.

Para tal, o C cruza fundamentalmente dados que resultam do estudo quantitativo realizado 

com outros dados complementares do mercado que revelam a adopção de determinados 

comportamentos ou a manifestação das necessidades subjacentes identificadas.

Normalmente, uma tendência 

nasce no seio de grupos de 

consumidores mais maduros 

ou, de certa forma, “Inova-

dores”. Só depois de alastrar 

aos chamados Líderes de 

Opinião (ou influenciadores) – 

inclui-se também aqui o 

envolvimento das instituições 

e das empresas – entrará num 

estágio de massificação.

No entanto, há inúmeras 

tendências que não respeitam 

este ciclo, registando descon-

O C classificará cada tendência de acordo com cinco estágios / momentos diferentes:

Análise do ciclo de vida 

  Ascendente
Relevante Stand-by MaturidadeEarly Signs Radicalização

Fashion
Innovators

Opinion
Leaders

Late
Adopters

LaggardsMasses

tinuidades ou nunca chegando a alastrar pela 

totalidade da população.

No presente estudo, vamos colocar em evidência as 

tendências que estão em sentido ascendente e que 

deverão marcar as agendas de marketing no curto 

prazo.

Fonte: “Basic, Fashion and Fad products Life Cycle”, 
Cornell University 2007

Sample



9

Sample



Enquadra-
mento Sócio-
-Demográfico 

relevante
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Identificámos 4 tendências socio-demográficas chave que 

definem o cenário base para a vida dos consumidores. São as 

forças que, acreditamos, mais poderão contribuir para o cresci-

mento ou a consolidação das novas necessidades e comporta-

mentos que em seguida estudamos. São factores de contexto. 

Com a acuidade com que se afirmam, são de facto o texto, o 

cenário em que o consumidor existe. Em grande medida, 

o consumidor vai mudar porque estas mudanças macro se estão 

a manifestar.
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1. População sem aumentos 
de rendimento disponível 

Um dos factores radicalmente diferentes entre o passado recente e o futuro próximo é o 

que se prende com a convicção de que o rendimento disponível dos Portugueses vai 

estagnar e que o acesso ao crédito vai ser bastante condicionado.

Para uma sociedade que, de forma célere em apenas 25 anos, cresceu com o consumo e 

evolui consumindo, que em tudo o resto ainda é uma sociedade pobre e pouco evoluída, 

coloca-se uma questão central: 

De onde virá a noção de evolução e de conquista nos próximos anos? 

Acreditamos que esta estagnação do rendimento será um enorme motor de mudança.

2. Aumento da complexidade 
de rendimentos

Para um número significativo de portugueses, sobretudo para muitos jovens, o mundo do 

emprego estável, o mundo “do contrato sem termo”, será cada vez menos uma realidade. 

Na verdade já não o é actualmente.

As dinâmicas de rendimento terão novas “fisionomias”. Questões como a economia 

paralela, actividades de subsistência, trabalhos temporários, vão certamente crescer em 

contextos de desemprego elevado.

Será que ausência de certezas quanto ao rendimento dita novos comportamentos de 

consumo e de poupança? Como será gerir a vida com este grau de risco adicional?

 C - The consumer intelligence lab . Tendências 2010
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3. Elevado desemprego durante 
um longo período

A taxa de desemprego atingiu o patamar dos 10%, estabilizando num máximo histórico. 

A previsão de crescimento do desemprego até 2011 é uma realidade e tudo leva a crer, 

segundo vários especialistas em mercado de trabalho (como Margarida Chagas, docente 

no ISEG-UTL, ou Pedro Portugal, do Banco de Portugal), que existirá grande dificuldade 

de absorção de muitos dos actuais desempregados e que o problema deverá persistir 

no médio-longo prazo.

São cerca de 700 mil famílias afectadas. Como vai ser a vida destas pessoas? Que espaço 

de mudança têm?

4. Aprofundar de diferenças 
entre gerações

Se a tecnologia e a mudança acelerada do mundo já induziam um gap geracional, esta 

Crise parece estar inequivocamente a contribuir para o agravamento dessa realidade.

As gerações mais jovens vivem um momento de total incerteza e estão literalmente a 

adiar a sua vida – o casar, o ter filhos, a compra de casa. Essa mudança radical face à 

estabilidade da geração que os precedeu não os assusta (pelo menos, tanto quanto seria 

expectável). Não fazem planos de longo prazo e parecem estar preparados para todos os 

desafios de um mundo global e em mudança.

Definitivamente, desenha-se um grande fosso entre a geração do “emprego para a vida” e 

dos planos a longo prazo  e uma geração que vive a indefinição do dia de amanhã.
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No passado recente a incerteza ganhou densidade na vida dos Consumidores – está a 

deixar de ser uma sensação de angústia, para se tornar num dado da Vida. São muitas as 

experiências e observações que convergem para o mesmo sítio : incertezas económicas 

gerais e de empregabilidade e rendimento das famílias, incertezas sociais e de políticas 

públicas de longa duração, incertezas culturais sobre onde andam os valores conhecidos, 

incertezas na interacção entre o global e o local.

Os consumidores portugueses aprendem depressa, serão bons exemplos para uma 

próxima reedição do Blink de Gladwell (1). Que venha a Incerteza, então! Os mais novos já 

o tinham entendido e ela fazia parte do “modelo de negócio” dos seus futuros. Os mais 

velhos precisaram de ver um pouco mais, testar a consistência da Incerteza. Já está! A 

Incerteza está interiorizada.

Os portugueses, na sua dupla qualidade de cidadãos e consumidores, mantêm activa 

uma característica historicamente demonstrada: a capacidade de adaptação. Sobretudo, 

são pouco dados à depressão psicológica (o aumento do consumo de anti-depressivos 

indica essa disponibilidade de enfrentar o tema, e não a desistência…). Um novo contexto 

implica uma nova resposta no jogo da procura constante de equilíbrios.

À CERTEZA DA INCERTEZA RESPONDE-SE COM A SEGURANÇA DA PROXIMI-

DADE – AS REDES PRIMÁRIAS DE SOCIABILIDADE, AS GEOGRAFIAS DA VIZI-

NHANÇA, A REDESCOBERTA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, A CASA CADA VEZ 

MAIS EQUIPADA PARA SER UM TERRITÓRIO DE SEGURANÇA ABERTA, DE 

COMUNICAÇÃO LIVRE. 

A Interiorização da Incerteza 
e o Controle da Proximidade

2010: 
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