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TENDÊNCIAS DE MERCADO: SUA IMPORTÂNCIA PARA 

INVESTIDORES E EMPREENDEDORES 

Para quem pensa em começar um novo empreendimento nos dias atuais, 

a análise de mercado é uma das primeiras e principais etapas do projeto. É 

graças a ela que o investidor vai poder ter uma noção se haverá público para 

consumir seu produto ou serviço. 

Atrelado ao estudo da análise de mercado, há o estudo das tendências de 

mercado, que são os setores e negócios que têm maiores chances de ter 

mercado consumidor. Segundo Kotler (2000), tendência de mercado é uma 

direção ou uma sequência de eventos que tem determinado impulso. 

O investidor ou empreendedor, além de ter que conhecer esses perfis do 

mercado, deve também entender do comportamento do consumidor. Segundo a 

especialista em marketing do SEBRAE, o mercado está sendo obrigado a 

entender como os clientes fazem suas escolhas, também chamadas de 

tradeoffs. Ainda segundo ela, o consumidor está mais exigente e procura por 

serviços e produtos práticos, que oferecem um baixo preço e comodidade. Isso 

faz com que atualmente, os setores que mais despontam como tendência são o 

de alimentação e bebidas. Como já citado anteriormente, a demanda do 

consumidor é por qualidade unida à praticidade e bom preço. 

Ao contrário do que muita gente pensa, há muita ciência por trás daquilo 

que faz o consumidor tomar determinadas decisões. Segundo Administradores 

(2017), existem várias teorias pra explicar o comportamento dos consumidores. 

Antes de tudo eles são humanos, e são influenciados pelo ambiente, cultura, 

educação, família e condição social. Há também o fator pessoal que pode 

determinar os hábitos de consumo do indivíduo. Juntamente ocorre o fator 

psicológico, que explica o comportamento humano através das necessidades do 

indivíduo, e todo processo de decisão baseia-se na percepção das necessidades 

satisfeitas, por exemplo, necessidades de reconhecimento, valor e integração. 
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A seguir estão apresentadas as principais tendências de mercado, 

segundo o SEBRAE (2017): 

 Raw food, ou comida crua (consiste na venda de alimentos frescos e naturais). 

 Serviços de entrega de alimentos em casa. 

 Negócios no setor de bebidas especiais, como cerveja premium. 

 Negócios voltados para saúde e bem-estar, especialmente para idosos, visto o 

aumento da população de terceira idade no país. 

A figura 1 a seguir mostra alguns dados sobre a cerveja premium no 

Brasil. 

 

 

Figura 1: cerveja especial no Brasil 
Fonte: Globo Rural, 2016 

 

Investir em uma tendência de mercado, significa apostar contra aquilo que 

já é convencional. Quando o empreendedor resolve ir no convencional, a 

vantagem é que ele terá ao seu lado o comodismo de um mercado já conhecido 

pelo consumidor, dessa forma, ele não precisa convencer o consumidor a 

experimentar o novo. No entanto, terá de enfrentar a guerra de preços contra 

seus concorrentes. Ao apostar em alguma tendência, a guerra de preços deve 
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ser menos intensa, entretanto o empreendedor terá de convencer o consumidor 

a experimentar seu produto, até então relativamente desconhecido. (SEBRAE, 

2018) 

Kotler divide as tendências de mercado em três tipos diferentes: 

modismos, tendências e megatendências. O primeiro é designado como uma 

tendência de curta duração, com pouco relevância cultural. Algo que pode gerar 

um lucro para determinadas empresas durante um curto período de tempo. A 

tendência se mostra como algo mais consistente, que deve durar muito mais 

tempo do que o modismo, e seus impactos são culturalmente muito mais 

significativos. Já as megatendências obviamente são mais relevantes ainda. 

Tem uma abrangência bem maior e são verdadeiras mudanças econômicas, 

sociais, culturais, tecnológicas, etc. Um exemplo de megatendência são os 

carros inteligentes que estão sendo desenvolvidas pelas principais empresas do 

Vale do Silício, como Apple, Google, Tesla, entre outras. (Mindminers, 2017) 

Para se ter uma visão mais clara sobre as tendências de mercado e 

conseguir mapeá-las melhor, existem ferramentas que ajudam a identificar de 

uma maneira mais eficiente quais são as tendências. São exemplos delas o 

Google Adwords Keyword Tool, Google Alertas, Google Trends e as próprias 

redes sociais. 

Ainda segundo Mindminers (2017), conhecer as tendências de mercado 

contribui para que possa ser desenvolvidos planos de marketing mais eficientes 

para a empresa. Já que dessa forma o empreendedor poderá enxergar 

possibilidades de mudança. Ter essas informações antecipadamente permite 

desenvolver produtos e estratégias que darão uma grande vantagem 

competitiva. 
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