
Sete principais condutores do 
comportamento do consumidor 

que irão definir os mercados 
globais pelos próximos 10 anos.

Tendências Globais  
do Consumidor 2030

20
30



A Mintel é especialista 
em identificar o que 
consumidores querem e 
por quê. Por isso somos 
melhor capacitados 
para prever com 
precisão tanto o futuro 
do comportamento do 
consumidor quanto o  
que isso significa para  
as marcas.

Neste ano, decidimos dar 
um passo a mais em nossas 
previsões sobre o futuro dos 
mercados consumidores 
globais ao incorporar sete 
fatores essenciais que 
conduzem as decisões de 
gastos do consumidor: bem-
estar, arredores, tecnologia, 
direitos, identidade, valores  
e experiências. 

A partir desses sete condutores 
do comportamento do 
consumidor, e contando com 
o apoio de nossa ampla base 
de dados sobre o consumidor 
e o mercado, apresentamos 
uma série de informações 
(econômicas, demográficas, 
tecnológicas, políticas, sociais 
etc.) a fim de analisar o 
impacto que a mudança dos 
ambientes internos e externos 
tem na motivação e na escolha 
do consumidor, assim como seu 
comportamento subsequente. 

Desse ponto, observamos 
e identificamos conexões 
essenciais entre 
desenvolvimentos, padrões e 
rupturas no comportamento 
do consumidor. Colocamos 
isso dentro de um contexto 
para compreender melhor 
o que isso significa para – e 
como poderia inspirar – as 
decisões comerciais dos 
nossos clientes em diferentes 
indústrias, categorias, focos 
demográficos e outros  
temas globais. 

Essa é uma abordagem 
exclusiva da Mintel. A 
combinação de dados 
do consumidor e do 
mercado, análise preditiva, 
recomendações de 
especialistas e insights 
orientados para a ação fará 
com que você tome melhores 
decisões comerciais. 

Embora extenso, o que você 
vai ler a seguir não é exaustivo. 
Para insights e análises mais 
completas e profundas sobre 
os 7 Condutores de Tendências 
Mintel, por favor, visite brasil.
mintel.com e entre em contato. 
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Bem-estar
Em busca de saúde física e mental. 
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Ao contrário, o 
principal motivador 
do comportamento do 
consumidor parece ser 
uma abordagem holística 
baseada em conveniência, 
transparência e valor.

Bem-estar não é mais simplesmente querer 
cuidar de si mesmo em termos gerais. 
Também não se trata de uma mudança 
total de estilo de vida ou adotar um regime 
intenso. Ao contrário, o principal motivador 
do comportamento do consumidor 
parece ser uma abordagem holística 
baseada em conveniência, transparência 
e valor. As pessoas estão se tornando 
mais familiarizadas com – e ao mesmo 
tempo se questionando sobre – produtos 
e ingredientes que prometem soluções 
previamente restritas ou desconhecidas. 
Ao mesmo tempo, existe uma demanda 
crescente por produtos que melhorem a 
qualidade de vida em vez de simplesmente 
provocar mudanças superficiais. Estamos 
observando questões como atenção plena 
(mindfulness) e movimento consciente se 
tornarem predominantes em estilos de vida 
mais ocupados. Além disso, percebemos 
que as barreiras para a compreensão 
do bem-estar emocional e mental estão 
sendo desconstruídas.

Existem oportunidades para as marcas se 
tornarem parceiras de bem-estar dos seus 
consumidores. Embora as abordagens de 
mercado de massa e modelos de consumo 
padrão ainda preservem seu valor, 
veremos o crescimento de soluções sob 
medida que visam alcançar as diversas e 
díspares necessidades dos consumidores. 
Ao passo que os estilos de vida se tornam 
mais fluidos e não-lineares, encontraremos 
soluções direcionadas para as diferentes 
etapas da vida, em vez de respostas 
que reformulam ou visam necessidades 
de bem-estar específicas baseadas 
exclusivamente em idade. 

O Spa Anantara em Bangkok oferece um tratamento de beleza  
anti-poluição usando produtos Biologique Recherche. 

Source: Anantara 

O café Pet Loss, para donos que estão de 
luito por terem perdido seu pet, em Tokyo, 

oferece aos seus clientes a oportunidade de 
compartilhar lembranças e se recuperar  

de suas perdas. 
Source: The Japan Times
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A start-up 
francesa de 

tecnologia 
WINTUAL cria 

janelas virtuais que 
conectam espaços 

sem janelas ao 
mundo exterior 

com o propósito 
de melhorar o 

humor das pessoas 
e os ecossistemas. 

Source: wintual.fr

Optune, da 
empresa japonesa 
de cuidados para 
a pele Shiseido, 
oferece um regime 
personalizado de 
cuidados para a 
pele ao monitorar  
a saúde, o ambiente 
e problemas de pele 
do usuário.  
Source: Cosmetics 
Design Asia

Uma instalação de girassol 
no Largo da Batata, em São 
Paulo, em setembro de 2019 
tinha por objetivo aumentar a 
conscientização da importância 
de romper com o estigma  
social da depressão.  
Source: salvadepalmas.com.br

O que está  
acontecendo agora?
Os consumidores estão buscando 
soluções holísticas que se distanciem 
dos resultados instantâneos. Manter 
uma boa aparência é importante 
para muitos consumidores, mas as 
considerações sobre os benefícios a 
longo prazo da saúde física, mental 
e emocional estão aumentando. 
Uma consciência maior sobre os 
fatores ambientais está criando 
uma demanda por produtos que 
impreterivelmente tratem essas 
questões. À medida que o estresse 
se torna cada vez mais reconhecido 

como uma preocupação essencial 
de saúde, existe uma expectativa 
de que as marcas e as organizações 
ajudem os consumidores a lidar com 
as causas. Finalmente, a tecnologia 
no campo fitness está criando 
oportunidades para que as pessoas 
se mantenham saudáveis em 
espaços menores, ao mesmo tempo 
em que se mantêm conectadas  
com os outros. 

Existem oportunidades para as marcas 
se tornarem parceiras de bem-estar 
dos seus consumidores.
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Soluções convenientes 
e não intrusivas para o 
bem-estar em casa, desde 
chuveiros com filtragem 
e economia de água até 
ventiladores com filtro  
anti-ruído.

Produtos de beleza e 
cuidados pessoais menos 
focados na melhoria ou na 
mudança da aparência e 
mais dedicados ao bem-
estar interno e externo.

Produtos que promovam 
benefícios à saúde mental 
devem ganhar mais espaço.

Ampla adoção de 
ingredientes sintéticos e 
criados em laboratório.

O consumo de álcool  
seguir caindo entre o 
público jovem, com 
aumento significativo  
de popularidade das 
bebidas funcionais.

A crescente 
conscientização sobre 
fatores ambientais 
está criando uma 
demanda por 
produtos que 
tenham um cuidado 
antecipada em 
relação a  
essas questões. 

O que vem a seguir?
Longevidade e conveniência vão convergir 
conforme os consumidores buscam bem-
estar em tudo o que fazem. A automatização 
vai criar tensões na segurança do emprego, 
mas vai trazer também oportunidades para 
padrões laborais mais saudáveis. Água e ar 
limpos se tornarão um diferencial e a demanda 
por conveniência ocasionará o aumento 
dos sistemas de filtragem domiciliar para 
criar ambientes seguros. Também veremos a 
demanda por soluções individuais começar 
a impactar modelos tradicionais de consumo 
de alimentos, com os kits de refeições 
personalizadas e substitutos alimentícios se 
tornando mais e mais comuns. Exercícios de 
atenção plena e movimento consciente vão se 
tornar tão importantes quanto exercícios físicos.
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O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:

Um vasto reconhecimento dos 
benefícios das soluções de 
beleza, bebidas, alimentos e 
cuidados pessoais com base 
no tipo sanguíneo.

Início do crescimento de 
maneiras alternativas de 
trabalho e estudo para 
compensar o estresse da 
ameaça da automatização.

Kits de teste de 
DNA caseiros 
devem se tornar 
comuns na área 
de bem-estar 
personalizado, 
desde dietas até 
soluções para 
pele e cabelo.

Mudanças 
governamentais 
sobre o consumo 
de água, focando 
na filtragem e 
na economia da 
mesma.

Consumo de carne vermelha 
deve deixar de ser comum 

para ser artigo de luxo, até 
se tornar tabu.
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O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:

Posse de veículos 
automotores 
diminuindo conforme 
o espaço físico e o 
impacto ambiental 
da poluição do ar 
tornam-se prioridade.

Desenvolvimento da 
micro-robótica na 

corrente sanguínea 
para prevenir 

proativamente e 
antecipadamente 

possíveis ameaças.

Ar limpo como diferencial para 
comerciantes de rua, locais de 

eventos e prédios públicos.

Mudanças 
geopolíticas 
e de 
superpopulação 
criando novas 
formas de viver 
em comunidade, 
com recursos 
e ambientes 
compartilhados 
tornando-se 
essenciais.
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Arredores
Sentindo-se conectado com o ambiente externo.
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Caso, conforme previsto 
pelas Nações Unidas, 
a população humana 
alcance 8,5 bilhões de 
pessoas até 2030, todos 
iremos procurar melhores 
formas de maximizar 
o espaço que temos e 
criar novas maneiras de 

compartilhar recursos 
limitados. A necessidade 
vai impulsionar a política, 
a ciência e a economia 
a inovar através de 
caminhos mais éticos. 
Essa necessidade será 
condicionada não  
somente pelo estresse  

A megacidade futurística da Arábia Saudita, NEOM, 
tem 33 vezes o tamanho da cidade de Nova York;  
a ser inaugurada em 2020. 
Source: kcrw.com

na população, mas também 
pelo imperativo de aprender 
a lidar com uma nova 
realidade climática. O 
avanço das comunicações 
vai facilitar a colaboração 
entre as pessoas além das 

esferas nacionais. Além 
disso, a tecnologia será 
usada para compartilhar 
conhecimento de como 
inovações sociais disruptivas 
com foco local podem criar 
economias sustentáveis.

A necessidade vai impulsionar a política,  
a ciência e a economia a inovar através 
de caminhos mais éticos.

O primeiro eco parque 
flutuante de uma milha 

de extensão que contém 
jardins e florestas, o “Wild 
Mile”, será inaugurado no 

rio Chicago em 2020.  
Source: wildmilechicago.org
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Cada vez mais as grandes cidades vão 
aumentar o valor do metro quadrado. 
Enquanto isso, as pessoas precisarão 
se tornar mais móveis à medida que 
o trabalho muda para um formato de 
projetos, em vez de empregados que 
realizem um só trabalho. Isso impulsionará 
o desenvolvimento urbano para bairros 
menores em áreas não centrais, com 
edifícios que serão florestas verticais 
auto-suficientes em energia. As casas se 
tornarão menores e precisarão conter 
menos objetos e mobília para que sejam 
economicamente acessíveis e flexíveis 
para circulação, e terão espaços 
compartilhados. Isso vai mudar a forma 
como as cidades são organizadas, pois 
serão mais dependentes de transportes 

públicos neutros em emissão de carbono 
e vão favorecer espaços compartilhados 
apropriados para os que têm mobilidade 
limitada. Os espaços compartilhados 
serão usados para impulsionar novos 
empreendimentos, compartilhar o 
aprendizado, criar uma agricultura urbana 
e “renaturalizar” os espaços de recreação 
dentro das comunidades locais.

O aumento da população 
global e a crise climática 
estão forçando as pessoas 
a reduzir o consumo, o lixo 
e o uso de energia.

A start-up Green Farm localizada na cidade de Ho Chi Minh, usa 
tecnologia de aeroponia para ajudar os consumidores a cultivarem 
seus próprios vegetais em apartamentos pequenos. 
Source: Green Farm via Facebook

O que está  
acontecendo agora?
O aumento da população global 
e a crise climática estão forçando 
as pessoas a reduzir o consumo, o 
lixo e o uso de energia. Elas estão 
aprendendo a compartilhar espaços 
limitados mais eficazmente e a trabalhar 
colaborarivamente para fins de ganho 
mútuo em vez de lucro comercial. 
As pessoas estão repensando como 
funcionam as comunidades e como o 
espaço urbano é criado e usado.  

Isso lhes dá mais voz a respeito do uso 
de recursos compartilhados em prol da 
comunidade local. Também está em 
discussão como trabalhadores voluntários 
podem ser remunerados apropriadamente. 
Conforme os níveis de emissão de 
dióxido de carbono aumentam, a 
“renaturalização” das áreas de subúrbio 
está ganhando força, criando mais 
espaços verdes para ajudar a amenizar  
os climas locais. 

O centro da cidade de Oslo está praticamente livre de carros após eliminar 
as vagas de estacionamento e banir os carros em algumas ruas, que faz 

parte do plano de longo prazo de se tornar neutra em carbono até 2030. 
Source: oslo.kommune.no
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Uma reformulação do propósito 
corporativo e uma rejeição 
ao modelo de escritório open 
space (sem paredes); uma 
agricultura robótica, urbana e 
vertical; e uma reinvidicação do 
espaço público.

Problemas políticos causados 
pela desigualdade social, pela 
dissiminação de informações 
incorretas nas mídias sociais; 
pela crise climática e  
pelo contínuo aumento  
do nacinalismo.

A casa própria fora do alcance 
da maioria das pessoas, mais 
trabalho feito em casa e uma 
dominação do espaço público 
pelo comércio.

Áreas selvagens e 
biodiversidade em declínio.

O compartilhamento de espaços de 
moradia, trabalho, aprendizado e 
lazer está criando novas organizações 
comunitárias, onde as pessoas colaboram 
para criar novos produtos e serviços 
apropriados às necessidades locais. 
Uma melhor e mais barata tecnologia 
de telecomunicação permite condições 
de trabalho flexíveis, possibilitando que 
os consumidores se tornem nômades 
digitais. Os locais de trabalho irão cada 
vez mais ser responsáveis por oferecer 

serviços que atendam a necessidades 
específicas, como creches para pais e 
mães que trabalham deixarem seus filhos. 
Os espaços públicos irão proporcionar 
melhor iluminação sob demanda para 
aprimorar a segurança, com vigilância 
discreta e atenta à privacidade. Isso 
permitirá que o transporte público ganhe 
prioridade, resultando na conversão de 
muitas estradas e estacionamentos em  
fazendas urbanas, mercados pop-up  
ou áreas verdes.

O que vem a seguir?
Se não reduzirmos o consumo, a produção de 
lixo e o uso de energia, as áreas urbanas se 
tornarão gradativamente poluídas, tomadas 
por lixo e completamente engarrafadas. Com 
mais pessoas amontoadas em menos espaços, 
as tensões sociais só tendem a aumentar 
conforme aumenta a competição por recursos. 
Isso vai criar mais comunidades muradas para 
os privilegiados, maior estratificação social e 
o fracasso em lidar tanto com a necessidade 
de usos mais eficientes dos recursos como 
com um melhor planejamento urbano. Isso vai 
consequentemente pressionar as cidades a 
continuar se expandindo, reduzindo as áreas 
selvagens que ainda restam, assim como as 
áreas rurais, levando a uma maior exacerbação 
do custo da produção, irrigamento e transporte 
de comida, o que deixará os produtos básicos 
ainda mais caros para a maioria da população.
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O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:

Alargamento do foco dos direitos humanos por 
parte dos consumidores, em especial de países em 
desenvolvimento, mais empreendimentos sociais 
locais e jovens se tornando migrantes econômicos.

Políticas universais de home office, a explosão da 
gig economy, o entrelaçamento das vidas sociais 
e profissionais e espaços de compra tornando-se 
santuários sociais e multi-sensórios.

Organizações civis 
transnacionais, bem 
como uma geração 
e armazenamento de 
energia mais limpa 
que irá mudar as 
condições de vida.

Crescimento da informação 
enquanto moeda de troca à medida 

que os consumidores exigem mais 
valorização por parte das mídias 

sociais em troca de seus dados.
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O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:

“Renaturalização” 
de espaços rurais 

e urbanos continua 
a se expandir.

Mais espaços públicos 
como resultado da 
diminuição das estradas 
uma vez que mais pessoas 
irão trocar o transporte 
privado pelo público.

Casas menores, móveis e 
modulares disponíveis para 
compra e aluguel, com a 
finalidade de gerar uma vida 
flexível, com propriedade e 
localização mais tranquilas.

Ética política, social, científica 
e econômica direcionando a 

inovação, enquanto as pessoas 
aprendem a lidar com uma nova 

realidade climática.

Mais comércio tipo pop-up, 
compartilhado e de propriedade 
pública, espaços recreativos 
incentivando as empresas micro 
e locais e espaços agrícolas 
compartilhados.

Inovações sociais 
disruptivas criando 
novas riquezas nos 

níveis locais.

Grupos de 
interesses 
semelhantes 
formados 
globalmente  
via internet.
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Tecnologia
Encontrando soluções nos mundos físico  
e digital através da tecnologia.
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Com a expectativa de 
que o 5G conecte 125 
bilhões de dispositivos 
até 2030 (11 bilhões em 
2019), a tecnologia móvel 
vai misturar os limites 
entre tempo, viagem e 
locais para trabalho, 
aprendizado e lazer. 
Isso vai cada vez mais 
incorporar elementos 
da realidade virtual e 
aumentada (VR/AR) em 
várias indústrias, como 
turismo e entretenimento, 
e esportes virtuais irão 
competir em popularidade 
com os esportes físicos. 
O design urbano vai ser 
gradativamente definido 
pelo transporte público, 
usando frotas de veículos 
autônomos para conexões 
de destinos finais. O 
desenvolvimento de 
aplicativos para  

ambientes domésticos 
e mobílias inteligentes 
permitirá às pessoas 
recriarem seus ambientes 
domésticos favoritos onde 
quer que estejam, para 
atender seus estados de 
ânimo, conforto e hábitos 
de consumo de mídia.

A exploração dos 
trabalhadores da gig 
economy pode vir a forçar 
a criação de sindicatos de 
freelancers, que usam a 
tecnologia para trabalhar 
como consultores para 
várias organizações em 
vez de serem empregados 
tradicionais de uma  
única empresa.

Os serviços do tipo “phygital” para comunidades 
locais irão transcender o varejo à medida que 
os consumidores voltam atrás nos sistemas de 
pagamentos cashless (sem dinheiro físico) e 
nas lojas 100% sem funcionários, exigem mais 
privacidade e buscam mais interação humana.

Uma start-up do empreendedor e engenheiro 
tecnológico Elon Musk, chamada Neuralink, 
deseja hackear o cérebro humano com um 
implante de chip computadorizado.  
Source: boldbusiness.com

O hospital Yongin 
Severance na Coréia do 

Sul foi desenvolvido como 
o primeiro “hospital de 

inovação digital 5G”  
com IA, RA, e IoT. 

Source: itpro.co.uk
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Os serviços do tipo “phygital” para 
comunidades locais irão transcender o 
varejo à medida que os consumidores 
voltam atrás nos sistemas de pagamentos 
cashless (sem dinheiro físico) e nas lojas 
100% sem funcionários, exigem mais 
privacidade e buscam mais interação 
humana. Economias de base comunitária, 
incluindo fazendas urbanas, verticais 

e micro, irão prover para as pessoas 
próximas, incluindo produtos artesanais e 
reutilizáveis. Enquanto isso, a assistência 
médica vai se basear mais em consultas 
online auxiliadas pela tecnologia 
de nanorrobótica de monitoramento 
intravenoso, direcionada à redução dos 
efeitos negativos do envelhecimento. 

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) estão trabalhando 
em um projeto de “botânica cyborg” na intenção de substituir recursos artificiais por 
plantas cyborg reduzindo o resíduos eletrônicos.  
Source: nbcnews.com

O que está  
acontecendo agora?
Se a redução da crise climática funcionar, 
ela irá estimular outras áreas globais 
de interesse comum, auxiliadas por uma 
tecnologia de comunicação mais rápida 
e democrática. Isso se extenderá ao 
uso da tecnologia para construir pontes 
entre consumidores e marcas, ajudando 
a disseminação de ideias e inovações e 

tornando as economias mais igualitárias. 
As pessoas se sentirão menos atraídas 
pelos trabalhos fixos e irão desejar  
mais oportunidades flexíveis de 
freelancers, com uma tecnologia que 
facilite a execução de projetos em 
diferentes organizações. 

As pessoas se sentirão menos atraídas 
pelos trabalhos fixos e irão desejar mais 
oportunidades flexíveis de freelancers, com 
uma tecnologia que facilite a execução de 
projetos em diferentes organizações.

A Nissan no Japão desenvolveu bolas de golfe autoguiadas para 
controlar o caminho da bola em direção ao buraco.  
Source: caranddriver.com
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Aplicativos VR e AR de 
viagem e navegação, 
tecnologia desenvolvida 
especificamente para 
assistência a idosos, fazendas 
urbanas e verticais e  
carros autônomos.

Tecnologia biométrica, lojas 
sem funcionários e assistentes 
domiciliares de  
inteligência artificial.

Penetração em massa de 
audiolivros, e-esportes, 
pagamentos no sistema 
cashless e streaming  
de mídia.

Trabalhos em escritório 
em mutação, conforme a 
inteligência artificial otimiza 
as funções administrativas e 
de entrada de dados.

Se a população demorar 
a crescer, é provável que 
pessoas mais velhas adiem 
a aposentadoria ou  
busquem uma 
aposentadoria 
parcial para que as 
empresas continuem a 
se beneficiar de suas 
experiências, criando, 
assim, a necessidade da 
adaptação das novas 
tecnologias a essas  
novas realidades.

O sítio arqueológico Chichén Itzá será digitalizado em 2020 
com o objetivo de poder melhor interpretar e compartilhar a 

geografia sagrada da cultura maia.  
Source: chichenitza.com

O que vem a seguir?
No pior dos casos, as ações no combate à crise 
climática deixam de ganhar força, resultando na 
necessidade de desenvolver novas tecnologias 
para reduzir seus efeitos e auxiliar as pessoas 
a viverem com as consequências. Uma dessas 
consequências será a migração climática, que irá 
tornar as economias ainda mais desiguais e estados 
e comunidades, mais isoladas. Veremos tecnologias 
serem desenvolvidas para reduzir os efeitos da 
migração e do deslocamento, entre outros grandes 
desafios trazidos pela desigualdade econômica e 
pelo envelhecimento da sociedade.
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Operações de varejo 100% sem 
funcionários limitadas a lojas de 
conveniência e de descontos, à 
medida que mais consumidores 
exigem a interação humana  
ao fazer compras.

Viagens a trabalho reduzidas 
graças a melhores sistemas de 
video conferência.

Mais sistemas de 
transporte público 

autônomo ativados 
por inteligência 

artificial, graças ao 
aperfeiçoamento 

no armazenamento 
de energia.

5G alcançando metade dos usuários de aparelhos 
móveis mundialmente; experiências VR em 4D se tornam 

o “novo luxo”; monitores bluetooth substituem as TVs; 
e a navegação por realidade aumentada e consultas 

médicas online se tornam a nova norma.

Amplo uso de 
pagamentos 
através do 
sistema cashless 
biométrico e 
crescimento 
de fazendas 
urbanas 
verticais.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:
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Fazendas verticais e urbanas e 
micro fazendas locais produzem a 
maioria dos alimentos consumidos.

Subculturas se 
identificando 
com marcas 
de mídias por 
streaming.

Retrocesso 
do modelo de 
pagamento 
cashless.

E-sports virtuais 
compatíveis com 
5G ultrapassam 
os esportes 
físicos em 
popularidade.

Cidades inteiras planejadas a 
partir de transportes autônomos 

com recursos AR embutidos.

Declínio no branding de lojas 
de varejo em favorecimento do 

branding de serviços no modelo 
contínuo online-to-offline (O2O).

VR/AR como 
norma para 
turismo e 
entretenimento.

5G misturando 
os limites 
entre tempo 
de trabalho, 
aprendizagem, 
lazer e viagem.

Nanorrobôs 
intravenosos que 
continuamente 
monitoram 
funções vitais e 
corporais.

Aplicativos 
com o objetivo 
de recriar 
ambientes 
domésticos 
preferidos.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:
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Participe da conversa!

Inscreva-se, 
avalie e comente.

Saiba mais:  
mintel.com/little-conversation 

A nova série de podcast da 
Mintel “Little Conversation” traz 
novas ideias e novas perspectivas 
sobre como comemos, bebemos, 
compramos, nos arrumamos 
e pensamos. Desde assuntos 
essenciais que impactam a 
sociedade até tendências em 
comida, beleza, tecnologia e 
varejo, estamos conversando 
sobre o que os consumidores 
desejam e por quê.

“Little Conversation” é um 
podcast sobre inovação trazido 
até você pelos especialistas 
que conhecem os consumidores 
melhor do que ninguém.

Um novo podcast da Mintel.



Direitos
Sentindo-se respeitado, protegido e apoiado.
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 A “cultura do cancelamento” está 
em alta. Aborrecidos com a falta de 
privacidade e segurança de dados, de 
responsabilidade governamental e de 
confiança nas marcas, os consumidores 
estão se rebelando. Nenhuma empresa, 
marca ou pessoa está segura no mundo 
tomado pelas mídias sociais que vivemos 
hoje. Os consumidores, no entanto, querem 
que as empresas e marcas se posicionem. 

É provável que haja um crescimento da 
revolta do consumidor nos próximos 10 
anos à medida que os mesmos continuam 
a encontrar sua voz na era digital. Nós 
também veremos emergir um recuo nesse 
comportamento de ataque até 2030, 
uma vez que os consumidores se cansarão 
desse ciclo repetitivo de discursos reativos.

Com base em Singapura, Ocean Protocol é um ecossistema que conecta 
fornecedores e consumidores de dados, permitindo que os donos dos dados 
tenham controle sobre eles e possam dar seu devido valor.  
Source: medium.com

É provável que haja um crescimento 
da revolta do consumidor nos 
próximos 10 anos à medida que  
os mesmos continuam a encontrar  
sua voz na era digital.
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 Essas vozes dos consumidores não são 
sempre negativas – os consumidores 
querem apoiar causas e marcas nas 
quais eles acreditam e o ativismo está 
em alta. As pessoas estão percebendo 
que o ativismo não é somente algo muito 
satisfatório e motivo de empoderamento 
no nível individual, mas que é interessante 
fazer parte de algo maior, se juntando a 
outros por uma causa em comum. 

Por fim, à medida que os consumidores 
começam a ganhar mais controle sobre 
suas próprias vozes, vamos começar a 
ver o poder social do indivíduo através 
da tecnologia. Os consumidores irão 
caminhar em direção a uma abordagem 
mais consciente em relação ao 
compartilhamento de dados em 2030. As 
pessoas começarão a exigir privacidade 
digital e liberdade de identidade e 
começarão a exigir mais em troca do 
acesso a suas identidades digitais.

A Durex, na Índia, lançou uma campanha de marca destinada 
a criar conscientização sobre a desigualdade de orgasmo.  
Source: newsroompost.com

O que está 
acontecendo 
agora?
A “cultura do cancelamento” 
está crescendo à medida 
que os consumidores se 
sentem empoderados em 
boicotar empresas, marcas 
e pessoas com as quais eles 
discordam, colocando o 
poder de influência nas mãos 
do consumidor coletivo. O 
ativismo como um todo tem 
se revelado uma experiência 
compartilhada instagrameável, 
se distanciando dos  
protestos tradicionais e do 
desejo por uma mudança 
social transformativa.

SÜK é uma marca de roupas de 
trabalho que atende ao corpo 
feminino de uma forma tanto 
confortável quanto prática.  
Source: sukworkwear.com.au
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Uma abordagem de 
dados mais centrada no 
humano está crescendo 
e possibilitando que 
as pessoas controlem 
como seus dados 
pessoais são coletados e 
compartilhados. À medida 
que os consumidores 
começam a ganhar mais 
acesso aos seus dados 
pessoais e a perceber que 
eles têm valor, eles  
também passam a exigir 
mais por isso.

Fundada pelo Sir Tim Berners-Lee, a Solid fornece a 
propriedade de dados de volta ao usuário, permitindo que 

eles escolham onde armazenar e administrar os dados - 
como um pen drive seguro para a internet.  

Source: solid.inrupt.com

 
 
O QUE ESPERAR PARA 2020:
Imigração e acesso 
a serviços básicos 
como moradia, água e 
sanemanento realçando 
questões de inclusão  
e diversidade.

Disparidades começando a 
aparecer nas implicações 
éticas da tecnologia.

Consumidores exigindo o 
direito de brincar, contar 
histórias e de se desligar.

“Cultura do cancelamento” 
criando rivalidades entre 
consumidores e marcas.

Ativismo centrado em 
experiências compartilhadas 
e pessoas falando sobre a 
“alegria” de participar de 
um protesto.

O que vem a seguir?
Os consumidores ficarão cansados da interminável 
corrida da “cultura do cancelamento”, dando 
espaço a uma mudança de narrativa, com o 
poder de voz retornando às empresas e marcas. 
A demanda do público por atitutes atingirá um 
auge à medida que os movimentos sociais globais 
se desenvolvem. O ativismo juvenil irá tomar a 
liderança na conscientização pública de  
diversas causas e irá pressionar os líderes 
legislativos a desenvolverem e promulgarem  
ideias que promovam mudanças reais.

Nós veremos uma troca no controle de dados 
pessoais da plataforma à pessoa. A troca de 
dados pessoais se tornará mais popular, dado 
que o controle total relacionado à coleta, 
armazenamento e estabelecimento estará nas 
mãos do consumidor. De forma semelhante, a 
tecnologia blockchain irá mudar a posse dos 
dados, tornando os consumidores empoderados  
na retomada do controle de quem tem acesso às 
suas informações online.
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Consumidores 
exigindo éticas 
mais rígidas e 
maior igualdade  
– entre si e entre  
as marcas.

Distanciamento do modelo tradicional de 
protesto e um movimento em direção ao 

compromisso pessoal, empoderando o 
indivíduo para além do coletivo.

A responsabilidade 
corporativa como 
norma e principal 

medida de 
performance.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:
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Trocas de dados pessoais amplamente 
utilizadas, colocando o controle de 
coleta, armazenamento e venda 
desses dados pessoais nas mãos dos 
próprios consumidores.

Corporações moldando 
políticas transnacionais.

Consumidores exigindo 
liberdade de identidade, cultura, 

economia e ecossistemas.

Objeções mais 
direcionadas 
e definidas 
nos grupos de 
protesto.

Tecnologia 
melhorando a 

eficácia e sucesso 
na pressão por 

mudança social.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:
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Identidade
Compreendendo e expressando a si 
mesmo e o seu lugar na sociedade.
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A Rebirth Garments, com base em 
Chicago, fornece vestimentase  

acessórios de não conformidade de 
gênero para pessoas no amplo espectro 

de gênero, tamanho e abilidade.  
Source: rebirthgarments.com

Q é a primeira voz sem 
gênero, criada para 

acabar com o preconceito 
de gênero nos assistentes 
de inteligência artificial.  

Source: geek.com

A identidade é exclusivamente pessoal. 
Os consumidores estão desafiando o 
status quo, distanciando-se das definições 
rígidas de raça, gênero e sexualidade 
e escolhendo uma abordagem 
identitária mais fluida e auto-definida. 
Os adolescentes, de forma especial, 
estão liderando o processo de como 
se percebem e entendem suas atitudes 
e o mundo, criando novos vocábulos e 
classificações ao longo do caminho.

O gênero é a categoria mais comum 
em que vemos essa fluidez acontecendo 
conforme mais jovens se identificam com 
categorias de gênero não tradicionais, 
como transgênero ou gênero fluido. 
É provável que veremos essa fluidez 
evoluir em todos os aspectos da questão 
identitária e em novas categorias de 
produtos pelos próximos 10 anos.

O projeto Phluid é uma marca sem gênero que  
vende roupas, acessórios, e produtos de beleza para  
a comunidade LGBTQIA+ no estado de Nova York.   
Source: thephluidproject.com

As pessoas estão mais 
conectadas hoje do 
que em qualquer outro 
momento da história,  
mas os sentimentos de 
solidão e isolamento 
estão crescendo e 
alcançarão proporções 
epidêmicas até 2030.
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À medida que os consumidores buscam 
redefinir suas identidades, o surgimento 
de medos relacionados à solidão e ao 
isolamento pode fazer com que se sintam 
como se estivessem perdendo o sentido 
de si mesmos, aquilo pelo qual lutaram 
tanto. As pessoas estão mais conectadas 
hoje do que em qualquer outro momento 
da história, mas os sentimentos de 
solidão e isolamento estão crescendo e 
alcançarão proporções epidêmicas até 
2030. Os consumidores estão substituindo 
as conexões emocionais pelas digitais, 
perdendo a sensação de presença e de 
se sentir vivo. Ao passo em que a pressão 
por condições de trabalho mais flexíveis e 
remotas continua, a tecnologia irá remover 
a necessidade de interações presenciais. 
Além disso, a solidão entre os idosos está 
entre as questões mais preocupantes para 
a próxima década. As desigualdades de 
renda entre os mais velhos e a falta de 
recursos só tendem a piorar a situação.

É provável que veremos 
empresas, marcas, 
organizações sociais 
e governos criando 
soluções tecnológicas 
para ajudar no combate 
à solidão e na luta contra 
essa epidemia.

ElliQ é um robô de companhia  
social e assistente de voz destinado a 

combater a solidão em adultos mais 
velhos, da empresa com base em  
Israel chamada Intuition Robotics. 

Source: elliq.com

A geladeira BESPOKE da Samsung, 
na Coréia do Sul, fornece cores, 
tamanhos e texturas customizáveis, 
atraente a diversas necessidades e 
gostos dos consumidores.  
Source: samsung.com
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Gênero e identidade 
sexual seguem flutuando à 
medida que os adolescentes 
desafiam os significados  
e limites tradicionais  
desses conceitos.

Revolta contínua contra 
o Photoshop e filtros 
de retoques, enquanto 
aplicativos de IA  
favorecem uma identidade 
mais autêntica.

Crescimento da tecnologia 
“anti-tecnologia” que 
recompensa os usuários por 
não utilizarem seus telefones.

Mais pessoas descobrindo 
maneiras de se 
desconectarem das mídias 
sociais, encorajadas por 
companhias de tecnologia 
que oferecem soluções para 
um uso mais consciente.

Solidão passa a ser 
combatida com terapias 
alternativas, incluindo a 
terapia de choro, a  
carinho terapia e aulas  
de felicidade.

O que está  
acontecendo agora?
Os consumidores estão se distanciando 
das definições rígidas de gênero, 
raça e etnia. Nessa situação, vemos o 
nascimento de um movimento em busca de 
identidades mais fluidas e auto definidas. 
À medida que o movimento se intensifica, 

crescem também os sentimentos de 
solidão e isolamento, fazendo com que 
as pessoas sintam que estão, de fato, 
perdendo suas identidades. A solidão  
está sendo percebida como uma  
ameaça à saúde pública.

O que vem a seguir?
À medida que mais pessoas se distanciam das 
definições rígidas de identidade, as empresas 
e marcas irão responder com imagens e 
mensagens mais inclusivas que conversem com 
a autenticidade que os consumidores desejam. 
Consequentemente, aparecerão desafios 
consideráveis de como essa fluidez se alinha 
com a rigidez de uma tecnologia de identidade 
em rápido desenvolvimento. A pressão de 
criar identidades sociais encontrará desafios 
conforme os consumidores trabalham na fluidez 
de suas identidades sociais. Porém, à medida 
que mais pessoas trabalham e socializam a 
partir de diferentes localizações e buscam 
criar a mesma fluidez nas suas identidades 
sociais, elas encontrarão desafios consideráveis 
nessa compatibilidade com uma tecnologia de 
identidade que evolui em ritmo constante.

Embora existam preocupações sobre como 
a tecnologia pode afastar as pessoas, ela 
também terá um impacto positivo na solidão, 
que alcançará proporções epidêmicas até 
2030. É provável que veremos empresas, marcas, 
organizações sociais e governos criando soluções 
tecnológicas para ajudar no combate à solidão e 
na luta contra essa epidemia.
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Moda do 
gênero fluido 
continuando  
a evoluir.

Amplo uso de 
assistentes 
de voz com 
inclusão de 
gênero. 

Maior 
movimento em 
direção à forma 
de moradia 
comunitária 
num esforço 
para combater 
os sentimentos 
de solidão e 
isolamento.

Terapias alternativas 
integradas à tecnologia 

avançada para criar 
soluções para a solidão, 
ansiedade e depressão, 

incluindo terapia VR 
que incorpore tanto a 

análise de voz através de 
smartphones como um 

aprendizado maquinário 
para estudar padrões 

vocais que identifiquem 
sentimentos.

A ecoterapia, 
uma série de 

exercícios 
baseados na 

natureza com 
a intenção de 

alcançar tanto 
a saúde mental 

e física, se torna 
um grande 

atrativo.

Pessoas se 
identificando a 

partir de suas 
experiências e 

não suas posses 
materiais.

Locais de trabalho decretando 
horários “tech-free” (sem tecnologia) 
durante o expediente para encorajar 
os trabalhadores a se reconectarem 

uns com os outros.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:
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Categorias de 
gênero mais 
sutis seguem 
crescendo.

Pessoas vivendo de 
acordo com suas “tribos” 
– ditadas por seus 
pensamentos e hobbies – 
em vez de suas famílias.

Locais de trabalho se 
ajustando para um 
futuro não-binário.

Fluidez identitária persistindo 
para além da identidade social, 
alcançando a identidade online.

Difusão do uso de robôs 
para reduzir a ansiedade e 
encorajar a interação social.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:
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Valores
Encontrando benefícios mensuráveis  
e tangíveis a partir dos investimentos.
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Vivemos em uma era de 
um consumo excessivo e 
insustentável. A cultura do 
“deslize para cima” das 
redes sociais perpetuou 
uma corrida consumista 
em que o lema parece 
ser “compre mais, compre 
melhor”. Com a mudança 
climática como uma das 
questões principais da 
sociedade moderna, 
os consumidores estão 
prestando mais atenção 
aos seus hábitos de 
consumo e buscando 
realizar mudanças que 
possam garantir um  
futuro melhor.

Esse olhar mais próximo aos 
hábitos de consumo está 
mudando a opinião dos 
consumidores sobre os valor 
dos bens e dos serviços.

Depop é um aplicativo de compras peer-to-peer, com sede em 
Londres, que permite aos usuários comprar e vender peças de 

roupa, e seguir vendedores de influência.  
Source: tempocap.com

Combinadas com uma rápida 
urbanização, com a projeção de que 
68% da população mundial viverá em 
áreas urbanas até 2050 (Fundo de 
População das Nações Unidas), as 
preferências dos consumidors irão mudar 
drasticamente. Muitos países serão 
desafiados a atender as necessidades 

das crescentes populações urbanas, então 
os consumidores estarão na dianteira 
da redefinição dos valores através das 
necessidades de sustentabilidade do 
amanhã. A economia compartilhada 
estará bem posicionada para auxiliar os 
consumidores na busca por conveniência  
e consumo sustentável.

Direcionados por um desejo de 
compras com mais consciência 
ambiental, os consumidores estão em 
busca de itens de uso mais acessíveis, 
levando ao crescimento da economia 
de “segunda mão”.

Sharing Cities Suécia busca notoriedade como um 
país que trabalha ativamente e criticamente  

com uma economia de compartilhamento. 
Source: @sharing_sweden via Twitter
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Esse olhar mais próximo aos hábitos de 
consumo está mudando a opinião dos 
consumidores sobre os valor dos bens 
e dos serviços. Além de buscar uma 
abordagem mais consciente de seus 
gastos, os consumidores também desejam 
algo que seja autêntico e singular, que se 
encaixe em suas identidades sempre em 
evolução e que sejam compatíveis com  
o desejo de não conformidade.

Uma cafeteria hip-hop com base em 
Sydney, Mug Life, faz parceria com 
a Sneaker Laundry, uma empresa 
de limpeza de tênis com base em 
Melbourne, fornecendo aos seus  
clientes uma limpeza completa dos  
tênis junto com seu café. 
Source: @muglifecafe via Instagram

Além de buscar uma abordagem 
mais consciente de seus gastos, os 

consumidores também desejam algo 
que seja autêntico e singular.

Mercedes-Benz fornece um serviço de 
assinatura em várias cidades ao redor 
do mundo que permite aos motoristas 

trocarem de modelos de carros  
sem nenhum custo adicional.  

Source: Mercedes-Benz
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Transparência 
radical no valor de 
produtos, serviços e 
lugares “limpos”.

Desejo de encontrar 
o que “gera alegria” 
continuando 
a dominar o 
pensamento do 
consumidor.

Interesse nas modas 
rápidas diminuindo 
conforme os 
consumidores exigem 
mais longevidade 
de seus itens de 
compras.

O que está 
acontecendo agora?
Os consumidores estão 
redefinindo seus valores 
através das lentes do 
impacto que seus hábitos 
de consumo causam no 
mundo. Direcionados por 
um desejo de compras 
com mais consciência 
ambiental, os consumidores 

estão em busca de itens 
de uso mais acessíveis, 
levando ao crescimento 
da economia de “segunda 
mão”. As empresas estão 
indo além dos benefícios 
funcionais para os 
benefícios emocionais  
da compra. O que vem a seguir?

Os consumidores irão se distanciar dos ritmos de 
vida mais agitados e do consumo em excesso 
e vão se direcionar para um consumismo mais 
lento e minimalista que enfatiza a durabilidade, 
proteção e funcionalidade. A rápida urbanização 
vai encolher os espaços disponíveis nos lares, 
escritórios e ambientes compartilhados, exigindo 
que os consumidores comprem “menos coisas”. O 
movimento de distanciamento de uma cultura do 
“deslize para cima” irá ver seus influenciadores 
perderem influência.
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Maior valor sendo colocado em 
jornadas internas do que em 
aparências externas.

Mercado de bens de luxo 
crescendo conforme os 
consumidores optam por bens  
mais duradouros e sustentáveis.

Marcas 
priorizando 
as pessoas 
e o planeta 
em vez da 
rentabilidade.

Propósito e filosofia ética 
comercial a caminho do auge.

Crescimento 
amplo e rápido 

da economia de 
“segunda mão”.

Serviço de economia 
compartilhada 

continuando a se 
desenvolver, indo 

além dos benefícios 
econômicos para os 
benefícios sociais e 

ambientais.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:
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Consumidores 
abraçando os valores 
criativos e artesãos 
e favorecendo 
produtos que oferecem 
durabilidade, qualidade 
e genuinidade.

Economia de 
compartilhamento 

forçando os 
planejadores 

urbanos a focar 
no uso eficiente de 
recursos dentro do 

conceito de cidades 
compartilhadas.

Gasto do consumidor focado 
na utilidade pública em vez 

da exclusividade privada

“Lentidão” se 
torna um estado 
ideal, com os 
consumidores 
se afastando 
completamente 
do desejo de 
velocidade.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:
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Experiências
Buscando e descobrindo o estímulo.
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A demanda por estímulos não é nenhuma 
novidade, mas o papel que ela exerce nas 
decisões do consumidor está evoluindo. A 
experiência não deve mais ser diminuída 
a uma mera ferramenta de marketing ou 
modinha; ao contrário, os consumidores 
estão experimentando conexões 
emocionais poderosas com as marcas, 
de tal forma que estão criando um ponto 
de diferenciação. A tecnologia tornou 
as experiências mais disponíveis para as 
massas, enquanto que simultaneamente 
criou uma contra demanda de interações 
offline. Ambos atuam como uma forma de 
os consumidores sentirem que estão saindo 
de sua zona de conforto.

A tecnologia tornou 
as experiências mais 
disponíveis para as 
massas, enquanto que 
simultaneamente criou 
uma contra demanda  
de interações offline.

O KFC da Austrália fornece um serviço de casamento temático de frango frito, completo 
com um celebrante vestido de KFC, com um food truck, cabine fotográfica,  

música e baldes de frango personalizados para os convidados.  
Source: kfc.com.au
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Os princípios criadores 
de experiências permitem 
que os consumidores 
sintam estar no controle 
de suas vidas e que 
estão enriquecendo-as 
de maneiras relevantes. 
As pessoas estão se 
desafiando de formas 
ainda mais exigentes 

agora do que jamais visto 
antes; enquanto isso, outros 
buscam adrenalina na 
“experiência do nada” 
e na importância de 
desligar-se, desconectar-
se ou simplesmente não 
fazer nada de mais.

Os limites tradicionais 
como idade e gênero 
que ditam quem 
deve experimentar o 
quê, quando e como 
estão caindo no 
esquecimento.

A SK Telecom lançou o primeiro zoológico de realidade 
aumentada da Coréia do Sul acessível por smartphone.  
Source: sktelecom.com

O que está  
acontecendo agora?
A tecnologia está 
conduzindo as 
experiências, desde o 
lazer até o varejo, e se 
tornou a norma tanto em 
casa quanto no trabalho. 
Mas a conectividade 
constante também está 

criando a demanda de 
que as interações offline 
se tornem mais intensas 
e dedicadas. Os limites 
tradicionais como idade 
e gênero que ditam quem 
deve experimentar o quê, 
quando e como estão 

caindo no esquecimento. 
Enquanto isso, a nostalgia 
está realizando um papel 
essencial à medida que  
os consumidores buscam 
cada vez mais conforto  
e segurança.

O e-ZONe Denno Kukan é o primeiro hotel dedicado aos e-esportes.  
Source: kotaku.com
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O QUE ESPERAR PARA 2020:
Atividades convencionais como 
jogos de escape se tornam mais 
desafiadoras e intensas.

Surto de interesse em  
viagens e lazer com algum 
propósito maior.

Etapas da vida e limites entre 
gerações mudando à medida 
que a infância e o lúdico se 
tornam essenciais para o 
relaxamento e o escape.

Abordagem mais holística 
das experiências, onde estar 
presente no momento de uma 
atividade é tão importante 
quanto o benefício subsequente.

Foco renovado em tradições 
e celebrações mais antigas 
centradas nos legados e 
nostalgia, à medida que elas 
aproximam as comunidades 
umas das outras.

Ciclo da nostalgia começando 
a diminuir à medida que os 
consumidores anseiam por um 
passado não tão distante. 

A missão do Museu Mais Doce do Mundo em São Paulo 
é de “despertar a imaginação, cultivar a felicidade, 
promover a partilha de boas memórias”. 
Source: @thesweetartmuseum via Facebook

A cadeia de bubble tea chinesa HEYTEA fornece uma série 
de lanches e acessórios, incluindo o tofu fedorento  
e as meias malcheirosas.  
Source: internationalsupermarketnews.com

O que vem a seguir?
Experiências coletivas irão ganhar mais e mais 
popularidade. Experiências domésticas irão 
mudar para atender as necessidades de mais 
habitações individuais e com moradores de 
diferentes gerações. Ao mesmo tempo, as pessoas 
irão começar a redefinir que experiências elas 
desejam ter como indivíduos. Isso vai incluir a 
experiência de fazer nada à medida que as 
pessoas tomam decisões mais conscientes sobre o 
que fazer com seu tempo. A educação como uma 
experiência em vez de uma necessidade irá se 
desenvolver conforme as pessoas buscam o novo 
e o não tradicional.
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E-sports alcançando 
o auge como um 
dos mercados mais 
lucrativos, sendo a 
competitividade o 
condutor principal.

Crescente incerteza, 
pressão e estresse geram 
a demanda para que as 
marcas e organizações 

providenciem apoio através 
da experiência como um 

canal de escape.

Fornecedores 
online  
dominando 
o ramo de 
estabelecimentos 
físicos para 
oferecer serviços 
como Cinema 
Netflix.

Crescimento do número de pessoas morando 
sozinhas, gerando uma maior demanda por 

animais de estimação e tecnologia smart 
para auxiliar nos seus cuidados.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2025:
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Caminhos da educação 
tradicional sumindo à medida 
que os consumidores priorizam 
sua própria felicidade e 
exploram novos caminhos para 
a educação e para a carreira.

Maior importância do “desligar-se” 
como forma de prazer.

Ênfase nos benefícios 
emocionais e físicos das 
“experiências do nada”, 
em particular o impacto 

delas nas prioridades de 
trabalho e de vida.

O QUE 
ESPERAR 
PARA 2030:
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A Mintel está vanguarda 
da previsão das 

tendências do consumidor 
que mais importam, 
nomeando-as com 

antecedência e precisão 
por mais de 15 anos. 

 
Você conhece o seu 

mercado. Nós sabemos 
para onde ele está 

caminhando.

VOCÊ OUVIU 
PRIMEIRO AQUI.



brasil.mintel.com

Sobre a Mintel
A Mintel é especialista em saber 
o que os consumidores querem 
e por quê. Como agência líder 
mundial de inteligência de mercado, 
nossas análises de consumidores, 
mercados, novos produtos e 
cenários de concorrência fornecem 
uma perspectiva única sobre as 
economias globais e locais. Desde 
1972, nossas análises preditivas e 
recomendações de especialistas 
permitem que nossos clientes tomem 
melhores decisões de negócios 
mais rapidamente. Nosso objetivo 
é ajudar as empresas e as pessoas 
a crescerem. Para descobrir como 
fazemos isso, visite brasil.mintel.com.
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