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1. O mundo em 2019                                               
 

A economia global está atualmente num ponto de viragem, indica a Deloitte no relatório 

Global Powers of Retailing 2019. Até o início de 2018, havia uma confluência de eventos 

positivos, incluindo crescimento económico global relativamente forte, inflação baixa, 

baixos custos de empréstimos, política monetária fácil nos principais mercados, 

recuperação em mercados emergentes problemáticos e aumento dos preços dos ativos. 

No entanto, algo mudou em 2018. O crescimento desacelerou na Europa, China e Japão; 

inflação acelerada nos principais mercados; os custos dos empréstimos aumentaram à 

medida que os principais governos iniciaram uma mudança nas políticas monetárias e 

fiscais; os preços globais de ações e commodities caiu; e os principais mercados 

emergentes sofreram uma depreciação significativa da sua moeda. A mudança na 

economia global foi, em parte, provocada por uma mudança na política nos EUA. Lá, uma 

combinação de política fiscal mais fácil, política monetária mais rígida e política comercial 

restritiva contribuiu para uma mudança na direção da economia global. Para os 

retalhistas, essa mudança significará um crescimento mais lento dos gastos do 

consumidor, preços mais altos ao consumidor e interrupções nas cadeias de 

aprovisionamento globais.  

Em 2018, o governo dos EUA embarcou numa dramática transformação da sua política 

comercial, a fim de reduzir o défice comercial. A política é baseada numa revisão das 

parcerias comerciais existentes e na aplicação de tarifas comerciais. Os EUA retiraram-se 

da Parceria Transpacífico (TPP), impuseram tarifas sobre as importações de aço e 

alumínio da União Europeia (UE), Canadá e México e impuseram um conjunto substancial 

de tarifas sobre as importações da China. Além disso, os EUA concluíram uma 

renegociação do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA). Por último, os 

EUA ameaçaram impor tarifas sobre todas as importações de automóveis. As tarifas são 

um imposto sobre importações ou exportações como uma medida para controlar a 

concorrência e gerar receita. Elas aumentam os preços e, assim, reduzem o poder de 
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compra do consumidor; aumentam o custo de produção para empresas que importam 

componentes; convidam a retaliação, que já ocorreu, prejudicando a competitividade das 

exportações; e perturbam as cadeias de aprovisionamento globais estabelecidas. Até o 

final de 2018, as tarifas não estavam em vigor por tempo suficiente para influenciar 

significativamente os gastos dos consumidores. Isso virá mais tarde. Em vez disso, as 

tarifas e a incerteza sobre o futuro tiveram um efeito assustador no investimento das 

empresas. Além disso, novos pedidos de exportação caíram, pois as empresas ficaram 

preocupadas com o impacto futuro das tarifas e outras restrições comerciais. Por fim, os 

principais produtores de bens de consumo começaram a procurar novos locais para a 

montagem final, a fim de evitar tarifas. 

Com uma economia superaquecida, levando a expectativas de inflação mais alta, a 

Reserva Federal dos EUA tem aumentado as taxas de juros de curto prazo. O principal 

impacto em 2018 foi aumentar o valor do dólar, que suprimiu as moedas de mercados 

emergentes, obrigando os seus bancos centrais a aumentar as taxas de juros e a causar 

uma queda nos preços das ações em todo o mundo. Espera-se um maior aperto fiscal em 

2019, causando stress nos mercados de crédito e, potencialmente, mais stress nos 

mercados emergentes. 

Uma combinação de preços de energia mais altos, um euro de valor mais alto e incerteza 

comercial contribuíram para a desaceleração. Na China, o excesso de capacidade 

suprimiu o investimento, uma moeda sobrevalorizada prejudicou as exportações e a 

incerteza comercial prejudicou ambas. Nos EUA, o crescimento fortaleceu-se em 2018 

devido ao corte de impostos, mas até ao final do ano houve sinais de desaceleração. Há 

uma expectativa generalizada de que o crescimento global desacelerará ainda mais em 

2019. 

Até meados de 2018, os preços de energia e outras commodities estavam a subir 

rapidamente. Isso ocorreu devido à forte procura global. No caso do petróleo, também se 

deve aos esforços dos principais produtores para limitar a produção. Além disso, a 

retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão levou à expectativa de que uma grande 
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quantidade de produção de petróleo fosse retirada do mercado. No entanto, no final de 

2018, os preços estavam a cair rapidamente. Entre os motivos, estavam a desaceleração 

da procura global, a expectativa de desaceleração nos EUA, o aumento da produção de 

petróleo dos EUA e o aumento do valor do dólar. Os preços de outras commodities 

começaram a cair por razões semelhantes. Se, em 2019, essa tendência continuar, isso 

significará maior poder de compra para os consumidores dos países consumidores de 

commodities, pressão desinflacionária nesses países e stress financeiro nos países 

produtores de commodities - especialmente nos países emergentes. 

 

EUA 

 

A economia dos EUA recebeu um impulso da política fiscal em 2018, com uma 

combinação de cortes de impostos e aumentos de gastos, que alimentaram o aumento da 

procura e causaram uma aceleração temporária do crescimento. No entanto, a política 

fiscal também levou a bottle necks e a aceleração dos salários, uma vez que a economia já 

estava em pleno emprego. A Reserva Federal respondeu aumentando as taxas de juro, 

um processo que provavelmente continuará em 2019. Por fim, uma política monetária 

rígida combinada com guerras comerciais e uma reversão potencial da política fiscal farão 

com que a economia desacelere e, possivelmente, entre em recessão, dois a três anos.  

Com investimentos e exportações fracos, os gastos do consumidor alimentaram o 

crescimento. No entanto, os gastos aumentaram mais rapidamente do que o rendimento, 

à medida que as famílias mergulhavam em poupança e assumiam mais dívidas. Esta 

situação não é sustentável indefinidamente, aponta a Deloitte. A menos que haja uma 

aceleração significativa nos salários, é provável que o crescimento dos gastos dos 

consumidores diminua em 2019. Além disso, depois das tarifas serem totalmente 

implementadas, isso também poderá afetar negativamente os gastos dos consumidores. 
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Zona Euro 

 

Em 2018, após um crescimento muito forte, a economia da Zona Euro desacelerou 

consideravelmente devido aos preços mais altos da energia, um euro de alto valor, 

incerteza comercial e enfraquecimento da procura global. No entanto, a Zona Euro não 

corre o risco de recessão. A inflação permanece baixa devido ao elevado desemprego em 

muitos países da Zona Euro. É provável que isso resulte numa política monetária fácil e 

continuada. Além disso, a política fiscal está a diminuir em vários países, os preços da 

energia estão a baixar e o euro está a cair em valor. Assim, é provável que o crescimento 

se estabilize num ritmo mais lento do que em 2017. O maior risco para a Zona Euro é 

político. Ou seja, o desemprego elevado alimentou uma reação populista contra a 

integração europeia. Nas eleições, os partidos não tradicionais aumentaram a sua quota 

no voto, tornando mais difícil formar coligações e governar. O risco de conflito entre a UE 

e os países membros aumentou, enfraquecendo a sua capacidade de responder a crises 

futuras. No final de 2018, já estava em andamento um conflito entre a Itália e a UE sobre 

o tamanho do défice do orçamento planeado da Itália. O resultado dessa disputa 

permanece incerto. 

 

China 

 

A economia da China desacelerou em 2018, apesar de uma flexibilização da política 

monetária destinada a definir o impacto potencial do agravamento das relações 

comerciais com os EUA. 

A desaceleração ocorreu devido à fraca procura de exportação (o resultado de uma 

moeda supervalorizada) e a um enfraquecimento do investimento em ativos fixos, em 

parte devido ao excesso de capacidade e em parte devido a preocupações comerciais. A 

longo prazo, dados demográficos pesados estão a aumentar os custos com o trabalho e a 
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enfraquecer o crescimento dos gastos do consumidor. Agora há um debate na China 

sobre a direção futura da política, especialmente num ambiente em que a globalização 

está ameaçada. A China poderá seguir o caminho da liberalização do mercado e do 

comércio mais livre com outros países que não os EUA ou poderá voltar-se para dentro e  

concentrar-se em empresas estatais e numa economia administrada pelo Estado. 

Enquanto isso, o governo tem procurado preencher a lacuna deixada pelos EUA que estão 

a afastar-se da Ásia. Procura liderar um regime de comércio livre na região da Ásia-

Pacífico e usou o seu vasto excedente para financiar investimentos em infraestrutura em 

países amigos por meio da Iniciativa Faixa e Rota. 

 

Japão 

 
A economia do Japão enfrenta um enigma. Durante algum tempo, o crescimento 

decorreu desproporcionalmente das exportações. No entanto, com a desaceleração da 

economia global, uma ameaça às cadeias de aprovisionamento baseadas na China e com 

as políticas protecionistas do governo dos EUA, o Japão não pode depender 

exclusivamente das exportações para crescer. Embora o governo tenha incentivado uma 

mudança em direção ao crescimento com base na procura doméstica, os seus esforços 

ainda não foram bem-sucedidos. Um mercado de trabalho apertado gerou salários mais 

altos, mas os gastos do consumidor não responderam proporcionalmente. Enquanto isso, 

no momento da redação deste texto, o governo pretende aumentar o imposto nacional 

sobre as vendas em 2019, a fim de garantir a integridade fiscal futura. No entanto, a 

última vez que esse imposto foi aumentado, levou a uma recessão. O banco central 

indicou que não vai apertar a política monetária até que o imposto seja implementado, 

mas evitou uma maior flexibilização da política, apesar do fracasso em levar a inflação à 

taxa-alvo do banco central. 
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Outros mercados 

 

A grande economia que mais cresce no mundo é a Índia. O crescimento retomou após os 

efeitos negativos temporários de uma reforma da moeda e da implementação de um 

imposto nacional sobre as vendas. O investimento tem sido forte, em parte devido à 

confiança na agenda de reformas do governo. No entanto, uma mudança para as 

restrições comerciais é um mau presságio para uma maior liberalização do mercado. 

Além disso, a Índia enfrentou o contágio financeiro decorrente do rápido aumento do 

valor do dólar. A pressão descendente sobre a rupia amarrou as mãos do banco central, 

potencialmente desacelerando o crescimento. A longo prazo, no entanto, os dados 

demográficos favoráveis da Índia são um bom sinal para um forte crescimento e uma 

crescente classe média. 

O Brasil está numa encruzilhada. A economia recuperou-se lentamente da sua pior 

recessão da era moderna. Um governo recém-eleito promete mudanças, mas a direção 

da mudança permanece incerta. O novo governo é liderado por um presidente de direita, 

que no passado favoreceu políticas nacionalistas, protecionistas e isolacionistas. No 

entanto, o seu principal consultor económico favorece a liberalização do mercado 

semelhante ao que ocorreu no Chile nas décadas de 1970 e 1980. A direção que o 

governo tomar determinará o futuro económico. 

Da mesma forma, o México está numa encruzilhada. Tendo negociado um acordo 

sucessor do NAFTA, o México agora pode voltar-se para preocupações domésticas (desde 

que o novo acordo comercial seja aprovado pelo Congresso dos EUA – o que não é 

garantido). O México, tal como o Brasil, tem um novo presidente. Ele vem de esquerda, 

mas no passado governou regionalmente como um centrista. Promete fazer grandes 

mudanças, mas também promete honrar os compromissos do passado. A direção da 

política, portanto, permanece incerta. Enquanto isso, a economia já ficou enfraquecida 

pela incerteza comercial dos últimos dois anos. 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

12 

  

Em todo o mundo emergente, existem ventos contrários que podem causar uma 

desaceleração adicional do crescimento em 2019. Isso inclui a necessidade de aumentar 

as taxas de juro para estabilizar as moedas que estão a ser atacadas pelo aumento do 

dólar americano. O declínio nos preços das commodities prejudicará as receitas de 

exportação e criará stress no mercado financeiro e a tensões comerciais entre os EUA e os 

seus parceiros comerciais, o que está a criar incerteza sobre futuras regras comerciais e já 

levou a um enfraquecimento da procura de exportações. É provável que o crescimento 

económico em 2019 seja mais lento do que em 2018 na maioria das principais economias 

emergentes. 

 

1 – O consumidor 
 

O Euromonitor analisou as tendências emergentes em rápida evolução que espera que 

ganhem força em 2019, nomeadamente ao nível das mudanças nos valores e prioridades 

do consumidor. 

 

Everyone’s an Expert  

Everyone’s an Expert expressa a troca de poder entre retalhista e consumidor. 

Anteriormente, os compradores contavam com uma determinada marca ou fonte de 

informações para obter o que queriam, agora as empresas precisam de inovar 

constantemente, reduzir os preços, otimizar e esteticizar as suas ofertas para atrair 

compradores. 

Na raiz da tendência Everyone’s an Expert está a necessidade quase compulsiva dos 

consumidores digitais de absorver e partilhar informações. À medida que o retalho na 
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Internet continua a aumentar globalmente, todos os setores precisam de se adaptar às 

novas procuras dos consumidores para permanecer relevantes. 

Numa época em que tudo está disponível com o toque de um botão, os consumidores 

agora consideram a hiper-disponibilidade como a linha de base normal para as suas 

pesquisas e compras. Naturalmente, querem qualidade superior pelo menor preço. Os 

países que irão gerar mais receita no retalho da Internet em 2022, segundo o 

Euromonitor, são a China, o Japão, os EUA, o Reino Unido e a Índia. Não é por acaso que 

"melhor" é uma das principais palavras pesquisadas no Google nesses países em 2018. 

Em vez de serem seduzidos pelo marketing das marcas, os consumidores buscam 

conselhos sobre o que comprar e onde, e como obter o melhor produto pelo seu 

dinheiro. 

As redes sociais deram um novo significado ao 'boca a boca', com os consumidores a 

usarem cada vez mais o Twitter, WhatsApp e Instagram para partilhar pesquisas, oferecer 

códigos de desconto, trocar acordos secretos e dicas úteis para encontrar novos produtos 

e obter sempre o melhor negócio. O Instagram revelou recentemente que mais de 400 

milhões de utilizadores usam a função Stories todos os dias, com muitos influenciadores a 

usá-la agora como plataforma principal. 

Everyone’s an Expert incorpora os influenciadores e os seus públicos; os influenciadores 

recebem quantias pagas, muitas vezes vastas, para anunciar, fazer críticas e usarem e 

experimentarem qualquer coisa, de vestuário a maquilhagem e hotéis. Os seus 

seguidores, assim como consumidores digitais menos engajados com as redes sociais, 

usam várias fontes de informação para pesquisar produtos no seu percurso de compra. 

Uma fonte de informação já não é suficientemente convincente. 

A tendência Everyone’s an Expert é o produto de uma sociedade mais valorizada. 

Originou-se em sites como a Amazon, onde a sua forte cultura de crítica de produtos 

aumentou a popularidade e a reputação do site por ser fiável e seguro. A amplitude de 

informações disponíveis para os consumidores mais experientes significa que as lojas não 
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podem ficar com preços arbitrariamente altos ou falta de transparência – o consumidor 

Everyone’s an Expert é um especialista e será sempre mais esperto que eles. A quota do 

retalho na Internet em comparação com o retalho físico aumentou em todos os principais 

mercados, em linha com o crescimento do valor do retalho na Internet. 

À medida que os consumidores continuam a explorar, descobrir e alavancar a grande 

quantidade de recursos, informações e lojas online, a quantidade que gastam online 

continua a aumentar. Esse cliente consome e adquire conhecimento através de análises, 

avaliações e fóruns; as suas compras são informadas pelos seus pares e por 

influenciadores. 

A China é pioneira nessa tendência, enquanto país com a maior proporção de utilizadores 

de internet e compradores online. O mercado altamente saturado de todos os bens de 

consumo significa que os consumidores sempre confiaram nos conselhos dos colegas no 

que diz respeito às compras. 

Em 2019, essa tendência deve continuar a crescer à escala global, graças à instabilidade 

macroeconómica, e tornar-se-á ainda mais arraigada na vida quotidiana. Cada vez mais, 

os consumidores são levados a examinar e questionar tudo o que leem, veem e ouvem. 

Essa desconfiança inerente às informações, perpetuada pelas redes sociais, incentiva 

comportamentos semelhantes durante as compras. Com o Brexit iminente, as tensões em 

torno da potencial guerra comercial China-EUA e as moedas voláteis na América Latina 

devido à turbulência política, as pessoas estão mais sábias do que nunca sobre onde 

gastam o seu dinheiro e avaliam todas as opções antes de se comprometerem. 

Essa tendência do consumidor é mais prevalente entre aqueles com rendimento médio / 

alto. Nos países ocidentais, mesmo os consumidores mais ricos exigem valor pelo seu 

dinheiro - e também colocam online quando têm experiências más. Os consumidores de 

baixo rendimento participarão menos dessa tendência digital a nível global. É menos 

provável que essa demografia tenha acesso à Internet, nem o tempo para pesquisar cada 

compra extensivamente, de acordo com a tendência Everyone’s an Expert. Também é 
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mais provável que os consumidores especialistas tenham entre 15 e 40 anos e estejam 

acostumados a usar a Internet extensivamente nas suas vidas quotidianas. 

Na raiz da tendência Everyone’s an Expert está a necessidade quase compulsiva dos 

consumidores digitais de absorver e partilhar informações. À medida que o retalho na 

Internet continua a aumentar globalmente, todos os setores precisam de se adaptar às 

novas procuras dos consumidores para permanecer relevantes. 

Indústrias de "paixão", como viagens, beleza, moda e serviços de alimentação, estão 

particularmente envolvidas e recetivas a essa tendência. Os produtos da paixão são 

produtos pessoais, luxos ou experiências que têm um elemento particularmente 

subjetivo, em vez de produtos não relacionados à paixão, como papel higiénico ou 

comida de cão. Portanto, esses setores específicos devem atender aos desejos do seu 

público-alvo e satisfazê-los com estratégias de marketing de várias plataformas que 

lembram consistentemente o consumidor da sua importância e individualidade. Agora 

que toda a gente é um especialista, a abordagem do tamanho único para o marketing já 

não se encaixa. 

 

I Can Look After Myself  

O foco de I Can Look After Myself são as medidas preventivas e consumíveis contra 

doenças, infelicidade e desconforto que as pessoas podem adotar sem ter que consultar 

um profissional. Eles usam aplicações e serviços de personalização para criar um produto 

exclusivamente para eles, sem a necessidade de se envolver constantemente com as 

redes sociais e o marketing da marca. Ser capaz de "cuidar de si mesmo" é visto como um 

luxo que permite que as pessoas sejam mais versáteis e ampliem as suas possibilidades. 

Ditar, projetar e personalizar a sua vida permite que as pessoas sejam mais flexíveis. 

A influência das redes sociais sobre o comportamento do consumidor é a chave para o 

que todos os gestores e profissionais de marketing aspiram criar: hype. Os consumidores 

evangelizam produtos hype numa profecia autorrealizável que leva a mais e mais opções, 
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mas ainda menos clareza sobre o que realmente funciona, o que resolverá o problema do 

cliente e em que vale a pena gastar dinheiro. 

Os produtos hype existem em todas as indústrias de consumo, mas são particularmente 

predominantes em artigos de luxo, alimentação e nutrição, beleza e moda e, mais 

recentemente, em rótulos éticos. Com tantas opções e tantas reivindicações que 

prometem mudar a vida de uma pessoa, os consumidores querem cada vez mais 

controlar o seu bem-estar, cortar o barulho e parar de confiar tanto nas marcas. É 

inegável que os produtos devem ajudar e facilitar o bem-estar, não prejudicá-lo. 

Um foco global no consumismo consciente, preocupações ambientais e uma mudança 

dos produtos químicos para produtos mais "naturais" incentivaram as pessoas a estar 

mais atentas ao que consomem e como consomem. A ascensão das redes sociais e a sua 

infiltração em todas as partes da vida quotidiana dos consumidores modernos também 

colocou em perspetiva a quantidade em que confiamos em dispositivos, marcas e 

empresas apenas para sobreviver. 

Em I Can Look After Myself, os consumidores são ativos e engajados, mas recorrem a 

serviços que simplificam, esclarecem e melhoram a vida quotidiana, em vez de os gerir. 

Alimentos com rótulos 'free from' ainda são a categoria que mais cresce em alimentos 

embalados, mas aplicações como o Spoon Guru oferecem aos consumidores uma 

maneira de criar a sua dieta sem depender da marca do supermercado. 

I Can Look After Myself é uma forma de autocuidado; no entanto, em vez de seguir a 

mesma retórica de que devemos cuidar de nós mesmos gentilmente, essa tendência do 

consumidor enfatiza que podemos cuidar de nós mesmos com sucesso, se tivermos o 

equipamento certo para fazê-lo. Como será mencionado na tendência Finding my JOMO, 

as pessoas estão a procurar maneiras de simplificar as suas vidas, com o impulso mais 

forte na Ásia-Pacífico. No entanto, a mudança global geral em direção à sustentabilidade 

significa que as compras são cada vez mais moralizadas. Os consumidores que querem 

cuidar de si agora compram de maneira mais sustentável, o seu consumismo ético está a 

tornar-se uma forma de autocuidado. 
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A tendência do consumidor I Can Look After Myself tornar-se-á uma maneira importante 

de cancelar o ruído gerado pelas redes sociais onipresentes e intermináveis, para se 

concentrar mais nas necessidades pessoais. À medida que os consumidores se tornam 

cada vez mais conscientes das armadilhas das redes sociais, nos próximos cinco anos, as 

pessoas procurarão experiências, produtos e marketing mais "reais". Os ideais idealistas e 

inatingíveis no Instagram serão evitados em favor de marcas que priorizam as 

necessidades individuais dos seus clientes-alvo. Em vez de depender de marcas que 

oferecem apenas soluções prescritivas, rigorosas e curativas para os problemas da vida, o 

consumidor sintoniza o hype e concentra-se em produtos e serviços que podem 

personalizar e responder às próprias necessidades, em vez de aos bloggers famosos. 

 

I Want it Now!  

Estilos de vida conduzidos pela eficiência transcendem a gratificação instantânea. Em I 

Want it Now! os consumidores buscam experiências sem atritos que se adaptam ao seu 

estilo de vida, permitindo que dediquem mais tempo à sua vida profissional ou social. O 

ponto central dessa preocupação é a gestão de dados do utilizador e o acesso de uma 

empresa a esses dados. A confiança do público em relação a esse acesso e a como ele 

será usado determinará a longevidade dessa tendência. 

A tecnologia, especialmente a adoção de aplicações (apps), continuará a impulsionar essa 

tendência, e os consumidores mais jovens vão adaptar-se mais rapidamente às inovações 

digitais. Por exemplo, existe uma grande diferença no uso de serviços através de 

aplicações móveis, pois as gerações mais jovens têm três vezes mais possibilidades de 

usar uma aplicação móvel de um banco e duas vezes mais hipóteses de usar um serviço 

de partilha de viagens, em comparação com as gerações mais antigas. Empresas como o 

Alibaba e a Samsung tornaram-se líderes em mercados com alta penetração de 

smartphones, mas, à medida que a economia digital continua a avançar no Sul e no 

sudeste da Ásia, espera-se ainda novos atores dominantes na arena móvel digital. 
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A tendência de estilo de vida voltada para a eficiência é impulsionada por pessoas entre 

os 30 e os 44 anos, com quase metade desse segmento a indicar que estão dispostos a 

gastar dinheiro em produtos ou serviços que economizam tempo. Essa tendência é 

particularmente forte em sociedades com alta taxa de desenvolvimento e urbanização - 

em 2017, cerca de 53,7% dos entrevistados chineses estavam dispostos a gastar dinheiro 

para economizar tempo, enquanto mais de 60% dos indianos partilhavam o mesmo 

sentimento. 

Além disso, mais de 45% das mulheres expressaram preocupação por estarem sob 

pressão constante para realizarem tarefas em comparação com cerca de 40% dos homens 

pesquisados, indicando que as consumidoras podem beneficiar mais com produtos e 

serviços que economizam tempo. 

Aqueles que compraram determinados itens online, incluindo mantimentos, produtos 

infantis e produtos de higiene e limpeza, aumentaram de uma média de 57% em 2013 

para 66% em 2017. 

As maiores empresas de tecnologia com acesso aos dados do utilizador estão preparadas 

para capitalizar essa tendência no curto prazo. Essas empresas poderão empregar 

recursos e pesquisas em tecnologia 5G, inteligência artificial e Internet das Coisas para 

ajudar os consumidores a economizar tempo e dinheiro. À medida que os consumidores 

continuam a confiar na eficiência desses produtos e serviços, começam a esperar o 

mesmo nível de serviço de todas as empresas, independentemente do tamanho. 

Como foi referido, o estilo de vida centralizado em I Want it Now!, um estilo de vida 

voltado para a eficiência, é a gestão de dados do utilizador e o acesso da empresa a esses 

dados. A confiança do público em relação ao acesso e como ele será usado determinará a 

longevidade dessa tendência. As empresas menores podem obter sucesso replicando os 

grandes players, mas atendendo às preferências de nichos. Por exemplo, enquanto a 

Uber e a Lyft dominam o mercado mais amplo, a Go Go Grandparent replicou o modelo 

de negócios para fornecer aos idosos serviços semelhantes, além de oferecer à família a 

opção de agendar entregas de supermercado e check-ins de cuidadores. 
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Back to Basics for Status  

Em Back to Basics for Status, os consumidores procuram produtos e experiências 

autênticas e diferenciadas que lhes permitam expressar a sua individualidade. Os 

consumidores das economias desenvolvidas estão a reavaliar os seus hábitos de 

consumo, passando do materialismo aberto à simplicidade, autenticidade e 

individualidade. À medida que as economias emergentes se desenvolvem, é provável que 

surja o mesmo padrão, com os consumidores a ficarem cansados de produtos genéricos e 

a começarem a valorizar mais a qualidade, ofertas únicas e diferenciadas, que transmitem 

um certo nível de status. 

A globalização permitiu que mais e mais produtos se tornassem commoditizados e 

resultou num paradigma em que os consumidores sabem que podem obter praticamente 

qualquer tipo de produto de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, a um custo 

relativamente baixo. Desde frutas e legumes fora de época disponíveis durante todo o 

ano, passando por fast fashion com preços acessíveis ou companhias aéreas de baixo 

custo que facilitam as viagens com um orçamento apertado, os consumidores de classe 

média nos mercados desenvolvidos vivem numa sociedade onde podem aceder a quase 

tudo instantaneamente. No entanto, o colapso financeiro de 2008 serviu como um 

lembrete dos riscos de crescer muito, muito rapidamente.  

As tendências em alimentos e bebidas refletem perfeitamente a mudança de Back to 

Basics for Status. A compra de alimentos hiperlocais está a crescer em popularidade por 

uma série de razões, incluindo o apoio às empresas locais, a comida é mais fresca e o 

sabor é melhor, reduz o impacto ambiental ao eliminar 'milhas de alimentos' e pode 

oferecer uma melhor relação custo/benefício, pois incentiva o consumo de frutas e 

legumes da estação. 

 

I Want a Plastic-free World  
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A pressão por uma sociedade livre de resíduos de plástico ganhou força nos últimos 12 

meses e, em 2019, I Want a Plastic-free World crescerá ainda mais. 

A durabilidade das embalagens plásticas está a ser examinada devido à presença 

poluidora do plástico, pós-consumo, como desperdício no ambiente global. Os 

consumidores usarão cada vez mais as suas carteiras para protestar contra o uso 

irresponsável de plástico, o que poderia, por sua vez, criar um círculo virtuoso, onde a 

indústria, de alimentos e bebidas a fabricantes de produtos de beleza e cuidados pessoais 

e outros, obterá ganhos ao melhorar a sua sustentabilidade. 

O Euromonitor International estima que atualmente 63% das embalagens globais das 

indústrias de alimentos, bebidas, beleza, atendimento domiciliário e alimentos para 

animais de estimação sejam feitas de plástico. O plástico tornou-se o material preferido 

por várias razões, incluindo a sua versatilidade e durabilidade, e contribuiu 

significativamente para a redução do desperdício de alimentos em todo o mundo. 

Mas a taxa em que essa vasta quantidade de embalagens plásticas é recuperada, 

reciclada e reutilizada depois de cumprir o seu objetivo está longe de ser ótima e isso é o 

cerne da tendência. Existe uma ampla falta de entendimento do consumidor sobre o que 

pode e o que não pode ser reciclado, em parte devido à pouca padronização na 

rotulagem de embalagens nos países e até nas localidades individuais. Além disso, as 

taxas de reciclagem variam enormemente de acordo com a região e o país, conforme a 

consciencialização, incentivos e capacidade de tratar o lixo plástico diferem amplamente. 

Grande parte do lixo plástico do mundo ocidental foi enviado para a China para 

tratamento e reposição, mas a decisão do governo chinês de encerrar esse comércio em 

2018 levará muitas nações ocidentais a repensar as suas políticas de reciclagem. Na 

Europa, a Alemanha possui altas taxas de reciclagem, com esquemas de devolução de 

depósitos de garrafas plásticas e programas municipais de reciclagem eficientes, 

contribuindo para a redução de resíduos plásticos. No entanto, muitos países não têm 

infraestrutura, recursos ou vontade política para implementar um sistema semelhante. 

Para agravar a questão dos resíduos, vivemos numa sociedade descartável, onde os 
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alimentos e bebidas em movimento estão a tornar-se cada vez mais comuns, à medida 

que as pessoas tentam gerir as suas vidas ocupadas e buscar soluções convenientes. 

No entanto, agora os consumidores estão a tornar-se cada vez mais sensíveis às questões 

de resíduos plásticos e isso está a afetar os seus hábitos de compra. A proporção de 

pessoas dispostas a pagar mais por alimentos embalados e alimentos frescos, conscientes 

do meio ambiente ou de forma ecologicamente correta, aumentou nos últimos dois anos. 

Da mesma forma, também aumentou a proporção de pessoas que consideram a 

embalagem reciclável uma característica influente nos produtos. 

O desejo de um mundo sem plástico é amplamente liderado pelo consumidor e ganhará 

ainda mais impulso em 2019 e além. À medida que a conversa avança, a compreensão 

dos vários usos dos plásticos na sociedade moderna aumentará e a ênfase será colocada 

no uso responsável. O aumento da compreensão do consumidor também ajudará a 

policiar o chamado 'greenwashing', ajudando a expor falsas alegações ecológicas. 

Enquanto alternativas ao plástico, como vagens de água de algas marinhas em vez de 

garrafas de água de plástico, continuarão a ser desenvolvidas, a onda de compromissos 

corporativos em reciclagem/reciclabilidade também é um passo positivo. Já se está a ver 

um momento crescente por trás da economia circular, geralmente ao nível de base, com 

os resíduos de embalagens plásticas a serem recolhidos e reaproveitados continuamente, 

e é provável que isso continue em 2019. 

 

Conscious Consumer  

O consumidor consciente de hoje é flexível e escolhe por um momento. O que costumava 

ser o domínio dos produtores de nicho com posição ética agora está sendo adotado pelas 

empresas convencionais por meio de alternativas de maior bem-estar dos produtos 

existentes. Conscious Consumer são influentes e a tendência vai disseminar-se para 

outros. As preocupações com o bem-estar animal evoluirão ainda mais e se estenderão a 

outras indústrias além da alimentação, beleza e moda, cuidados com o lar, artigos de 
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decoração, alimentos para animais de estimação e assim por diante. O significado do 

negócio responsável está mudando, as empresas exigentes melhoram os padrões 

mínimos de bem-estar animal, mesmo para produtos regulares. 

O veganismo, a prática de abster-se do uso de produtos de origem animal para qualquer 

finalidade, já foi considerado confinado a extremistas, mas é cada vez mais adotado por 

uma ampla gama de pessoas. Eles variam entre os preocupados com a saúde e os 

preocupados com o bem-estar animal, com os que veem como o ambiente é afetado 

negativamente pela produção industrial de carne. As redes sociais trouxeram o 

veganismo à vanguarda da mente dos consumidores. É para todos e tornou-se cool, 

apoiado por celebridades como Jennifer Lopez, Miley Cyrus e a cantora pop chinesa Long 

Kuan. Não é mais vista como uma opção para a vida com total erradicação de produtos de 

origem animal, com os consumidores conscientes de hoje adotando uma abordagem mais 

flexível ao seu consumo e optando por serem veganos - ou flexitários - para uma refeição, 

um ou dois dias por semana. 

Uma dieta baseada em vegetais e a preocupação com o bem-estar animal fazem parte da 

maior tendência de vida saudável e ética que molda as escolhas dos consumidores 

conscientes atualmente. 

Os consumidores conscientes não apenas desejam comer alternativas de carne e 

laticínios, como também escolhem vestuário sem couro e peles e usam ingredientes não 

derivados de animais em seus produtos de beleza e cuidados pessoais. Eles se opõem a 

testes em animais para cosméticos e produtos farmacêuticos, bem como a métodos 

agrícolas, como o uso de antibióticos em criações de animais e mega ou fazendas 

industriais. 

Como destacam os dados da Pesquisa de estilos de vida e beleza da Euromonitor, os 

consumidores estão se tornando cada vez mais sensíveis ao bem-estar dos animais e isso 

está afetando seus hábitos de compra. Por exemplo, quase um terço dos entrevistados 

está procurando o recurso ao ar livre 'em produtos frescos' e, para mais de um quarto dos 
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entrevistados, o recurso 'não foi testado em animais, livre de crueldade e / ou 100 % 

vegan 'influenciou sua escolha de compra em cosméticos coloridos. 

O Conscious Consumer está aqui para ficar. A curto, médio e longo prazo, o consumo 

consciente, em período integral ou em regime de meio período, parece aumentar. 

Consumidores conscientes são influentes e a tendência se espalhará para outros. As 

preocupações com o bem-estar animal evoluirão ainda mais e se estenderão a outras 

indústrias além da alimentação, beleza e moda, cuidados com o lar, artigos de decoração, 

alimentos para animais de estimação e assim por diante. O estilo de vida livre e liberal 

que está a ganhar força entre os consumidores modernos hoje, cada vez mais 

consumidores conscientes adotam uma abordagem flexível ao veganismo. Isso elimina o 

peso dos rótulos e permite que os indivíduos encontrem suas próprias maneiras de 

adotar uma dieta mais baseada em plantas e escolher mais produtos derivados de 

plantas. 

Com os consumidores cada vez mais preocupados com a origem dos produtos, o 

significado de negócios responsáveis está mudando, exigindo que as empresas melhorem 

os padrões mínimos de bem-estar dos animais, mesmo para produtos comuns. Além 

disso, a crescente riqueza e consciencialização do consumidor aumentará a procura por 

produtos premium e de maior bem-estar. Investir no bem-estar animal é, 

consequentemente, uma ferramenta essencial para agregar valor nos ambientes de 

negócios altamente competitivos de hoje. 

 

Finding My JOMO  

O medo de perder agora deu lugar à reapropriação do tempo próprio, à medida que as 

pessoas encontram alegria em perder. Para proteger seu bem-estar mental, os 

consumidores do Finding My JOMO desejam ser mais intencionais com o tempo, 

estabelecer seus próprios limites e ser mais seletivos em suas atividades. Globalmente, a 

geração millennial sente a necessidade desse re-empoderamento com mais força do que 
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as outras gerações. A desconexão planejada fornece tempo para refletir e agir livremente, 

concentrando-se no que eles realmente querem e gostam de fazer. E nos mercados em 

desenvolvimento, a dependência da Internet pode ser a origem de níveis mais altos de 

stress, especialmente quando a conexão é tão ligada a serviços essenciais. 

As conexões móveis e as redes sociais transformaram o gozo da vida social numa forma 

de obrigação. A pressão constante de reagir instantaneamente às notificações de 

mensagens, juntamente com a natureza cada vez mais onipresente do trabalho, 

transformou nossas vidas num compromisso 24/7 para atender às expectativas dos 

outros. 

Os receios sobre o gerenciamento de dados pessoais online também estão aumentando 

globalmente. O escândalo do Facebook Cambridge Analytica e, na China, a introdução do 

monitoramento de atividades online para desenvolver um sistema de classificação de 

crédito social aumentam a apreensão. Um número crescente de utilizadores optou por 

configurações de privacidade mais rigorosas, excluiu aplicativos de seus telefones ou 

deixou as redes sociais por completo. 

À medida que a posse de smartphones aumenta, os gastos do consumidor com serviços 

recreativos e culturais também devem crescer fortemente, especialmente em mercados 

onde os níveis de stress digital são mais altos. 

Mobilidade e flexibilidade sem precedentes, aliadas a um senso de incerteza, 

impulsionado por um mercado de trabalho e habitação bastante precário, levaram a 

geração millennial a considerar objetos sólidos importantes para definir quem são, para 

aprimorar seu senso de propriedade. As vendas de livros e até de discos de vinil da velha 

escola estão a crescer e as empresas estão a explorar essa tendência. Os consumidores 

apreciam a alegria de navegar na loja para encontrar a compra certa, principalmente 

pelas coisas pelas quais são apaixonados. 

Para desconectar, os consumidores optam por se afastar temporariamente com mais 

frequência dos telefones e se concentrar em experiências da vida real. Isso também é 
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verdade em movimento. Os audiolivros estão provando ser uma distração poderosa da 

dor de um treino, uma corrida ou uma longa viagem de volta do trabalho. 

Os cursos off-line estão em alta, assim como a apreciação da interação na vida real como 

valor agregado ao aprendizado de novas habilidades. Cafés em que o Wi-Fi não está 

disponível deliberadamente tornam-se uma opção Finding my JOMO para restabelecer o 

espaço como um local de diversão e relaxamento, longe das chamadas dos clientes e do 

trabalho na hora do almoço. 

Embora a conexão online continue sendo uma necessidade importante do consumidor, 

agora os consumidores estão procurando maneiras de definir limites para o seu uso. Eles 

querem criar seu próprio espaço pessoal, que dedicam a atividades que agora são 

intencionais e reflexivas, em vez de instantâneas e reacionárias. Encontrar meus clientes 

JOMO é melhor atendido com soluções personalizadas que atendem à sua necessidade 

de encontrar bem-estar mental e desacelerar no seu próprio ritmo. Longe da total 

abstinência, os consumidores estão procurando maneiras de testar sua força mental, 

limitando o uso de compulsão online e redescobrindo a alegria de viver nas interações 

presentes e na vida real. A desconexão completa temporária é uma maneira que os 

consumidores de Find my JOMO precisam testar sua força de vontade e limitar a 

atividade online diária. 

Espera-se que os aplicativos que permitem aos consumidores aproveitar o momento sem 

distração aumentem em popularidade. Da mesma forma, embora ainda se espere que os 

smartphones sejam uma ferramenta importante para os consumidores que desejam 

simplificar suas vidas, haverá uma limitação crescente no tempo gasto online e nas redes 

sociais. À medida que os consumidores aprendem a limitar a atividade online e o uso de 

smartphones, eles também assumem mais controle sobre o gerenciamento de dados 

pessoais quando usam redes sociais. 

 

Digitally Together 
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A crescente omnipresença da Internet de alta velocidade, particularmente a aceleração 

da Internet móvel, está conduzindo experiências interativas ao vivo online e facilitando a 

colaboração em arquivos grandes instantaneamente. Desde o namoro até a educação, 

passamos a esperar interações online mais autênticas e realistas. À medida que 

aumentam nossas capacidades tecnológicas e o conforto de usá-las, aumentam também 

o leque de coisas que podemos fazer digitalmente juntos. 

Nosso crescente conforto em partilhar nossos amigos, localização e atividades online 

apenas levará ao desenvolvimento de novas formas de envolvimento. À medida que 

nossas capacidades tecnológicas e conforto em usá-las aumentam, aumenta também o 

potencial do que pode ser criado ou experimentado juntos, remotamente. 

A crescente omnipresença da Internet de alta velocidade, particularmente a aceleração 

da Internet móvel, está conduzindo experiências interativas ao vivo online e facilitando a 

colaboração em arquivos grandes instantaneamente. A internet móvel com LTE ou 

velocidades mais rápidas ainda está se espalhando pelas regiões da África / Oriente 

Médio e Ásia-Pacífico. Essas regiões serão responsáveis por 88% do crescimento da 

população entre 2018 e 2026, levando a um grande aumento no número de pessoas que 

se conectam online globalmente. À medida que a Internet de alta velocidade se expande 

pelo mundo em desenvolvimento, os países mais avançados estão investindo no próximo 

nível de infraestrutura de comunicações que facilitará a banda larga de fibra ótica e a 

Internet móvel 5G, permitindo velocidades de até um gigabyte por segundo. Essas 

velocidades continuarão ficando mais rápidas. 

Os avanços na conectividade digital são cada vez mais importantes à medida que as 

pessoas continuam a se espalhar pelo mundo sem querer perder o contato. As famílias 

estão vivendo e viajando mais longe umas das outras e de amigos. De 2010 a 2017, o 

número de migrantes internacionais aumentou de 173 milhões para 220 milhões. A 

marcha ascendente das viagens internacionais também suporta a tendência. 

As redes sociais continuarão a dominar nossa atividade online, com a maioria das pessoas 

participando quase todos os dias e o número de utilizadores está a crescer em todo o 
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mundo. Apesar das preocupações com a privacidade, os utilizadores compartilham 

atividades, locais e companheiros, criando momentos digitais que podem ser vistos e 

revividos eternamente. 

Esses drivers estão preparando o caminho para formas mais dinâmicas de interagir entre 

si em todo o mundo por meios de alta largura de banda, como bate-papo por vídeo. 

Enquanto algumas formas de bate-papo por vídeo são incorporadas, novas plataformas 

como o Portal do Facebook estão melhorando a qualidade e a sensação natural do bate-

papo por vídeo em casa e permitindo conversas mais interativas. A interface de câmara 

doméstica do Portal do Facebook se concentra em você enquanto você se move pela sala 

e permite que os participantes do vídeo curtam uma música juntos ou leiam um livro de 

histórias interativo com seus filhos. 

Globalmente, 45% das pessoas compartilham fotos ou vídeos semanalmente, contra 38% 

em 2015. Esse compartilhamento ativo também é complementado ou substituído pelo 

compartilhamento passivo quando optamos por ter nossos dados pessoais, como 

localização e atividades, constantemente transmitidos aos nossos amigos ou familiares 

através de aplicativos como Life360 e WhatsApp. Estamos vendo avanços na inteligência 

artificial, análise preditiva e realidade virtual que irão gerar novas iterações de redes 

sociais ou comunidades online mais avançadas. 

A largura de banda digital e os sistemas de segurança doméstica evoluíram para permitir 

o monitoramento doméstico a partir de dispositivos móveis frequentemente usados 

pelos pais para verificar crianças ou cuidadores. O monitoramento e o controle remoto de 

dispositivos domésticos estão a crescer em popularidade, com 53% das pessoas a usarem 

o telemóvel para monitorizarem as suas casas em 2017, face a 35% em 2015. Nos EUA, 

13% das pessoas fazem check-in das suas casas, famílias ou cuidadores, usando seus 

telefones para permanecer conectados quando estão longe de casa. 

 

Loner Living  
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Globalmente, o número de famílias unipessoais ultrapassará o crescimento de todos os 

outros tamanhos, e espera-se que os baby boomers compreendam uma grande parte 

desse crescimento. Embora os baby boomers possam ter sido bem conhecidos pela alta 

taxa de divórcio entre seu grupo, muitos das gerações mais jovens rejeitaram o 

casamento e a coabitação por completo. Eles estão preparando o terreno para uma 

tendência que ultrapassará sua geração. Pessoas de todo o mundo estão contrariando o 

estigma de viver sozinhas, adotando seus estilos de vida independentes e desfrutando da 

Loner Living. O Pew Research Center estima que, quando os jovens adultos dos EUA de 

hoje completarem 50 anos, 25% deles estarão solteiros a vida inteira. 

Globalmente, o número de famílias unipessoais, que deverá apresentar uma taxa de 

crescimento anual composta (CAGR) de 1,9% na próxima década, superará o crescimento 

de todos os outros tamanhos de famílias, e espera-se que os baby boomers abranjam 

uma grande parcela deste crescimento. 

Quais são os fatores que estão levando as gerações mais velhas a preferir um estilo de 

vida solo? De acordo com o Pew Research Center, a taxa de divórcios entre as pessoas 

com mais de 50 anos quase dobrou de 1990 a 2015, de cinco divórcios por 1.000 pessoas 

casadas a dez. Os baby boomers já exibiam níveis sem precedentes de divórcio nos anos 

mais jovens e muitos dos divórcios recentes entre esta geração envolvem segundo ou 

terceiro casamento. 

Altas taxas de divórcio em todo o mundo sempre foram um indicador importante para a 

vida de solteiro, mas um número crescente de indivíduos está decidindo contra o 

casamento por completo. Os dados mais recentes do Censo dos EUA (2012) descobriram 

que cerca de 20% dos americanos com 25 anos ou mais não eram casados, e o Escritório 

de Estatísticas Nacionais descobriu que mais de um terço dos 16 e mais velhos na 

Inglaterra e no País de Gales eram solteiros. A antiga política de filho único da China criou 

uma lacuna de género (30 milhões a mais de homens do que mulheres) e, em 2030, mais 

de um quarto dos homens chineses na casa dos 30 anos nunca se casará. 
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Até 2030, estima-se que o número de famílias unipessoais aumentará em cerca de 120 

milhões, um aumento de cerca de 30% em 2018. As pessoas mais jovens estão adiando 

ou evitando o casamento para se concentrarem nas suas carreiras ou para se dedicar ao 

desenvolvimento pessoal, educação ou viagem. Muitos também preferem viver em 

ambientes urbanos mais densos e, portanto, evitam a mudança para residências 

suburbanas, mais favoráveis à criação dos filhos. A prevalência mais ampla de vida de 

solteiro, especialmente para aqueles que estão no seu auge para iniciar uma família, está 

deixando de lado a estigmatização de morar sozinho nos últimos anos e apoia a hipótese 

de que escolher sozinho pode levar a uma vida mais saudável e realizada.  

A pesquisa sobre estilos de vida do Euromonitor indica que os idosos que vivem sozinhos 

superam em muito as gerações mais jovens, indicando que os hábitos e preferências de 

compra dos idosos tendem a impulsionar essa tendência. Portanto, pode ser difícil 

descompactar o que influencia os hábitos de compra de idosos que moram sozinhos em 

comparação com os adultos mais jovens, que podem um dia decidir coabitar com outro 

adulto ou formar uma família. No entanto, há uma grande divergência na preferência dos 

consumidores por marcas conhecidas, pois quem mora com outras pessoas está muito 

mais disposto a pagar mais por marcas estabelecidas do que por quem mora sozinho. A 

diferença é mais proeminente entre os consumidores mais velhos, pois muitos 

desenvolveram e comemoram sua própria imagem independente e, portanto, podem 

rejeitar o encaixe no marketing de uma marca. 

Além disso, os consumidores da Loner Living estão menos dispostos a pagar por produtos 

considerados "duráveis", "alta qualidade", "em tendência" ou "naturais". Conveniência e 

acessibilidade estão no topo de suas mentes. De facto, os consumidores que vivem 

sozinhos têm maior probabilidade de priorizar a segurança financeira; suportar o custo 

total da habitação e serviços públicos não apenas altera seu orçamento geral, mas 

também as escolhas de consumo que eles fazem. Produtos simples, funcionais e com 

maior probabilidade de serem descartados do que passados ou revendidos são essenciais 

para a Loner Living. Esses consumidores também têm maior probabilidade de comprar 
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produtos que vêm em embalagens menores e são menos aderentes a uma determinada 

marca ou programa de fidelidade. Os produtos e serviços que ajudam esses consumidores 

a celebrar seu estilo de vida orgulhosamente independente terão sucesso em capturar 

esse crescente segmento de mercado. 

Ao olhar para famílias isoladas em diferentes regiões, surgem diferenças nas motivações 

que levam certos indivíduos a escolher a vida de solteiro. Como as famílias no Oriente 

Médio, África e América Latina são indiscutivelmente mais centradas na família, os 

indivíduos que escolhem viver sozinhos geralmente adotam um estilo de vida mais 

simples e distinto. Aqueles na América do Norte, no entanto, podem ser levados ao estilo 

de vida único porque escolheram sua carreira em detrimento da companhia, pois são 

menos propensos a criar uma fronteira estrita entre trabalho e vida pessoal em 

comparação com famílias semelhantes em outras regiões. 

Habitação única não é uma tendência específica para uma geração ou cultura. Pessoas de 

todo o mundo estão contrariando o estigma de morar sozinhas e adotando seus estilos de 

vida independentes. O Pew Research Center estima que, quando os jovens adultos dos 

EUA de hoje completarem 50 anos, 25% deles estarão solteiros a vida inteira. Um 

relatório do Census Bureau de 2017 também constatou que cerca de 55% dos americanos 

pesquisados não acreditavam que o casamento ou ter filhos era um critério importante 

para se tornar adulto. Os baby boomers são a primeira geração a mostrar que aqueles 

que rejeitam casamento ou unidades familiares não precisam ser extremos. Eles estão 

definindo as tendências de como as empresas podem conquistar o negócio dos 

consumidores da Loner Living. 

As empresas podem continuar ignorando as famílias solteiras porque acreditam que são 

indivíduos diversos em grupos maiores, mas o surgimento de consumidores solitários do 

Loner Living está mudando esse cálculo. Esses consumidores têm mais consciência do 

orçamento, talvez devido à parcela desproporcional dos ganhos que devem alocar para a 

habitação. Eles costumam buscar experiências que reproduzem a companhia, incluindo a 

adoção de um animal de estimação ou a viagem em grupo. Cada vez mais, as pessoas 
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estão desistindo da ideia de encontrar companhia ao longo da vida. As marcas têm um 

longo caminho a percorrer em parceria com elas enquanto desenvolvem seus estilos de 

vida independentes. 

 

Age Agnostics  

Os Age Agnostics não se apegam às expectativas demográficas - todos se conectam. A 

chave para conquistar e reter a lealdade e a confiança é desenvolver produtos e serviços 

universalmente acessíveis, mesmo quando projetados com os idosos. Os baby boomers 

têm muito mais em comum com os valores e as prioridades da geração millennial e das 

gerações mais jovens do que muitos percebem, e é essa mentalidade inclusiva que 

precisa ser melhor compreendida e atendida no futuro. Universal e acolhedor, trata-se de 

cuidar de si mesmo e focar na prevenção e no desfrute da vida. Equilibrar mental, 

espiritual e físico é a prioridade aqui. 

No geral, os mais velhos estão em melhor forma financeira do que o restante da 

população, ostentando o maior poder de compra entre todas as faixas etárias. Em 2018, 

as pessoas entre 50 e 59 anos - muitas das quais ainda trabalham, alcançaram altos 

cargos ou herdaram riquezas de seus pais - ganharão uma média de US $ 17.164 - 28% 

acima do salário médio de todas as idades grupos (US $ 13.400). Com US $ 17.600, a faixa 

etária de 55 a 59 anos ganha mais do que a faixa dos 50 anos. 

Esse alto nível de rendimento médio desses dois grupos etários crescerá 26% e 22%, 

respetivamente, até 2025, tornando esse grupo demográfico um grupo-alvo altamente 

lucrativo para a comercialização de compras discricionárias. Por exemplo, de casas de 

férias e relógios de luxo a suplementos nutricionais e tratamentos de beleza e um vasto 

espectro de produtos e serviços premium. 

A KPMG, por seu lado, aponta sete tendências que vão marcar o consumo em 2019, no 

seu estudo Retail Trends 2019. 

Do nós para o eu 
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Por muitos anos, cada cliente com um smartphone é uma fonte de dados. No entanto, a 

nova fronteira na personalização analisará dados emocionais, movimentos oculares e 

DNA, além de pesquisas, compras e visualizações para identificar exatamente o que os 

clientes precisam em tempo real. 

A hiperpersonalização é o próximo passo na nossa obsessão por dados. Em 2019, 

veremos os retalhistas aproveitarem dados comportamentais em tempo real para 

entender os consumidores num nível emocional e levar as tecnologias de análise para o 

próximo nível. AI, reconhecimento de imagem e análise de humor fornecem uma 

compreensão profunda e detalhada das atitudes, reações e padrões do consumidor. 

Oferecer aos retalhistas acesso a mais e mais dados, oferece a eles uma visão íntima da 

vida dos consumidores como nunca antes. Tudo em troca de produtos e experiências que 

melhor atendem às nossas necessidades e tornam a experiência o mais pessoal e única 

possível. Ferramentas significativas de análise e segurança serão absolutamente 

essenciais para os retalhistas realizarem isso. 

 

À medida que a importância do retalho profundo (para gerar hiperpersonalização) 

continua a crescer, alguns dos principais players já dominam a importância de 

personalizar seus clientes. 

Consumidores atentos ao preço 

Pagar menos por mais e se gabar disso tornou-se uma tendência em si. Os consumidores 

são instruídos sobre estratégias de preços e agora priorizam valor. Com mais opções e 

informações à disposição, os consumidores preferem fazer suas próprias pesquisas de 

produtos. Isso ocorre porque os valores do consumidor agora abrangem uma variedade 

de atributos. Agora, os consumidores esperam que o preço reflita sua missão: valor(es), 

conveniência e experiência. 
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O caminho tradicional para a compra mudou e agora inclui uma extensa pesquisa. 81% 

dos compradores fazem pesquisas online antes de se comprometerem com a compra. 

89% desses clientes iniciam seu processo de compra com um mecanismo de pesquisa. Em 

apenas alguns cliques, os consumidores podem avaliar se estão pagando mais e explorar 

alternativas até que os consumidores cumpram suas missões. 75% das pessoas não 

pensam que a qualidade necessariamente anda de mãos dadas com preços altos. A prova 

está no aumento de marcas alternativas que podem não ter o cache de seus concorrentes 

estabelecidos, mas chegam a um preço mais baixo ou oferecem outro ponto de venda 

exclusivo. 

A introdução de smartphones, que coincidiu com uma crise financeira global, permitiu 

que os consumidores se tornassem mais esclarecidos e informados sobre os preços do 

que nunca. Os compradores modernos não querem pagar o preço total e não têm medo 

de partilhar suas opiniões por meio de comentários. 36% das pessoas de 25 a 34 anos de 

idade no Reino Unido usam sites de avaliação como o TripAdvisor e o Yelp. A 

transparência de custos continuará subindo nas prioridades dos consumidores em 2019. 

O comprador moderno estará disposto a pagar o preço total se suas outras missões forem 

cumpridas. 

A ascensão da voz 

A empolgação com a Inteligência Artificial (IA) está alta e seu impacto está aumentando. 

Os humanos se sentem mais confortáveis em se comunicar com os robôs e, em muitos 

casos, os robôs simplesmente fazem o trabalho com mais rapidez e eficiência. 

Em 2019, veremos o impacto da IA no retalho crescer substancialmente em duas áreas 

principais: alto-falantes inteligentes e chatbots. 

O número de pessoas com alto-falantes inteligentes habilitados com assistentes virtuais 

ativados por voz quase dobrou no último ano, de 14% em 2017 para 27% em 2018. 

A maioria dos palestrantes inteligentes depende de assistentes de gigantes do comércio 

eletrónico existentes - o que abre novas portas para os lares dos consumidores para os 
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retalhistas. As compras controladas por voz devem explodir nos próximos quatro anos, 

para US $ 40 mil milhões em 2022. Esse crescimento maciço (1900%) será impulsionado 

pelo aumento do uso de alto-falantes inteligentes em casa. A OC&C prevê que alto-

falantes inteligentes penetrarão 55% das residências nos EUA até 2022, contra 13% agora. 

65% dos americanos acham que os assistentes de conversação facilitarão suas vidas. A 

natureza interativa dessa experiência possibilita que o alto-falante inteligente se torne a 

tecnologia central em nossa casa e vida. Alto-falantes inteligentes e assistentes de voz 

estão mudando fundamentalmente a maneira como nos envolvemos com a tecnologia. 

Em 2019, veremos um grande aumento no desenvolvimento de chatbots. 

Segundo o Gartner e a Juniper, os chatbots estarão envolvidos em 85% de todos os tipos 

de negócios para a interação do cliente até 2020. Esses robôs especialmente 

programados simulam a conversa humana por meio da IA. Eles oferecem às empresas a 

oportunidade de fornecer uma experiência personalizada ao cliente online. 

As marcas estão aproveitando as plataformas existentes, como o Facebook, para atender 

às suas necessidades de chatbot. Mais de 100.000 (e crescentes) chatbots na plataforma 

ajudam os consumidores a avaliar e comprar seus produtos. 

À medida que os benefícios dos robôs se tornam mais claros, confiamos e confiamos 

neles mais. Isso, combinado com nossa obsessão pela eficiência, faz com que as empresas 

extraiam as melhores qualidades de robôs e humanos para obter a experiência ideal do 

cliente. 

O retalho experimental está a chegar 

O retalho experimental, ou retalho, é o futuro. Durante anos, ouvimos histórias do 

aparente declínio das lojas físicas e o subsequente aumento do comércio eletrónico, 

como se fosse imutável. Mas à medida que o desejo de experiências aumenta - a geração 

millennial disse que 52% de seus gastos com férias iriam para compras relacionadas à 
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experiência em comparação com 39% dos consumidores mais velhos - essa tendência 

pode estar prestes a reverter. 

Nesse mercado em mudança, as pessoas valorizam e estão investindo em experiências 

sobre bens materiais. Novos números mostram que os consumidores continuam a gastar 

menos em comprar coisas e mais em fazer coisas (e contar ao mundo sobre isso nas redes 

sociais, é claro). De teatros a bares e lojas, as empresas estão se esforçando para se 

adaptar a essa mudança. 

Ao criar uma experiência mais imersiva, os retalhistas podem direcionar as pessoas para 

suas lojas e garantir que elas deixem não apenas os produtos, mas também as memórias. 

A geração millennial é a força motriz por trás dessa mudança. Mais de três em cada 

quatro (78%) escolheriam gastar dinheiro numa experiência ou evento. 69% dos 

entrevistados disseram acreditar que assistir a experiências ao vivo os ajuda a se conectar 

melhor com seus amigos, sua comunidade e pessoas ao redor do mundo. Desde 1987, a 

parcela dos gastos do consumidor em experiências e eventos ao vivo em relação ao total 

de gastos dos consumidores nos EUA aumentou 70%. 

Em 2019, veremos os retalhistas aumentarem o foco na curadoria de experiências 

atraentes. 

Amigo do Planeta a caminho 

A sustentabilidade não é mais opcional no retalho. Com a geração verde fazendo das 

compras sustentáveis uma prioridade, um terço dos consumidores agora escolhe comprar 

marcas com base em seu impacto social e ambiental, de acordo com uma nova pesquisa 

da Unilever. Os consumidores agora estão comprando suas emoções e valores, em vez de 

apenas suas carteiras. 

Um em cada cinco consumidores diz que escolheria uma marca se suas credenciais de 

sustentabilidade fossem mais claras na embalagem ou no marketing. Isso equivale a uma 

oportunidade inexplorada de US $ 1,13 bilhão, de acordo com a Unilever. 
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Algumas empresas tentaram parecer socialmente responsáveis por meio de campanhas 

de marketing inteligentes, sem incorporar a causa na alma de seus negócios. Mas o 

consumidor exigente de hoje pode ver através de táticas inteligentes e exigir mais. 

Atualmente, os retalhistas não podem apenas dizer que têm um objetivo, precisam 

mostrar ao consumidor que estão agindo de acordo com ele. 

Os retalhistas estão se afastando de campanhas de marketing de sustentabilidade ad hoc 

e abandonando temas menores que não fazem parte do negócio. Em 2019, veremos as 

empresas assumirem compromissos de sustentabilidade mais significativos, onde podem 

ter um impacto significativo que se alinha aos valores da empresa, suas marcas e seu 

público-alvo. 

A moeda social será mais valiosa 

Hoje, existem mais de 2,56 mil milhões de utilizadores de redes sociais em todo o mundo. 

Um em cada três millennials usa as redes sociais como sua principal ferramenta para 

interagir com marcas e empresas. 

A disposição dos consumidores de partilhar nas redes sociais, na moeda social, tem um 

grande potencial de construção de marca para os retalhistas. 

Moeda social: a totalidade dos recursos reais e potenciais que surgem da presença em 

redes e comunidades sociais, incluindo digital e offline. 

Cada vez mais, os consumidores confiam na comunidade e no boca a boca, em vez de nos 

anúncios de recomendações de produtos. De acordo com o Retail Dive, mais de 80% da 

geração Z e 74% da geração Y dizem que as redes sociais influenciam as suas compras. 

Vendo o valor dessa tendência persistente, os retalhistas estão se voltando para As redes 

sociais. Com anúncios direcionados, as empresas alcançam grupos muito específicos com 

base em dados demográficos, interesses, comportamento e muito mais. Existem mais de 

seis milhões de anunciantes no Facebook e dois milhões no Instagram. Os gastos com 

anúncios em redes sociais também têm aumentado, crescendo mais de 20% ao ano. 
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Segundo o eMarketer, em 2018, um quarto de todos os gastos com anúncios digitais do 

Reino Unido (aproximadamente US $ 5 milhões) foram canalizados para plataformas de 

redes sociais. 

Os retalhistas com visão de futuro capitalizaram usando o poder das redes sociais para se 

conectar de maneira significativa com os clientes, trocando códigos de cupão 

automatizados e cópias de vendas sem graça em favor de um envolvimento genuíno. O 

Instagram até introduziu postagens "capazes de fazer compras" e o Snapchat lançou 

recentemente um canal de comércio eletrónico, ou "selfie-commerce", para as marcas 

anunciarem. Em 2019, veremos os retalhistas negociando em moeda social. 

Das transações ao fornecedor de serviços 

Uma plataforma é um modelo de negócios que cria valor, facilitando trocas entre dois ou 

mais grupos interdependentes. Para fazer essas trocas acontecerem, as plataformas 

aproveitam e criam grandes, redes escaláveis de utilizadores e recursos que podem ser 

acedidos sob procura. 

As empresas de plataformas remodelaram e reinventaram o mundo do retalho. Agora 

eles estão levando seus modelos de plataforma um passo adiante e desenvolvendo 

soluções e produtos que eles oferecem diretamente a outros retalhistas. Em troca, eles 

coletarão os dados para continuar a aprofundar sua compreensão dos comportamentos 

dos consumidores. 

Na economia de retalho atual, é essencial entender o poder das plataformas. No século 

XXI, a cadeia de aprovisionamento não é mais o agregador central dos negócios 

valor. O que uma empresa possui importa menos do que aquilo que pode conectar. 

Plataformas que estão dominando o setor de retalho, sabem que, ao vender um serviço 

em que podem criar os meios de conexão, o prestador tem todo o poder. 

Certamente, nem todos os retalhistas têm recursos ou mandato para desenvolver seus 

próprios modelos de plataforma, mas isso não significa que eles não podem participar. 
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Paul Martin, chefe de retalho da KPMG no Reino Unido, explica que as empresas 

precisarão construir, comprar ou colaborar para competir. Para aqueles que não são 

players de plataforma, a colaboração será fundamental. 

Devido aos altos riscos de adaptar os principais modelos de negócios, os participantes 

tradicionais colaboram e formam parcerias para aumentar a eficiência. Veremos as 

empresas investirem num negócio, mas não se envolverem diretamente, 

consequentemente vendo o surgimento de joint ventures em 2019. 

A recente aquisição pela IKEA do TaskRabbit de inicialização foi projetada para 

desenvolver seus negócios em toda a plataforma. O TaskRabbit é uma startup que 

conecta trabalhadores temporários a uma variedade de trabalhos diferentes. Isso pode 

incluir: entrega de compras, limpeza de casas e até montagem de móveis. A empresa 

possui cerca de 60 funcionários, mas mais de 60.000 trabalhadores independentes usam 

a plataforma. 

A compra do TaskRabbit foi impulsionada pela necessidade da IKEA de aumentar ainda 

mais seus recursos digitais de atendimento ao cliente para competir com os rivais que 

agora têm ofertas de instalação. A compra é o primeiro passo da IKEA no espaço da 

plataforma sob procura. 

"Num ambiente de retalho em rápida mudança, nós nos esforçamos continuamente para 

desenvolver produtos e serviços novos e aprimorados para facilitar um pouco a vida de 

nossos clientes", disse Jesper Brodin, presidente e CEO do IKEA Group, em comunicado. 

 

Os próximos anos 

 

Quando olhamos para 2021, não é o futuro da ficção científica que imaginamos, refere o 

gabinete de tendências WGSN. O Uber pode estar a testar táxis voadores e a Apple 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

39 

patenteou o reconhecimento facial para desbloquear veículos autónomos, mas os 

maiores disruptores ainda estão a ser dirigidos por seres humanos. 

Haverá aumento da polarização em torno do rendimento, com o poder de gastar entre a 

classe média nas economias desenvolvidas continuando a enfraquecer. No entanto, 

mercados em desenvolvimento, como os do Sudeste Asiático, irão reverter a tendência. 

Um aumento na inovação geradora de mercado resultará dessas regiões, já que os EUA e 

o Reino Unido se concentram em inovações de eficiência. Embora essas sejam apostas de 

mercado seguras para o Ocidente, existe a preocupação de que o custo de se jogar com 

segurança possa resultar num congelamento criativo. 

As empresas estão se inovando com os caminhos para a compra, impulsionados pela 

procura e pela tecnologia do consumidor. 

O grupo pressionado pelo tempo, avesso à decisão, The Compressionalists, almeja a 

facilidade de compra em vez de descontos em preços. Em resumo, organize a experiência 

digital, use AI / ML para agilizar a jornada do comprador e adotar uma abordagem menos-

é-mais na oferta de produtos. 

Os Market Makers estão a criar o seu próprio caminho para o mercado e são os maiores 

disruptores das empresas. Esse grupo de poder de pares está alinhada com a evolução 

das marcas diretas ao consumidor e as vendas sociais através de mercados de pares. Eles 

estão criando lojas de revenda com a ajuda da Amazon e das startups Storr e Wardrobe, e 

exigem produtos em "terceiros espaços". 

Que outros mercados estão prestes a surgir até 2021? Para o grupo Cyber Cynics, a 

economia dos dados (capacidade dos consumidores de comprar, vender ou negociar seus 

dados pessoais como moeda) resultará numa necessidade crítica das empresas de 

destacar a nova troca de valor. Para empresas em que a compensação de dados pagos 

não é uma opção, seja transparente e destaque a troca de valor, seja um serviço, 

conveniência ou recompensa. 
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A monetização pós-compra pode ser um fator de receita atual, mas as marcas precisam 

considerar a lealdade e as consequências a longo prazo. Uma pesquisa global da IBM 

realizada em 2018 descobriu que 75% dos consumidores não compram de uma empresa 

(não importa quão grandes sejam os produtos) se não confiarem na empresa para 

proteger seus dados. 

Para ganhar confiança com o grupo Kindness Keepers, o desenvolvimento equitativo da 

habitação e do retalho e o investimento de impacto ganharão uma aliança de longo prazo 

com os consumidores. Pense em menos doações únicas e atendimento corporativo mais 

estratégico. Caso contrário, esteja preparado para a estagnação: um terço da geração Y e 

da geração X boicotaram uma empresa da qual haviam comprado anteriormente e mais 

de um quarto está boicotando ativamente um produto, de acordo com uma pesquisa de 

2019 da CompareCards. 

Em 2021, um elemento chave que conecta todas os grupos é que, apesar do aumento da 

automação, as empresas precisam compensar a troca de dados com uma humana - e não 

necessariamente um influenciador. 

 

The Compressionalists 

Não importa onde estamos no espectro geracional, a sensação de pressão esmagadora se 

tornou um unificador demográfico. 

Seja na produtividade do trabalho, ganhando curtidas nas redes sociais ou vendo os 

números mudarem em escala, as pessoas estão sentindo a pressão para melhorar e 

melhorar. Mas a que custo? 

Apesar dos estereótipos narcisistas e preguiçosos, a geração Y trabalha mais horas do que 

as gerações mais velhas por menos salário. A Manpower pesquisou 19.000 millennials em 

25 países e descobriu que 73% dos millennials trabalham mais de 40 horas por semana e 

um quarto deles trabalha com mais de 50 horas. Essa mentalidade sempre ativa está 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

41 

resultando em altos níveis de "desgaste milenar" - aumento das taxas de depressão e 

ansiedade. 

Alguns argumentam que esta é uma geração autorizada e a geração millennial precisa 

desenvolver uma pele mais espessa. No entanto, pesquisas mostram que as pressões 

diárias para a geração millennial são consideravelmente mais altas do que para as 

gerações anteriores. 

Malcom Harris, autor de Kids These Days: Human Capital and the Making of Millennials, 

argumenta que os Millennials estão sofrendo o impacto económico causado pelo 

capitalismo do final do século 20, deixando-os em estado de pânico perpétuo. Harris 

escreve: "Se as gerações são caracterizadas por crises, a geração millennial é a crise do 

capitalismo extremo". 

Harris, ao lado de economistas, cita a crescente divergência entre produtividade e 

remuneração. O estudo de 2018 da Resolution Foundation descobriu que o crescimento 

do rendimento entre gerações em oito países de "alto rendimento" continua a 

desacelerar. 

Quando a geração X alcançou as idades de 30 a 34, eles viram um aumento de 30% no 

rendimento em comparação com a geração anterior, mas o nível de rendimento da 

geração Y na mesma idade caiu 4% em comparação com a geração X. Além disso, o 

patrimônio líquido da geração Y é de apenas metade aquele de que os Baby Boomers 

desfrutaram com a mesma idade. 

Enquanto o esgotamento do trabalho está afetando a geração millennial, o tempo (ou a 

falta dela) adiciona mais pressão à geração Z aos Boomers. 

De acordo com uma pesquisa da Harvard Business Review (HBR) e da Gallup, 80% dos 

entrevistados adultos "não tiveram tempo para fazer tudo o que queriam num dia". A 

riqueza de tempo (uma pessoa que sente que tem tempo suficiente) é mínima em todo o 

mundo. 
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A professora de Harvard, Ashley Whillans, diz: "A pobreza no tempo existe em todos os 

estratos económicos e seus efeitos são profundos. A pesquisa mostra que aqueles que 

sentem falta de tempo experimentam níveis mais baixos de felicidade e níveis mais altos 

de ansiedade, depressão e stress. Eles experimentam menos alegria. Eles riem menos. Se 

exercitam menos e são menos saudáveis. Sua produtividade no trabalho diminui. É mais 

provável que se divorciem. " 

A pesquisa também descobriu que o stress no tempo teve um efeito negativo mais forte 

na felicidade do que o desemprego. 

Com o tempo como mercadoria preciosa, um impacto direto é o surgimento da 

"síndrome sobre-humana", um termo usado para descrever as pessoas que tentam lidar 

com tudo (equilíbrio entre trabalho / vida pessoal, progressão na carreira, segurança 

financeira). No entanto, eles ainda não conseguem abalar os sentimentos de fracasso e a 

pressão para fazer mais. A síndrome sobre-humana deixa muitos que buscam a perfeição 

com um alvo em constante movimento. 

O perfeccionismo está aumentando para todas as idades, mas especialmente entre as 

gerações mais jovens. O que mudou? Um meta-estudo de 27 anos dos psicólogos Thomas 

Curran e Andrew Hill descobriu que o perfeccionismo multidimensional tem três níveis, e 

a maioria dos jovens sofre de todos os níveis. 

Os perfeccionistas auto-orientados obtêm seu valor próprio pelas conquistas - 

especialmente em relação aos outros. Os perfeccionistas socialmente prescritos obtêm 

seu valor próprio quando outros os aprovam ou os aceitam. Os perfeccionistas orientados 

para os outros sentem uma sensação de valor próprio quando os outros os respeitam e os 

admiram. 

The Compressionalists, um grupo avarento e avesso a decisões que procura combater a 

cultura de cancelamento (pois são os principais impulsionadores dessa mentalidade). 

Nossa atenção agora é uma mercadoria. Com essa mentalidade de atenção como recurso, 

a conectividade constante está se mostrando tóxica. Além das questões crescentes de 
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saúde mental (a Organização Mundial de Saúde estima que em 2018 existem 300 milhões 

de pessoas e pessoas que sofrem de depressão em todo o mundo), a economia da 

atenção é amplamente responsável por notícias falsas, iscas de cliques e pelo poder 

excessivo acumulado pelas empresas de redes sociais. 

No entanto, um dos maiores efeitos da economia da atenção é a falta de atenção 

significativa. 

Dan Nixon, pesquisador sénior da Mindfulness Initiative, diz que "o dilúvio de estímulos 

que competem para atrair nossa atenção quase certamente nos leva à gratificação 

instantânea. Isso abre espaço para o modo exploratório de atenção". 

Segundo Nixon, nossa atenção não é um recurso, mas uma maneira de estar vivo para o 

mundo ao nosso redor, de descobrir coisas novas e de nos colocar em situações 

desconhecidas. Para citar um participante de 17 anos de um grupo focal do WGSN, "não 

existe mundo fora do meu smartphone. Existe apenas isso". 

As coisas estão mudando, embora devagar. O aumento das atividades ao ar livre, o boom 

global de viagens e a nova economia doméstica (a casa como espaço de 

autoaperfeiçoamento, autocuidado e comunidade, impulsionada pela necessidade de 

calma e conforto) são indicadores de que a atenção pode estar a diminuir. Mas está longe 

de ser aposentado. 

Pressão, afluência de tempo e uma superabundância de escolha (pesquisar no Google 

"vestido preto" rende 7,2 biliões de resultados) estão a criar uma cultura de exaustão de 

decisão. Um anúncio da Microsoft em 2017 afirmou que a pessoa média toma 35.000 

decisões por dia e um estudo da Universidade da Columbia descobriu que o americano 

médio toma 70 decisões conscientes diariamente. A pesquisa é variada, mas todas as 

estimativas da tomada diária de decisões estão a aumentar. 

Como uma reação às distrações digitais que recebem a maior parte da atenção (leva cerca 

de 23 minutos para se reorientar após uma distração digital), em 2021, o ato estratégico 

de não ação será uma ferramenta essencial para The Compressionalists. 
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O princípio chinês de Wu Wei, ou não ação estratégica, está emergindo com este grupo. 

Recusando-se a sucumbir ao "Eu posso fazer tudo!", a mentalidade e a aprendizagem de 

não forçar a ação devido à pressão contribuem para um melhor equilíbrio entre trabalho 

/ vida e habilidades mais fortes para a tomada de decisões. Por quê? Decidir fazer algo e 

realmente fazê-lo são duas coisas diferentes. Pesquisas mostram que as pessoas que 

alocam tempo para as principais decisões têm mais chances de seguir adiante com a 

decisão. 

Escapar-se. Cancelar. Não importa o termo, as redes sociais são amplamente 

responsáveis pelo crescimento da cultura de cancelamento. Entre bate-papos em grupo, 

convites online e DMs, respondendo a todos com um entusiasmado "sim!" é uma 

resposta instintiva. 

Para The Compressionalists, isso alimenta a síndrome sobre-humana e gera 

cancelamentos de última hora devido ao esgotamento. 

"Os agradadores de pessoas geralmente se enquadram nessa categoria - eles não querem 

dizer não a um convite por medo de dececionar ninguém, mas acabam se exagerando e 

cancelando no último minuto, o que leva a uma deceção ainda maior pelos que foram 

socorridos" ", observa o especialista em etiqueta William Hanson. 

Além disso, é mais fácil cancelar digitalmente do que pessoalmente, o que está 

alimentando a cultura de cancelamento. Isso pode parecer trivial, mas o cancelamento 

casual terá efeitos a longo prazo. 

Para o local de trabalho, as reuniões canceladas afetam a produtividade e o 

planejamento. Para a indústria de alimentos e bebidas, os cancelamentos prejudicam a 

receita, o que é particularmente difícil para estabelecimentos locais com margens 

apertadas. Um estudo de 2015 da empresa de reservas online ResDiary descobriu que as 

reservas canceladas custam à indústria de restaurantes US $ 16 mil milhões em todo o 

mundo. 
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Como as empresas se preparam para um grupo de alta pressão e tempo baixo que almeja 

facilidade de compra em vez de descontos em preços? Em resumo, organize a experiência 

digital, use AI / ML para agilizar a jornada do comprador e adotar uma abordagem menos-

é-mais na oferta de produtos. 

Quer se trate de patentes da Amazon para usar o transporte público para entregar 

mercadorias ou a parceria da Starbucks com o Uber Eats para uma entrega garantida de 

30 minutos, a IA está transformando a velocidade de entrega. A próxima fronteira se 

concentrará em aproveitar os dados para antecipar e responder com soluções de 

compras sem stress. 

Para utilizadores do Amazon Echo que fazem compras na Whole Foods, os clientes têm 

duas horas após o envio do pedido para adicionar algo ao carrinho de compras para 

entrega no mesmo dia. Por exemplo, os compradores podem dizer "adicione leite ao meu 

carrinho" e o Alexa confirmará e perguntará "mais alguma coisa?" Além disso, com base 

no histórico de pedidos do cliente, o Alexa perguntará se eles se esqueceram de pedir um 

item. Este serviço provou ser valioso para The Compressionalists com horários ocupados 

que podem ter esquecido itens. 

A Uber está testando a IA para garantir que os passageiros de vários transportes tenham 

uma jornada perfeita. 

A Uber fez parceria com a cidade de Denver, Colorado, para oferecer aos utilizadores a 

capacidade de rastrear informações de transporte público em tempo real e rotas a pé, 

eliminando o stress da viagem. 

A CoolHobo, startup iniciada em Shenzen, procura levar o AR às compras de 

supermercado com um aplicativo móvel que oferece uma maneira interativa de navegar 

na loja. Ele fornece a rota de compras mais rápida e menus recomendados com base 

numa lista de compras, além de informações sobre produtos que incluem histórico da 

marca, origem e comentários de clientes 
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O Sam's Club (do Walmart) está testando aplicativos de facilidade de IA em lojas 

selecionadas nos EUA. Juntamente com a digitalização de compras e a manipulação de 

pagamentos, o aplicativo SCN ajuda os compradores a navegar pelos corredores e 

localizar itens. 

Um site sobrecarregado visualmente prejudica a conversão, pois os compradores 

confusos e frustrados não compram. Investir num UX organizado é tão crítico para os 

resultados quanto a otimização de pesquisa. 

Em 2018, o Walmart registou um aumento de 43% nas vendas online. Um elemento-

chave de sua estratégia digital envolveu uma reformulação do site em 2018. As 

atualizações incluíam um menu de hambúrguer despojado com rótulos mais claros; 

ícones redesenhados para o carrinho de compras, localizador de lojas e menu inicial e 

elementos de personalização adicionados. 

A Lululemon relatou um crescimento online de 48% em 2018, atribuído em grande parte 

a um redesenho de site que incluía imagens de produtos organizadas e tempos de 

carregamento mais rápidos. De acordo com o COO Stuart Haselden, desde o redesenho, o 

número de clientes que se comunicam com a marca online dobrou e no segundo 

trimestre de 2018 houve um crescimento de 80% no arquivo de e-mail da empresa. 

Cayenne é um aplicativo de retalho que apresenta um item de moda masculina com 

curadoria diária de vários retalhistas. Esse "mercado simplificado" não possui senhas, 

taxas de assinatura e compradores simplesmente clicam em sim ou não para comprar. O 

lema de Cayenne de "filtramos toda a porcaria" está ganhando força com os ocupados 

compradores da Gen X e Millennial. 

Para grandes caixas e lojas de departamento, a estratégia 'mais produtos é igual a mais 

vendas' está afastando os compradores oprimidos pela escolha. 

As marcas diretas adotam uma mentalidade de menos é mais, liberando um número 

controlado de SKUs que alimentam a procura e, ao mesmo tempo, mantêm a 

exclusividade em sua comunidade. 
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De acordo com um estudo da Diffusion, 33% dos consumidores norte-americanos 

planejam fazer pelo menos 40% de suas compras com marcas diretas nos próximos cinco 

anos, com produtos heroicos e ofertas hiper-focadas sendo as principais decisões de 

compra. 

 

Kindness Keepers  

 

Goste-se ou não, o ódio está unindo as pessoas socialmente. O vínculo de ódio - pessoas 

que formam laços rápidos e estreitos por causa de desgostos compartilhados - tem sido 

documentado desde os anos 40. É a atual casualidade do vínculo de ódio causando 

preocupação. 

A um nível micro, a observação de ódio se tornou a nova observação compulsiva. A 

jornalista Jennifer Armstrong escreve: "A observação do ódio alcançou novos patamares. 

Alimentadas por opções quase infinitas de programas para assistir, reforçadas pelo 

concurso de opiniões em que as redes sociais se tornaram, os espectadores agora 

divertem-se regularmente a encontrar falhas na história". 

Contas de redes sociais como @pleasehatethesethings, que conta com 147 mil seguidores 

e cresce, incentivam o comportamento (o slogan diz "você está aqui para os 

comentários"). Estes podem ser exemplos irônicos, subversivos, de cultura de ódio, mas 

há consequências reais - o bullying online continua a subir globalmente e os crimes de 

ódio estão aumentando. 

Um "florescimento do ódio" levou a taxa de homicídios do Brasil a atingir um recorde de 

63.880 em 2017. No Canadá, os crimes de ódio aumentaram 47%, principalmente 

direcionados a muçulmanos e judeus. Tanto os EUA quanto o Reino Unido tiveram um 

aumento de 17% entre 2016-2017. 
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Relaxe, nem tudo é triste e sombrio. Os primeiros indicadores mostram uma reação 

contra a cultura do ódio, à medida que as pessoas começam a procurar e a profunda 

bondade para contrabalançar a negatividade. 

A gentileza é diferente da civilidade - Devin Thorpe, educador de responsabilidade social 

corporativa, escreve: "quando ouvimos a palavra gentileza, muitas pessoas pensam 

principalmente em ser gentis e educadas. Embora eu seja a favor de boas maneiras, os 

problemas reais em nosso mundo não se devem a falta de civilidade ". 

É a falta de ação consistente. Os atos aleatórios de bondade que são bons, mas fugazes. 

"As mudanças climáticas continuarão a piorar, não importa quão educados sejamos nas 

conferências climáticas", diz Thorpe. 

cinismo à parte, a bondade está passando por um boom. Há aulas corporativas de 

bondade, semanas de Atos Aleatórios de Bondade e camisas com slogans de bondade 

abundam nas ruas. A bondade profunda depende de ações consistentes e desafia as 

nossas próprias suposições. 

Estudos mostram que atos consistentes de bondade são mais bem-sucedidos a longo 

prazo. As doações para caridade e o voluntariado atingem o pico durante as festas de 

final de ano na maioria dos países, o que é bom, mas o declínio nas doações e na mão de 

obra após o feriado deixa muitos recursos para caridade esgotados. 

Don Luce, porta-voz das Missões Comunitárias no Canadá diz: "A necessidade não tem 

estação". A irmã Beth Brosmer, diretora executiva da copa de alimentos Heart and Soul, 

diz que “as pessoas estão com fome o ano todo”. 

Para manter uma gentileza consistente, as pessoas devem se voluntariar perto de sua 

casa ou escritório para evitar cancelamentos e serem realistas com seus níveis de 

comprometimento. 

A Era da Informação nem sempre é precisa e, como Albert Einstein disse, informação não 

é conhecimento. Estimativas recentes sugerem que menos de 60% do tráfego da Web é 
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humano, levando muitas pessoas a espalhar a cultura do ódio e imprecisões. Mais ainda, 

as bolhas de filtro mantêm as pessoas isoladas de pontos de vista e crenças diferentes. 

Humildade intelectual é o reconhecimento de que aquilo em que você acredita pode 

estar errado. Trata-se de abandonar o ego e ser ativamente curioso sobre nossos pontos 

cegos. Pessoas com humildade intelectual são melhores aprendizes, ouvintes e líderes, e 

isso está se tornando uma habilidade de trabalho desejável. 

Jeff Bezos é fã e, em 2018, disse ao Basecamp que "as pessoas mais inteligentes estão 

constantemente a rever o seu entendimento, a reconsiderar um problema que pensavam 

que já tinham resolvido. Estão abertas a novos pontos de vista, novas informações, novas 

ideias, contradições e desafios à sua própria maneira de pensar ". 

É uma época de grande divisão: rural / urbana, rica / pobre, conservadora / liberal. Os 

Kindness Keepers visam preencher a lacuna através de atos silenciosos de poder, novos 

desenvolvimentos da comunidade e estourando suas próprias bolhas de filtro. 

Em muitos países, a disparidade de rendimento é o maior divisor. O desenvolvimento 

equitativo fornece acesso igual a moradias populares, educação de qualidade, salários 

dignos e transporte para antigos e novos residentes. 

Os EUA estão liderando o caminho para o desenvolvimento equitativo. O plano de 

desenvolvimento do 11º Street Bridge Park de Washington DC garante benefícios 

compartilhados com os residentes de longa data. O plano inclui estratégias para o 

desenvolvimento da força de trabalho, pequenas empresas e moradias populares. Uma 

vez concluída, a ponte conectará bairros de alto a baixo rendimento. 

A estação de Fruitvale Village em Oakland, CA, é o "modelo de desenvolvimento sem 

gentrificação". A reconstrução de um bairro latino maioritário inclui um mercado público, 

pequenos espaços de retalho, biblioteca, centros de saúde seniores e comunitários, 

creche e moradias de rendimento misto. As mudanças contribuíram para reduzir as taxas 

de criminalidade e vacância comercial. 
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Para este grupo, o estreitamento da alimentação social das pessoas está reforçando o 

comportamento tacanho. Eles procuram ferramentas online que permitam humildade 

intelectual. 

Descrito como "o ajuste ideal para sua bolha de filtro", o aplicativo Read Across the Aisle 

rastreia a inclinação política de um utilizador, com base nas fontes de notícias que ele lê 

com mais frequência. Se o utilizador estiver lendo muito de um lado político, o aplicativo 

envia notícias relacionadas a eles de um ponto de vista diferente. 

O aplicativo Burst está enfrentando a bolha de filtro do Reddit, localizando todos os 

lugares em que uma postagem foi compartilhada novamente no Reddit e depois 

mesclando todos os comentários. Uma análise de utilizador disse: "Descobri que, apesar 

de ver muito mais coisas com as quais não concordo, ver isso me ajuda a ter empatia com 

outras perspetivas". 

"Tenho algo a dizer, mas não estou pronta para dizer", disse Kerby Jean-Raymond, 

fundador da Pyer Moss, à revista Vogue. Ele acrescentou que quer acabar com o 

apagamento de minorias na moda e que acha que sabe como fazê-lo. "O objetivo do 

design é resolver problemas, e acho que descobri como usar essa ferramenta para 

resolver esse problema". 

Jean-Raymond tornou-se o improvável garoto-propaganda do movimento silencioso pelo 

poder, uma forma de desmantelar instituições sistémicas criando novas. Jean-Raymond 

usa a passarela e suas coleções como plataforma política para chamar a atenção para a 

injustiça racial. Ele quase perdeu tudo quando, antes do desfile de moda S / S 16, exibiu 

um filme que produziu sobre injustiça racial. 

"Dentro de 36 horas, seis das minhas maiores contas me abandonaram. As demais eram 

contas abaixo da temporada de US $ 20.000 - o que não é suficiente para manter as luzes 

acesas. Então, estou nesse ponto em que estou prestes a perder minha empresa ...”. Mas 

enquanto os compradores se afastavam, o público se reuniu atrás do designer, levando a 

Reebok a oferecer a Jean-Raymond uma parceria de vários anos. 
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Na China, os ativistas do #MeToo evitam protestos públicos ou mobilizam multidões. Em 

vez disso, eles usam as redes sociais, negociam com as autoridades e oferecem apoio aos 

sobreviventes. Mais importante, os ativistas criam soluções que eles acham que o Estado 

está disposto a comprometer, como a proposta de legislação sobre assédio sexual e uma 

linha de apoio às vítimas de agressão. 

As mulheres na Arábia Saudita protestam contra as rígidas leis de vestuário do país, 

vestindo suas abayas (roupas longas e folgadas) do avesso. 

Usando a hashtag #InsideOutAbaya, as mulheres sauditas estão postando fotos 

denunciando as leis do reino. Pode parecer trivial, mas esse "protesto silencioso" levou a 

uma diminuição de mulheres multadas por roupas impróprias. 

Esse grupo continuará a mesclar moral e dinheiro. Uma pesquisa da Lending Tree de 2019 

constatou que um terço da geração Y e da geração X boicotaram uma empresa que 

haviam comprado anteriormente e mais de um quarto dessas faixas etárias estão 

boicotando ativamente um produto. 

Mais revelador, esse grupo prefere apoiar empresas que receberam investimentos de 

impacto - a prática financeira que visa gerar benefícios sociais e ambientais juntamente 

com retornos financeiros. 

Essa mentalidade está impulsionando o crescimento anual: entre meados de 2017 e 

meados de 2018, o impacto do investimento em valor de mercado dobrou para US $ 228 

mil milhões em ativos sob gestão. Os investimentos em ESG (ambiental, social e de 

governança) agora representam 25% de todos os ativos (US $ 22,8 biliões) sob 

administração global. 

“A geração millennial verá US $ 30 biliões em riqueza sob gestão sendo transferidos para 

eles nos próximos anos, e eles são duas vezes mais propensos que as gerações anteriores 

a investir em impacto social. Portanto, a mudança não é apenas social, mas também será 

diretamente financeira”, diz Bastiaan den Braber, consultor de risco do LUMO Labs da 

Crédit Suisse. 
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Os cuidados patrimoniais (o compromisso de longo prazo de uma empresa com uma 

causa ou comunidade) evoluirão para apoiar as empresas sociais. 

O Impact Accelerator 

Program, uma iniciativa do 

governo australiano, apoiou 

Hey Startic, um reciclador de 

vestuário corporativo; a 

plataforma de roupa de bebé 

com foco ecológico Minikinizz; 

e Kostoom, um serviço de 

costura sob procura. 

O Sudeste Asiático está a 

liderar o caminho do 

investimento de impacto. A 

Patamar Capital e a Kinara 

Indonesia estão investindo em 

empresas que resolvem uma 

série de direitos dos 

trabalhadores e desafios 

ambientais. Recentemente, as 

empresas apoiaram quatro 

empresas de moda ética lideradas por mulheres na Indonésia por meio de um modelo de 

investimento selecionado por pares.   

Marcas que admitem suas falhas ressoam com os Kindness Keepers. Um estudo de 2018 

da Accenture descobriu que 48% dos consumidores norte-americanos que estão 

dececionados com as palavras ou ações de uma marca numa questão social reclamam 

disso. 
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As pessoas perdoam mais as empresas quando um pedido de desculpas e um plano de 

recuperação transparente são fornecidos. Lembre-se de que não resolver o problema não 

é mais uma solução viável. 

Em 2018, a falta de frango significou que a KFC teve que fechar temporariamente 900 

lojas no Reino Unido e na Irlanda. A reação das redes sociais foi instantânea e brutal, 

então a empresa respondeu com um anúncio de página inteira auto-depreciativo nos 

jornais Metro e The Sun de Londres, com seu balde de frango exclusivo e um logotipo 

reformulado: “FCK”. 

Um “oldie mas goodie” que ainda ressoa - em 2010, uma linha de tampões O.B. foi 

retirada das prateleiras após problemas de fornecimento. A empresa que detém a O.B., a 

Johnson & Johnson, enviou uma música de desculpas pessoal a todas as mais de 65.000 

mulheres no banco de dados da empresa com seu nome na música. Ao todo, a empresa 

fez vídeos para 10.000 nomes diferentes. 

Como a questão de massa ultrapassa o marketing de massa, as empresas precisam 

investir em compromissos de longo prazo, não numa doação única. Comunique 

regularmente sobre a parceria para garantir transparência com fundos e recursos. 

O Canada Goose lançou um programa para “mostrar artesanato Inuit em escala global” e 

doa 100% dos recursos para as comunidades Inuit no Canadá. A empresa encomendou 14 

costureiras, representando nove comunidades nas quatro regiões inuit, para criar a 

coleção. 

O rapper Meek Mill e a Puma criaram a Clyde Court #Reform. Mais do que apenas um 

ténis com uma mensagem poderosa, ambos estão conectados à organização 

recentemente estabelecida da Reform Alliance para melhorar o sistema de justiça 

criminal dos EUA. A Reform Alliance inclui Meek, o diretor criativo da Puma Basketball, 

Jay Z, e o proprietário dos New England Patriots, Robert Kraft. 
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Market Makers 

Apesar do aumento da fragilidade emocional no Ocidente, a África, a Índia e o Sudeste 

Asiático estão a experienciar uma onda de otimismo que resultará em mudanças sociais e 

políticas. Por que a dicotomia regional? População jovem em ascensão. 

Um fator-chave para 2021, a disparidade de idade está remodelando a pirâmide 

populacional. 

Globalmente, 14% das nações do mundo têm uma população em declínio e em 2050 esse 

número aumentará para um terço. Na China, 17% da população tem mais de 60 anos, 

com previsão de aumento para mais de 30% até 2050. No Japão, mais de 28% da 

população tem mais de 65 anos. No Reino Unido, na Austrália e na maior parte da Europa 

Ocidental, o padrão é o mesmo. Esse cenário está começando a causar atrito 

intergeracional, à medida que as pessoas mais jovens (já com dificuldades financeiras) 

enfrentam os custos de cuidados com os idosos a longo prazo. 

Com base apenas na população jovem, é provável que as próximas gerações de líderes, 

criativos e compradores venham dessas regiões. Mais da metade da população da Índia 

(600m) tem menos de 25 anos. Até 2050, a população jovem da África aumentará 50%, 

tornando-o o continente mais populoso da juventude. 

O Sudeste Asiático pode não ter o volume de jovens (atualmente 90 milhões), mas é uma 

região para se assistir. Até 2030, prevê-se que as famílias de rendimento médio - que 

ganham US $ 10.000 ou mais por ano - aumentem 51 milhões na Indonésia, 18 milhões 

no Vietname, 11 milhões nas Filipinas e 8 milhões na Tailândia, segundo a Economist 

Intelligence Unit. Esse crescente grupo é vista como promissora, não apenas por causa da 

crescente classe média, mas também por causa da população jovem estável. 

"Os consumidores chineses, especialmente a geração mais jovem, não acreditam apenas 

na noção de que marcas estrangeiras são melhores. No momento, os consumidores 

chineses acham que a China é boa e 'made in China' não é nada mau”, diz Charlie Chen, 

diretor de pesquisa de consumidor do Credit Suisse. 
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A influência e o poder das marcas chinesas estão aumentando globalmente. De acordo 

com um relatório de 2018 da Kantar, as 100 principais marcas de valor total da China 

aumentaram as vendas em 23% a / a. O maior aumento está nas receitas no exterior. A 

Lenovo informou que 72% de seus ganhos foram de fora da China em 2018. 

À medida que mais jovens chineses veem Made in China como um distintivo de honra, a 

participação no mercado internacional sofrerá um declínio. Essa é uma tendência mais 

ampla: jovens indianos, africanos e brasileiros não procuram mais o Ocidente em busca 

de inspiração ou ídolos. Eles buscam em seus smartphones influenciadores locais e 

entretenimento "caseiro". 

"Somos uma geração cheia de guerreiros da justiça social, líderes cívicos e agentes de 

mudança. Juntos, formam uma mentalidade de 'heroez' [o Z é para o Gen Z] para muitos 

da minha geração", escreve Josh Miller, um Gen Zer e diretor do Gen Z estuda na 

Universidade XYZ. 

Parte de uma grupo mais ampla, a Gen We, identificada no white paper da Geração Z da 

WGSN, a mentalidade heroez é um pilar fundamental para a juventude dos EUA e da 

Europa Ocidental e Ocidental. Nessas regiões, a fé no governo, na política, na religião e na 

economia está a diminuir, mas a fé em si e no outro está a crescer. 

"Os adultos continuam dizendo que devemos isso aos jovens, para lhes dar esperança. 

Mas não quero sua esperança. Não quero que você tenha esperança. Quero que entre em 

pânico. Quero que sinta o medo. sinta-se todos os dias. Quero que você aja ", disse Greta 

Thunberg, de 16 anos, a um público lotado no Fórum Económico Mundial de 2019. 

Thunberg inspirou vários comícios de jovens líderes em toda a Europa exigindo ação 

sobre as mudanças climáticas. Com a eco-ansiedade (preocupação crônica com questões 

ambientais) aumentando lentamente, as empresas precisam colocar a sustentabilidade 

em primeiro plano ou correr o risco de perder futuros consumidores. 
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Este não é apenas um sentimento ocidental - 82% da geração Z do sudeste asiático 

afirmam preferir produtos de marcas éticas ou sustentáveis e 58% da geração millennial 

chinesa está disposta a pagar mais por marcas éticas. 

Este grupo busca uma inovação e representação local equitativa. Se eles não 

encontrarem uma oportunidade, eles a criarão. 

As inovações criadoras de mercado fazem exatamente o que o termo implica: elas criam 

novos mercados. Para mercados fronteiriços, isso significa atender pessoas para as quais 

não existiam produtos ou serviços ou o acesso era limitado devido ao preço. 

Para o Ocidente, houve um declínio nas inovações criadoras de mercado. Com medo da 

instabilidade económica, as empresas estão optando por inovações em eficiência - 

fazendo mais com menos recursos. Com inovações em eficiência, as empresas podem se 

tornar mais lucrativas e liberar fluxo de caixa, mas costumam vender para mercados 

superlotados. 

Inovações em eficiência não são uma coisa má, mas resultam em falta de criatividade. Se 

a empresa estiver muito focada nos resultados, ninguém estará examinando o horizonte 

em busca do próximo. 

A Harvard Business Review observa que, quando a prosperidade de um país para, apesar 

de muita atividade dentro de suas fronteiras, pode ser uma inovação, e não um problema 

de desenvolvimento. 

Os mercados fronteiriços e emergentes estão focados em inovações criadoras de 

mercado. Por quê? Eles são criados por e para um mercado local, geram empregos locais 

e capacitam as pessoas. 

Identificada na macrotendência de 2020 Empower Up, a criatividade prática está a 

aumentar à medida que comunidades carentes se mobilizam para projetar o seu futuro. 

A BRCK, uma empresa sediada em Nairobi, apontou que os próximos 800 milhões de 

utilizadores da Internet virão da África. Com Wi-Fi e tablets gratuitos, o BRCK coloca 
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online as regiões rurais, capacitando os jovens africanos a usar ferramentas digitais para 

resultados criativos. 

No Brasil, os menos favorecidos sociais estão se tornando ícones culturais. A Jacaré Moda 

é uma agência de modelos que capacita novas vozes transmitindo diretamente de bairros 

de baixa rendimento. Enquanto isso, a Fa.vela, sem fins lucrativos, realiza o Creative Run: 

o primeiro acelerador que ajuda os criativos baseados em favelas a transformar as suas 

ideias em negócios. 

Enquanto os países emergentes se concentram na criação de novos mercados, outras 

regiões se concentram nos menos atendidos. 

Conforme sinalizado no Future Consumer 2020, a Geração M (muçulmanos Millennials) 

está lentamente ganhando terreno à medida que a moda mais moderna chega às ruas. A 

próxima indústria pronta para o crescimento é a viagem Halal. 

Apelidadas de "viagens instantâneas de macarrão" pela grupo, são passeios rápidos e 

fáceis que deixam o grupo satisfeito. De acordo com o mesmo relatório, o gasto global de 

viajantes muçulmanos é projetado em US $ 220 mil milhões em 2020 e US $ 300 mil 

milhões até 2026. 

A geração M não está sozinha em querer se alinhar com as marcas que entendem seu 

estilo de vida. Pessoas com deficiência (PWD) estão desesperadas por mais representação 

fora de suas casas. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1,3 mil milhões de pessoas com 

deficiência constituam um mercado emergente do tamanho da China. Adicione outros 2,4 

mil milhões de amigos e familiares que auxiliam / vivem com PWD e o grupo controla 

mais de US $ 8 biliões em rendimento disponível anual, de acordo com o relatório Global 

Economics of Disability 2016. 

A crescente população idosa contribui para esse grupo diariamente. 
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Quer se trate de produtos de assistência, roupas e necessidades de vida, incluindo 

empregos e moradia, a tecnologia está permitindo que esse grupo leve uma vida melhor. 

Desde jaquetas de alta tecnologia construídas para pessoas com mobilidade reduzida até 

empresas como a Starbucks abrindo cafés para pessoas com deficiência auditiva, as 

inovações para ajudar esses compradores estão a crescer. 

Espera-se que o mercado global de dispositivos auxiliares para idosos e deficientes 

ultrapasse US $ 26 mil milhões até 2024, com robôs de assistência, dispositivos vestíveis e 

tecidos adaptáveis à frente. 

Como defensores do poder de pares, os Market Markers são os maiores disruptores das 

empresas. O M-commerce oferece às comunidades carentes acesso instantâneo a 

empregos, produtos e serviços e mercados virtuais que impulsionarão o crescimento 

futuro do consumidor. 

Desde a abertura das lojas Depop nos EUA até os espaços físicos de teste sem marca, as 

marcas diretas ao consumidor (D2C) estão em expansão. Para se incorporar ainda mais na 

vida de seus clientes, as marcas D2C estão trabalhando com compradores para criar 

mercados crescentes de ponto a ponto. 

O reprograma de 2018 da Glossier oferece aos vendedores sua própria página de destino 

no site da Glossier, completa com seus produtos favoritos e uma introdução em vídeo. A 

empresa agora reporta cerca de 500 vendedores. 

O 2920Sleep utiliza embaixadores de pares (que vão de alpinistas a artistas) para mostrar 

os benefícios de suas camas. Com links diretos no site da empresa, esses influenciadores 

rotativos e cotidianos são vistos como representantes de vendas autênticos. 

Até a Amazon está entrando no mix de revenda, vendendo mercadorias devolvidas para 

liquidantes como Liquidation.com, que por sua vez leiloam paletas de itens para 

consumidores, que estão lançando os itens nas plataformas de revenda. 
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Em 2021, o re-comércio será mais simplificado com pouco tempo de inicialização, 

permitindo que as pessoas vendam, vejam ou aluguem em menos de três etapas. 

O Storr, com sede em São Francisco, permite que qualquer pessoa abra uma loja pelo 

telefone em três cliques, gratuitamente. Os utilizadores escolhem itens de mais de 150 

revendedores (adidas, RE / DONEDenim, AlexMill) e recebem uma comissão de vendas de 

15 a 25%. Os vendedores também podem doar uma parte de seus ganhos aos parceiros 

sem fins lucrativos da Storr. 

Sediado em Nova Iorque, o Wardrobe é um aplicativo de revenda de moda que possui 

“Hubs de guarda-roupa” numa das 30 lavanderias ecológicas. Cada hub serve como um 

centro de atendimento multiuso e é uma "vitrine" que fornece um rosto humano para 

todas as transações entre comprador e vendedor. 

 

Cyber Cynics 

 

Identificada no Future Consumer 2019, a Stream Team adotou cedo o retalho de 

transmissão ao vivo. Até 2021, as marcas usarão a psicografia para alinhar a transmissão 

ao vivo com a vida de seus compradores. 

Para ganhar com os fãs de futebol americano, a Amazon fará a transmissão simultânea de 

jogos de futebol em seu site de streaming de jogos Twitch e aproveitará a tecnologia 

Prime “X-Ray” para permitir que os espectadores comprem itens da NFL por meio da 

transmissão ao vivo. Isso faz parte do plano maior do Amazon Live, que inclui compras de 

transmissão ao vivo 24 horas. 

O mais recente site de transmissão ao vivo da Malásia, Lazada, baseia os segmentos de 

tempo no comportamento do comprador. Os produtos de beleza são vendidos durante os 

horários de pico da geração Z e os produtos domésticos são vendidos quando os pais 

ocupados têm maior probabilidade de assistir. 
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O ShopShops leva a localização ainda mais - a empresa dos EUA hospeda uma 

transmissão ao vivo numa loja física na qual os consumidores chineses podem aceder, 

com hosts bilíngues respondendo perguntas, oferecendo feedback e até experimentando 

produtos. 

Com 200 milhões de utilizadores registados, 80 milhões de jogadores mensais e 

estimativas de receita de 2018 em US $ 2 mil milhões, o Fortnite e outros jogos online 

multiplayer (MMOs) não podem ser ignorados. 

Esse "terceiro espaço" - onde as pessoas passam tempo voluntariamente entre casa e 

trabalho ou escola - está pronto para o engajamento, desenvolvimento de produtos e 

parcerias estratégicas, com jogadores a gastar milhões a cada ano em vestuário e 

equipamentos virtuais para seus personagens. 

Christopher ”Marshmello" Comstock organizou um concerto virtual em Fortnite, com 

mais de 10 milhões de participantes virtuais simultâneos, que impulsionaram a 

transmissão de suas músicas em até 24.000%. Este é um indicador importante de que 

músicos e artistas adicionarão passeios no terceiro espaço para gerar receita. 

make-fortnite-skins.com é um serviço gratuito que permite aos jogadores criar "skins" 

(roupas) personalizadas para os personagens. Os retalhistas de moda devem procurar a 

colaboração criativa para impulsionar o compartilhamento de mercado virtual e a nova 

procura do consumidor. 

Que longa, estranha e digital viagem tem sido. Nos 11 anos desde que os smartphones 

entraram no mercado de massa, os altos e baixos da conectividade são de igual medida. 

Nos últimos anos, mais pessoas estão se afastando do que efetuando logon, à medida 

que as preocupações com a privacidade aumentam e a reação anti-dados atinge cada 

costa. 

O especialista em segurança Bruce Schneier escreveu que "a vigilância é o modelo de 

negócios da internet". As pessoas pareciam estar bem com isso quando a troca de dados 
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B2C era um endereço de email ou referia um amigo a um código de desconto. Mas agora, 

à medida que as violações de dados cada vez maiores são manchetes, os consumidores 

entendem melhor o custo real da troca de dados e surgiu um novo termo para descrever 

o mercado. 

O capitalismo de vigilância funciona fornecendo serviços gratuitos que as pessoas usam 

de bom grado, permitindo que os provedores de serviços rastreiem e monitorem os 

atributos comportamentais dos utilizadores. 

O monitoramento geralmente é feito sem consentimento e, à medida que a Internet de 

Todas as Coisas (IoE) se torna mais sofisticada, o capitalismo de vigilância evoluiu para 

além das plataformas de redes sociais para os dispositivos do produto. Para algumas 

empresas, a estrutura de preços é mantida baixa, porque o valor real está além da 

compra. 

As TVs inteligentes são um excelente exemplo de monetização pós-compra. Algumas 

empresas de eletrónicos vendem as TVs por uma fração dos custos. O valor real é o fluxo 

de dados constante coletado da TV que é vendida a terceiros. Os dados incluem os tipos 

de programas que um espectador assiste, localização aproximada e horários de exibição, 

além de anúncios assistidos ou ignorados. É uma mina de ouro de dados. Mas por quanto 

tempo? 

Uma pesquisa global de 2019 da IBM descobriu que 75% dos consumidores não compram 

um produto de uma empresa (não importa quão grande seja o produto) se não confiarem 

na empresa para proteger seus dados. 

Os Cyber Cynics e as empresas estão cada vez mais conscientes das imprecisões dos 

dados. Por exemplo, um cliente está a comprar presentes e, na próxima vez que visitar o 

site do retalhista, verá apenas produtos semelhantes à pesquisa. Dados úteis são 

problematicamente raros. 

A agregação de dados é mais complexa do que pegar os hábitos dos clientes no ponto de 

venda ou online e jogá-los num banco de dados na esperança de obter "insights 
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profundos". O passo que a maioria das empresas faz para criar uma hipótese sobre o que 

importa para o utilizador final? Dados significativos são mais valiosos que dados 

abrangentes. 

A desconfiança dos dados causa desconfiança dos influenciadores, principalmente do 

final da geração Y e da geração X. 

Entre engajamento comprado e contas falsas (uma investigação recente do New York 

Times relatou que 15% dos utilizadores do Twitter são bots e até 60 milhões de contas do 

Facebook são automatizadas ou bots), mais pessoas e empresas desejam regulamentar 

a economia influenciadora. Apesar disso, o relatório anual da Association of National 

Advertisers 2018 constatou que "75% dos profissionais de marketing atualmente 

trabalham com influenciadores e 43% planejam aumentar os gastos no próximo ano". 

No entanto, o mesmo relatório constatou que apenas 36% das empresas julgaram seus 

esforços de marketing de influenciadores como eficazes e 19% admitiram que achavam 

que o dinheiro gasto era ineficaz. 

As empresas estão se posicionando: o diretor de marketing da Unilever, Keith Weed, 

pediu uma "ação urgente" para limpar o ecossistema de marketing de influenciadores, e a 

Kellog anunciou que não está mais pagando influenciadores com base no alcance devido 

a atividades fraudulentas e desonestas. 

Joseph Harper, líder de redes sociais da Kellogg's, disse na cúpula do Digiday: "Uma 

agência com a qual trabalhamos disse que uma campanha foi um sucesso ... mas, quando 

nos aprofundamos no relatório, percebemos que os influenciadores que pagamos tinham 

acabado de foi a um grupo de outros influenciadores do WhatsApp e pediu que fizessem 

todos esses comentários ". 

Como as empresas se preparam para um grupo que escolherá a ética dos dados em vez 

da lealdade e preço da marca? Acesso e responsabilidade. 
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A perceção de que os dados digitais que criamos é uma mercadoria a ser comprada e 

vendida impulsionará o crescimento dos dados como moeda. 

Há um crescente debate público sobre como os indivíduos devem ser compensados pelo 

uso de dados pessoais. Em maio de 2018, ativistas holandeses fundaram o Datavakbond, 

um sindicato de dados, cujos objetivos coletivos incluem buscar pagamento pelo uso 

comercial de dados pessoais. 

Marcas e retalhistas que buscam transações hiper transparentes devem criar sistemas de 

recompensa para troca de dados ou parceria com programas estabelecidos. 

Wibson é uma empresa iniciante que compra dados de utilizadores em troca de pontos 

resgatáveis para contas Spotify Premium, cartões-presente Visa e créditos Uber. 

Os utilizadores do aplicativo Sweatcoin coletam um "sweatcoin" para cada 1.000 etapas 

que eles tomam e podem resgatar tokens contra uma variedade de incentivos. 

Killi é um aplicativo que paga aos consumidores dinheiro por partilhar seus dados, 

localização ou fornecer informações sobre quais anúncios eles gostariam de ver. Ainda 

mais dinheiro está na mesa se os utilizadores digitalizarem a parte traseira da carteira de 

motorista com um smartphone ou fornecerem mais detalhes pessoais. Segundo a 

empresa, as marcas participantes incluem McDonald's, GM, Danone e Staples. 

Para empresas em que a compensação de dados pagos não é uma opção, seja 

transparente e destaque a troca de valor, seja um serviço, conveniência ou recompensa. 

Por exemplo, as pessoas que compartilham seus dados com um aplicativo de saúde são 

menos cínicas porque a troca de valor as mantém saudáveis. Os consumidores entendem 

que haverá algum grau de mercantilização dos dados, mas a troca muito maior será sobre 

serviço e conveniência. 

Para os cínicos cibernéticos, o termo "métricas de vaidade" provavelmente é visto com 

atenção. Identificados no relatório Social Media Drivers 2019, os consumidores estão 

ficando mais céticos sobre as plataformas e influenciadores que estão lançando produtos. 
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À medida que os anúncios patrocinados falsos continuam a aumentar, as marcas devem 

priorizar a transparência e criar um fórum para um envolvimento seguro e fechado. 

A RŪH é um rótulo feminino que “defende um senso de identidade particular num 

período de superexposição". O público deve solicitar acesso ao Instagram da marca. 

A Starface é uma conta de beleza positiva para espinhas que se concentra na criação de 

conteúdo fortalecedor para sua comunidade fechada de seguidores. 

As mulheres que viajam do Conde Nast Traveler são um grupo fechado do Facebook para 

mulheres que possui 126 mil membros engajados. 

À medida que as indústrias continuam a se automatizar, o elemento humano é 

fundamental para esse grupo. Não há como negar que os dados estão sendo coletados e 

trocados. Uma pesquisa recente da Emarys descobriu que mais de quatro em cada cinco 

(82%) agora estão cientes do uso da IA em suas experiências de compras. No entanto, a 

interação humana diminui a paranoia do "Big Brother". As empresas precisam compensar 

a troca de dados com uma humana. 

A mercearia online de San Francisco, Farmstead, usa a IA para determinar a procura para 

evitar excesso de estoque, o que reduz o desperdício local de alimentos e economiza 

tempo e combustível nas rotas de entrega. Como a Farmstead trabalha com agricultores e 

mercearias locais, eles mantêm o modelo aberto para conversar e trocar informações 

com a comunidade agrícola local. 

A TD Ameritrade mistura agentes de investimento reais com um bot chamado Alvi, que é 

incrivelmente humano. O Alvi, alimentado pela IA, faz perguntas sobre a personalidade, 

como “se você pudesse escrever uma carta para o seu eu de 17 anos, o que você diria?” 

Tanto o agente quanto o Alvi trabalham juntos para fornecer informações personalizadas 

e baseadas em investimentos. 
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1.1.– Europa 
 

Por mais de 30 anos, o objetivo principal da política de coesão da União Europeia tem 

sido o desmantelamento das disparidades económicas regionais e internacionais entre os 

estados membros, aponta um GfK no estudo European Retail em 2019. A UE está mais 

próxima do que nunca de alcançar esse objetivo com relação ao poder de compra per 

capita, pelo menos em nível nacional. 

A Polónia também obteve ganhos substanciais no poder de compra em 2018 (+ 7,7%), 

mas a diferença entre regiões ricas e pobres é notavelmente mais acentuada. Entre os 

380 distritos da Polónia, os habitantes do distrito de Przysuski, no mínimo, (4.295 €), têm 

menos de um terço do dinheiro disponível para os habitantes do distrito mais rico de 

Warszawa (13.535 €). 

Os dez países da UE com maior ganho de poder de compra per capita no ano passado, 

todos têm poder de compra abaixo da média e foram admitidos na UE como parte do ou 

após o alargamento a leste. Mercados de trabalho cada vez mais restritos nesses países 

levaram a aumentos salariais consideráveis. Por exemplo, os cidadãos dos precursores do 

crescimento da Letônia e da República Checa têm 8.030 € (+ 10,3%) e 9.492 € (+ 9,3%) à 

sua disposição anual, respetivamente. Isso os aproxima da média europeia de 16.878 € (+ 

3,0%), embora a progressão contínua nessa direção provavelmente exija o apoio contínuo 

da União Europeia. 

A coalizão do governo italiano composta pelo Movimento Cinco Estrelas e a Lega Nord 

emitiu um decreto para a introdução de um esquema de alívio da pobreza conhecido 

como “rendimento dos cidadãos” no início de 2019. Isso foi precedido por uma intensa 

disputa às vezes com Bruxelas, que estava preocupado com as consequências negativas 

para a credibilidade da Itália, decorrentes de sua grande dívida pública e reforma 

financiada por crédito. 
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Mesmo assim, a reforma em questão deve ter pelo menos um impacto positivo no 

retalho no curto prazo. Esse revestimento de prata é urgentemente necessário, porque o 

retalho físico da Itália sofreu um declínio de faturação nominal de -0,2% * em 2018. 

Os outros grandes mercados da Europa Ocidental da Espanha, Reino Unido e Alemanha 

experimentaram apenas ganhos de faturação nominal no retalho físico. Somente na 

França, com crescimento de 3,6%, esses ganhos foram altos o suficiente para resultar em 

notáveis aumentos de rotatividade em termos reais. Para a UE-28 como um todo, o 

crescimento nominal da receita de + 1,9% gira em torno do nível da inflação. 

A Europa Oriental apresenta uma imagem diferente. Apesar das populações em declínio 

substancial, tanto a Bulgária (+ 7,7%) quanto a Roménia (+ 7,1%) continuam sendo as 

precursoras europeias, juntamente com a República Checa, quando se trata de taxas de 

crescimento no retalho físico. A Hungria (+ 5,3%) e a Polônia (+ 5,9%) não foram capazes 

de atingir as taxas de crescimento do ano passado, mas isso se deve em parte aos efeitos 

da taxa de câmbio. 

A maioria dos consumidores europeus está atualmente sujeita a forças opostas. Por um 

lado, isso consiste em incertezas sobre o Brexit, conflitos comerciais e perspetivas de 

crescimento mais fracas em importantes mercados de exportação, como a China. Por 

outro lado, os consumidores têm um mercado de trabalho mais robusto, aumentos 

salariais mais altos e preços moderados para o petróleo bruto. Isso significa que os 

ganhos de poder de compra em termos reais usufruídos pelos cidadãos na maioria dos 

países da UE tendem a ser mais económicos do que compras de retalho, dado o clima de 

consumo. 

À luz do contínuo crescimento dinâmico do retalho online, prevemos um crescimento 

nominal de faturamento de + 2,0% para os países da UE-27, um valor que está apenas 

ligeiramente acima da taxa de inflação. 

Por outro lado, esperamos um crescimento positivo para a Espanha: no início de 2019, o 

salário mínimo foi aumentado em + 22%, o que beneficiará direta e indiretamente 2,5 
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milhões de pessoas, de acordo com o governo espanhol. Com isso em mente, prevemos 

um crescimento de rotatividade nominal de + 2,4% para o país ibérico. Dada a taxa de 

inflação esperada de + 1,2%, isso deve equivaler a um aumento do volume de negócios 

em termos reais no retalho físico. 

A França também experimentou um desenvolvimento significativo no início do ano. O 

sistema tributário foi finalmente alterado de uma cobrança anual para o ano civil 

expirado para uma dedução mensal na fonte retirada da receita. Isso pode afetar 

negativamente o humor do consumidor. Mas, devido ao efeito de estímulo fiscal que 

entra em jogo em 2019, esperamos que a rotatividade no retalho físico aumente em + 

2,8%, apesar da crescente tendência de economia. 

Prevê-se que a Roménia (+ 7,0%) e a Lituânia (+ 5,9%) tenham as maiores taxas de 

crescimento entre os países da UE. No estado do Báltico, o aumento do rendimento e a 

redução de impostos no ano atual estão levando a um forte crescimento do rendimento 

disponível. 

Metrópoles e áreas densamente povoadas oferecem benefícios substanciais para muitas 

empresas que prestam serviços intensivos em conhecimento. O fácil acesso a 

universidades, instituições e clientes facilita a transmissão de conhecimento tácito. Os 

mercados de trabalho especializados não podem simplesmente ser replicados nas regiões 

rurais sem medidas adicionais. Como resultado, as economias urbanas em muitos países 

europeus cresceram em importância em comparação com as áreas rurais, o que tem 

consequências para a migração intrarregional. 

Esse afluxo para regiões com mercados imobiliários já apertados, bem como preços de 

aluguer e imóveis que cresceram nos últimos anos, geralmente exigem que os 

consumidores gastem uma parcela maior do seu rendimento em imóveis. Juntamente 

com outros fatores, esse desenvolvimento pode ser uma força causadora por trás da 

tendência de longo prazo em direção a uma parcela decrescente da rotatividade do 

retalho físico nas despesas gerais dos consumidores. Em 2018, essa participação caiu de 

0,4% para 30,5%. 
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Particularmente nos países escandinavos, bem como na Áustria, Alemanha e Suíça, o 

retalho físico diminuiu em relativa importância nos últimos anos em relação às despesas 

gerais dos consumidores. Por outro lado, o volume de negócios de retalho físico e 

industrial experimentou um crescimento mais robusto em Portugal e na Hungria do que 

no total das despesas dos consumidores. Isso também levou à situação atual na Hungria, 

onde os habitantes dedicam mais da metade de suas despesas de consumo às compras 

de retalho físicas (50,3%), que é o número mais alto da União Europeia. O status 

relativamente fraco do retalho online pode estar desempenhando um papel em relação a 

esse fenómeno. 

Segundo a imprensa, a Amazon garantiu uma propriedade em Londres em fevereiro para 

abrir a primeira loja Amazon Go em solo europeu. Câmaras e sensores capturam todos os 

movimentos dos consumidores nessas lojas sem caixa registadora e monitoram 

automaticamente as mercadorias que os consumidores colocam em seus cestos de 

compras. Isso permite que os clientes saiam do negócio sem precisar digitalizar os 

produtos escolhidos. A Amazon também está experimentando aprimoramentos digitais 

nos conceitos tradicionais de lojas físicas. Por exemplo, a loja de 4 estrelas da Amazon, 

inaugurada em Nova Iorque no outono de 2018, contém apenas produtos que receberam 

pelo menos uma classificação de quatro estrelas por clientes online. 

A decisão estratégica da Amazon de se tornar um player omnicanal ressalta o caminho 

evolutivo já seguido muitas vezes pelos ex-retalhistas de lojas físicas e isso parece ter 

dado certo. Em 2018, as lojas online dos retalhistas tradicionais, tradicionais do segmento 

de bens de consumo técnicos (TCG) na Europa Ocidental * tiveram um crescimento de 

faturamento de + 24%, o que é seis vezes o crescimento experimentado pelos retalhistas 

somente online (+ 4%), conforme demonstrado pelos dados do GfK Point of Sale Tracking. 

Somente o canal digital das empresas multicanais (online e lojas físicas) possui uma 

participação de 49% do volume total de vendas online neste segmento. Na Europa 

Central e Oriental, os retalhistas online têm uma participação de mercado de 62%, 
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superando o volume de negócios online de empresas multicanais (38%), embora as 

últimas tenham tido maiores taxas de crescimento em 2018 (+ 17% a +27 %) 

Mas a fronteira entre o retalho online e as lojas físicas está a diminuir visivelmente devido 

ao smartphone. Vinte e oito por cento dos clientes online indicaram que fizeram pelo 

menos uma compra de seus smartphones na loja online de um concorrente enquanto 

estavam fisicamente presentes num negócio de retalho físico (fonte: GfK Consumer Life 

Study 2018). 

Levando em conta os componentes individuais do comércio omnicanal, o segmento 

técnico de bens de consumo na Europa Ocidental aumentou surpreendentemente sua 

participação de mercado de 19% em 2014 para 26% em 2018, o que foi benéfico para o 

volume de negócios online. Existem enormes diferenças entre os países considerados a 

esse respeito. Os holandeses (36%) e os britânicos (35%) gastaram mais de um terço de 

suas despesas no segmento de TCG online, enquanto os italianos gastaram apenas 13% e 

os portugueses apenas 7%. 

 

As características específicas de cada país também são evidentes em relação a grupos de 

produtos individuais. Por exemplo, a participação do Reino Unido na rotatividade online 

de eletrodomésticos é de 39%, valor superior à participação total de bens técnicos de 

consumo como um todo. Por outro lado, esse valor está abaixo da média nacional 

respetiva para bens de consumo técnicos nos outros quatro grandes mercados europeus 

da Espanha (12%), Itália (11%), Alemanha (19%) e França (20%). Comparados ao Reino 

Unido, os aparelhos embutidos desempenham um papel significativamente maior nos 

países mencionados, com o resultado de que os serviços de montagem e instalação 

aumentam o retalho físico nesses países. 

 

Inflação moderada 
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Os preços na UE continuam a crescer moderadamente. Embora a taxa de inflação de 1,9% 

em 2018 seja a mais alta desde 2012, ainda está logo abaixo da meta de 2,0% considerada 

ideal para a economia. 

Na UE, os consumidores nos estados bálticos (+ 2,5% a + 3,4%) e, especialmente, na 

Roménia (+ 4,1%) e Hungria (+ 2,9%) tiveram que procurar mais em seus bolsos para 

compras em 2018. Entre as mais populosas países, o Reino Unido continuou a ter uma 

taxa de inflação comparativamente alta de + 2,5% em 2018, seguida pela França (+ 2,1%) 

e Alemanha (+ 1,9%). Semelhante ao ano anterior, a Itália, atingida pela crise, sofreu uma 

taxa de inflação de + 1,2% em 2018. 

Mas a queda dos preços da energia, iniciada já no final de 2018, sugere que a taxa de 

inflação da UE cairá novamente. Juntamente com as contínuas disputas comerciais com 

os EUA, a economia europeia enfraquecida no início de 2019 está atenuando o clima dos 

economistas. Como resultado, é esperada uma taxa de inflação mais baixa de 1,6% em 

2019 para a União Europeia. Isso se traduz novamente numa diferença moderada entre o 

volume de negócios nominal e o volume de negócios em termos reais para o retalho 

europeu. O Banco Central Europeu reagiu a esse desenvolvimento anunciando que deseja 

aumentar a baixa taxa de juros básica recorde de 0%, não antes de 2020. 

Taxas de inflação significativamente mais baixas em comparação com o ano anterior são 

esperadas principalmente para as três maiores economias da União Europeia. Enquanto 

um aumento de + 1,4% é esperado para a França e a Alemanha em 2019, um aumento de 

preço de + 1,8% é esperado para o Reino Unido. 

Além da UE, a taxa de inflação da Turquia em 2018, + 16,7%, chamou a atenção. A queda 

descontrolada no valor da lira levou a uma alta de 15 anos na taxa de inflação no outono 

de 2018. Apesar do aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central da Turquia, que 

ajudou a baixar a inflação, também são esperados aumentos de preços altos para a 

Turquia em 2019. 
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1.2.– Ásia 
 

Mudando de uma cultura coletiva para uma cultura individualista, os países asiáticos 

estão passando por um momento de transformação com comportamentos e prioridades 

em rápida evolução. Os maiores impulsionadores da mudança são jovens de mente 

aberta e educados, que adotam valores globais e os destilam em ações locais. 

Em meio à crescente ansiedade económica e stress social, os compradores de hoje 

procuram momentos de conforto e tranquilidade, enquanto aumentam suas expectativas 

dos retalhistas devido à "smartificação" de suas vidas quotidianas. Os retalhistas que 

atenderem a essas procuras e agirem de acordo terão sucesso este ano - 2019 é um ano 

de ação, não de ociosidade. 

Para se manter relevante e conquistar uma nova geração de omni-compradores “figitais” 

(online e em lojas físicas), as empresas devem ultrapassar os limites com maneiras 

divertidas e envolventes de fazer compras, enquanto entendem as prioridades dos 

consumidores e se alinham às causas que são focadas em mensagens inclusivas e 

diversas. Os retalhistas de hoje precisam investir em estratégias que reflitam essa 

crescente procura do consumidor. 

O WGSN revela como se agrupam os consumidores asiáticos. 

 

Mood-dependents 

Definição: um grupo-chave a ser observado em 2018, os dependentes de IA estão 

começando a se sentir emocionalmente conectados à inteligência artificial - e esse 

sentimento logo será recíproco. "Até 2022, seu dispositivo pessoal saberá mais sobre seu 

estado emocional do que sua própria família", afirma Annette Zimmermann, vice-

presidente de pesquisa da Gartner. 
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A emoção AI abrirá uma nova era de "humor sob procura" para os nativos digitais de 

hoje. Escondidos atrás de suas telas e emojis, os jovens lutam com a comunicação cara a 

cara e se sentem mais confortáveis em terceirizar trabalho emocional para os 

dispositivos. Eles esperam cada vez mais que os retalhistas ofereçam uma personalização 

mais íntima e baseada no humor. 

Comportamentos: com a transição da Web para o aplicativo e para o bot, mais 

compradores estão dispostos a entregar suas decisões para os dispositivos. Um relatório 

do Salesforce de 2018 constatou que 82% dos consumidores asiáticos gostariam que a IA 

recomendasse produtos para eles. Eles têm uma visão positiva da IA, com 56% 

acreditando que isso melhorará suas vidas. 

Estratégias principais: os robôs estão surgindo como companheiros digitais. Desenvolvido 

pela TDK Japan, o BonsAI é uma planta robótica inteligente com a capacidade de fornecer 

suporte emocional. Oferece citações inspiradoras e possui um painel de LEDs que acende 

para sinalizar sua satisfação. O robô doméstico virtual Gate da Line apresenta um caráter 

holográfico projetado para oferecer companheirismo. 
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A start-up coreana Acryl desenvolveu "Jonathan", uma IA de emoção que analisa 34 

emoções humanas e o significado de texto, fala e imagens para criar respostas baseadas 

no humor para simpatizar com as pessoas. Eles também fizeram parceria com a LG 

Electronics e o SK Group para desenvolver produtos de IA de última geração. 

A China continua sendo a superpotência da IA, representando 48% do financiamento 

global de empreendimentos de IA, em comparação com 38% nos EUA. Em 2018, a 

retalhista online Suning se uniu à Emotibot para lançar "Sue", uma assistente de compras 

de IA que identifica as emoções dos compradores com base em sua voz e expressões 

faciais. Na CES 2019, Suning também apresentou o Biu, um novo robô de compras de IA 

baseado no reconhecimento emocional. 

 

XR shoppers 

Definição: passando da economia da experiência para a economia imersiva, a realidade 

estendida (XR) está a mudar a maneira como compramos, oferecendo experiências de 

retalho altamente interativas e personalizadas. À medida que a tecnologia continua a 

embaçar a linha entre os espaços físico e digital, espere ver mais compradores buscando 

interações desestruturadas e divertidas nos ambientes de retalho. 

Comportamentos: jovens asiáticos com experiência em tecnologia já aceitaram a XR como 

a nova norma. Eles estão a explorar ativamente novas formas de comunicação, 

entretenimento e compras num mundo virtual. Desde novembro de 2018, o aplicativo de 

avatar em 3D Zepeto é o aplicativo de rede social mais baixado na China. Segundo Mintel, 

70% dos millennials chineses estavam interessados em usar a RV para socializar com os 

amigos num cenário virtual e 58% alegaram que experimentar novos produtos digitais os 

deixava felizes. 

Principais estratégias: em 2018, a Taobao estabeleceu uma parceria com a Microsoft para 

lançar o Taobao Buy, uma nova experiência de compra de realidade mista (MR) com os 

Hololens. Ele permite que os clientes pesquisem uma versão holográfica do produto 
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usando gestos com as mãos, enquanto exibem digitalmente especificações, preços, 

classificações e avaliações do produto. 

A JD.com está a aproveitar a AR para mesclar experiências de compras on e offline, 

acumular dados e aumentar as vendas. Após o lançamento de um provador 3D e da AR 

Styling Station, que permite testes de maquiagem virtual com mais de 60 marcas, o 

retalhista apresentou seu AR Beauty Mirror nas lojas físicas do Walmart e da marca 

chinesa de cosméticos Carslan. 

Em colaboração com a Alibaba, a rede de lojas de departamentos chinesa InTime 

reformou os provadores femininos com um PDV interativo com um espelho de realidade 

aumentada. Os compradores podem experimentar virtualmente cosméticos, assim como 

obter amostras ou fazer compras numa máquina de venda automática nas proximidades, 

oferecendo produtos de marcas como Shu Uemura, Benefit e Lancôme. 
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Em parceria com o Baidu, a campanha da Coca Cola aproveitou os novos moradores da 

China comemorando suas culturas urbanas diversas e únicas, com uma experiência de AR. 

Os clientes podem desbloquear mascotes digitalizando latas. 

A start-up indiana StyleDotMe lançou uma plataforma de realidade aumentada para joias, 

MirrAR. Marcas como PC Jeweller, Farah Khan e Amrapali colaboraram com eles para 

oferecer experimentos virtuais e conselhos de moda em tempo real de especialistas. 

A start-up CoolHobo, baseada em Shenzen, procura levar o AR às compras de 

supermercado com um aplicativo móvel que oferece uma maneira interativa de navegar 

na loja. Ele fornece a rota de compras mais rápida e os menus recomendados com base 

numa lista de compras, além de informações sobre o produto que incluem histórico da 

marca, origem e comentários de clientes. 

Em 2018, a empresa coreana de telecomunicações KT lançou o AR Market, o primeiro 

serviço de compras móveis com tecnologia AR do país, com visualizações de produtos 3D. 

O NS Home Shopping testou o serviço pela primeira vez em seu evento de verão 

glamping. Em julho de 2018, a operadora de telefonia móvel da Índia, Reliance Jio, 

também anunciou planos para lançar experiências de compras imersivas usando AR e 

tecnologias holográficas. 

 

Newtro youth 

Definição: a herança é o novo preto da juventude asiática. Curiosos e empolgados em 

explorar suas raízes, este grupo está na vanguarda de um avivamento retro - 

redescobrindo ativamente a história e rebranding do passado com atualizações 

modernas. "O retorno do estilo das décadas de 1970 a 1990 traz lembranças para as 

gerações mais velhas, mas oferece uma cultura totalmente nova para os jovens", explica 

Hyangeun Lee, professora de engenharia de design da Universidade das Mulheres de 

Sungshin. 
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Comportamentos: em meio à disseminação da homogeneidade global, a geração Y e a 

geração Z estão retornando ao patrimônio cultural e à tecnologia analógica para 

autenticidade. A cultura asiática de câmaras é um exemplo-chave desse sentimento 

crescente. A decisão de levar uma câmara menos conveniente e dedicada tornou-se uma 

declaração de estilo de vida - uma maneira pequena, mas expressiva, de se diferenciar 

das massas. Abraçando a beleza da imperfeição, esses compradores também 

comemoram edifícios e móveis reaproveitados - impulsionando a procura por novos 

cafés, restaurantes e lojas em toda a Ásia. 

Newtro Youth no retalho: os jovens preocupados com o design são cada vez mais atraídos 

por itens analógicos e de segunda mão. Eles esperam novas maneiras de explorar 

conceitos retro modernizados, enquanto procuram constantemente momentos 

inspiradores, memoráveis e compartilháveis nas lojas. Em 2018, o mercado pop-up 

vintage Million Archive renovou uma antiga siderúrgica para um espaço permanente em 

Seongsu-dong, Seul. De copos de vovó a camisas havaianas, suas lojas temáticas vendem 

uma categoria de produtos por tempo limitado e anunciam todas as atualizações nas 

redes sociais. Em dezembro, a loja de camisolas de Natal e o evento de cartão postal 

tiveram uma fila de três horas. 
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Estratégias-chave: nas ruas estreitas do distrito de Xintiandi, em Xangai, a marca de estilo 

de vida The Beast abriu uma nova loja Little B que restaurou e atualizou uma casa de 

shikumen (portão de pedra) com elementos modernos. O Capella Shanghai é um hotel 

que apresenta arquitetura shikumen remodelada e casas de tijolos vermelhos da década 

de 1930. Localizado na zona de preservação cultural do distrito de Xuhui, o resort oferece 

aos hóspedes um profundo senso de história. 

Lançado em julho de 2018, o Dongchoon175 é um centro comercial transformado em 

armazém em Yongin, Coreia do Sul. Um exemplo inspirador da tendência de centro 

comercial centrado no bem-estar da Ásia, é um ambiente relaxante, com um espaço 

comunitário cheio de luz, um jardim interno e uma biblioteca. Os corredores inferiores 

abrigam o Dongchoon Market, um "pop-up com estilo de vida com curadoria para os 

coreanos modernos", que introduz pequenas empresas locais e artistas emergentes que 

adotam a herança cultural e valores ecológicos. 

 

Inconvenience shoppers 
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Definição: quando se trata de sustentabilidade, os consumidores ocidentais estão bem à 

frente, mas a Ásia está intensificando seu jogo com novas políticas e mudanças de 

atitudes. Austrália, Nova Zelândia, República da China (Taiwan) e Coreia do Sul já 

começaram a ficar sem plástico. Os consumidores estão aceitando a mudança, com 85,2% 

dos australianos satisfeitos com a nova proibição de sacolas plásticas e 83,4% dos 

coreanos apoiando a proibição de plásticos descartáveis. Hoje, uma nova geração de 

consumidores está desafiando a cultura descartável, com uma consciência crescente 

sobre estilos de vida sem plástico e sem desperdício. Mais do que nunca, eles estão 

dispostos a aceitar voluntariamente os inconvenientes para proteger o planeta. 

Comportamento: os compradores querem que as marcas repensem os resíduos e 

forneçam soluções sustentáveis. A procura é maior entre os jovens, com 82% da geração 

Z do sudeste asiático alegando que preferem produtos de marcas éticas ou sustentáveis. 

Na China, 58% da geração Y está disposta a pagar mais por marcas éticas, enquanto 33% 

dos consumidores que seguem marcas de luxo nas redes sociais desejam ver conteúdo 

sobre comportamentos ecologicamente corretos. 
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Para combater a noção de que é difícil alcançar a sustentabilidade em nossas vidas 

diárias, esta grupo está apresentando estratégias criativas para cultivar uma nova geração 

de comunidades com desperdício zero. Agricultor de Pequim 

O mercado F2N sediou o primeiro Festival de Desperdício Zero da cidade, promovendo 

uma mentalidade de menos é mais e um "desafio alimentar de sete dias sem entrega". 

Lançada em fevereiro de 2018, a revista SSSSL sobre estilo de vida com desperdício zero 

promove a cultura sustentável na Coreia, introduzindo maneiras acessíveis de reduzir o 

desperdício. 

Inconvenience shoppers no retalho: semelhante aos pré-recicladores, corredores sem 

embalagem e lojas ressoam com esses compradores. A UnPackt, o primeiro 

supermercado de lixo zero de Singapura, foi inaugurado em maio de 2018. Sem custos de 

embalagem, oferece preços mais baixos que os supermercados convencionais. 
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O Picker é uma “mercearia” (mercearia-restaurante) sem resíduos, com sede em Seul. 

Oferece produtos sem embalagens de fazendas orgânicas locais e empresas sociais, 

enquanto utiliza excesso de alimentos em seu menu vegano, incluindo hambúrguer 

vegano com bacon e salada verde-avo. 

Estratégias principais: com o aumento da consciencialização do consumidor, as marcas 

estão preparando seus esforços de sustentabilidade. A partir de agosto de 2018, a KFC 

Hong Kong e Macau deixaram de usar tampas e canudos de plástico. Com o 

fortalecimento das regulamentações ambientais da Coreia, cinco grandes retalhistas, 

incluindo E-Mart, Lotte Mart, Homeplus, Hanaro Mart e Mega Mart, se comprometeram a 

reduzir o uso de sacolas plásticas. 

Xangai planeja reduzir o desperdício de embalagens em 75% com um requisito de teste 

para aplicativos de entrega de alimentos, incluindo Meituan e Ele Me, para usar 

embalagens verdes. A PepsiCo Índia também lançou um programa piloto para usar 

embalagens 100% compostáveis à base de plantas para Lay's e Kurkure. 

Com 300 milhões de utilizadores, o Ant Forest é um recurso especial da Alipay que 

incentiva as pessoas a usarem seus serviços para coletar "pontos de energia verde" para 

cultivar árvores virtuais. Uma árvore totalmente crescida os conectará com parceiros de 

caridade para plantar uma árvore real. Essa gamificação da tecnologia verde incentivou o 

plantio voluntário de árvores na China. A Ant Forest planeja plantar 500 milhões de 

árvores nos próximos cinco anos. 

Millennial homebodies  

Definição: semelhante aos seus colegas ocidentais, os millennials asiáticos estão ficando 

em casa mais do que nunca em meio à ansiedade económica e a um mercado de trabalho 

instável. Para lidar com um futuro incerto, eles estão cada vez mais vivendo o presente e 

concentrando-se em si mesmos. Tendo em casa um santuário para paz e sossego, este 
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grupo celebra a JOMO (alegria de perder) e gosta de passar o tempo de lazer em casa 

com tudo o que está disponível na ponta dos dedos. 

Comportamento: à medida que os consumidores asiáticos passam do coletivismo para o 

individualismo, tornou-se normal dar um tempo no stress social e passar um tempo de 

qualidade sozinho. De acordo com uma pesquisa de 2018, 81% dos millennials coreanos 

se sentiram positivos em relação aos corpos familiares, enquanto 50% da geração X têm 

uma imagem negativa. As principais razões para a geração millennial ficar em casa é 

realmente recarregar e economizar dinheiro. 

Prioridades dos compradores: com aparentemente tudo disponível online, é mais fácil do 

que nunca atender às necessidades diárias sem precisar sair do conforto de casa. Com o 

aumento de aplicativos disruptivos sob procura, o mercado chinês de serviços de entrega 

de comida online deve atingir US $ 38 mil milhões em 2018, enquanto o mercado indiano 

deve atingir US $ 4 mil milhões, com um crescimento de 90% no CAGR. Homebodies ultra-

conectados também estão alimentando o setor de comunicação e entretenimento. Na 
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China, o mercado de streaming de vídeo ao vivo deve chegar a US $ 87,3 mil milhões em 

2019, com a geração millennial representando 42,7% de todos os utilizadores de 

aplicativos de vídeo curtos. 

Millennial homebodies no retalho: a geração millennial procura produtos que possam 

ajudá-los a economizar tempo e energia em casa. De acordo com a análise de dados de 

Taobao sobre a próspera "economia preguiçosa" da China, os compradores online 

gastaram US $ 2,3 mil milhões em preguiça em 2018, um salto de 70% em relação a 2017. 

De robôs de esfregão a máquinas automáticas de lavar meias, o consumo preguiçoso de 

utensílios domésticos aumentou 28% em comparação para o ano anterior. 

Estratégias principais: do bem-estar e higiene à sustentabilidade, entretenimento e 

interiores de casa, marcas e retalhistas estão experimentando soluções inovadoras para 

atingir a geração Y em casa. Consulte o nosso relatório dedicado para conhecer as 

principais estratégias em diferentes categorias. 

 

Flexi families 

Definição: a estrutura familiar tradicional na Ásia está mudando rapidamente, com o 

aumento dos DINKs (rendimento duplo sem filhos) e os novos pais redefinindo os papéis 

de género. Com mais mães que trabalham e pais que cuidam de crianças, a participação 

igual nos pais e nas tarefas domésticas está se tornando a nova norma. Há uma procura 

crescente por equilíbrio entre vida profissional e pessoal e maior dedicação às atividades 

familiares ou ao autodesenvolvimento. Os consumidores também estão usando serviços 

domésticos disruptivos para ajudar a lidar com seus estilos de vida ocupados e reduzir o 

tempo e o esforço gastos em tarefas domésticas. 

Comportamento: pais entendidos em tecnologia estão cada vez mais se voltando para 

fontes online, e não para seus parentes, para aconselhamento sobre os pais. Uma nova 

geração de pais depende muito de comunidades online ou redes sociais que fornecem 
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espaço seguro para o aprendizado. Na China, 66% das mães chinesas buscam 

recomendações em sites para pais e 63% de outras mães nas redes sociais. Os aplicativos 

populares para pais incluem o Babytree, uma comunidade online com 200 milhões de 

utilizadores ativos, e o QinBaoBao, que permite aos pais partilhar dicas e fotos do bebé. 

A economia de empregada doméstica está a crescer, à medida que os casais com pouco 

tempo procuram serviços domésticos rápidos e aparelhos inteligentes. Na Coreia, 

aplicativos de limpeza doméstica sob procura, como Daerijubu e Dangjib, são populares 

entre as famílias jovens. 

Esse grupo também está aberto a soluções inteligentes para pais. Um relatório do IEEE de 

2018 constatou que 76% dos pais da geração milenar chinesa estão confortáveis com a 

tecnologia médica da IA para tratar seus filhos e 80% estavam abertos à ideia de 

reconhecimento facial para detetar a doença de uma criança. 

Estratégias principais: a tecnologia da casa inteligente está ajudando esses compradores a 

lidar com tarefas estressantes e a liberar mais tempo para atividades familiares ou 
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pessoais. O LG ThinkQ oferece eletrónicos de consumo conectados à IA, como um robô 

aspirador de pó e máquinas de lavar com aprendizado reforçado. 

A receita coreana de Mamma para startups concentra-se no bem-estar de novos pais. Em 

2019, lançou um serviço sob procura, com curadoria, para fornecer lanches saudáveis 

para novos pais estressados e com pouco tempo que costumam pular as refeições. 

 

Super grannies 

Definição: Os boomers asiáticos, apelidados de geração sanduíche, foram pressionados a 

apoiar seus pais e filhos adultos, que lutam contra o estagnado crescimento salarial. 

Embora eles não parem de apoiá-los financeiramente, as super avós desejam fazer uma 

pausa nessa cadeia de sacrifícios e priorizar suas próprias vidas. Entre na nova era do 

"Greynaissance", com os Boomers ricos, ativos e com experiência em tecnologia prontos 

para gastar, aprender ou até se juntarem à força de trabalho. 

Comportamento: os boomers chineses estão desfrutando de formas modernas de fazer 

compras, com 80% dos que têm mais de 60 anos a usarem os seus dados armazenados no 

WeChat, em comparação com apenas 6,8% na geração millennial. De acordo com 

analistas da Daxue Consulting, o mercado sénior da China, com US $ 450 mil milhões, 

deverá dobrar até 2021, mas apenas 8% dos maiores de 55 anos podem ter ressonância 

com as atuais campanhas de marketing direcionadas a idosos. 

Os boomers são o novo motor do mercado de comércio eletrónico. O retalhista coreano 

Gmarket revelou que o número de compradores da geração millennial entre 2016-2018 

diminuiu 6%, enquanto a proporção de Boomers aumentou 2,5%. Os boomers também 

representam 27% da base de clientes do Leilão, com as principais categorias de consumo 

de viagens, moda de luxo e alimentos prontos, refletindo seus comportamentos de 

compras agnósticos à idade. 
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Os boomers ricos em 

poupança estão se 

divertindo não apenas com 

eles mesmos, mas também 

com seus filhos e netos. Os 

Boomers japoneses gastam 

quase US $ 87 mil milhões 

por ano em seus filhos, de 

acordo com Hiromichi 

Shirakawa, economista-

chefe do Japão no Credit 

Suisse Group. 

Estratégias principais: em 

2018, o Taobao publicou 

uma vaga de emprego para 

"pesquisadores seniores" 

com mais de 60 anos, para 

avaliar novos produtos 

destinados a compradores 

de meia-idade e idosos. 

Taobao tem mais de 30 

milhões de utilizadores com 

mais de 50 anos. 

"Estamos a criar uma nova versão do Taobao que é personalizada para consumidores 

idosos, atendendo a seus hábitos e necessidades únicas. Além de satisfazer as suas 

pesquisas de compras online, queremos criar algo que os ajude a fortalecer os 

relacionamentos com a geração mais jovem e aproximá-los", disse um porta-voz do 

Taobao ao Business Insider. 
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O gabinete de tendências TrendWatching aponta cinco tendências que vão marcar 2019 

no consumo na Ásia: Anti-Affluenza, C-Commerce, Accessible Asia, Singles Not Allowed e 

E-Responsability. 

 

Anti-Affluenza 

Os consumidores asiáticos estão resolvendo felizes 

Após décadas de crescimento económico, um número crescente de asiáticos não se 

concentra mais na busca de riquezas materiais. Pelo contrário, as pressões do progresso 

estão se aproximando: excesso de trabalho, problemas de saúde mental, apatia e muito 

mais. Em 2019, muitos asiáticos confortáveis com seu status económico mudarão seu 

foco principal para a solução da felicidade e do bem-estar. 

Porquê agora? Antes da inevitável desaceleração (FMI), o boom económico da Ásia deu à 

região a população bilionária que mais cresce no mundo. Em 2018, pela primeira vez, 

Hong Kong substituiu Nova Iorque como lar do maior número de pessoas ultra-ricas 

(WealthX). No entanto, o crescimento não está livre de consequências. 45% dos 

tailandeses urbanos estão extremamente estressados devido a problemas de pão com 

manteiga (Departamento de Saúde Mental da Tailândia, setembro de 2018), enquanto o 

nível de felicidade na China é mais baixo do que em 1990 (World Happiness Report 2018). 

Agarrando-se a vários pontos de contato culturais, desde o 'zhong yong' (a antiga filosofia 

confucionista para 'manter o equilíbrio e a harmonia') até o guru japonês de 

desorganização Marie Kondo (re-popularizado pela Netflix), os consumidores asiáticos 

estão procurando novos marcadores de bem ser. 

Os governos já estão tomando medidas. O governo do Japão incentiva as empresas a 

dispensar funcionários do trabalho nas manhãs de segunda-feira, enquanto na Coreia do 

Sul os computadores são desligados cedo para combater o excesso de trabalho.  
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C-Commerce 

Os retalhistas chineses estão estabelecendo expectativas para o melhor do offline e do 

online. Em 2019, os consumidores globais acordarão com as novas realidades do retalho 

definidas pelos inovadores no maior mercado de retalho do mundo. As marcas chinesas 

estão lançando um modelo que utiliza IA, montanhas de dados do consumidor e 

tecnologia na loja para oferecer uma experiência offline mais eficiente, direcionada e 

perfeita. 

Em 2017, o comércio eletrónico na China cresceu três vezes mais rápido que o retalho 

físico (Gabinete Nacional de Estatísticas da China, janeiro de 2018). Sem um cenário de 

retalho físico tradicional, as soluções de comércio eletrónico da China estão desfrutando 

de taxas de adoção mais rápidas. 

O retalho offline ainda representa 80% do retalho na China (Oliver Wyman, abril de 

2018), de modo que retalhistas eletrónicos como Alibaba e JD estão a perseguir o 

crescimento nacional através da transformação radical das lojas físicas. 

Os principais players estão combinando uma grande quantidade de dados de 

compradores (1,4 mil milhões de pessoas é um conjunto sólido de dados) e recursos 

tecnológicos para implementar o 'retalho como serviço' para milhares de pequenas 

empresas. As estratégias 'Novo Retalho' da Alibaba e 'Retalho Sem Fronteiras' da JD 

sobrecarregarão o cenário. 

Os gigantes chineses da Internet impulsionam amplamente essa tendência. No entanto, 

está estabelecendo expectativas internacionais. No cérebro global de hoje, o que 

acontece na China não fica na China. Veja-se os exemplos da Indonésia e Singapura. 

 

Accessible Asia 
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Em 2019, as pessoas com deficiência já não podem ser ignoradas. A Ásia tem de longe o 

maior número de pessoas com deficiência no mundo. Durante anos, eles permaneceram 

invisíveis, discriminados ou acorrentados. Mas a crescente expectativa em torno do 

tratamento justo de todos os grupos marginalizados, juntamente com os Jogos Paraenses 

Asiáticos de 2018 e os próximos Jogos Paraolímpicos, significam que o cenário está 

mudando. Em 2019, as marcas não podem mais ignorar esses indivíduos. 

A APAC abriga 690 milhões de pessoas com deficiência (Nações Unidas, setembro de 

2018). E o número só aumentará com o envelhecimento da população, desastres naturais 

e más condições de trabalho em muitas partes da Ásia. Muitas vezes invisível para a 

sociedade, muitas de suas necessidades atualmente não são atendidas. 

Mas a consciência está a aumentar. Em toda a Ásia, as histórias estão ficando mais altas: a 

um utilizador de cadeira de rodas foi negada a entrada numa mesquita na Indonésia, 

ativistas que atacam o Sistema de Transporte Coletivo de Banguecoque, o número inflado 

de funcionários com deficiência do governo japonês e perguntas sobre os bancos de Hong 

Kong e sua acessibilidade. 

Os Jogos Para-Asiáticos de 2018 amplificaram a voz das pessoas com deficiência e 

chamaram a atenção seus direitos (ou a falta deles). Os consumidores asiáticos agora 

exigem que governos e marcas forneçam melhores soluções e representação para esse 

grupo marginalizado. 

Com os próximos Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2020, o cenário está novamente 

preparado para as marcas inteligentes aproveitarem esse momento de ouro e 

oferecerem aos consumidores a acessibilidade que merecem. Do retalho, ao transporte e 

à hospitalidade, as oportunidades abundam. 

 

Singles Not Allowed  
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Os consumidores asiáticos acordam para questões urgentes relacionadas a produtos de 

uso único. 2018 foi o ano em que a sustentabilidade finalmente alcançou a atenção 

popular na Ásia, graças a uma enxurrada de manchetes de notícias sobre resíduos, bem 

como a uma série de conceitos de retalho sem desperdício lançados em toda a região. Em 

2019, os consumidores recém-esclarecidos receberão as marcas que os educam, 

incentivam e incentivam a se afastar do estilo de vida de uso único com o qual estão 

acostumados há muito tempo. 

Seis países da Ásia contribuem para 60% de todo o lixo plástico global nos oceanos 

(PNUMA, 2018). Em 2018, Boracay e Maya Beach foram fechadas para reabilitação e uma 

baleia morreu engolindo 80 sacos de plástico na Tailândia. 

Depois da China ter deixado de importar resíduos globais em janeiro de 2018, o mundo se 

debateu e olhou para o Sudeste Asiático em busca de soluções alternativas. Então a SEA 

seguiu os passos da China. Em toda a Ásia, há uma crescente intolerância ao desperdício. 

Algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Unilever, P&G, Coca-Cola, PepsiCo e 

Danone uniram forças e juntaram US $ 90 milhões para um fundo para encontrar 

soluções para a poluição por plásticos na Ásia. A pressão é real: todas as marcas devem 

agir. 

 

E-Responsability. 

Os consumidores cortejados pelos benefícios da tecnologia - desde mensagens gratuitas 

até validação nas redes sociais - mal pararam para pensar nas ramificações das suas 

atividades digitais. Até que, na Ásia, uma série de escândalos de alto perfil em torno do 

uso indevido de dados, notícias falsas e coisas piores levou o tópico à consciencialização 

geral. Em 2019, os consumidores procurarão iniciativas que lhes proporcionem maior 

segurança e tranquilidade por toda a sua existência digital. 
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O número de utilizadores de internet na Ásia cresceu 1704% desde 2000 (Estatísticas 

mundiais da Internet). Somente no período 2017-2018, 224 milhões de pessoas ficaram 

online pela primeira vez (We Are Social). Os consumidores estão a entrar na Internet mais 

rapidamente do que a sociedade pode promover (ou mesmo definir) alfabetização digital, 

diretrizes e etiqueta. 

Em 2018, a bolha de falsa segurança finalmente estourou. O incidente da Cambridge 

Analytica afetou 1,1 milhão de filipinos e 1 milhão de indonésios, classificando esses dois 

países como o segundo e o terceiro mais impactados globalmente (Facebook, abril de 

2018). 

Os consumidores estão a acordar para as terríveis consequências do analfabetismo digital 

e dos canais de comunicação incluídos por vírus. Na Índia, entre maio e julho de 2018, 

mensagens fraudulentas circuladas no WhatsApp desencadearam incidentes de 

linchamento de máfias - com o linchamento de pelo menos 24 pessoas acusadas de 

sequestradores de crianças vinculadas à plataforma. 

As redes sociais têm sido usadas para promover propaganda política, como nas Filipinas e 

na Tailândia, e 2019 será o ano em que muitos países asiáticos realizarão eleições 

importantes. 

É fácil passar para soluções de tecnologia para esse problema, mas também existem 

outras opções. O WhatsApp estreou um programa sobre 'notícias falsas' na Índia, 

enquanto o Cameo Project lançou um videoclipe intitulado 'Cek Dulu' na Indonésia para 

promover a alfabetização digital. 

 

1.3.– América do Norte 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

91 

De novas tecnologias incríveis a níveis nunca antes vistos de personalização, os 

compradores canadianos podem esperar que os retalhistas prestem mais atenção do que 

nunca à conveniência do cliente em 2019. 

Há uma razão económica para isso. O retalho é um setor em constante expansão no 

Canadá, e a luta pelos dólares dos consumidores está ficando cada vez mais acirrada. 

Analistas do setor dizem que a intensa concorrência significa que grandes e pequenos 

retalhistas não têm escolha a não ser continuar encontrando maneiras novas e 

inovadoras de atrair clientes e fazê-los passar por suas portas. E com tantas forças 

puxando-os em direções diferentes para tentar arrancar alguns dólares deles, os 

consumidores estão percebendo que o equilíbrio de poder mudou em sua direção. 

"O cliente nunca está satisfeito", disse John Torella, consultor sénior da empresa de 

consultoria de retalho J.C. Williams Group, ao CTVNews.ca em entrevista por telefone. 

“Eles não têm tempo. Eles não têm paciência. Eles estão confusos com a hierarquia da 

mudança e o fator de seleção - todas as opções disponíveis no mercado. " 

Torella vê o setor de retalho como estando no meio de uma "revolução de conveniência", 

com clientes procurando por todo o processo de compras o mais simples possível. Isso 

significa o aumento contínuo de compras de supermercado no estilo “clique e colecione” 

e programas similares. 

Os retalhistas inteligentes terão benefícios em adaptar sua experiência de compra a cada 

comprador individual, o que significa que muitos passarão 2019 conhecendo seus clientes 

de maneiras que nunca tinham antes. Grandes cadeias de vestuário, por exemplo, podem 

permitir que os clientes preencham questionários sobre seu corpo e estilo de vida antes 

de aparecerem na loja. Quando chegarem, eles serão atendidos por um vendedor que já 

sabe o que pode interessar e quais tamanhos devem se encaixar melhor. 
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Os retalhistas menores podem oferecer toques ainda mais pessoais, diz Torella - não 

apenas lembrando os nomes e gostos de seus clientes, mas também suas famílias e o que 

eles podem estar planejando para o fim de semana. 

Também aqui a tecnologia pode desempenhar um grande papel - e não apenas para os 

pesos pesados da indústria. Torella diz que os pequenos retalhistas mantêm cada vez 

mais bancos de dados de seus clientes regulares e de suas preferências. 

"Essa é realmente a estratégia, eu acho, para o sucesso dos pequenos: localizar; 

customizar; personalizar. Use as suas informações íntimas para realmente obter esse 

contacto pessoal ”, aponta. 

Os players maiores podem não conseguir igualar esse nível de informações íntimas, mas o 

acesso a informações em larga escala sobre hábitos de compra traz seus próprios 

benefícios. 

Jennifer Marley, parceira da consultoria de marketing de retalho Sklar, Wilton and 

Associates, cita o programa de fidelidade de Loblaw como o principal exemplo dessa 

tendência. Ela diz que sua empresa ouviu um feedback muito mais positivo sobre os PC 

Points do que sobre a oferta semelhante de qualquer concorrente - com os compradores 

parecendo não estar preocupados com as informações que seus supermercados estão 

aprendendo sobre eles. 

"Para obter personalização, você precisa dar acesso a algo sobre você", disse ela em 

entrevista por telefone. 

"Permitindo que eles tenham acesso aos seus dados de compras - os clientes veem isso 

como uma troca valiosa porque estão obtendo descontos significativos nas coisas que 

realmente desejam comprar". 

A Amazon pode ser o nome mais reconhecível no retalho online, mas uma empresa 

chinesa está a seguir os seus passos. 
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Já o governante indiscutível do comércio eletrónico em seu país natal, o Alibaba está 

ambiciosamente tentando espalhar seu império pelo mundo. Em 2017, vendeu US $ 768 

mil milhões em mercadorias em suas várias plataformas. 

Ele ajudou a transformar o Dia do Solteiro - um feriado não oficial da China que começou 

como um protesto contra o Dia dos Namorados - no maior dia mundial de compras do 

ano. 

O site já possui uma rede robusta de empresas canadianas, vendendo de tudo, de 

vestuário a tratores e frutos do mar. Mas seu foco principal não é desenvolver seus 

negócios em nenhum país. É criar o que Torella chama de "sociedade sem fronteiras", 

onde as barreiras geográficas entre empresas e clientes são menos importantes do que 

nunca. 

"Eles estão dizendo: 'Ei, podemos dar a você exposição para expandir os mercados'", 

indica Torella. "Você não pode apenas pensar nisso como sendo essa empresa chinesa - 

eles são uma empresa global e estão disponíveis para qualquer pessoa". 

Marley vê o blockchain e a realidade aumentada como outras tecnologias que podem 

avançar na cena do retalho canadiano em 2019. 

O Blockchain permite que os produtos sejam rastreados em todas as etapas do processo 

de produção, o que significa que os consumidores podem usar seus telefones para 

descobrir de onde se originou um pedaço de carne de porco ou de onde veio o material 

de um suéter de lã. 

A indústria da beleza foi uma das primeiras a adotar o retalho de realidade aumentada, o 

que permite que os compradores examinem seus rostos e vejam como ficariam com os 

diferentes tipos de maquiagem aplicados. 

Marley diz que a tecnologia de AR continuará sendo lançada no próximo ano, enquanto 

inovações semelhantes, como "espelhos inteligentes" para lojas de vestuário, 

provavelmente ainda estão a alguns anos de distância. 
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Os consumidores preocupados com a saúde há muito são citados como uma força 

iminente no retalho canadiano - mas, de acordo com Marley, existem evidências para 

mostrar que eles chegaram ao local e terão um impacto ainda maior em 2019. 

"Durante anos, os clientes disseram que queriam, mas ainda comprariam o Big Mac e 

batatas fritas no McDonald's", disse ela. 

"Agora estamos vendo uma mudança real em termos de onde eles jantam, onde estão a 

comprar e o que compram para compras". 

Isso significa que os canadianos podem esperar que os retalhistas se concentrem nos 

produtos de saúde e bem-estar em tudo, desde alimentos a eletrodomésticos. 

Outro desenvolvimento há muito aguardado no retalho canadiano é a chegada do 

"omnicanal" - uma palavra da moda para descrever a quebra de barreiras entre a 

presença online de um retalhista e suas lojas físicas. 

"Os consumidores veem isso como apenas um grande sistema", afirma Marley. 

Para retalhistas menores que podem não ter o músculo do marketing de redes maiores, 

isso pode significar o uso das redes sociais para construir uma comunidade em torno de 

interesses comuns. Algumas lojas estão levando suas comunidades online para o mundo 

offline, com lojas de alimentos oferecendo aulas de culinária e livrarias organizando 

novos clubes do livro especificamente para as pessoas que interagem com a loja online. 

"Mesmo se você é um revendedor menor ... precisa ter uma presença online. Você 

precisa ter conteúdo criativo. Você precisa ter ideias sobre planeamento de refeições ou 

planeamento de guarda-roupa ou sobre como fazer um convés ”, explica Torella. "Você 

precisa investir o máximo possível online e entregá-lo de maneira pessoal na loja". 

O consumidor americano está a mudar. Eles são mais caprichosos e menos leais. Eles têm 

menos tempo, mas são mais conscientes. Eles evitam as lojas e preferem experiências a 

produtos. O consumidor de hoje é um animal totalmente diferente - e irreconhecível em 

relação aos seus pares dos velhos tempos. Essa marca de sabedorias convencionais vem 
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proliferando no mercado há alguns anos. Parece que houve uma mudança sísmica na 

mentalidade e nas escolhas do consumidor, uma mudança que deixou o mercado 

perguntando: "Quem é esse consumidor novinho em folha?" 

Existem ainda mais clichés em torno do consumidor milenar. Eles costumam ser 

considerados mais narcisistas, mais idealistas, mais conscientes socialmente e mais 

orientados para a experiência do que qualquer uma das gerações anteriores. Eles até 

foram culpados por estragar tudo, desde filmes a casamento! Eles parecem ter quebrado 

o molde dos seus grupos de idades passados com idades semelhantes. 

Em meio a essa narrativa confusa e em rápida mudança sobre o consumidor em 

mudança, paramos para fazer algumas perguntas contundentes para cortar o barulho e 

chegar à verdade. O consumidor mudou fundamentalmente? Se sim, de que maneira eles 

mudaram? Existe uma diferença sísmica nas mudanças que estamos testemunhando? 

Mais importante, a histeria no mercado está obscurecendo uma mudança muito mais 

profunda e fundamental no comportamento do consumidor? 

É com essas perguntas em mente que realizamos um estudo de um ano para ir além das 

manchetes e descobrir observações mais profundas sobre o consumidor que podem ter 

sido perdidas ou mal compreendidas no meio do hype. 

Nossas descobertas desmentiram muitos saberes convencionais sobre o consumidor da 

nova era. O que aprendemos é que o consumidor não mudou fundamentalmente, mas na 

medida em que está mudando é porque o ambiente ao seu redor está a evoluir, 

caracterizado por restrições económicas e novas opções competitivas. Eles estão 

mudando devido às restrições financeiras em que se encontram. Isso, por sua vez, foi 

desencadeado por um aumento nas despesas não discricionárias, como assistência 

médica e educação, e a crescente bifurcação entre os grupos de rendimento. Eles 

também estão mudando em reação à abundância de opções competitivas disponíveis, 

possibilitadas pela tecnologia. 
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É esse turbilhão de dinâmicas financeiras e de mercado que está influenciando 

fortemente o comportamento do consumidor de hoje, em oposição a uma religação 

fundamental. 

Uma compreensão demográfica é fundamental para entender o que faz o mundo - e o 

consumidor - funcionar. Nós somos nossa demografia. Isso não significa que o 

consumidor possa ser reduzido à soma de suas categorias demográficas individuais. Isso 

significa que eles são uma criação da interação complexa de forças demográficas em 

constante mudança que criam necessidades únicas, preconceitos culturais e definem 

comportamentos do consumidor. 

Para entender como, onde e por que o consumidor está mudando, é preciso entender a 

demografia subjacente, que inclui muito mais do que apenas tempo de vida, taxa de 

fertilidade, raça e etnia. Saúde, cultura, economia e educação são dimensões críticas da 

demografia - assim como a geografia, o regionalismo e a divisão urbano-suburbano-rural. 

A compreensão dessas mudanças demográficas ajuda a iluminar qualquer bolsão de 

oportunidade emergente. 

Há uma mudança sísmica que ocorreu nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. A 

população tornou-se cada vez mais heterogénea: a geração millennial, agora 

representando 30% da população, é a grupo geracional mais diversa da história dos EUA, 

com aproximadamente 44% consistindo em minorias étnicas e raciais. Em comparação, 

apenas 25% dos baby boomers pertencem a minorias étnicas e raciais. 

Esse aumento da diversidade, embora mais pronunciado na geração milenar, não é um 

atributo exclusivamente milenar. A mudança na composição étnica e racial dos Estados 

Unidos está em andamento há algum tempo, com a base de consumidores cada vez mais 

diversificada. A atual composição racial dos Estados Unidos (e do consumidor) é quase 

50% branca e é provável que o número continue a diminuir. Prevê-se que a população 

branca não-hispânica caia de 199 milhões em 2020 para 179 milhões em 2060 - um 

declínio de 10% - mesmo com o crescimento da população americana. 
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Isso mostra que mudamos para uma base diversificada, fragmentada e heterogénea de 

consumidores, com um conjunto muito mais amplo e variado de procuras e necessidades. 

Além disso, é provável que a próximo grupo da geração Z traga maior diversificação da 

base de consumidores ao longo de linhas raciais e étnicas. 

Os jovens consumidores estão a mover-se em direção aos centros das cidades. O velho 

axioma da política, "Toda política é local", também é aplicável às tendências do 

consumidor. Onde o consumidor mora - ou sua geografia - molda ainda mais suas 

necessidades e procuras. 

Durante grande parte do final do século XIX e início do século XX, os americanos se 

estabeleceram nas cidades em busca de trabalhos nas fábricas. Após a II Guerra Mundial, 

as famílias fugiram das cidades para os subúrbios que simbolizavam o sonho americano - 

algumas crianças, um cachorro e uma casa com uma cerca branca que o americano da 

classe trabalhadora podia repentinamente pagar. Essa transformação demográfica 

mudou radicalmente o cenário do retalho e o consumidor. 

Observando os dados geográficos de 2000 a 2014, vemos que a tendência de movimento 

para os subúrbios ainda está intacta. A vida suburbana parece estar florescendo, com os 

subúrbios testemunhando um crescimento líquido da população e as cidades e áreas 

rurais sofrendo um declínio. 

No entanto, dentro desses dados geográficos, as gradações estão começando a aparecer, 

trazendo consigo mais fragmentos do mercado. Em vez de deixar os centros urbanos 

(característica dos baby boomers), os jovens consumidores parecem ter mudado de rumo 

e estão se aproximando do centro urbano - dos centros das cidades - possivelmente 

atraídos pela proximidade do trabalho e das atividades culturais. 

Agora, até certo ponto, pode-se argumentar que essa tendência faz parte do padrão geral 

- que quando os consumidores mais jovens finalmente se acalmam e iniciam famílias, 

seguem os passos de seus antecessores e se mudam para os subúrbios. No entanto, os 

dados mostram um salto significativo na taxa de crescimento populacional de 
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consumidores mais jovens nas cidades e nos arredores na década a partir de 2010 (18%), 

em oposição à taxa de crescimento decrescente na década anterior - 2000–2009 (–4%). 

Essa tendência inversa de movimento em direção aos centros das cidades está 

aumentando a complexidade do cenário dos consumidores, assim como a migração do 

pós-guerra para os subúrbios impactou significativamente a energia e a distribuição de 

dinheiro em meados do século XX. É fundamental monitorar esses padrões migratórios, 

pois influenciam o comportamento de tomada de decisão e compra do consumidor num 

amplo conjunto de categorias, desde aluguer a produtos de cuidados pessoais. 

Geografia não é simplesmente urbana versus rural. Há também tendências mais amplas 

da população regional em jogo - o movimento de pessoas nos Estados Unidos - que 

moldam os mercados geográficos. Como mostram as estimativas da população do censo, 

a migração de pessoas do Nordeste e Centro-Oeste para o Sudeste e para o Ocidente 

continua a ser uma tendência. 

No entanto, depois que você mergulha na superfície e examina as tendências internas de 

migração pelas lentes da idade, diferenças gritantes começam a surgir. Os baby boomers 

(muitos agora em reforma) estão se mudando para a Flórida e o Arizona, que 

reivindicaram oito dos seus 10 principais destinos de metrô; A geração X está se mudando 

para o Texas, onde estão os cinco principais destinos de metrô; e a geração millennial 

está migrando para o Colorado e a Flórida, que contêm cinco dos seus dez principais 

destinos de metro. 

Essa tendência está fragmentando ainda mais a base de consumidores, pois cada grupo 

de idade segue um padrão diferente de desembarque e migração. Isso também significa 

que cada grupo geracional traz seu próprio conjunto de necessidades e procuras para a 

região para a qual migra, ampliando ainda mais as diferenças entre os consumidores em 

várias partes do país. Se você usar essas diferentes lentes - raça e etnia, urbano versus 

rural e geografia - em conjunto, é cada vez mais evidente que o consumidor não pode ser 

pensado de maneira simples e generalizada. Em vez disso, precisamos examiná-los 
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através de um caleidoscópio de fatores para criar uma imagem mais completa do 

consumidor dinâmico. 

Também analisamos outras mudanças - por exemplo, influências culturais - para entender 

as maneiras pelas quais o consumidor mudou. Nos últimos 20 anos, a percentagem da 

população com diploma universitário ou superior aumentou significativamente, embora 

não de maneira uniforme - os americanos brancos e negros com ensino superior 

aumentaram 12% e os hispânicos 7%. 

Como resultado, estamos caminhando para uma base de consumidores mais instruída e 

experiente, com diferentes padrões de gastos. No entanto, o custo da educação consome 

recursos discricionários, influenciando a maneira como os consumidores gastam seu 

dinheiro em categorias como vestuário, comida fora de casa e móveis. 

As pessoas estão a comprar casas e a casar-se mais tarde - ou nunca. Demografia, 

padrões de migração e níveis de educação não são os únicos fatores que evoluem. A 

propriedade de casa é um marco importante do ciclo de vida que também afeta o 

comportamento do consumidor. Houve uma queda acentuada na percentagem de 

consumidores que optam por possuir casas e muitos deles estão esperando mais tempo 

para comprar casas. Entre 2007 e 2017, a percentagem de proprietários caiu de 68% para 

64%. Uma possível consequência de padrões mais rígidos de concessão de empréstimos 

poderia ser o aumento da idade média dos compradores iniciantes para 32 anos (de 31 

no início do período), um aumento de 3%. Indo mais fundo nos números médios de 

rendimento dos proprietários, descobrimos que a percentagem de proprietários com 

rendimento acima da média caiu de 78% em 2017 para 83% em 2017, o que sugere que a 

propriedade residencial não é mais uma parte essencial do sonho americano. 

O casamento, outro marco do ciclo de vida, continua a evoluir. Entre 1997 e 2017, as 

taxas conjugais entre brancos, hispânicos e negros caíram de 59%, 54% e 39% para 55%, 

50% e 35%, respetivamente. A única exceção a essa tendência de queda foram os 

asiáticos, cuja taxa de casamento aumentou de 58% em 1997 para 61% em 2017; a 

tendência tem sido relativamente constante desde então. 
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Além de menos pessoas se casarem, eles também estão adiando o casamento: numa 

única geração, a idade mediana do primeiro casamento aumentou de 26 para 28,5 

anos.17 O efeito desse atraso se reflete em vários outros marcos do ciclo de vida, como 

aumento na idade média das mulheres que tiveram seus primeiros filhos - de 21 anos em 

1972 para 26 anos em 2016. 

Essas mudanças nos principais marcos do ciclo de vida influenciam potencialmente como 

os consumidores gastam seu dinheiro em retalhistas em categorias, pois os gastos 

ocorrem em estágios posteriores. 

Em qualquer discurso sobre o consumidor, seria negligente não mencionar a mudança da 

situação económica. Como destacamos pela primeira vez em a grande bifurcação do 

retalho, há uma bifurcação económica cada vez maior entre os 20% mais ricos e o 

restante da população - uma divisão que tem um enorme impacto no comportamento do 

consumidor. 

Entre 2007 e 2017, o crescimento do rendimento do grupo de alto rendimento (> US $ 

100.000 em rendimento familiar média) aumentou 1.305% a mais do que o grupo de 

baixo rendimento (<US $ 50.000 em rendimento familiar média) nos Estados Unidos. Essa 

divisão foi ainda mais visível devido ao aumento das despesas não discricionárias entre os 

grupos. Os 40% inferiores dos assalariados tinham menos rendimento discricionário em 

2017 do que há 10 anos, e os 40% seguintes tiveram apenas um pequeno aumento. 

Apenas 20% dos consumidores tiveram uma melhoria significativa em 2017 do que em 

2007, com pouquíssimo rendimento sobrando para gastar no retalho discricionário. 

Para tornar as coisas ainda mais complexas para os retalhistas, surgiram novas despesas e 

necessidades na última década que competem com as categorias tradicionais de retalho. 

Essas procuras - como para telemóveis e planos de dados - eram mínimas há 10 anos. 

Portanto, os retalhistas tradicionais têm uma nova concorrência pelos dólares 

discricionários dos consumidores. 
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Essa diferença de rendimento introduziu nítidas distinções entre as categorias de 

rendimento, conforme descrito em A grande bifurcação do retalho e o crescente abismo 

está tendo um impacto significativo no cenário do consumidor. 

Do lado positivo, as taxas de expectativa de vida aumentaram em média 2,5 anos, o que 

significa que as pessoas estão vivendo vidas mais longas - mas não necessariamente 

saudáveis. A percentagem de pessoas com sobrepeso ou obesidade aumentou de 22% 

em 1994 para 42% em 2016, quase dobrando. 

Portanto, também existe uma divisão nas taxas de obesidade, com taxas de obesidade 

significativamente mais baixas entre os consumidores de alto rendimento em 

comparação com os grupos de baixo e médio rendimento. Curiosamente, mesmo o grupo 

de alto rendimento viu a taxa de obesidade aumentar entre 2007 e 2017, embora de 

forma mais modesta do que outros grupos de rendimento. 

Inevitavelmente, a obesidade afeta onde os consumidores gastam seu dinheiro. Um 

indivíduo com um índice de massa corporal (IMC) considerado "obeso" gasta 42% mais 

em custos diretos com assistência médica do que adultos com peso saudável. Esses 

custos com saúde diminuem os fundos que, de outra forma, poderiam ter sido usados em 

gastos discricionários. 

Os millennials têm sido frequentemente retratados como um consumidor que está no 

epicentro da perturbação que ocorre em todos os aspetos da sociedade, do casamento à 

gravidez e à casa própria. 

Certamente, existem diferenças geracionais entre esse grupo e os grupos anteriores: a 

geração millennial é mais instruída e se casa mais tarde, compra casas mais tarde e tem 

filhos mais tarde do que os boomers. Mas essa tendência faz parte de uma mais ampla 

que está em andamento há décadas. 

Além disso, culpar essas mudanças nos marcos do ciclo de vida diretamente na geração 

millennial ignora algumas tendências não relacionadas à idade que são claras nos dados. 

A aplicação da lente da diversidade nos marcos do ciclo de vida revela diferenças entre 
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grupos raciais e étnicos. Por exemplo, entre os millennials asiáticos, os primeiros 

casamentos estão ocorrendo dentro de uma faixa etária restrita. Em contraste, a 

distribuição é muito mais ampla entre os millennials brancos, negros e hispânicos. 

Além disso, há uma boa razão para a geração millennial atingir esses marcos mais tarde 

na vida: eles estão significativamente pior financeiramente do que os grupos com idades 

semelhantes. Desde 1996, o patrimônio líquido dos consumidores com menos de 35 anos 

caiu 34%. A propriedade do grupo diminuiu mais de 4% entre 2007 e 2017. E o aumento 

no nível de educação da geração Y não foi barato: entre 2004 e 2017, a dívida estudantil 

aumentou em 160 por cento para os consumidores com menos de 30 anos. Considerar os 

millennials como simplesmente "diferente" ignora um fator muito maior - o de suas 

restrições económicas. 

As empresas costumam dizer que precisam “vencer com os millennials”. Mas os dados 

sobre o bem-estar económico desse grupo mostram que os milllenials podem estar a 

perder economicamente. 

Em resumo, o consumidor americano de hoje - tanto millennial como não millennial - não 

é uma espécie totalmente diferente. No entanto, eles estão a operar num novo cenário 

demográfico, económico e cultural, conforme descrito abaixo: 

A base de consumidores é cada vez mais diversificada. A atual base de consumidores 

evoluiu nas correntes cruzadas de um conjunto de tendências demográficas mais amplas 

que transformaram o que era um mercado de massa homogéneo num mercado 

heterogéneo, consistindo em várias opções competitivas para escolher. 

Economicamente, o consumidor moderno está sob maiores pressões financeiras em 

comparação com o consumidor de 30 anos atrás. Isso é particularmente evidente entre os 

consumidores de baixo, médio e baixo rendimento. 

Os consumidores estão atrasando os principais marcos do ciclo de vida. Do casamento e 

da casa própria ao nascimento dos filhos, esses marcos atrasados (especialmente entre os 

millennials) têm implicações no comportamento do consumidor. 
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Essas forças demográficas, económicas e culturais criaram um mercado fragmentado. E a 

base média de consumidores é representativa de subconjuntos cada vez mais diversos de 

consumidores com necessidades distintas e com opções competitivas cada vez mais 

distintas para atender a essas necessidades. 

A demografia por si só não conta toda a história. Então, analisamos profundamente o 

comportamento do consumidor. Especificamente, procuramos mudanças ou insights em 

quatro aspetos comportamentais gerais do consumidor: como eles gastam dinheiro, 

como ocupam seu tempo, para onde vão e o que é importante para eles. 

Em nossa análise, aplicamos lentes demográficas e geográficas para verificar se há, de 

facto, mudanças no comportamento moderno do consumidor em comparação com o 

passado e como essas mudanças se ajustam aos axiomas do mercado. 

Desde 2005, o total de gastos de retalho nos Estados Unidos aumentou cerca de 13%, 

para cerca de US $ 3 biliões por ano. O mercado de retalho tem crescido e continua a se 

expandir. De facto, em 2017, o retalho cresceu 2,3%. No entanto, os gastos de retalho per 

capita permaneceram inalterados durante a maior parte do período, o que significa que o 

crescimento da população, em vez de maiores gastos por pessoa, foi o principal fator do 

aumento dos gastos. 

Surpreendentemente, o compartilhamento de dados da carteira num período de 20 anos 

revela gastos relativamente consistentes na maioria das categorias de consumidores. 

Alimentos, álcool, móveis, alimentos fora de casa e moradias constituem praticamente a 

mesma percentagem da carteira do consumidor hoje do que em 1997. Até o 

entretenimento, uma categoria em que se poderia esperar ver um aumento nos gastos 

orientados pela experiência, era basicamente plano. De facto, para consumidores com 

menos de 30 anos, os gastos com entretenimento caíram de 5% para 4% do total da 

carteira. 

A exceção notável às categorias estáveis de consumidores é o vestuário, onde os gastos 

como percentagem do total da carteira foram cortados pela metade desde 1987, 
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passando de 5% para 2%. No entanto, essa queda acentuada não implica 

necessariamente um desinteresse por vestuário ou moda por parte do consumidor. 

Efetivamente, houve um aumento contínuo no número de unidades de vestuário 

vendidas, consistente com a taxa geral de crescimento no retalho. Além disso, os gastos 

com vestuário por faixa etária mostram um fenômeno semelhante, com um declínio 

semelhante na participação da carteira na categoria, independentemente da faixa etária. 

Os dados revelam uma história mais profunda das pressões deflacionárias nos preços das 

unidades de vestuário, com uma tendência de queda significativa na receita por unidade. 

Isso mostra que o consumidor ainda está a comprar vestuário em níveis relativamente 

robustos. Essa tendência é amplamente impulsionada por mudanças no mercado 

competitivo, com as forças do mercado a diminuírem o preço por unidade. 

Mas e os millennials? Existe uma diferença material em seus hábitos de consumo em 

comparação com as de grupos com idades semelhantes no passado? Afinal, a perceção 

comum é que eles são os responsáveis por perturbações significativas. Uma análise dos 

padrões de gastos de consumidores com idades semelhantes ao longo de um período de 

30 anos revela poucas mudanças significativas na alocação de gastos, com as mudanças 

limitadas a um intervalo apertado de 1 a 2 por cento. Curiosamente, as diferenças reais 

aparecem em várias categorias de despesas não discricionárias. Uma parcela crescente da 

carteira millennial está voltada para despesas com saúde, custos com moradia e 

educação, destacando não tanto uma mudança no consumidor, mas uma mudança nas 

pressões económicas em que o jovem consumidor está submetido. 

Essa observação contraria a sabedoria convencional, que postula que a geração millennial 

mudou as categorias de gastos para experiências e para longe dos produtos. Há uma 

pepita de verdade na ideia popular, no entanto. Os millennials de alto rendimento estão a 

gastar quase um terço do seu rendimento discricionário em entretenimento e, à medida 

que seus níveis de rendimento aumentam, os dólares absolutos gastos em 

entretenimento aumentam. 
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Vendo essa divisão no comportamento do consumidor millennial ao longo das linhas de 

rendimento, procuramos mais para ver se o mesmo padrão prevaleceu entre outros 

grupos etárias. De facto, o aumento dos gastos com entretenimento está fortemente 

correlacionado ao grupo de rendimento, muito mais forte do que qualquer diferença 

relacionada à idade. Não é o consumidor mais jovem que está mudando para os gastos 

baseados em entretenimento, mas o consumidor de maior rendimento com o aumento 

dos gastos discricionários. 

Além de avaliar os gastos por rendimento e idade, desafiamos a noção existente - quem é 

o consumidor que usa o comércio eletrónico. O comércio eletrónico, que atualmente é de 

US $ 517,4 mil milhões - subindo 15% em 2018 - cresceu bastante na última década.32 O 

mais interessante é como o consumidor que compra através dos canais digitais pode 

estar mudando. Não é de surpreender que os grupos de rendimento mais alto, por terem 

melhor acesso à tecnologia, gastem uma parcela maior de sua carteira online do que os 

grupos de baixa rendimento - 27% contra 19%. A mesma tendência é visível entre os 

millennials (28%) versus os boomers (20%). 

No entanto, grupos de baixo rendimento, negros e hispânicos estão entre as populações 

que crescem rapidamente em termos de compras online (CAGRs de 14,3%, 14,7% e 

11,5%, respetivamente), revelando um bolso de oportunidades em rápida expansão para 

o comércio eletrónico. 

Essa oportunidade crescente nos levou a fazer uma análise competitiva do Walmart e da 

Amazon para ver qual desses gigantes do retalho dos EUA está ganhando com essas 

grupos online de consumidores em rápido crescimento e sub penetração. Parece que o 

Walmart é popular entre os baby boomers e o grupo de baixo rendimento, pois está 

aumentando suas vendas digitais para esses grupos em 1,4 e 1,2 vezes a taxa da Amazon, 

respetivamente. Desde a aquisição do retalhista de comércio eletrónico Jet.com, o 

Walmart registou um aumento de 44% nas vendas de comércio eletrónico, impulsionado 

fortemente pelo aumento dos gastos online da atual base de consumidores. 
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No que diz respeito aos padrões de gastos, o consumidor de hoje não é tão diferente do 

comprador de ontem. Os gastos de retalho nos EUA cresceram, mas essa tendência está 

alinhada com o crescimento da população, mesmo que os gastos per capita permaneçam 

baixos. Também vimos que em categorias específicas, como comida, moradia e 

entretenimento, a mudança na participação da carteira permaneceu dentro de um 

intervalo apertado. Isso não quer dizer que não houve mudanças, mas algumas delas - 

como a participação em declínio da carteira representada pelo vestuário - refletem 

mudanças competitivas mais amplas no mercado e forças deflacionárias. 

Onde mudanças reais aparecem nos padrões de gastos de diferentes grupos de 

rendimento - mudanças que refletem a crescente bifurcação de rendimento nos Estados 

Unidos. Essas categorias de gastos parecem ter um impacto nos millennials, que estão 

atrasando os marcos do ciclo de vida - não necessariamente devido a uma mudança nos 

valores, mas possivelmente porque a família, os filhos e a casa própria estão fora de 

alcance financeiro. 

Tempo é dinheiro. Então, onde os consumidores estão a gastar? 

Parece ser um truísmo comummente aceite que vivemos na era do "consumidor faminto 

de tempo" que tem menos tempo do que nunca. Mas um dia ainda é de 24 horas. Isso 

não mudou. Então o que tem? 

Em nossa pesquisa, 76% dos entrevistados relataram ter menos ou a mesma quantidade 

de tempo livre do que apenas um ano antes. Nossos resultados, portanto, corroboram a 

visão amplamente aceita de que os consumidores têm menos tempo livre do que antes, 

pelo menos na perceção. 

Mas aqui, mais uma vez, um corte mais profundo dos dados conta uma história diferente. 

Embora seja um facto que o total de horas trabalhadas nos Estados Unidos tenha 

aumentado 43% desde 1980, o aumento foi impulsionado pelo crescimento da força de 

trabalho. Quando levamos em consideração o aumento da população em idade ativa e da 

participação da força de trabalho ao longo dos anos, a média de horas trabalhadas por 
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pessoa caiu 9% desde 1960, o que significa que as pessoas estão a gastar menos tempo 

trabalhando. 

De acordo com o Deloitte Consumer Change Study 2018, o tempo não gasto no trabalho 

está sendo parcialmente redirecionado para outras atividades não discricionárias, como 

cuidados pessoais e eventos relacionados à casa, que aumentaram 13% e 8%, 

respetivamente. De facto, a quantidade de tempo gasto em lazer pelo consumidor médio 

aumentou. O tempo discricionário disponível aumentou de maneira geral, com o tempo 

gasto em lazer e desportos a aumentar 5% entre 2007-2017, ou mais 14 minutos diários, 

apesar do que os consumidores possam estar sentindo. 

Uma atividade à qual os consumidores não dedicam tanto tempo como no passado é a 

fazer compras. De acordo com o US Census Bureau, 2017, o número de minutos gastos 

em compras caiu um quinto nos últimos 13 anos. O consumidor médio gasta 20% menos 

minutos a comprar toda semana. É natural supor que o declínio seja provavelmente o 

resultado de um crescente desinteresse pelas compras, mas essa suposição não explica 

uma diferença importante - a multiplicidade de canais de compras disponíveis. Hoje, mais 

do que nunca, os consumidores têm formas mais eficientes de fazer compras; portanto, 

esse declínio pode não refletir um desinteresse pelas próprias compras. 

Esse declínio no tempo gasto nas compras é acompanhado por dados que mostram que 

certos grupos - como consumidores rurais, do sexo masculino e de alto rendimento - 

estão a comprar em menos lugares em comparação a 2017. Como resultado, os minutos 

gastos pelos consumidores que compram se tornaram cada vez mais valioso para os 

retalhistas. 

Assim, uma análise baseada em dados de como o consumidor está a gastar seu tempo 

mostra que, ao contrário da perceção popular do consumidor estressado e atormentado, 

a realidade é que as pessoas hoje têm mais tempo discricionário do que nunca. O que 

parece estar acontecendo é que o consumidor não consegue relaxar durante o aumento 

do tempo discricionário, pois é exaustivo escolher entre as opções que competem por 

esse tempo livre. 
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Para onde estão a ir os consumidores hoje em dia? 

Há outra sabedoria convencional predominante sobre o consumidor: a maior adoção do 

digital está resultando em menos viagens voltadas para o retalho. No entanto, uma 

análise aprofundada dos dados de localização e tráfego revelou que, em 2018, os 

consumidores foram a mais lugares e fizeram mais viagens do que no ano anterior, com o 

tráfego orientado ao consumidor (retalho, conveniência e hospitalidade / viagem) 

aumentando em 6 por cento em abril a dezembro de 2017 vs. abril a dezembro de 2018. 

As viagens para destinos de hospitalidade, viagens e entretenimento aumentaram 8% em 

2018. As viagens para conveniência, restaurantes de serviço rápido (QSR) e postos de 

combustível aumentaram 16%. Até o retalho físico teve um aumento de 2% no tráfego. 

Os maiores ganhos foram observados em viagens relacionadas a supermercados, que 

cresceram 7,7% em 2018, com uma queda notável nas visitas a locais tradicionais de 

retalho, como lojas de vestuário (1,7%) e lojas de departamento (10,3%). 

Mas essas mudanças não são consistentes em todos os grupos, com a diferença mais 

aparente entre os grupos de rendimento. Por exemplo, os dados revelam que o mix de 

viagens de consumidores de alto rendimento é distorcido 2,4% mais em termos de 

hospitalidade, viagens e entretenimento do que o grupo de baixo rendimento. 

Mais importante, os ganhos e perdas em viagens de compras estão concentrados numa 

fração das mais de 259.000 lojas nos Estados Unidos, com 22% das lojas representando 

90% dos ganhos e 16% com 90% das vendas perdidas. viagens. 

Além disso, as tendências relacionadas ao tráfego não são homogéneas por mercado. Os 

mercados mais atingidos pelo tráfego em declínio também são altamente consolidados, 

com os 15 mercados em declínio mais rápido centrados em grande parte nos centros 

urbanos da costa oeste e os 15 mercados de ganho mais rápido centrados no Sudeste e 

no Texas. Além disso, e talvez não seja de surpreender, a penetração do comércio 

eletrónico nessas regiões geográficas está altamente correlacionada com uma diminuição 

no tráfego de pedestres. Os mercados da costa oeste tiveram uma penetração média de 
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comércio eletrónico de 25%, enquanto o Sudeste e o Texas (onde o crescimento do 

tráfego de pedestres foi mais forte) tiveram uma penetração média de comércio 

eletrónico de 20%. 

embora a sabedoria convencional defenda que os compradores estão mudando suas 

viagens para longe dos shoppings, isso é apenas metade da história. O que nossos dados 

de localização revelaram é que essa mudança nos shoppings está ocorrendo de maneira 

mais rápida e dramática entre os grupos mais velhos e de alto rendimento - grupos que 

tradicionalmente têm sido os principais compradores dos shoppings. 

Existe um mito de que o consumidor da nova era nunca sai de casa: eles são colados aos 

seus dispositivos, ordenando que os assistentes digitais pessoais façam de tudo, desde 

compras até desligar as luzes. De acordo com essa narrativa, apenas o retalho orientado à 

experiência pode tirá-los de seus sofás. Embora exista alguma verdade na noção de que o 

consumidor está saindo menos, ele precisa ser visto pelas lentes do rendimento. Então 

vemos que o grupo de alto rendimento está a realizar passeios mais "divertidos", como 

hospitalidade, viagens e entretenimento, e o grupo de baixo rendimento está a sair 

menos, relativamente. 

No entanto, é importante não deixar que o grupo de alto rendimento incline toda a 

história. Quando investigamos para onde os consumidores estão indo, vemos que eles 

estão indo a mais lugares e saindo de casa com mais frequência - e não menos do que se 

supõe. 

O que importa para os consumidores? 

A mudança dos valores do consumidor atraiu muita atenção nos últimos anos. Muito foi 

dito e escrito sobre como os consumidores parecem cada vez mais focados em onde os 

produtos são adquiridos, trabalho infantil no desenvolvimento de produtos, 

transparência da cadeia de aprovisionamento, sustentabilidade e outros assuntos éticos. 

Também há uma visão de que os consumidores são cada vez mais atraídos por produtos 
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personalizados. Mas esses fatores estão determinando seu processo de tomada de 

decisão? 

Para esse fim, a pesquisa nos ajudou a entender a mudança no valor do consumidor. 

Descobrimos que os consumidores ainda consideram o valor, o produto e a conveniência 

como os atributos extremamente importantes ao tomar decisões. Esta constatação está 

alinhada com os valores mantidos por gerações de consumidores norte-americanos. 

De facto, os atributos frequentemente observados do consumidor moderno, como 

valores essenciais e experiências personalizadas, classificaram-se mais baixo entre suas 

prioridades. Embora essa descoberta não desconsidere que alguns atributos marginais 

possam ter aumentado ao longo do tempo, os atributos fundamentais que o consumidor 

procura hoje são semelhantes aos que teríamos visto 50 anos atrás. 

Essa preferência é verdadeira, independentemente de como dividimos os dados - de 

acordo com a idade ou o rendimento. Os consumidores em geral priorizam o preço, o 

produto e a conveniência ao avaliar as opções de compra, enquanto o alinhamento com 

os valores essenciais e a personalização são os que menos importam na sua experiência 

no retalho. Mesmo os millennials de alto rendimento, que podem ser os extremos, 

seguem essa tendência. 

Embora o que importa para os consumidores possa não ter mudado significativamente, 

devemos lembrar que o mercado hoje é um campo de batalha competitivo. O que é 

conveniente ou o que oferece valor é relativo e, portanto, esses parâmetros 

provavelmente mudam constantemente na mente do consumidor. 

Consumidores: quanto mais eles mudam, mais eles permanecem os mesmos 

Uma análise dos dados e tendências da demografia e do comportamento do consumidor 

traz à tona uma realidade sutil: o consumidor está a mudar, mas não necessariamente da 

maneira que geralmente ouvimos ou pensamos. 
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O consumidor está a mudar porque o ambiente ao seu redor está a evoluir. Se os 

retalhistas e as empresas de produtos de consumo desejam atender efetivamente às 

mudanças nas necessidades dos consumidores e identificar novas oportunidades, é 

imperativo que eles entendam o ambiente demográfico, económico e competitivo ao 

qual o consumidor está reagindo. 

O consumidor de hoje é mais diversificado do que nunca, na linha de raça, etnia, 

rendimento, educação, divisão rural-urbana, migração etc. Essas forças demográficas 

levaram a um aumento da fragmentação, com o chamado "consumidor médio" agora 

compreendendo subconjuntos distintos de consumidores que têm necessidades cada vez 

mais distintas, bem como opções competitivas para atender às suas necessidades. 

O consumidor está a mudar devido às restrições económicas em que está a operar - 

incluindo o aumento de despesas não discricionárias, como assistência médica e 

educação - e a crescente bifurcação entre os grupos de rendimento, que estão a afetar os 

padrões de consumo. Isso aplica-se especialmente às categorias de baixo rendimento, 

rendimento médio e geração millennial. 

No entanto, a forma como gastam em várias categorias - comida, álcool, móveis, comida 

fora de casa e moradia - mais ou menos permanece constante. Além disso, apesar do 

aumento das compras online, os consumidores estão a ir mais longe do que no passado. 

É importante observar que o consumidor não pode ser visto isoladamente das mudanças 

no mercado competitivo, impulsionado pela explosão e pelo acesso a opções. O 

consumidor está a mudar em reação à proliferação de opções competitivas no mercado. 

Essa mudança foi possibilitada pela tecnologia, juntamente com barreiras reduzidas à 

entrada e o surgimento de participantes menores que estão a criar nichos de mercado 

com ofertas mais direcionadas. 

Não devemos confundir escolha com mudança. De muitas maneiras, o consumidor de 

hoje é como o consumidor de ontem; eles são uma criatura das pressões a que estão 

submetidos, juntamente com as opções que têm à sua disposição. 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

112 

 

1.4.– América Latina 
 

O ano passado trouxe resultados variados em termos de números da indústria na região. 

A seguir, apresentamos um resumo dos destaques no setor de vestuário da Argentina, 

Colômbia e Peru. 

 

Um relatório divulgado pela Câmara Industrial de Roupas da Argentina (CIAI) revela como 

a crise económica que atravessa o país impactou o setor. 

As vendas externas de vestuário de produção nacional sofreram um declínio muito 

significativo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censo (INDEC) entre 

janeiro e novembro de 2018, as exportações de roupas totalizaram 20 milhões de dólares, 

35,3% a menos do que o registado em 2017. Estima-se que que as exportações de roupas 

fecharam 2018 em 22 milhões de dólares. 

Em relação às importações, em novembro de 2018 houve uma queda de 19,5% em 

relação ao mesmo período de 2017. Segundo informações do Banco Central, essa queda 

está relacionada à melhora de 40,5% nas taxa de câmbio real com a China, país de onde 

vêm mais de metade da roupa que entra na Argentina. De janeiro a novembro de 2018, 

foram registadas importações no valor de 479,3 milhões de dólares, apresentando um 

déficit na balança comercial do setor de 459,3 milhões de dólares. 

Queda na procura por roupas: de acordo com dados da CAME (Confederação Argentina 

de Médias Empresas) após coletar informações de 300 lojas de retalho, as vendas de 

roupas caíram 11,5% ao ano em dezembro de 2018. Para o INDEC, esse problema é 

relacionados à queda de 15,5% no poder de compra dos funcionários até novembro de 

2018. 
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Boas expectativas para a moda colombiana 

Segundo informações do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE) 

citadas por um artigo jornalístico da modaes.es, o índice de preços ao consumidor em 

termos de vestuário subiu 0,33%, enquanto em 2017 o aumento foi de 2% 

Quanto ao preço do vestuário, em 2018 houve um aumento de 0,46%, enquanto o 

aumento registado em 2017 foi de 2,43%. 

 

A DANE também apresentou os números do setor que apresentaram um aumento em 

relação ao ano anterior: o índice de preços ao produtor de vestuário subiu 2,02%, 

enquanto em 2017 foi de 1,08%. 

O mesmo artigo de jornal indica que a manufatura têxtil passou de uma queda de 1,74% 

em 2017 para um aumento de 3,92% no ano passado. Quanto ao couro e calçado, foi o 

setor com o menor aumento. Registrou um aumento de 0,23% em comparação a 1,12% 

no ano anterior. 

 

Resultados positivos nas exportações peruanas 

O Ministério do Comércio Exterior indicou que houve um aumento de 11,4% nas 

exportações de têxteis durante o período de janeiro a novembro de 2018. O aumento foi 

devido ao aumento das vendas externas de produtos de lã e alpaca para países como os 

Estados Unidos, Noruega e Itália. No produto acabado, houve um aumento de 15% nas 

exportações de camisola de malha para o Brasil e os Estados Unidos, entre outros. 

De acordo com um artigo da modaes.es em outubro de 2018, as vendas externas de 

roupas de algodão dobraram em relação ao ano anterior, atingindo cerca de 3,6 milhões 

de dólares. 
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Embora o crescimento do mercado de retalho / consumidor da América Latina em 2018 

não tenha sido tão robusto quanto gostaríamos, certamente vimos as bases estabelecidas 

para 2019 mais forte, como: 

• A eleição de líderes favoráveis a negócios no Brasil, Chile e Colômbia, entre outros 

mercados 

• Recuperação económica traduzida em níveis mais altos de confiança do consumidor 

• Crescimento contínuo no comércio eletrónico e desenvolvimento da economia sob 

procura (como mostra o crescimento de empresas como Rappi e Uber, entre outras) 

Aqui está uma olhada e o que esperamos ver no mercado consumidor da América Latina 

em 2019, incluindo aspetos positivos, negativos e potencialmente desastrosos. 

 

As previsões revistas sugerem um crescimento mais robusto do PIB para a América Latina 

em 2019 e prevê-se um bom potencial de crescimento para os setores de consumo e 

retalho na região por duas razões principais: conforme as economias da América Latina 

continuam a recuperar; a confiança do consumidor cresce e muda seu comportamento, 

de economia para modo de gastos. As empresas de sucesso precisarão manter o 

consumidor e o comprador no centro de suas estratégias em 2019 e além, projetando 

produtos e facilitando o acesso a eles por meio de soluções digitais. Tanto as empresas de 

CPG quanto os retalhistas devem continuar a entender e capitalizar as tendências 

disruptivas, como o rápido crescimento das compras online, bem como as expectativas 

crescentes dos consumidores quanto à conveniência, simplicidade e autenticidade das 

marcas, além de uma clara mudança para produtos e estilos de vida mais saudáveis. O 

comércio eletrónico, embora ainda pequeno na região (menos de 3% do total de vendas 

do retalho), deve continuar crescendo a taxas sólidas de dois dígitos nos próximos cinco 

anos 
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Uma rápida olhada nos níveis de confiança do consumidor em diferentes mercados 

mostra altos níveis projetados de confiança do consumidor nos principais mercados da 

América Latina para 2019: 

Espera-se que as perspetivas políticas e económicas positivas para a região continuem a 

impulsionar um nível de confiança positivo e a crescer em produtos de consumo, 

conforme refletido nas projeções de vendas para diferentes categorias de produtos na 

América Latina, incluindo: 

• Setor de produtos de beleza na América Latina: CAGR projetado de 3,6% até 2021 

• Setor de eletrónicos de consumo (América do Sul): CAGR de 4,6% até 2023 

• Mercado de alimentos e bebidas (América do Sul): CAGR de 9% até 2023 

• Setor de calçado na América Latina: crescimento anual estimado de 3% até 2022 

• Setor de bebidas não alcoólicas na América Latina: CAGR de 3,5% até 2021 

• Nutrição e suplementos alimentares na América Latina: crescimento anual de 8,8% até 

2023 

• Indústria de embalagens na América Latina: crescimento projetado de 3,5% até 2021 

No futuro, em 2019, os possíveis resultados negativos parecem ser mais propensos a se 

apresentar em mercados específicos impulsionados por itens locais, em vez de uma 

tendência macro que poderia impactar toda a região: 

Perspetivas do México para 2019: o nervosismo dos investidores em torno da orientação 

esquerdista do presidente López Obrador pode desencadear fuga de capitais, desafios 

económicos e uma desaceleração nas vendas ao consumidor / retalho. O novo acordo da 

USMCA deve ser ratificado este ano - mas as tensões em curso entre democratas e 

republicanos nos EUA podem complicar as coisas, bem como as atuais políticas anti-

imigração do governo. 
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Perspetivas da Argentina para 2019: o país foi atingido com uma depreciação monetária 

de 52% e a Moody's prevê que o país permanecerá em recessão até meados de 2019. 

Altas taxas de juros também podem afetar fortemente o país, reduzindo o investimento 

doméstico. Também há incerteza política quando o presidente Macri luta pela reeleição, 

o que por sua vez pode causar incerteza económica e significar um ano lento ou ruim para 

o consumidor / retalho. 

Perspetivas do Chile para 2019: se a disputa comercial EUA-China continuar, uma queda 

no preço do cobre pode fazer parte das consequências e, assim, desacelerar a economia 

chilena. Isso afetaria negativamente o consumidor / retalho. 

Sob os atuais regimes políticos, a Venezuela e potencialmente a Nicarágua enfrentarão 

condições económicas muito difíceis durante 2019 e, portanto, todos os setores 

continuarão sendo afetados. 

6 tendências de consumo 

A economia latino-americana teve sua parcela de altos e baixos nos últimos anos, mas as 

coisas estão gradualmente subindo. Essas melhorias, é claro, estão ligadas a rápidas 

mudanças na maneira como os consumidores da América Latina tomam decisões de 

compra, e os fabricantes e retalhistas precisam inovar para permanecer no topo dessas 

tendências. Aqui está o que a pesquisa recente mostra sobre o clima atual entre os 

consumidores latino-americanos. 

Os consumidores latino-americanos estão interessados em saúde 

Saudável, sustentável e ambientalmente amigável: se você deseja atrair os consumidores 

latino-americanos de hoje, essas são algumas das caixas que seus produtos precisarão 

verificar para aumentar as vendas. Dados de 14.000 consumidores como parte do 

Edelman Earned Brand Study mostraram que 61% dos brasileiros e 62% dos mexicanos 

acreditavam que as marcas poderiam fazer mais para resolver problemas sociais do que 

os governos de seus países. Isso mostra que os consumidores da América Latina têm forte 

interesse em empresas que estão a tentar causar um impacto positivo. 
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Querem marcas em que possam confiar 

Talvez em conjunto com o conceito anterior esteja a ideia de que os clientes da América 

Latina buscam marcas em que possam confiar. Dados recentes de mais de 4.000 

consumidores nos países da América Latina mostram que eles confiam mais nos 

fabricantes de alimentos e bebidas e nos setores financeiro e de telecomunicações 

menos. Farmácia e retalho são outros setores com forte confiança entre os consumidores 

da América Latina. Os retalhistas que desejam construir relacionamentos sustentáveis 

com seus clientes no futuro precisarão se concentrar em sustentar ou reconstruir essa 

confiança. 

Online e móvel continuam a ganhar terreno 

Talvez a tendência menos surpreendente entre os consumidores da América Latina seja o 

aumento contínuo dos métodos online e móveis de venda de produtos. Dados recentes 

do Facebook, por exemplo, indicaram que 84% dos mexicanos, 63% dos argentinos e 60% 

dos brasileiros fizeram escolhas de compras de final de ano com base no que 

encontraram no Facebook. 

Além disso, os dispositivos móveis estão a ganhar gradualmente em computadores de 

mesa em toda a região. No Peru, 46% das pessoas fazem compras em seus telefones, 

contra 53% em computadores. Na Colômbia, 40% usam seus telefones e 60% usam o 

computador. Espere que esses números continuem a se inclinar para dispositivos móveis 

nos próximos anos. 

Uma coisa que está a impulsionar o aumento nas vendas móveis é que as empresas 

dedicam mais tempo à criação de interfaces móveis personalizadas para seus clientes. Em 

vez de usar um site de computador e visualizá-lo no telefone, as empresas estão a criar 

aplicativos dedicados que melhoram bastante a experiência de pesquisa e compra em 

dispositivos móveis. O resultado é um conforto crescente com a pesquisa e compra de 

produtos e serviços através do telemóvel, em vez do computador desktop tradicional. 

A América Latina gosta de "grandes marcas" 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

118 

Enquanto muitas coisas estão a mudar na América Latina, a lealdade a grandes marcas 

globais em muitas categorias de produtos permanece bastante forte. Por exemplo, em 

categorias como refrigerantes, vitaminas, suplementos, produtos para bebês e produtos 

de higiene feminina, apenas 9 a 14% dos latino-americanos escolheriam um produto local 

em vez de uma grande marca. No entanto, muitos produtos alimentares distorceram 

fortemente o local, incluindo lanches, café, chá, suco e água. 

A América Latina está a ficar confortável com as novas tecnologias 

Se você ainda acha que a América Latina está atrasada em relação ao resto do mundo na 

adoção de novas tecnologias, é hora de mudar essa linha de pensamento. Como se vê, 

muitos países da América Latina estão a adotar novas tecnologias a uma taxa mais alta do 

que outros países. Por exemplo, os utilizadores latino-americanos passam uma média de 

7,5 horas online por dia, em comparação com 5 horas em todo o mundo. Além disso, eles 

realizam 16,3 atividades diferentes online a cada semana, em comparação com 12,9 no 

mundo. Além disso, os consumidores de países como Brasil, Chile e Colômbia estão 

demonstrando uma confiança cada vez maior ao efetuar pagamentos móveis. Portanto, 

se você deseja alcançar os consumidores da América Latina, adotar cada vez mais novas 

tecnologias é a resposta. 

Quer que seja fácil 

Remova as barreiras existentes entre seus clientes e suas compras e seus consumidores 

latino-americanos ficarão felizes. Essas são as conclusões de um relatório global recente, 

que descobriu que os consumidores latino-americanos estão a procurar produtos que 

sejam convenientes de usar e facilitem a vida. Alguns exemplos de produtos que podem 

desempenhar esse papel para os consumidores latino-americanos incluem refeições 

prontas, entrega em domicílio de bens e serviços, pagamentos móveis, máquinas de 

autopagamento e muito mais. 
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1.5.– África 
 

Todos os dias na África, muitos produtos são comercializados para o deleite de marcas e 

populações. Onde esperávamos sentir o peso da crise devido a certas partes do 

continente que estão a passar por um período económico difícil, existe um pouco de 

otimismo e uma tendência de gastos. O consumidor africano de hoje até parece "com 

pressa de consumir", de acordo com um estudo recente do Boston Consulting Group.  

O consumidor africano gosta de marcas. 70% dos participantes da pesquisa são sensíveis 

às marcas que consideram factuais e eficazes. Por outro lado, apenas cerca de 1/3 das 

pessoas nas economias desenvolvidas são sensíveis à marca dessa maneira. 

Os africanos ainda usam muito os canais tradicionais de retalho (pequenos comerciantes, 

mercados, vendedores ambulantes etc.), visitando-os em média quatro vezes mais 

frequentemente do que os canais modernos. No entanto, as compras nas lojas 

influenciadas pela Internet são mais difundidas. 

Os africanos parecem estar a desfrutar de um longo período de lua de mel na sua 

evolução como consumidores. Em média, 82% dos africanos pesquisados concordaram 

que "todo ano eu quero comprar mais produtos. Esta é uma ligeira queda em relação aos 

85% de africanos que o declararam em 2015, mais alta do que na maioria das outras 

regiões do mundo. 

Os africanos equiparam felicidade à capacidade de comprar coisas novas, 86% dos 

africanos pesquisados pensam que sim. Em 2015, a proporção foi ligeiramente superior, 

em 90%. Esse sentimento, é preciso dizer, é generalizado em todo o mundo, 

especialmente até 72% nos países em desenvolvimento fora da África e 56% nos das 

economias desenvolvidas. 

 Para a maioria dos consumidores africanos de 2019, a qualidade é um imperativo. Eles 

preferem comprar coisas "originais", aos seus olhos a qualidade é muito melhor que a 

quantidade. 88% dos etíopes, 85% dos ganenses e 80% dos sul-africanos e nigerianos 
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pesquisados são muito apegados a ele. No entanto, no Quênia, Marrocos e Egito, o apego 

à qualidade é menor (64%, 62% e 57%, respetivamente). 

Em todos os países africanos, a qualidade é mais importante para compras que não sejam 

de mercearia do que para compras de mercearia. As categorias não-alimentares nas quais 

a qualidade é mais importante são roupas e acessórios (que a pesquisa tratou como uma 

categoria) e calçado. Para os africanos, a qualidade nessas categorias depende da vida útil 

de um item. Com renda per capita que é em média 3,5 vezes menor que na Ásia, 15 que 

na Europa e 25 que na América do Norte, os africanos não podem se dar ao luxo de 

comprar coisas que desgaste ou falha rapidamente. 

Os africanos consideram como um produto de qualidade, o produto capaz de durar. Esse 

é certamente o caso quando os consumidores compram aparelhos eletrónicos 

domésticos. 

Na África do Sul e na Tanzânia, por exemplo, 77% dos consumidores escolhem 

televisores, sistemas de áudio e geladeiras com base na provável sustentabilidade da 

marca. Uma em cada cinco pessoas nesses países toma uma decisão sobre um produto de 

eletroeletrónicos principalmente com base no preço. 

O mesmo vale para as marcas de roupas: o fator decisivo é a qualidade. Os africanos 

estão a procurar roupas que durem muito tempo e depois sejam bem desenhadas (outra 

medida de qualidade). O preço é geralmente a terceira consideração. 

Os africanos são mais sensíveis a marcas respeitáveis de outros lugares. Segundo a 

pesquisa do BCG, mais da metade dos africanos acredita que as marcas que eles usam 

dão uma ideia de sua identidade e seu lugar na sociedade. Quanto mais você usa "made 

in", melhor você é considerado, dizem eles! 

A reputação das marcas é muito importante para elas. Em particular, 73% na Tanzânia e 

70% no Gana, Quênia e Uganda. Por outro lado, apenas cerca de um terço das pessoas 

em outros países em desenvolvimento e um quarto das pessoas nas economias 

desenvolvidas consideram a importância de marcas de renome internacional. 
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Os africanos são mais propensos do que outros países a valorizar marcas que perduram 

por gerações. 70% dos africanos disseram acreditar que as melhores marcas são as que 

existem há mais tempo. Por outro lado, apenas 38% das pessoas fora da África dizem isso. 

Os africanos ainda visitam os canais tradicionais de retalho, em média, quatro vezes mais 

do que os canais modernos. Os canais modernos na África, incluindo supermercados, 

hipermercados, retalhistas especializados e supermercados, não têm tanto negócio 

quanto os canais tradicionais. Mas existem preferências de canal específicas de país e 

receita que os vendedores precisam entender. 

Na Nigéria, a população tende a usar canais modernos, principalmente retalhistas 

especializados, para a compra de produtos eletrónicos. O motivo pode estar relacionado 

ao histórico dos retalhistas nigerianos no fornecimento de serviços pós-venda não 

apreciados e / ou à incapacidade de garantir o desempenho de seus produtos. Ao 

comprar produtos "Tech" de grandes fabricantes estrangeiros, eles se sentem mais 

seguros. Por outro lado, os nigerianos recorrem aos canais tradicionais, geralmente lojas 

gerais, para comprar comida, bebida e roupas. 

 

Da mesma forma, os consumidores marroquinos e tanzanianos compram a maioria de 

seus itens do dia-a-dia nas lojas em geral. Nesses países, a loja geral é o formato preferido 

(muito à frente das lojas especializadas) para a compra de produtos tecnológicos. As 

bebidas alcoólicas são os únicos produtos do cotidiano para os quais os tanzanianos estão 

a desviar-se dos seus hábitos e a voltar-se para as redes modernas. Eles compram cerveja 

e bebidas alcoólicas de retalhistas especializados e vinho de supermercados. 

Os consumidores etíopes e ganenses também preferem os canais tradicionais; os etíopes 

ainda usam muito os quiosques de rua. No Gana, a primeira opção para chocolate e 

outros doces é o quiosque de rua. Para produtos lácteos, eles preferem lojas em geral e 

para a compra de roupas, sapatos e alimentos, os ganenses recorrem ao mercado 

tradicional (exibição, mercado negro etc.). 
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Os angolanos parecem ser os menos bem colocados em suas preferências de canal. Eles 

preferem os canais tradicionais aos modernos quando compram roupas, alimentos 

embalados e produtos para o lar, mas no café da manhã e nos lanches, é mais provável 

que eles passem por um canal moderno primeiro. do que através de um canal tradicional. 

Os sul-africanos, por outro lado, têm a particularidade de ser o único grupo na pesquisa a 

comprar mais nos canais modernos do que nos canais tradicionais. Isso reflete em parte a 

velocidade com que o setor de retalho amadureceu na África do Sul. Para dois terços ou 

mais dos sul-africanos, um supermercado moderno é o local perfeito para cereais 

matinais, leite, café e chá e alimentos básicos. Eles não vão aos supermercados 

frequentemente, mas quando vão, saem de braços abertos. 

Os consumidores marroquinos, como os da Tanzânia, geralmente compram bebidas 

alcoólicas nos circuitos modernos. Mas na Etiópia, uma empresa que tenta vender vinho 

cometeria um erro ao negligenciar os circuitos tradicionais. Os quiosques etíopes e as 

lojas de bairro que as pessoas operam fora de casa são onde a maioria dos consumidores 

compra vinho. O hábito de ir a uma loja especializada em vinho, um produto 

relativamente caro, ainda não ganhou terreno na Etiópia. 

O comércio eletrónico está surgindo na África, muitos africanos estão a usar os seus 

smartphones e outros dispositivos conectados para aprender tudo sobre as novidades de 

suas marcas favoritas. Entre os africanos com acesso online, cerca de um em cada quatro 

usa a Internet para procurar informações sobre preços antes de ir a uma loja de retalho. 

Um em cada cinco usa a Internet para procurar especificações e informações sobre o 

produto. No Quênia, Argélia, Costa do Marfim e Etiópia, a proporção de consumidores 

que afirma que as redes sociais influenciam suas compras mais do que dobrou desde 

2015, atingindo 38%, 33%, 21% e 16%, respetivamente, nesses países . 

2 – Os produtos 
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2.1.– Moda 
 

Na Ásia, a estética de Tóquio é enormemente influenciada pela cultura de desenho 

animado e anime, com muitas coleções a apresentarem jeans orgânicos e desenhos de 

algodão, impulsionados por iniciativas de sustentabilidade. Desde lojas de marca e 

coleções de mini-me de moda de rua a redes de grande escala e boutiques 

independentes, a cidade oferece muitos produtos inspiradores e aspiracionais. 

Antuérpia é uma ótima opção por suas marcas Benelux difíceis de encontrar, malhas 

artesanais e estilos modernos. 

Barcelona é imperdível para roupas infantis mais coloridas e cheias de estampas nos 

estilos de verão. Há também uma ênfase em tecidos naturais aqui. 

Londres oferece uma variedade de estilos liderados por tendências, em parte graças às 

várias marcas de rua da cidade, enquanto Paris continua sendo uma visita obrigatória, 

com foco em vestuário e acessórios de alta qualidade com um toque sem esforço e 

atemporal. 

Ao norte da Escandinávia, o produto de Estocolmo é bastante regional. A capital da moda 

Scandi permanece dedicada a marcas locais, com a H&M e suas sub-etiquetas espalhadas 

por toda a cidade. 

Nova Iorque é uma clara líder no mercado dos EUA. A cidade está repleta de pequenas 

boutiques de luxo, lojas de departamento e cadeias de lojas do meio do mercado, 

voltadas para o comércio, para atender a todas as necessidades de vestuário infantil. 

Os mercados favoráveis à moda masculina estão principalmente na Europa: Reino Unido, 

França e Itália. Nos últimos anos, Londres deu origem a várias marcas influentes de 

vestuário de rua, ao mesmo tempo em que aumentou seu número de marcas de rua. 

Conhecida principalmente por sua alfaiataria tradicional sob medida, a Savile Row 

continua sendo um ponto focal para o vestuário. 
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Paris possui uma herança abundante e marcas de luxo. Encontre casas de design aqui, 

além de várias lojas conceituais distintivas e rótulos franceses do mercado, bem como 

jeans. 

Florença continua dedicada ao vestuário sob medida e artesanal, ao lado de alfaiataria e 

alfaiataria clássicas. Este hub da Pitti Uomo é o lar de várias marcas italianas de luxo, bem 

como estilos de roupas casuais formais. 

Os mercados mais influentes estão nos EUA: Nova Iorque e Los Angeles. Ambos são 

centros de streetwear com estilos distintos. Em Nova Iorque, você encontrará uma edição 

internacional de designers, além de marcas contemporâneas e do mercado intermediário, 

com uma sensação de streetwear. LA tem um novo centro de moda masculina, com os 

melhores designers contemporâneos. O visual do rock 'n' roll e o streetwear elevado são 

abundantes. 

Na Ásia, Seul oferece streetwear brincalhão, designers experimentais e interpretações de 

tendências juvenis. Visita 

Tóquio por seu streetwear adulto, silhuetas relaxadas cobiçadas, jeans artesanais, estilo 

de utilidade e itens inovadores. 

 

Produção 

A tecnologia e as redes sociais estão a possibilitar uma nova geração de marcas 

"desafiadoras" que perturbam um setor ou categoria em que os atores históricos 

descansam sobre os louros. Enquanto isso, para competir e permanecer relevante entre 

os jovens consumidores exigentes, as marcas tradicionais estão ecoando essa dinâmica e 

interrompendo suas próprias marcas, ofertas e modelos de negócios. 

Marcas de moda, e casas de luxo em particular, geralmente são bem-sucedidas por causa 

de sua herança. Embora isso continue sendo uma vantagem importante, não é mais 

suficiente. Na Pesquisa de Estado da Moda da BoF-McKinsey deste ano, a 
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autointerrupção está no topo de 2019, com 79% dos executivos colocando-a entre as 

cinco principais tendências que afetam o setor. 

Existem duas forças principais que impulsionam a autointerrupção: a preferência dos 

consumidores mais jovens por novidades e os avanços na tecnologia digital e nas redes 

sociais. 

De acordo com a McKinsey Millennial Survey, as gerações mais jovens estão mais 

dispostas a se destacar por meio de marcas e também são mais propensos a seguir as 

marcas promissoras. Este último normalmente desafia as convenções de moda por meio 

de marca, comunicação ou distribuição. Ao mesmo tempo, as redes sociais nivelaram 

dramaticamente o campo de atuação, permitindo que essas “marcas desafiadoras” 

perturbem o mercado. O surgimento deles explica em parte o crescimento anual de 50% 

dos gastos com publicidade no Instagram. 

As marcas desafiadoras que perturbam um setor são caracterizadas pelo rápido 

crescimento, influência das redes sociais e distribuição focada no comércio eletrónico. 

A marca de vestuário Reforma, por exemplo, tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram, 

na impressão deste relatório, e realiza 80% das vendas online. Ela apoia suas credenciais 

ecológicas e tem uma lista de endossantes de celebridades, incluindo Emily Ratajkowski, 

Selena Gomez e Rihanna. Outra marca de disruptor I.AM.GIA (que criou uma persona de 

It Girl chamada Gia) tem um perfil semelhante, com mais de seiscentos mil seguidores no 

Instagram e um forte número de seguidores de celebridades. Ambas as empresas estão a 

aumentar as vendas a altas taxas de dois dígitos. 

Se o desempenho fosse medido apenas pelo crescimento das redes sociais, os grandes 

players de moda já estariam com problemas. Marcas como H&M, Dior e Zara 

aumentaram sua base de fãs no Instagram em menos de 30% no ano até setembro. 

Muitos disruptores viram o Instagram a seguir se expandir em mais de 130% no mesmo 

período, e alguns em mais de 300%. Os níveis de Earned Media Value (EMV) são muito 

mais altos no grupo desafiante. As marcas Challenger também possuem um envolvimento 
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mais impressionante; a proporção de gostos / seguidores para Supreme e Everlane é de 

1,9 e 1,4, respetivamente, contra 0,3 na Dior e 0,5 na Louis Vuitton. 

Marcas estabelecidas reconhecem que as marcas desafiadoras costumam ser mais ágeis e 

eficazes para atingir o público jovem. Em resposta, os primeiros estão agora a voltar-se 

para uma série de alavancas para "autointerrupção". 

A alavanca principal é realizar reformas de marca, revendo a sua abordagem para criar as 

impressões de ter o dedo no pulso, atualizando sua imagem. A Burberry, por exemplo, 

desenvolveu um novo logotipo e monograma sob Riccardo Tisci. Depois de nomear Hedi 

Slimane como diretor criativo, a Céline estreou um novo logotipo no Instagram e deu um 

pulo notável na estética de assinatura com a qual os consumidores haviam se 

acostumado e fiel. 

Mais marcas tradicionais estão a voltar-se para as marcas de streetwear para criar uma 

imagem mais bacana e refletiram esse ethos em suas estratégias de talento. A Louis 

Vuitton em 2018 nomeou Virgil Abloh, conhecido por sua marca de moda de rua 

perturbadora O -White, como diretor criativo. A origem desse tipo de autointerrupção 

pode ser rastreada até a enxurrada de colaborações entre os players de alta moda e 

streetwear em 2017, através das quais um novo tipo de experimentação se tornou a 

norma. Essa tendência de colaborar e ex da identidade de uma marca atingiu massa 

crítica e esperamos que persista no futuro. 

Outras formas de rutura que vemos na moda incluem exclusividade, moda mais rápida e 

novos canais. Várias marcas estabelecidas estão a repensar seus modelos de negócios 

para refletir essas evoluções. Por exemplo, alguns estão a afastar-se do calendário de 

moda tradicional e a imitar a abordagem de "queda" comumente usada pelas marcas de 

streetwear para lançar coleções menores e mais frequentes que criam valor de raridade e 

elevam a expectativa. O lançamento da Moncler de seu "Projeto Genius" é um exemplo, 

com a primeira queda de Hiroshi Fujiwara a provocar um aumento de 43% em relação ao 

valor agregado da comunicação social (EMV) em junho de 2018, de acordo com a Tribe 
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Dynamics. Mais recentemente, a Burberry anunciou o lançamento da "Série B", uma nova 

série de lançamentos mensais de produtos no dia 17 de cada mês. 

As marcas de luxo estabelecidas também estão a adotar cada vez mais os canais digitais 

como uma rota primária, às vezes exclusiva, para o mercado. Após os primeiros 

disruptores Warby Parker e Everlane, a Comme des Garçons lançará sua primeira marca 

direta ao consumidor (D2C) apenas no final de 2018 para expandir sua base de clientes. 

Esperamos que marcas mais estabelecidas sigam o exemplo. 

Algumas marcas estabelecidas estão a adotar a rutura lançando aceleradores e 

incubadoras para testar novas abordagens num ambiente mais controlado. Elas são mais 

flexíveis e menos arriscadas do que fusões e aquisições, permitindo a experimentação e 

oferecendo a oportunidade de acelerar a inovação do modelo de negócios, quando 

necessário. 

A segunda onda de Plug and Play de Kering, um acelerador focado na sustentabilidade, é 

um exemplo. Outra é a LVMH, que em 2018 lançou seu programa acelerador La Maison 

des Start-Ups em seu campus Station F em Paris, prometendo oferecer estações de 

trabalho e suporte para 50 startups a cada ano. Essas iniciativas ajudam os principais 

atores a apoiar inovadores e a absorver ou adaptar algumas de suas práticas e ideias mais 

pioneiras. Outros estão a criar unidades internas dedicadas para otimizar o processo de 

inovação. A Gucci Artlab, também lançada este ano, é um centro de inovação focado em 

artigos de couro e calçado. 

Olhando para o futuro, vemos três principais desenvolvimentos disruptivos. Para 

competir com os concorrentes, as marcas estabelecidas continuarão a inovar, 

alavancando a sua escala para acelerar o desenvolvimento de recursos por meio de 

fusões e aquisições, aceleradores e laboratórios de inovação. Este último ajudará as 

empresas a permanecer na vanguarda da inovação do modelo de negócios e a responder 

às novas tendências da moda mais rapidamente. Será cada vez mais importante adotar 

formas ágeis de trabalhar e se afastar do modelo operacional tradicional. Os players 

também trabalharão para otimizar as cadeias de aprovisionamento, permitindo um 
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tempo de comercialização mais rápido. Num ambiente de moda cada vez mais 

inconstante, os líderes de mercado também precisarão correr mais riscos para ficar à 

frente. Os sub-rótulos continuarão a proliferar, permitindo que as marcas experimentem, 

mantendo a autenticidade da marca-mãe. 

As marcas de moda devem aprender a estar mais dispostas a se adaptar, adotando uma 

abordagem mais flexível para fazer negócios em áreas de modelos comerciais à cadeia de 

aprovisionamento e distribuição. 

O executivo-chefe da Tiffany, Alessandro Bogliolo, resumiu perfeitamente o clima: “Todos 

compartilhamos o mesmo desafio - uma procura contínua por mudanças - de novidade, 

de comunicação, de produto, de tudo. E esse é um grande desafio, porque precisamos 

fazer o certo, mas precisamos fazê-lo de uma maneira que não apague sua personalidade. 

Mudança constante, mas você ainda precisa ser você mesma. 

Os consumidores são cada vez mais atraídos por pequenas marcas com narrativas 

convincentes e autênticas. Para acompanhar o ritmo, as grandes empresas precisam 

aprender a pensar em pequenas. 

A sabedoria convencional diz que o sucesso nos negócios tem tudo a ver com 

crescimento, e que, a longo prazo, os Golias venceram Davids. No entanto, embora a 

escala continue a ser um importante impulsionador da criação de valor a longo prazo 

(veja também a seção "Vencedores e perdedores" no McKinsey Global Fashion Index), 

hoje em dia ela não garante por si só o apelo do consumidor - por isso os Golias precisam 

encontrar seu interior David. 

Em muitos subsetores, as pequenas marcas estão a capturar de duas a três vezes o seu 

“quinhão” do crescimento da receita, enquanto as maiores estão a lutar e, em alguns 

casos, até encolhendo. Nos EUA, entre 2016 e 2017, as pequenas marcas aumentaram 

apenas 19% das vendas de FMCG de 2017, mas geraram 53% de crescimento. Na Europa 

e na Austrália, os números foram de 33% e 59%, respetivamente. 
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As preferências do consumidor e as necessidades dos retalhistas favorecem as pequenas. 

O mesmo acontece com o financiamento. Os capitalistas de risco identificaram essas 

pequenas marcas: em todo o setor de consumo, mais de 4.000 pequenas empresas 

receberam US $ 9,8 mil milhões em financiamento de empreendimentos nos últimos dez 

anos - US $ 7,2 mil milhões apenas nos últimos quatro anos, um grande salto em relação 

aos anteriores anos. Esse financiamento está permitindo o crescimento de marcas 

desafiadoras em nichos entre categorias. 

Por que as pequenas marcas estão a crescer tão rápido? Eles estão a capitalizar três 

tendências - preferências milenares, marketing digital e requisitos do retalhista para 

diferenciação e margem. 

Preferências millennial. Como se tornaram o maior segmento de consumidores do 

mundo, as fortes preferências da geração Y são ignoradas pelas marcas por sua conta e 

risco. A geração millennial almeja o novo, diferente e autêntico, enquanto 

frequentemente despreza as marcas tradicionais. A geração Y tem quatro vezes mais 

chances do que os baby boomers de evitar ativamente a compra de produtos de grandes 

empresas de alimentos e três vezes mais chances de ver novas marcas como melhores ou 

mais inovadoras. Em suas escolhas de moda, a geração millennial tem quase o dobro da 

probabilidade dos baby boomers de preferir estilistas em ascensão. Essas atitudes 

também estão a espalhar-se para outras gerações, aumentando o impacto das 

preferências milenares. 

Tecnologia digital. A tecnologia digital oferece às pequenas marcas uma maneira fácil de 

se envolver com os consumidores, cada vez mais colados a seus smartphones e à 

Internet. O comércio eletrónico fornece acesso ao “corredor sem fim”, que apresenta 

muito mais marcas do que a publicidade tradicional na TV ou as visitas às lojas. No Reino 

Unido, por exemplo, a superstore típica lista 160 SKUs de cereais; A Amazon lista 1.000. A 

loja típica lista 80 SKUs de shampoo; Amazon lista 2.000. 
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A Digital também cria uma série de novos canais de marketing com boa relação custo-

benefício que as pequenas marcas têm sido especialmente rápidas a utilizar para alcançar 

e excitar os consumidores. 

Requisitos do retalhista. Não são apenas os consumidores que amam pequenas marcas. 

Por serem ameaçados por mercados eletrónicos e descontos que exercem forte pressão 

sobre os preços, os retalhistas de massa estão recorrendo a pequenas marcas para 

diferenciação e margem. 

As mercearias no Reino Unido, por exemplo, têm pouco espaço de manobra no preço, 

pois os 2.000 itens principais geram cerca de 40% das vendas, e os retalhistas cobram 

preços comparáveis. Digite pequenas marcas. Como disse uma mercearia do Reino Unido, 

"são as marcas menores que são melhores em inovação genuína - e é isso que os 

consumidores querem". 

As pequenas marcas oferecem a diferenciação que gera tráfego (na loja, não apenas 

online) e aumentam a margem porque tendem a ser premium e raramente a promover. 

Nos EUA, 44% das vendas de pequenas marcas são premium, contra 34% de outras 

marcas, ajudando a aumentar os preços médios de venda. Da mesma forma, apenas 27% 

das vendas de pequenas marcas acontecem em promoção, contra 44% das vendas de 

grandes marcas. Como resultado, os retalhistas norte-americanos estão a dar às 

pequenas marcas o dobro de seu quinhão de novas listagens. 

 

O futuro dos pequenos 

Que aprendizagens podem ser capturadas pela observação da explosão de pequenas 

empresas no setor de consumo? Primeiro, o pequeno está aqui para ficar. As pequenas 

marcas atendem às preferências dos millennials, que constituirão cada vez mais o 

mercado e a cultura que eles criaram. Por exemplo, os millennials adoram cerveja 

artesanal, que eles veem como oferecendo mais sabor, diferenciação e autenticidade - a 

categoria cresceu de 6% do volume total de cerveja nos EUA em 2009 para 14% em 2017. 
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As pequenas marcas são mais capazes de segmentar nichos de mercado específicos (por 

exemplo, veganos que precisam de roupas feitas sem produtos de origem animal) e 

responder a novas tendências do mercado (por exemplo, isentas de qualquer tipo de 

atrito ou até mesmo de luxo). Além disso, as tecnologias digitais tornaram mais fácil para 

as pequenas marcas aumentar a consciencialização e vender aos clientes, ajudando-os a 

capturar uma parcela desproporcional do crescimento. 

Segundo, pequenas marcas não são apenas espuma. Algumas marcas pequenas se 

transformarão em marcas consideráveis, como Kind Bars (receita de US $ 727 milhões), 

Halo Top (US $ 347 milhões) e Fever Tree (US $ 220 milhões). Outras marcas terão vida 

curta. Outros ainda podem atender com sucesso a um nicho e prosperar como pequenas 

marcas, mas nunca se tornam marcas de massa. Essa perspetiva mista exige que 

empresas maiores possuam marcas pequenas o suficiente em seus portfólios para 

substituir aquelas que definham por novas marcas que podem compensar as vendas 

perdidas. 

A moda pode aprender lições da indústria da beleza, que é pioneira nesse aspeto. Na 

última década, marcas herdadas, como MAC e Lancôme (no prestígio do mercado) ou 

L´Oréal e Revlon (no setor de massa), lutaram coletivamente para alcançar 5% de 

crescimento; desafiantes como Benefit, Becca e Urban Decay cresceram juntos em 16% e 

agora têm uma participação de 10% no mercado global de cosméticos. 

As pequenas e bem-sucedidas empresas de beleza fazem bem quatro coisas. Primeiro, 

eles oferecem produtos inovadores de alta qualidade com histórias que atraem a geração 

millennial. Segundo, eles têm uma presença omni-channel - às vezes incluindo 

assinaturas. Terceiro, eles se concentram nos recursos diferenciados de marca, marketing 

e vendas - geralmente terceirizando a produção, distribuição e até inovação. 

E quarto, eles reivindicam uma parcela desproporcional das redes sociais. Por exemplo, 

Anastasia Beverly Hills tem quase 18 milhões de seguidores no Instagram, graças a mais 

de 60 postagens por semana e a um trabalho com mais de 600 influenciadores. O objetivo 

é ter um novo post a cada três horas nos horários de pico. Essa estratégia digital gerou 
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um valor de comunicação ganho de US $ 90 milhões somente em maio de 2017. Seu nível 

de engajamento - uma média de 68.000 interações por post - é igual às interações 

combinadas das próximas cinco principais marcas (Tarte, Benefit, NYX, MAC e Too Faced). 

O repower das redes sociais desse pedido se traduz em sucesso nos negócios: Anastasia 

usou essa presença no Instagram como um trampolim para um crescimento explosivo - 

de vendas no retalho de apenas US $ 2 milhões em 2012 a receita líquida anual atual 

estimada em US $ 340 milhões. 

Os líderes globais de beleza estão respondendo de maneiras interessantes. Eles estão a 

comprar marcas concorrentes - Estée Lauder, por exemplo, comprou a Smashbox, Too 

Faced e Becca; A L'Oréal adquiriu a Urban Decay, Nyx e IT. Eles estão a aumentar os seus 

gastos em comunicação digital e social, incluindo realidade aumentada e contratação de 

embaixadores da marca milenar e incubadoras fundadoras. 

Então, que lições a moda pode aprender com a explosão de pequenas por todo o restante 

do setor de consumo? Vemos sinais de que a explosão de pequenos em breve impactará 

a moda da mesma maneira que transformou a beleza. É muito cedo para dizer que 

pequenas marcas estão a conquistar participação de mercado, mas pequenas empresas já 

estão em ascensão. 

Primeiro, o investimento em capital de risco em empresas de vestuário está a crescer. A 

última década viu 1.050 negócios em vestuário (mais do que muitos outros setores). O 

investimento em VC em vestuário e calçado aumentou constantemente de US $ 43,5 

milhões em 2007 para US $ 560,6 milhões em 2017. Mas o investimento médio é 

pequeno - o investimento em private equity na moda chega a apenas US $ 500.000 (um 

terço do investimento médio em beleza, por exemplo). 

O mix de retalho também está a mudar. Na Nordstrom, por exemplo, pequenas marcas 

classificadas como “jovens” ou “quentes” estão a ocupar espaço nas marcas 

“patrimoniais”, “estabelecidas” e “comprovadas”. Os pequenos concorrentes compõem 

13% do mix geral - mas respondem por 31% das adições à marca feitas em 2018. O 
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manual adotado por pequenas empresas de beleza é diretamente adotável por pequenas 

empresas de moda, particularmente a ênfase na excelência de canais e redes sociais. 

A marca de moda praia dos EUA Solid and Striped parece ter sido criada para a era das 

redes sociais, com cerca de 265.000 seguidores no Instagram (no momento da 

publicação) e produtos colocados por influenciadores e celebridades. No momento da 

publicação deste relatório, eles eram a marca mais abastecida em roupa de banho, para 

retalhistas como MatchesFashion e Revolve. Os pequenos players também são ideais para 

vencer, colocando valores no centro das suas narrativas (consulte “Como acordar”, 

página 45), para que os consumidores possam usar o coração nas mangas - a moda é um 

veículo ainda melhor para essa sinalização do que a beleza. O fabricante online Everlane 

divulga o lucro de cada item e como ele foi fabricado num compromisso com 

"transparência radical". 

Portanto, se essas são vantagens potenciais para os pequenos participantes, as grandes 

empresas de moda podem responder, da mesma forma que os grandes conglomerados 

de beleza têm? Novamente, muitas das mesmas táticas são potencialmente frutíferas 

para os grandes players - já estamos a ver a compra de marcas menores para criar um 

portfólio equilibrado, melhorando o jogo nas redes sociais e recrutando embaixadores 

millennials para a marca. Acima de tudo, eles reconhecem a necessidade de ficar perto de 

seus novos consumidores. A Gucci, por exemplo, usa a orientação reversa de um grupo de 

funcionários milenares para informar a inovação. Na moda, pequeno também é bonito - 

mas você não precisa ser pequeno para se comportar pequeno. 

 

O papel do digital 

À medida que a corrida para ser a plataforma de escolha para clientes e empresas de 

moda se intensificar, os participantes do comércio eletrónico continuarão a inovar, 

adicionando serviços lucrativos de valor agregado e focando-se em novas tecnologias. 

Seja por meio de aquisições, investimentos ou P&D interno, os players que diversificarem 
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seu ecossistema fortalecerão sua liderança sobre os players puros restantes que 

dependem apenas das margens de retalho e das ofertas existentes. 

No relatório State of Fashion do ano passado, enfatizamos a importância das plataformas 

como ponto de entrada preferido dos consumidores em sua jornada de compras. Seu 

crescente domínio por conveniência superior, crescente cobertura por segmento e o 

lançamento de marcas próprias continuam sendo um tema este ano para os chamados 

players puros da moda e plataformas multicategorias. Por exemplo, a Amazon está 

prestes a se tornar a principal retalhista de vestuário dos EUA, com mais de 8% de 

participação total estimada, e a Flipkart possui 40% de participação nas vendas de moda 

online na Índia. No entanto, o potencial de crescimento lucrativo alimentado pela 

aquisição de utilizadores está a começar a saturar devido à maturidade do mercado e ao 

aumento da concorrência. O próximo horizonte na evolução da plataforma é a 

diversificação do modelo de negócios por meio de tecnologia e conhecimento 

proprietários para enriquecer a oferta aos consumidores e marcas. A corrida está em 

andamento. 

O Evolution apresenta às plataformas a oportunidade de gerar margens mais altas 

enquanto aumenta a escala, em oposição à experiência recente de crescimento rápido 

sem lucratividade significativa. Os participantes do comércio eletrónico registam 

consistentemente lucros menores do que seus pares físicos, com margens EBITDA médias 

de ~ 4% em 2017, em comparação com ~ 8% nos retalhistas tradicionais, de acordo com a 

análise do Global Fashion Index da McKinsey. Três dos dezasseis participantes de 

comércio eletrónico listados publicamente, com receita superior a US $ 100 milhões, 

tiveram prejuízo. Uma série de players privados de comércio eletrónico também está a 

operar de maneira não lucrativa, com a Farfetch (pré-IPO), por exemplo, relatando uma 

margem EBITDA de aproximadamente -14% em 2017, apesar do crescimento significativo 

da receita de 74 %.106 Enquanto investidores em players líderes Como muitas vezes 

demonstraram paciência em relação à lucratividade, o fraco desempenho se refletiu nas 

avaliações de alguns players privados de pequeno e médio porte. O Fab.com, que já foi 
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avaliado em US $ 900 milhões, teria sido vendido à PCH em 2015 por entre US $ 15 e 30 

milhões.107 Em 2018, a Rue La adquiriu o Gilt Groupe por menos de US $ 100 milhões, 

muito abaixo da sua avaliação única de US $ 1 bilhão. 

No contexto de tais contos de advertência, grandes players de comércio eletrónico estão 

a adicionar novos serviços estrategicamente. Eles estão a aventurar-se em áreas onde 

têm uma vantagem competitiva, por exemplo, Farfetch e Zalando com etiqueta branca ou 

onde identificam uma oportunidade estrutural, como na empresa de logística XPressBees 

da Alibaba. Eles também estão investindo fortemente em tecnologia em toda a cadeia de 

valor, com o objetivo de aumentar a eficiência e otimizar a experiência do cliente. A 

expansão do Alibaba está efetivamente a potenciar a digitalização de todo o setor de 

retalho de um país. Isso se reflete em investimentos em várias soluções de pagamento 

(Paytm, Kakaopay), logística (XpressBees) e serviços em nuvem de computação quântica 

(SenseTime). Entre outras iniciativas recentes, a iniciativa AI da Flipkart para a Índia 

reflete seu uso interno de aprendizado de máquina e outras tecnologias avançadas para 

monitorar produtos e gastos. A iniciativa visa incentivar a ciência de dados e promete 

centenas de milhões de dólares em investimentos para criar novas soluções de IA. Em 

outros exemplos de diversificação, em 2016, a Myntra, pertencente à Flipkart, adquiriu a 

Cubeit, um agregador de conteúdo móvel, e em 2017 comprou a start-up InLogg, que 

reúne fornecedores de logística. 

Na Europa, a Zalando está a expandir as soluções de marketing e atendimento, 

desenvolvendo seu programa de parceiros e adquirindo startups de IA. A empresa, que 

diz que quer se tornar o "Spotify da moda", está a focar a sua estratégia em quatro áreas 

principais - sortimento, geração de procura (por exemplo, por meio de merchandising 

localizado e marketing orientado a dados), experiência digital e conveniência. "Queremos 

construir esse destino, que é o ponto de entrada para os consumidores e a plataforma 

mais relevante para as marcas", disse David Schneider, cofundador da Zalando, à BoF em 

setembro. Espera-se que os serviços não essenciais contribuam com cerca de 10% dos 

lucros da Zalando em cinco anos, em comparação com os 2% atuais, e acrescentará pelo 
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menos 250 pontos base às margens EBIT a longo prazo, de acordo com relatórios de 

analistas. 

Por fim, o exemplo principal de longa data da Farfetch é sua oferta em preto e branco, 

uma solução de marca branca de comércio eletrónico para marcas de moda de luxo. Isso 

permite que a Farfetch aproveite sua capacidade tecnológica além de sua oferta principal. 

Mais recentemente, a empresa lançou seu acelerador de tecnologia Dream Assembly em 

abril de 2018 e adquiriu o Curiosity em julho para expandir seus esforços de redes sociais 

na China. “Uma [área] que eu acho interessante - e fizemos uma mudança para isso - é 

sobre o comércio conversacional e realmente a pensar que os clientes terão cada vez 

mais um relacionamento individual com suas compras por mensagem de texto e por 

uma", diz Stephanie Phair, diretora de estratégia da Farfetch, referindo-se à recente 

aquisição da empresa de um negócio chamado Fashion Concierge. 

Alguns tópicos comuns unem essas muitas iniciativas. A maioria dos principais players 

lançou ofertas de dados e análises, cuja expansão é suportada pela escala e pelos 

ecossistemas dos pais. A cadeia de aprovisionamento é uma área comum de foco para a 

inovação, assim como o processo de pagamentos. Além disso, muitos reforçaram sua 

proposta de consumidor por meio de ofertas expandidas de marcas próprias e 

plataformas de conteúdo para gerar novos fluxos de receita lucrativa. Mais importante, 

eles sinalizam uma intenção clara de se tornar a plataforma de escolha num segmento 

cada vez mais competitivo. 

Ainda assim, há espaço para players menores. Mike Smith, diretor de operações da Stitch 

Fix, diz que “os players menores continuarão a ter p seu papel a desempenhar, desde que 

se diferenciem em emoção, curadoria e confiança. Nem toda a gente precisa de adotar o 

modelo de negócios de grande plataforma baseado em logística, velocidade e pesquisa”. 

No futuro, para 2019, é provável que haja um surgimento acelerado de ecossistemas de 

negócios relacionados e sobrepostos. Provavelmente haverá uma corrida intensificada 

pela pole position, com os maiores players a lutar para se tornar a plataforma 

preferencial para consumidores e marcas. O “santo Graal” da indústria será a integração 
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de serviços de valor agregado que removem o atrito na jornada do consumidor e do 

fornecedor por meio do uso eficaz de análises de dados em escala. Isso poderia levar a 

uma onda contínua de atividades de M&A numa corrida para encontrar as melhores 

ofertas complementares para as plataformas existentes. Também há uma chance 

crescente de algum tipo de abalo para players puros verticais, catalisados por avaliações 

reduzidas e falhas de algumas empresas menores. Onde as plataformas generalistas de 

comércio eletrónico permanecem focadas nas margens do retalho, e não nos serviços 

auxiliares, sem ocupar um nicho, é provável que o desaparecimento ocorra mais cedo ou 

mais tarde. 

 

À medida 

A automação e a análise de dados permitiram que uma nova geração de startups 

adotasse ciclos de produção ágeis feitos sob encomenda. Os participantes do mercado de 

massa começarão a seguir o exemplo, com o objetivo de responder mais rapidamente às 

tendências e à procura dos consumidores. É provável que o resultado seja um aumento 

na produção just-in-time, níveis reduzidos de excesso de estoque e a crescente 

importância dos ciclos de produção de pequenos lotes. 

Design e produção são tipicamente um processo longo e complicado, às vezes exigindo 

quase um ano para planejar e mover produtos para o mercado. Tecnologia, análise e 

nearshoring fazem parte da solução, permitindo que as empresas respondam 

rapidamente à fonte e desenvolvam produtos, reduzam os prazos de produção e 

simplifiquem a distribuição. As startups estão na vanguarda disso, mas alguns dos 

principais players também estão a intensificar e a entregar valor. 

O poder das redes sociais significa que as tendências são agora mais frequentemente 

estabelecidas pelos consumidores, em oposição aos retalhistas e editores. Numa era de 

preferências em rápida mudança, ser capaz de responder à procura variável e adaptar a 

produção de acordo com isso faz muito sentido. A moda está vendo o início de uma 
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mudança sísmica em que os produtos são "atraídos" para o mercado com base na 

procura real, em vez de "empurrados" com base nas melhores suposições e previsões. A 

mudança é significativa. Anteriormente, compras, produção e distribuição eram baseadas 

em previsões de designers e compradores sobre a procura futura do consumidor. Os 

produtos foram produzidos e comercializados em “estações do ano” tradicionais. Sob a 

dinâmica “pull”, as compras, a produção e a distribuição são baseadas na procura dos 

clientes. Existe um modelo de "supermercado" que acompanha, pelo qual o estoque é 

reabastecido apenas uma vez consumido. 

Do ponto de vista económico, há pontos positivos e negativos na produção sob procura. 

No lado positivo, requer menor investimento de capital e leva a estoques menores e mais 

flexibilidade e agilidade. Ciclos de retorno mais curto podem reduzir a incerteza da 

procura e contribuir para um ciclo de produção de pequenos lotes mais sustentável. No 

entanto, os custos de produção são geralmente mais altos devido aos tamanhos de lotes 

menores, assim como os custos de transporte se a produção for perto da costa ou da 

costa. No entanto, empresas como Zara, Boohoo e Asos adotaram o modelo. 

A mudança para "pull" pode ser aumentada, aproximando a produção de nearshoring e 

onshoring, permitindo a produção no mesmo dia e a entrega no dia seguinte. Isso está 

muito longe do passado, quando os prazos de entrega do design ao retalho eram 

contados em semanas, em vez de horas. De acordo com um estudo da Goldman Sachs, 

existe uma correlação inversa direta entre os prazos de entrega da cadeia de 

aprovisionamento e o crescimento das vendas comparáveis. Da mesma forma, os 

executivos do setor esperam que o nearshoring cresça. De acordo com resultados de 

pesquisas recentes publicados pela McKinsey, 60% dos executivos de compras de 

vestuário esperam que mais de 20% de seu volume de aprovisionamento seja do 

nearshore até 2025. 

Um facilitador relacionado é a automação, que para alguns produtos definirá a 

desvantagem de custo de adquirir mais perto de casa. Embora a automação da produção 

de vestuário ainda possa estar em subescala, as tecnologias em desenvolvimento 
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mostram seu enorme potencial. Os destaques incluem impressão digital e a laser para 

acabamento (permitindo nearshoring para toques finais combinados com automação ou 

fornecimento de baixo custo da peça de vestuário básica), inovações de malha (por 

exemplo, tricô 3D), costura semi-automatizada e logística automatizada. Isso pode ajudar 

as empresas a reduzir a intensidade da mão-de-obra, fazer mais customizações, melhorar 

a confiabilidade e reduzir os tempos do processo. 

Outra oportunidade está nas microfábricas, que permitem a produção ágil de alta 

velocidade de peças de vestuário. Eles são usados no estúdio de design para acelerar o 

processo de prototipagem, ou no chão de fábrica, para oferecer alta personalização e 

zero desperdício. De acordo com Lisa Lang, fundadora e diretora executiva da 

ThePowerHouse, uma agência de tecnologia da moda, "as microfábricas desaparecerão 

nos próximos anos e há evidências de alguns participantes que já as estão 

desenvolvendo". 

As empresas iniciantes estão a aproveitar essas tecnologias para produzir vestuário “sob 

procura”. A Lesara, com sede em Berlim, por exemplo, produz 90% dos produtos 

internamente e reclama um prazo de 10 dias desde a identificação das tendências da 

moda até a colocação dos produtos. no mercado. Os players de tecnologia também estão 

a contribuir. Empresas como Softwear e Sewbo revolucionaram as máquinas de produção 

de vestuário, usando a robótica para automatizar totalmente a costura. A Sharecloth, 

uma empresa de software com sede em Nova Iorque, contribui com a procura a 

digitalizar estilos e a permitir que os retalhistas façam pedidos antes que os produtos 

sejam fabricados. 

A Adidas faz parte de um grupo de grandes marcas que estão a mostrar sinais de 

alavancar a velocidade para mudar para a procura. Além de sua operação no Arkansas, 

ela opera “Speedfactories” em Atlanta e na Alemanha que, juntas, devem produzir cerca 

de um milhão de pares de ténis de corrida por ano até 2020, usando o design digital para 

permitir a personalização em massa. A Superdry lançou o "Superdry Preview", coleções 

de edição limitada que passarão do design à entrega em apenas 6 semanas. Em 2017, a 
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Amazon garantiu patentes para um "sistema de produção sob procura" totalmente 

automatizado para vestuário. A empresa-mãe da Uniqlo, Fast Retailing, sinalizou sua 

intenção de produzir malhas sob procura em escala através de sua parceria com a Shima 

Seiki. A Shima Seiki produz tricô e tecnologia 3D que rotula de "Wholegarment", que 

produz malhas sem costura e não requer trabalho de pós-produção, e antecipa que suas 

ferramentas e máquinas permitirão "personalização em massa". 

Os principais players também estão a utilizar análises avançadas para revolucionar o 

processo de planejamento e produção. Em alguns casos, isso permite a personalização de 

peças de vestuário em grande escala. Por exemplo, no final de 2017, o jogador online 

japonês Zozotown lançou o "Zozosuit", um scanner corporal que poderia fazer medições 

de jeans, camisetas e fatos feitos sob medida. O fundador e executivo-chefe Yusaku 

Maezawa espera que Zozosuit revolucione a escala da personalização. “As pessoas veem 

a marca Zozo como fornecendo roupas especificamente adaptadas para indivíduos”, ele 

nos disse, “então estamos a procurar criar uma presença que se assemelhe a essa 

infraestrutura. Gostaríamos de chegar a onde as pessoas nos associam com roupas feitas 

de acordo com a forma do corpo.” A empresa espera vender seis a dez milhões de peças 

de vestuário dentro de um ano. 

Estrategicamente, no entanto, existem diferenças entre start-ups e marcas líderes. Em 

vez de entrar na moda sob procura, é provável que as empresas estabelecidas procedam 

passo a passo. Isso ocorre em parte porque há um alto custo e interrupção de ações 

como a transformação radical da cadeia de aprovisionamento. 

No próximo ano, esperamos ver um investimento contínuo em velocidade (tanto por 

meio do desenvolvimento de capacidades quanto de M&A) por meio de maior número de 

participantes e de curta distância, amostragem virtual, microfábricas (prototipagem 

rápida) e automação. Os prazos reduzidos serão os principais impulsionadores da 

vantagem competitiva. Os players de pequena escala provavelmente liderarão o caminho, 

enquanto as marcas maiores pilotam em mercados selecionados. Esperamos que o 

aumento da procura por procura leve a um aumento na personalização e a uma nova 
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geração de startups de vestuário personalizado, criando uma nova definição de "sob 

medida". No espaço tecnológico, a propriedade intelectual da automação continuar a se 

desenvolver, com as aprovações de patentes provavelmente um fator crítico de sucesso 

nos próximos anos. 

 

O Nearshoring 

Para atender às necessidades dos clientes, as empresas de vestuário precisam de se 

concentrar no nearshoring, em automação e na sustentabilidade. 

Há duas décadas, as marcas e retalhistas de vestuário do mercado de massa dos EUA e da 

Europa correram para mudar a produção para a Ásia para obter uma vantagem de custo. 

Desde então, eles dobraram essa estratégia de baixo custo, transferindo a produção da 

China para mercados de fronteira ainda mais económicos. Os players de vestuário que 

fizeram isso com sucesso, enquanto ainda garantem alta qualidade, velocidade e 

conformidade, tradicionalmente conseguem entregar produtos que os consumidores 

desejam, a preços competitivos. 

Agora, no entanto, uma tempestade perfeita de fatores está a mudar esse cálculo, 

tornando essencial que as empresas tragam novos estilos para o mercado mais 

rapidamente e mudem de linha no meio da temporada. 

As compras pela Internet e a estagnação nos principais mercados tornaram a 

concorrência mais acirrada do que nunca, e a procura dos consumidores é mais volátil e 

difícil de prever. As marcas e os retalhistas de vestuário do mercado de massa estão 

competindo com as start-ups online de reprodução pura, das quais as mais bem-

sucedidas podem replicar estilos populares e levá-los aos clientes em semanas. Além 

disso, os departamentos de marketing das empresas de vestuário perderam grande parte 

da influência na definição de tendências, com as tendências mais atuais de hoje agora 

determinadas por influenciadores e consumidores individuais. 
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A pressão por lotes menores e reposição sob procura é impulsionada em parte pela 

lucratividade, mas também pelo desejo de sustentabilidade. Os consumidores estão a 

tornar-se cada vez mais conscientes do impacto ambiental dos modos tradicionais de 

produção linear de vestuário, e os protestos públicos em torno da liquidação de excesso 

de estoque estão a tornar-se mais altos (cerca de três por cento do vestuário não vendido 

é liquidado). Cerca de 78% dos gerentes de compras que responderam à nossa pesquisa 

acreditam que a sustentabilidade também será um fator-chave de compra bastante 

provável ou altamente provável para os consumidores de vestuário do mercado de massa 

até 2025. 

Marcas e retalhistas de vestuário do mercado de massa não podem vencer na próxima 

década sem se transformar num modelo focado na procura. As empresas de vestuário 

estão a otimizar e a digitalizar os seus processos e repensando a logística de entrada. 

Uma nova estratégia é otimizar o modelo de produção de vestuário, incluindo elementos 

como nearshoring, automatizando novos modelos de entrega com base na 

personalização e mudando para cadeias de valor circulares sustentáveis. 

Além das preocupações com a pegada ecológica do abastecimento de terra, o aumento 

dos salários dos trabalhadores das fábricas em toda a Ásia significa que a produção no 

Extremo Oriente não é mais tão económica quanto costumava ser. Por exemplo, os 

custos de mão-de-obra na China em 2005 foram um décimo dos custos nos EUA; hoje, 

eles são cerca de um terço. Em alguns mercados nearshore, a diferença entre os custos 

de trabalho nearshore e o shore desapareceu: hoje, por exemplo, o México oferece 

custos médios de mão-de-obra mais baixos do que a China. Em países nearshore para o 

mercado da Europa Ocidental, os custos de mão-de-obra de produção ainda são mais 

altos que os da China, mas a diferença está a diminuir: enquanto os custos de mão-de-

obra de produção horária na Turquia foram cinco vezes mais altos do que os da China em 

2005, em 2017 a diferença foi de apenas 1,6 vezes. 

E isso é antes do transporte ser levado em consideração. Hoje, mesmo sob uma 

perspetiva de preço de custo de aterro, o nearshoring pode ser economicamente viável 
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em certos casos, devido à economia nos custos de frete e taxas alfandegárias. Por 

exemplo, uma empresa de vestuário dos EUA que transfere a produção de jeans básicos 

de Bangladesh ou China para o México pode manter ou até aumentar um pouco sua 

margem, mesmo sem um alto preço de venda. 

Para a Europa, como outro exemplo, a remodelação da China para a Turquia pode reduzir 

em 3% os preços de custo de importação do denim. O nearshoring funciona onde o 

onshoring total não funciona: levar a produção de volta aos EUA ou à Alemanha ainda 

não resultará em empate. De uma perspetiva de custo fixo, está a tornar-se mais atraente 

para a produção se aproximar, mas não para voltar para casa. 

Mas o verdadeiro prêmio são os prazos de entrega mais curtos. Ao reduzir o tempo de 

colocação no mercado, as empresas podem produzir mais de acordo com a procura, 

reduzindo o excesso de stocks e aumentando o preço total da venda. 

Por exemplo, aumentar o sell-through total do preço em 5% como resultado da mudança 

para processos focados na procura, não apenas torna o nearshoring no México ainda mais 

atraente, mas também leva o overshoring dos EUA a atingir o ponto de equilíbrio. Nesse 

paradigma, as considerações de fornecimento passam de um foco apenas no custo para 

um foco no aumento da margem líquida do produto e na prevenção de desperdícios. 

Apesar de sua atratividade, a indústria de confeções em países nearshore nas Américas, 

Turquia, Europa Oriental ou Norte da África ainda fica atrás das potências de produção 

asiáticas. O atual volume de importações dos cinco maiores mercados de nearshoring 

para os EUA, por exemplo, nem representa metade das importações americanas da 

China. O setor é mais fragmentado e a qualidade e a produtividade do trabalho em alguns 

países próximos da costa são mais voláteis. 

O Nearshoring também cria um novo conjunto de trocas e desafios no que diz respeito à 

estrutura da indústria, produtividade, modelo operacional, sustentabilidade e 

fornecimento. O maior desafio atualmente é o fornecimento de matérias-primas, tecidos 

e ingredientes para vestuário de mercado de massa. Somente uma cadeia de valor co-
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localizada pode oferecer toda a velocidade e flexibilidade prometidas - sem ela, os prazos 

de entrega mais longos apenas mudam ainda mais a cadeia de valor. No entanto, o 

volume atual de produção e consumo dos principais tipos de fibra ainda está centrado na 

Ásia, especialmente na China. Nos países nearshore para os mercados de vestuário dos 

EUA e da Europa, a capacidade existente é limitada. O fornecimento local de fios e tecidos 

na Europa, por exemplo, é mais adequado para vestuário de luxo do que para o mercado 

de massa. No geral, 63% dos entrevistados acreditam que a produção de tecidos 

provavelmente se moverá para locais próximos à costa em 2025 para apoiar as cadeias de 

aprovisionamento regionais. Para atrair fabricantes a investirem no fortalecimento da 

capacidade, as marcas e os retalhistas de vestuário precisarão agir como verdadeiros 

parceiros e se comprometerem a encomendar volumes. 

A discussão das cadeias de aprovisionamento regionais está a ganhar força adicional à luz 

das inovações em sustentabilidade e reciclagem em ciclo fechado, como o re: newcell. 

Aproximadamente 80% dos participantes da pesquisa acreditam que a reciclagem em 

ciclo fechado aumentará no futuro. 

O nearshoring e a automação andam de mãos dadas. O nearshoring - e, em alguns casos, 

o overshoring - fará ainda mais sentido económico à medida que a tecnologia se 

desenvolver, porque a automação aumentará a produtividade da mão-de-obra e definirá 

custos mais altos na produção perto e em terra. Marcas de vestuário de mercado de 

massa e compradores de retalho considerarão os recursos de automação ao decidir onde 

fabricar produtos no futuro, além da importância comercial de prazos de entrega mais 

curtos e eficiência de custos mencionados acima. Os governos locais e as indústrias de 

vestuário em locais nearshore e onshore também precisarão desenvolver as habilidades e 

capacidades necessárias para a produção avançada entre suas forças de trabalho. 

Até o momento, a indústria de vestuário fica atrás de outros setores quando se trata de 

automação. Nem a automação nem a produção avançada têm sido uma prioridade para 

os compradores de vestuário. Uma razão é que eles contam com custos trabalhistas 

relativamente baixos nos principais mercados asiáticos e em outros mercados de baixo 
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custo. A automação também apresenta desafios técnicos, especialmente em costura: 

apenas recentemente, soluções totalmente automatizadas para costura se tornam 

prontas para o mercado. Mas agora, à medida que a produção sob procura ganha 

importância e as tecnologias se desenvolvem, a automação está a tornar-se mais 

relevante para os players de vestuário do mercado de massa dos EUA e da Europa, 

especialmente combinados com near e overshoring. Os recentes avanços tecnológicos 

abrangem toda a gama, desde costura até colagem, tricô e acabamento, armazenamento 

e intralogística. 

Nossa pesquisa mostra uma mensagem clara: para certos produtos, a automação não 

apenas tornará o nearshoring mais atraente para as marcas e retalhistas de vestuário do 

mercado de massa dos EUA e da Europa, mas também tornará o overshoring para os EUA 

economicamente viável no futuro. 

O impacto geral é considerável: assumindo que todas as principais tecnologias 

atualmente em desenvolvimento sejam implementadas no futuro, cerca de 40 a 70% do 

tempo de trabalho podem ser reduzidos por meio da automação. 

De uma perspetiva de custo puro, a automação eleva o nível de jogo e torna o México 

competitivo em termos de custo com Bangladesh. Mesmo a transferência da China para 

os EUA atinge o ponto de equilíbrio de uma perspetiva de custo puro, se for possível 

obter uma redução otimista de 70% no tempo de trabalho. Para os mercados europeus, a 

viabilidade económica de near ou overshoring também melhora com a automação. A 

contratação para um país com custo de mão-de-obra mais alto, como a Alemanha, no 

entanto, não se compara a nenhum dos cenários. Quando benefícios comerciais 

adicionais decorrentes de maior velocidade e flexibilidade são adicionados ao mix, o 

argumento para a implementação de tecnologias avançadas de produção em mercados 

de curto e médio prazo é ainda mais forte. 

A próxima década será fundamental para a adoção da automação. Os executivos são 

otimistas sobre o futuro da automação. Em nossa pesquisa, 82% dos entrevistados 

acreditam que peças simples serão totalmente automatizadas, levando a uma redução de 
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80% na mão-de-obra até 2025. Setenta por cento acham que é altamente ou um pouco 

provável que roupas mais complexas, como vestidos e casacos, sejam significativamente 

automatizados (resultando numa redução de 40% na mão-de-obra.) 

Dentro de cinco anos, as fábricas semi-automatizadas poderiam permitir projetos de 

nearshoring e serem exemplo de novos modelos de negócios, como fábricas de lojas, que 

poderiam ajudar a aumentar a excitação do cliente. Dentro de cinco a dez anos, os 

fornecedores com fábricas totalmente automatizadas podem permitir o 

compartilhamento total. Modelos mais complexos serão semi-automatizadas dentro de 

uma década. 

 

Sustentabilidade 

O nearshoring e a automação têm benefícios ambientais e sociais, além dos benefícios 

comerciais descritos acima. Ao aproximar a produção de casa e investir em manufatura 

avançada, as empresas do setor de vestuário se tornarão mais sustentáveis e menos 

desperdiçadoras, reduzindo a superprodução e diminuindo a pegada ecológica da 

redução do transporte. Em conjunto, o nearshoring e a automação podem permitir uma 

cadeia de valor circular. 

Observando a trajetória das preferências do consumidor e o desenvolvimento e adoção 

das tecnologias de automação, as marcas de vestuário de massa e os retalhistas devem 

embarcar na jornada em direção a uma cadeia de valor focada na procura agora ou correr 

o risco de perder o contato com seus consumidores. 

Para se posicionar para o sucesso, eles precisam executar quatro ações: definir sua 

estratégia futura de sourcing e produção, cultivar novas habilidades e capacidades, criar 

um ecossistema de parcerias e se aprofundar para acelerar a curva de aprendizado. 

Estratégia. Saber para onde eles querem ir e como chegar lá será crucial para as marcas e 

retalhistas de vestuário do mercado de massa. Nearshoring e automação não farão 
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sentido financeiro para cada produto. As decisões sobre a pegada de produção futura de 

cada tipo de produto devem ser baseadas em dois critérios principais: a viabilidade do 

nearshoring e o valor comercial da redução dos tempos de entrega. As empresas devem 

modelar diferentes cenários financeiros para desenvolver uma base de factos que norteie 

sua estratégia. 

A intensidade da mão-de-obra e a viabilidade da automação variam muito entre os 

diferentes tipos de produto e design, mas são impulsionadas principalmente pelas 

mesmas características: por exemplo, número de peças, acabamento e detalhes 

complexos, movimentação de peças e tipo de matéria-prima. A consideração desses 

fatores ao classificar um produto ajuda as marcas e retalhistas de vestuário do mercado 

de massa a estabelecer uma visão de alto nível do que o futuro reserva quando se trata 

da área de fornecimento e produção. 

Habilidades e mentalidades. Uma nova cadeia de aprovisionamento orientada para a 

procura exige uma mentalidade e habilidades muito diferentes - mais orientada para o 

consumidor e mais ágil. A abordagem tradicional de orientação a custos da otimização de 

fornecimento mais tradicional não será suficiente. 

O acesso ao talento será um importante fator de sucesso na criação da cadeia de 

aprovisionamento do futuro. A maior lacuna de talentos atualmente é provável na 

produção digital ou avançada e na gestão de decisões inteligentes de fornecimento na 

cadeia de valor de vestuário mais complexa. Marcas e retalhistas precisarão de mais 

talentos que possam desenvolver ou identificar tecnologias vencedoras, tomando a 

decisão sobre onde construir elas próprias novas tecnologias versus formar parcerias ou 

adquirir novos recursos. 

Parcerias. Num mundo em que a inovação está ocorrendo a uma velocidade vertiginosa e 

onde ainda há incerteza sobre quais tecnologias criarão valor real, as parcerias serão 

críticas para a construção de uma vantagem competitiva sustentável. As marcas e os 

retalhistas de vestuário precisarão estabelecer relacionamentos com os mega-

fornecedores globais para aumentar a capacidade e capacidades de produção em novas 
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geografias. Eles também precisarão de colaborar com empresas de tecnologia para 

desenvolver soluções inovadoras de automação, uma vez que, atualmente, nem as 

marcas de vestuário nem (a maioria) os fabricantes estão provavelmente melhor 

posicionados para desenvolver tecnologias disruptivas. 

Os parceiros financeiros, como empresas de private equity ou venture capital, também 

podem desempenhar um papel crítico no ecossistema, fazendo investimentos de capital 

para construir cadeias de aprovisionamento locais de ponta a ponta em países vizinhos de 

fronteira.  

Ir além. Começar a jornada de curta distância agora, em vez de esperar pela automação 

para melhorar ainda mais a economia, é fundamental para quem quer superar a 

concorrência. Próximo a algumas linhas e categorias de produtos já faz sentido 

económico; mesmo para linhas de produtos que ainda não são economicamente 

favoráveis, pode ser um investimento valioso para as marcas obter um lucro um pouco 

menor para obter vantagem sobre os concorrentes. 

Além disso, as empresas de vestuário devem fazer várias apostas, por exemplo, colaborar 

com os fabricantes, investir em empresas de tecnologia e recrutar talentos para a 

engenharia interna. Os avanços tecnológicos levaram a automação na produção de 

vestuário à beira de um avanço, e mais investimentos poderão em breve levar a uma 

interrupção. As empresas de vestuário que atuam na condução do desenvolvimento 

devem esperar grandes retornos. 

As ruturas à frente são tão profundas que os participantes do mercado de massa que 

fazem grandes movimentos e capturam as vantagens de nearshoring e automação terão 

uma vantagem significativa em relação ao primeiro passo. Os modelos de negócios que 

eles constroem impulsionam o crescimento e são difíceis de replicar. Como se transforma 

numa fonte de vantagem competitiva, a gestão do aprovisionamento e da cadeia de 

aprovisionamento concluiu sua jornada de mero gerador de economias para focar o 

tópico na agenda do diretor executivo. Embora a produção de vestuário possa não voltar 

para casa num futuro próximo, parte da produção estará pelo menos cada vez mais 
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próxima - e as marcas e os retalhistas de vestuário do mercado de massa desejarão estar 

preparados. 

 

2.2.– Lifestyle 
 

Segundo o WGSN, Los Angeles oferece decoração de inspiração global, peças modernas 

de meados do século e design chique e despojado com uma sensação descontraída de 

designers de interiores locais e emergentes. 

Nova Iorque é uma metrópole de design com variadas camadas de showrooms, boutiques 

kitsch e mercados de pulgas. Tudo, desde o design sofisticado às antiguidades, pode ser 

encontrado na Big Apple. 

Na Europa, Copenhaga é elogiada por seus modernos interiores e lojas de artigos para a 

casa, com designs elegantes e minimalistas, cerâmica bonita e chave de móveis de 

meados do século. 

A capital britânica, Londres, também é um importante centro de interiores, oferecendo 

uma variedade de lojas de móveis contemporâneas e designers conceituais, além de 

artigos para a casa antigos e retro. 

Sede de grandes feiras como o Salone Internazionale del Mobile, Milão é talvez o centro 

europeu de interiores. Ele é conhecido por seus designs elegantes e sofisticados, casas de 

design italianas atemporais e materiais e acabamentos modernos. 

Paris é comemorada pelos mercados de pulgas antigos, estética ornamentada e estilo e 

decoração sofisticados. A oferta é moderna e de inspiração barroca. 

Na Ásia, Tóquio é o lugar para encontrar o design japonês moderno, interiores com 

influências globais e artigos artesanais. As lojas são uma experiência eclética, parecendo 

futuristas e nostálgicas. 
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2. Mercados                                               
 

1 – Alemanha 
 

1.1.– Retrato socioeconómico 
 

Apesar da histórica expansão económica da Alemanha e da chanceler Angela Merkel ter 

acabado de iniciar seu quarto mandato, há sinais crescentes de instabilidade. 

A globalização e as mudanças tecnológicas estão a ameaçar trazer profundas mudanças 

estruturais ao país vinculado à tradição, onde nem todos se beneficiaram igualmente do 

aumento, e um afluxo de refugiados em 2015 liberou o sentimento nacionalista. O apoio 

aos principais partidos políticos, incluindo o bloco de Merkel, está a murchar e o AfD 

populista está a aumentar, particularmente em bolsos onde o desemprego permanece 

alto. 

O que torna a Alemanha particularmente complexa é o fato de que suas proezas 

económicas são distribuídas de norte a sul e leste a oeste, em vez de concentradas numa 

capital dominante - um vestígio de divisões do pós-guerra e fortes estados federais. Essa 

estrutura descentralizada e em camadas corre o risco de tensões em muitas frentes. 

A marca "Made in Germany" é uma grande parte da história de sucesso económico do 

país. Sejam as turbinas a gás da Siemens AG, as furadeiras elétricas da Robert Bosch 

GmbH ou os componentes especiais dos chamados campeões ocultos do país de 

empresas familiares de Mittelstand, os exportadores da Alemanha espalharam o 

evangelho da engenharia fina por todo o mundo. O risco é que mão de obra qualificada 

seja cada vez mais difícil de encontrar, e as tecnologias digitais estão a minar o valor do 

know-how mecânico da velha escola. 
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Em 2017, o setor manufatureiro mais amplo empregava cerca de 8 milhões de 

trabalhadores alemães (aproximadamente um em cada cinco) e contribuiu com quase 

700 mil milhões de euros (US $ 823 mil milhões) para o produto interno bruto nacional, 

ou 23% do total. Essa atividade está concentrada principalmente nos estados da Renânia 

do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg - lar de mais da metade das mais de 1.600 

empresas identificadas como líderes globais de mercado, com um cluster específico em 

torno de Stuttgart. A taxa média de desemprego nos distritos manufatureiros mais bem 

classificados é menor do que em qualquer outro setor, em 5%. 

Dado que a Alemanha abriga Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e BMW, é difícil 

subestimar a importância da indústria automobilística. A mudança gradual para uma era 

de veículos elétricos autônomos representa um desafio significativo para as marcas 

tradicionalmente associadas à potência e ao manuseio. 

Embora exista um forte aglomerado em torno da sede da Daimler AG em Stuttgart, a 

Volkswagen - a maior montadora do mundo - está sediada em Wolfsburg, no norte, e a 

BMW na Baviera. O antigo Oriente comunista também se tornou uma base industrial 

após a reunificação. 

Em 2017, as montadoras do país produziram 5,6 milhões de veículos de passageiros no 

mercado interno, com quase 80% destinados à exportação. Nesse cenário, os políticos 

locais alertaram contra a descoberta das bases do comércio global aberto em favor do 

protecionismo. 

Embora Londres ainda seja o principal centro financeiro da Europa, o Brexit representa 

uma oportunidade de ouro para o segundo colocado Frankfurt. Em março, os bancos já 

haviam anunciado a realocação de pelo menos 3.000 empregos para a casa do Deutsche 

Bank AG e do Commerzbank AG, que estão a lutar com baixa rentabilidade e erros 

estratégicos. Os problemas dos dois maiores bancos do país levaram a pedidos dos 

círculos governamentais de um campeão bancário europeu com sede na Alemanha 

grande o suficiente e forte o suficiente para apoiar os exportadores. 
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Seria um acréscimo aos 385 bancos de poupança pública, conhecidos como "Sparkassen", 

que representam uma força dominante no banco de retalho, mas também representam 

um potencial risco oculto para o cenário financeiro da Alemanha por causa de uma 

supervisão questionável. 

A Alemanha pode ser mais conhecida por suas máquinas de ponta e produtos industriais, 

mas os agricultores do país também são um grupo produtivo. Eles embarcaram para o 

exterior mais de US $ 37 mil milhões em produtos agrícolas brutos e processados em 

2017, mais da metade do total da UE e o dobro da França. As maiores exportações da 

Alemanha incluem carne de porco (quase US $ 4,8 mil milhões), queijo e requeijão (US $ 

4,4 mil milhões) mais leite e creme (US $ 3 mil milhões). 

Mas uma seca neste verão significa que o segundo maior produtor de grãos da Europa 

está prestes a se tornar um importador líquido pela primeira vez em mais de três 

décadas. Os impactos das mudanças climáticas não foram tão ruins. Os viticultores 

alemães esperam uma colheita abundante, pois o clima quente e seco aumenta a 

quantidade e a qualidade das uvas do país. 

Os principais distritos agrícolas estão concentrados em grande parte no estado noroeste 

da Baixa Saxônia e no estado costeiro do Báltico, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, 

convenientemente localizado em relação aos principais portos marítimos da Alemanha. 

As minas de carvão e as siderúrgicas do Vale do Ruhr alimentaram a máquina militar da 

Alemanha durante duas guerras mundiais e a transformaram em potência industrial 

durante a reconstrução. Mas os metais de baixo preço da Ásia estão a minar os empregos 

no setor de aço, e Merkel criou uma comissão para planejar a saída do país do carvão 

como parte de uma mudança para a energia renovável. Essas tendências colidem na 

Renânia do Norte-Vestfália, onde a inquietação com a extensão de uma mina de linhita a 

céu aberto destaca a tensão. 
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As taxas de desemprego em grupos de mineração geralmente são mais altas que a média 

nacional, às vezes em até 6,8 pontos percentuais. Os centros de linhite no leste - 

Brandemburgo, Saxônia e Saxônia-Anhalt - também estão sob pressão. 

De carros a impressoras e robôs industriais, a maioria das exportações alemãs sai por 

mar. Enquanto Bremerhaven embarcou mais de 2,1 milhões de carros em 2016, o 

principal porto do país é Hamburgo - o terceiro mais movimentado da Europa. 

Em termos de frete aéreo, os números do Eurostat mostram que o aeroporto de 

Frankfurt, o centro da Lufthansa AG, movimentou mais da metade do total nacional em 

2017, ou cerca de 3 milhões de toneladas. As rodovias do país também são artérias 

importantes para o transporte, embora algumas estradas e pontes precisem 

desesperadamente de reparos. 

A divisão política da Alemanha até a reunificação em 1990 é evidente na distribuição de 

empregos no governo, com fortes concentrações não apenas em Berlim, mas também 

dentro e ao redor da antiga capital da Alemanha Ocidental de Bonn. 

As autoridades federais e estaduais têm mais de 3 milhões de alemães nas suas folhas de 

pagamento. Pode parecer muito, mas com aproximadamente 11% do emprego total, é o 

mais baixo da Europa. Em comparação, o número de funcionários do governo na França é 

responsável por 21% dos empregos. 

Enquanto a França vizinha continua sendo o principal destino da Europa para viajantes de 

todo o mundo, os hotéis e resorts da Alemanha fizeram um bom negócio em 2017, com 

um total de 459 milhões de dormidas. Quatro em cada cinco dessas estadias foram de 

turistas domésticos, que foram atraídos para áreas nas costas do Mar Báltico e do Mar do 

Norte na Alemanha. Isso impulsiona Schleswig-Holstein e Mecklemburgo-Pomerânia 

Ocidental. Berlim era um dos principais destinos e, no sul, a Baviera - lar da Oktoberfest e 

castelos de contos de fadas como Neuschwanstein - atraiu 6,2 milhões de visitantes no 

ano passado. 
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Enquanto isso, a maioria dos convidados estrangeiros ficava no sudoeste, ao longo da 

fronteira da Alemanha com França, Bélgica e Luxemburgo. 

Como demonstrado nos mapas, a estrutura económica da Alemanha é de várias camadas, 

com algumas áreas mais robustas e diversas do que outras. O desafio é garantir que o 

fosso entre os que têm e os que não têm não se alargue demais e fomente novas tensões 

sociais. 

A economia da Alemanha contraiu no terceiro trimestre de 2018. Recentemente, o 

governo da maior economia da Europa cortou pela metade sua previsão para o 

crescimento de 2019, para apenas 0,5%. Essa seria a taxa de crescimento anual mais lenta 

desde 2013, quando a Zona Euro estava a tentar sair de uma crise de dívida soberana. No 

ano passado, o PIB alemão aumentou 1,4%. 

Apesar da procura doméstica relativamente forte, ajudada pelo alto emprego, há vários 

fatores externos que pesam na economia da Alemanha. Como grande exportadora, a 

Alemanha foi atingida pela desaceleração do comércio desencadeada pela política 

protecionista dos EUA, especialmente em relação à China. A indústria manufatureira da 

Alemanha está numa crise profunda, com pressão extra aplicada à indústria 

automobilística por uma mudança nos padrões de emissões. Isso coincide com uma 

desaceleração económica global que atingirá 70% do mundo este ano, segundo o FMI. 

O índice dos gerentes de compras para manufatura, que mede a atividade nas fábricas, 

foi de 44,5 em abril, o quarto mês consecutivo abaixo de 50, o que indica uma contração. 

A manufatura sofreu um "declínio acentuado" em novos pedidos de exportação, disse a 

IHS Markit, que administra a pesquisa. Enquanto o setor de serviços continuou a se 

expandir, a manufatura é o que impulsiona o crescimento económico da Alemanha ou, 

neste caso, sua desaceleração. 

Analistas do Barclays alertam que a política comercial de "America First" de Donald 

Trump é um risco para a Europa. O presidente dos EUA disse recentemente que estava a 

considerar impor tarifas sobre US $ 11 mil milhões em produtos da UE, para os quais a UE 
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retaliou com sua própria lista. Trump também ameaçou repetidamente impor tarifas de 

carros à UE, o que afetaria fortemente a economia alemã. "As semanas seguintes 

permanecem fundamentais para as perspetivas de crescimento, com foco no resultado da 

promessa dos EUA de impor tarifas sobre importações de automóveis da UE por razões 

de segurança nacional", escreveram os analistas do Barclays em nota aos clientes. 

Uma desaceleração económica não está apenas contida na Alemanha. A economia da 

Itália está se saindo ainda pior, com previsão de crescimento de apenas 0,2% este ano, 

depois de entrar em recessão no final do ano passado. O índice de gerentes de compras 

da Zona Euro para o setor de serviços, que o Commerzbank chama de "barómetro 

económico mais confiável" para a região, caiu inesperadamente em abril. O banco alemão 

prevê que esse trecho de fraco crescimento em todo o continente dure até o meio do 

ano. 

 

Vestuário em declínio 

Em 2018, o vestuário e calçado na Alemanha registaram um declínio nas vendas em valor 

e, portanto, um desempenho mais fraco em comparação com o crescimento modesto 

registado no ano anterior. Apesar das condições económicas favoráveis e da alta renda 

disponível, os consumidores alemães gastaram menos dinheiro em roupas e calçado. 

Em 2018, o vestuário e o calçado na Alemanha enfrentaram uma intensa concorrência de 

preços, levando a um declínio no valor das vendas. Geralmente, um alto nível de 

saturação do mercado, combinado com a crescente influência do retalho na Internet, 

teve um impacto cada vez mais negativo na pegada do retalho no centro da cidade. 

Devido ao tamanho do mercado de roupas e calçado na Alemanha, compreende um 

grande número de participantes, resultando num cenário competitivo altamente 

fragmentado. Nos últimos anos, não apenas as marcas de moda rápida, como a Zara, 

ganharam participação, mas também cada vez mais descontos como Primark, KiK, Lidl e 

Aldi, que oferecem preços ainda mais baratos. 
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Em 2018, a participação das vendas online de vestuário e calçado continuou a aumentar. 

Embora o crescimento das vendas online tenha desacelerado, o retalho pela Internet já 

cresceu e representa uma parcela substancial das vendas globais de valor do mercado. 

Durante o período de previsão, vestuário e calçado na Alemanha devem registar um 

desempenho bastante estável em termos de valor a preços constantes de 2018. Embora, 

quando comparadas a 2018, as condições climáticas provavelmente tenham um impacto 

menos significativo no desenvolvimento do mercado, outros fatores-chave que levam à 

intensificação da concorrência de preços devem persistir. 

 

1.2.– Evolução do Retalho 

Alcançar compradores de alto gasto na Alemanha é complicado. Fora de algumas 

boutiques e lojas de departamento premium - como Mytheresa, The Corner, Voo Store e 

Anita Hass - existem relativamente poucas opções de atacado para marcas 

contemporâneas e de alta qualidade. "A situação do retalho é talvez um pouco menos 

sutil do que na Dinamarca", diz Reffstrup, de Ganni. 

As marcas podem querer considerar expandir fora das cidades. Segundo Ertelt, da HML, 

metade das vendas de moda alemãs está concentrada no campo. Essa é uma grande 

diferença em comparação à França, onde 20% da população vive na área metropolitana 

de Paris. “Existem algumas lojas premium extremamente bem lideradas no campo, com 

vários milhares de metros quadrados de espaço de retalho”, observa Nowicki. Exemplos 

incluem Lochner Top Fashion em Burghausen, Alta Baviera e Baudach & Schuster em 

Spremberg, uma pequena cidade em Brandemburgo. 

Os alemães são compradores online bastante ansiosos, com 68% dos consumidores a 

comprarem online - a quarta maior proporção depois do Reino Unido (77%), Dinamarca 

(73%) e Holanda (70%), por Statista. 
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Os alemães têm grandes expectativas quando se trata de comércio eletrónico. Envio 

grátis e compre agora pague depois são padrão. "Os alemães têm uma tradição de longa 

data com pedidos por correio, por isso estão muito acostumados a isso", diz Reffstrup, de 

Ganni. As taxas de retorno também são altas, observa ele: cerca de 45% na Alemanha e 

na vizinha Áustria e Suíça, em comparação com 30% na Europa. 

“Para prosperar na Alemanha como uma marca de moda, acho que você precisa de 

consistência, paciência e para garantir que realmente deseja ter sucesso”, conclui 

Reffstrup. "Mas espero que, uma vez que você os tenha quebrado, os clientes alemães 

sejam mais leais do que em outros lugares". 

 

E-commerce  

Prevê-se que o comércio eletrónico na Alemanha valha 58,5 mil milhões de euros até o 

final de 2019. Isso significaria um aumento de cerca de 9% e 5 mil milhões de euros, em 

comparação com a situação no final do ano passado. 

A previsão vem da Handelsverband Deutschland (HDE), que escreve que isso também 

significaria que o comércio eletrónico na Alemanha cresceria mais lentamente do que em 

2018, quando houve um aumento de quase 10%. 

 

A pesquisa também mostra que 34% dos compradores online na Alemanha pretendem 

gastar mais dinheiro online este ano do que no ano anterior. 

FMCG e DIY entre os motoristas de comércio eletrónico na Alemanha 

Especialmente, as categorias de produtos de bens de consumo velozes e bricolage e 

jardim, bem como as indústrias de móveis e decoração, são as que realmente 

impulsionam o comércio online na Alemanha. Nos mercados online já estabelecidos, 

como moda, eletrónicos de consumo e hobby e lazer, o crescimento diminuiu. 
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Mais alemães mais velhos farão compras online no futuro 

Segundo o HDE, agora dois terços da população alemã com 14 anos ou mais compram 

online com mais ou menos regularidade. Se esse número aumentar muito mais, ele deve 

vir do grupo de mais de 60 anos de idade, eles mostram o maior potencial para ter mais 

compradores online no futuro. 

Comparado à situação de 2014, o gasto médio online por comprador foi quase 30% maior 

no ano passado. 

 

1.3.– Perspetivas de consumo 

Os alemães são sensíveis aos preços. Apesar de ter um dos maiores PIBs per capita do 

continente (39.500 € em 2017), os gastos anuais alemães em roupas por pessoa estão 

bem abaixo dos vizinhos menos abastados. Os alemães gastarão cerca de 719 euros em 

roupas por pessoa em 2019, bem abaixo da Itália (834 euros) e do Reino Unido (1.133 

euros), segundo dados compilados por Statista. 

O mercado é extremamente sensível ao preço. De acordo com um estudo realizado pela 

HML Modemarketing, 50% das mulheres alemãs dizem que gastam apenas uma média de 

€ 290 por ano em moda. 

"Esta é a terra dos descontos", diz Jörg Nowicki, editor-chefe da revista alemã de moda 

TextilWirtschaft. Por décadas, a Alemanha tem sido o maior mercado da H&M. O 

distribuidor irlandês Primark e as redes de descontos de supermercados como Lidl, Aldi e 

Real (que incluem suas próprias linhas de roupas) prosperaram aqui. 

O idioma alemão empresta palavras em inglês há anos (há até uma música sobre isso). 

Isso pode fazer você pensar que há pouca diferença entre alemães e anglófonos. Mas isso 

não poderia estar mais longe da verdade. 
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Sim, a Alemanha possui um dos mais altos níveis de proficiência em inglês do mundo. Mas 

50% dos alemães não compram num site que não está em alemão. E a linguagem não é o 

único diferenciador. 

Para entrar no mercado, você precisará de um toque alemão. Aqui estão cinco maneiras 

de impressionar os consumidores alemães. 

1. BAIXO CUSTO 

O comércio transfronteiriço não é a norma na Alemanha. 68% dos consumidores alemães 

compram apenas no mercado interno. Geralmente, compra smartphones, eletrónicos, 

roupas, livros e filmes. 

Esses itens não são particularmente valiosos. O mais caro dos principais produtos da 

Amazon Alemanha em outubro de 2018 custou pouco mais de 250 libras. Muitos itens 

eram muito mais baratos. Dada a popularidade de sites de comparação de preços como o 

idealo.de, claramente o preço é um grande impulsionador do comportamento alemão do 

consumidor online. 

É também uma das principais motivações para o comércio transfronteiriço. A maioria dos 

alemães que fazem compras no exterior compra da China - graças a preços mais baratos. 

E eles não querem pagar uma fortuna pela entrega. 

Para se destacar, torne seus preços competitivos e fáceis de entender. Exibir informações 

de preços em euros será uma grande ajuda. 

2. FLEXIBILIDADE 

Entrega rápida e gratuita. Você quer - e seus clientes alemães também. 

Mas eles também valorizam a flexibilidade. A entrega em domicílio pode ser a opção mais 

popular, mas um quinto dos compradores alemães optam pelas entregas no local de 

trabalho. Clique e colete ou as entregas locais são menos populares, mas 31% 

escolheriam a entrega em armários. 
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Verifique se você possui a capacidade logística para fornecer uma variedade de opções de 

entrega. Uma boa comunicação também é fundamental - e é por isso que recomendamos 

que você localize seu suporte pós-venda e entrega. 

3. SEGURANÇA 

Os consumidores alemães valorizam a privacidade dos dados. Veja as enormes multas 

aplicadas às empresas de comunicação social em junho de 2017. 

Isso explica a relutância dos alemães em pagar via cartão de crédito. Apenas 8,5% o 

nomearam como opção de pagamento preferida. Cartões de débito são igualmente 

impopulares. Por outro lado, 41,3% preferem pagar via fatura, enquanto 32% optam pelo 

PayPal. Assim como na entrega, ofereça uma variedade de opções de pagamento seguras 

para evitar cestas abandonadas. 

Para tranquilizar os consumidores alemães, considere ter seu site auditado pela TÜV. 

Depois de aprovado, você receberá um certificado de qualidade para mostrar que está 

em conformidade com a lei alemã. 

4. HUMILDADE 

Na Alemanha, menos é mais. Slogans impetuosos, hiperbólicos ou descrições de produtos 

terão pouco impacto. Opte por sutileza e modéstia. O mesmo vale para os logotipos das 

marcas - marcas alemãs como Adidas e BMW favorecem designs minimalistas. 

5. LOCALIZAÇÃO 

Se metade dos consumidores alemães não comprarem num site não alemão, a localização 

é essencial. 

Aqui estão duas perguntas a serem consideradas antes de mergulhar: 

1. Como você abordará os consumidores? Você pode usar o informal 'du' ou mais formal 

'Sie'. Pesquise as expectativas dos clientes para evitar ofender seu público. 
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2. Como você adaptará seu tom para um público alemão? Leia nossos conselhos sobre 

como obter a personalidade da sua marca em todos os mercados aqui. 

Cada canal também precisa de uma abordagem diferente: 

 

 

1. SITE 

Primeiro, faça sua pesquisa - especialmente quando se trata de palavras-chave. A 

pesquisa de palavras-chave locais é sempre mais eficaz que a tradução de palavras-chave. 

Especialmente na Alemanha, onde o idioma pode ter um grande impacto na sua 

estratégia de SEO. 

Trabalhe com um redator digital especializado para integrar palavras-chave à sua cópia. 

"Venda de verão" é "Sommerschlussverkauf" em alemão. São muitos caracteres para uma 

tag de título. As descrições dos produtos podem ser igualmente longas. Você precisará de 

muita criatividade para incorporar palavras-chave em cópias atraentes. 

2. MARKETING DE CONTEÚDO 

80% dos consumidores alemães que respondem positivamente ao seu marketing de 

conteúdo fazem uma compra. E 63% farão uma mudança de longo prazo para sua marca. 

Claramente, o marketing de conteúdo pode fazer uma grande diferença para o seu 

sucesso no mercado. Tire proveito disso, fornecendo conteúdo significativo orientado a 

dados que evita a exibição. Também não tenha medo de injetar humor. 

3. MEIOS SOCIAIS 

O uso de redes sociais pode ser menor na Alemanha do que em outros lugares, mas está 

a tornar-se mais popular. E há várias plataformas para escolher, dependendo do seu 

público-alvo.  
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O marketing de influenciadores também é uma parte importante do processo de compra 

do consumidor. Veja como o famoso Instagrammer Caro Daur mostra suas conexões com 

Dior, Fendi e Adidas. 

 

 

1.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 

O que torna o mercado alemão tão difícil para os players internacionais? Não é que os 

alemães sejam a favor de marcas domésticas. De fato, nenhuma outra nação parece tão 

desinteressada em marcas locais quanto os alemães. Entre as 50 marcas de moda mais 

pesquisadas na Alemanha no Lyst, apenas cinco são de origem doméstica: Adidas 

Originals (4), Adidas (21), MCM (36), Puma (44) e Dorothee Schumacher (48). Os alemães 

gostam de desporto. 

Casual é a chave 

"Tudo o que é desportivo e casual está a funcionar muito bem no mercado alemão", diz 

Ulla Ertelt, do instituto alemão de pesquisa de mercado HML Modemarketing. Isso é 

sublinhado não apenas pelo sucesso de gigantes do esporte como Adidas e Nike, mas 

também por marcas internacionais com ampliadas faixas de esportes, jeans e roupas 

casuais, como Moncler, Stone Island e Tommy Hilfiger. 

O DNA do estilo das marcas de moda alemãs não esportivas de maior sucesso comercial - 

desde S.Oliver e Esprit até Strenesse e Hugo Boss - nunca é ousado ou excessivamente 

decorado, mas é limpo e vestível. 

Praticidade é a chave. “Na Alemanha, as mulheres usam calças. A proporção de vendas de 

calças / saia é de 75 a 80 por cento contra 20 a 25 por cento - isso é muito mais do que 

em muitos outros países ”, explica Ertelt. Os tamanhos também diferem; enquanto as 

mulheres francesas têm, em média, uma diferença de 2 cm no peito versus a 

circunferência do quadril, as mulheres alemãs têm uma diferença de 6-8 cm. 
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Moda ética 

A moda ética ocupa uma parte minoritária do mercado da moda na Alemanha, porém 

esse número está crescendo progressivamente1. Como pode ser visto nos gráficos da 

página seguinte, por um lado, a percentagem de consumidores regulares de produtos 

sustentáveis aumentou na Alemanha de menos de 10% para 15% no período de 2007-

2015. Por outro lado, a Alemanha ocupa a segunda posição entre os países europeus pelo 

valor das vendas no retalho de produtos de comércio justo (1.155.121 mil euros), depois 

do Reino Unido (1.869.459 mil euros) e muito na frente de outros países europeus como 

França, Suíça, Suécia, Irlanda, Áustria e Holanda, embora seja necessário levar em 

consideração a maior população alemã. Muito atrás está a Espanha, que, juntamente com 

Portugal, mal chega a 31.515 mil euros em vendas a retalho de comércio justo. 

As condições sociais de trabalho têm crescido nos últimos anos na Alemanha. Em 2007, 

9,6% do total de consumidores compravam regularmente produtos que respeitam o meio 

ambiente e as condições sociais de seu comércio. 

Essa percentagem tem vindo a aumentar ano após ano, alcançando 15,1% em 2015, ou 

seja, em oito anos os consumidores de produtos responsáveis aumentaram 5,5%. A essa 

cota é necessário acrescentar o de consumidores ocasionais, que são estimados em 

12,7% do total em 2017. Esse grupo experimentou um crescimento menor desde 2012, 

ano em que o número ficou em 12 , 4%, apenas três décimos a menos do que em 2015. 

 

Casa 

Na Alemanha, o consumo aparente de produtos têxteis para o lar é de 3.897 milhões de 

euros, de acordo com dados de 2017 fornecidos pelo Serviço Federal de Estatística da 

Alemanha e pelo EUROSTAT. Os dados, que mostram a evolução da produção, 

importação e exportação desde 2013, refletem que a produção alemã cresce num ritmo 

muito ligeiro (+ 6% entre 2013 e 2017), enquanto as importações e exportações 

experimentaram um crescimento um pouco maior nos últimos anos (+ 13% e 14% entre 
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2013 e 2017). Em sua balança comercial, a Alemanha aparece como um país puramente 

importador no setor têxtil doméstico. 

É surpreendente que, de 2013 até o presente, os números de exportação sejam 

superiores aos da produção. Isso se deve à posição de reexportação da Alemanha, que 

tira proveito de sua situação central na Europa para entregar mercadorias que acederam 

a União Europeia por meio de seus canais de comunicação, posicionando-se como um 

importante centro logístico. 

O consumo têxtil doméstico alemão tem uma clara tendência crescente que pode estar 

ligada ao aumento constante da população e ao aumento de seu poder de compra. Após 

uma ligeira estagnação em 2014, houve um aumento de aproximadamente 1.560 milhões 

de euros em 2017 em comparação a 2013. 

Um suporte central para o setor é o grande interesse do consumidor no design de sua 

casa como o centro de sua vida. A habitação tem um significado emocional muito 

importante para o consumidor alemão médio. Por exemplo, é muito mais importante se 

sentir confortável em casa do que dirigir um carro de luxo. Além do bem-estar pessoal, o 

desejo de individualidade e versatilidade se torna importante. Os designs têxteis podem 

desempenhar um papel central na expressão desses projetos. 

Nesse sentido, os gastos do consumidor são polarizados significativamente: por um lado, 

há uma alta procura por produtos baratos; Por outro lado, há um interesse crescente em 

soluções individualizadas e cujo design foi personalizado de acordo com as preferências 

do consumidor. O setor pode responder a essa oportunidade através da impressão digital, 

que está crescendo. Esse desenvolvimento está sendo realizado pelas mais recentes 

inovações tecnológicas, que permitem a produção de diversos designs, reduzindo os 

custos de produção. 

O consumidor médio alemão está fortemente preocupado com o meio ambiente e as 

condições de trabalho dos trabalhadores. Isso se reflete no interesse amplo e crescente 

de produtos que respeitam a natureza, com maior durabilidade, comércio justo etc. O 
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mercado se adaptou e oferece um grande número de produtos sustentáveis que atendem 

a essas procuras, promovendo-os ao mesmo tempo pelos meios habituais. 

Atualmente, esses produtos não são um nicho, mas fazem parte do consumo usual dos 

alemães. Por esses motivos, é necessário oferecer em cada produto informações visíveis 

sobre as condições em que o referido produto foi fabricado e sobre a origem da matéria-

prima. Ao mesmo tempo, não apenas os produtos são recompensados com as condições 

descritas acima, mas também são apreciadas outras qualidades. 

Os consumidores de têxteis para o lar valorizam, atribuem grande importância à força de 

um produto, sua aparência e qualidade. Da mesma forma, no mercado alemão, os 

consumidores decidem principalmente por itens de preço alto ou itens de preço baixo, 

em detrimento de itens de gama média, que vêm perdendo importância. 

Tapetes 

A Alemanha tem um alto consumo de tapetes, pois são considerados essenciais para a 

decoração da casa. Quanto ao design, o consumidor alemão é mais exigente que o 

espanhol e exige designs mais modernos. O design nórdico e minimalista é muito 

apreciado em toda a Alemanha, mas especialmente no norte do país. Materiais naturais, 

autênticos e diferenciados também são os preferidos. Os clientes apostam em produtos 

com valor agregado em design e criatividade, visíveis nos setores mais baixo e mais alto 

do mercado. Os tapetes orientais, com um design menos barroco do que o habitual, são 

geralmente consumidos pela minoria turca e árabe do país, que representa um nicho de 3 

milhões de habitantes. 

Cortinas 

Enquanto as cortinas de pano opacas e grossas predominam na Espanha, na Alemanha é 

mais comum o que na Espanha seria considerado uma cortina, ou seja, uma cortina 

translúcida que decora, mas permite a entrada de luz. Embora essa cortina seja 

geralmente o único elemento decorativo das janelas, as casas alemãs às vezes também 

têm um tecido mais grosso (chamado de laranja) que desempenharia a função da cortina 
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espanhola. A explicação dessas preferências reside tanto na baixa luminosidade da 

Alemanha quanto no fato de que as baixas temperaturas obrigam a instalação de janelas 

com vidros duplos. Da mesma forma, os hábitos do consumidor alemão médio o levam a 

preferir um tipo de cortina com largura padrão, na qual a única coisa que ele precisa 

modificar é o comprimento do tecido, enquanto na Espanha é mais comum vender 

cortinas personalizadas . Isso exige dos exportadores espanhóis seus produtos nas 

medidas padrão exigidas pelos alemães. 

Roupa de Cama 

Salienta a preferência pelo uso de edredons e capas de edredons em relação a lençóis, 

cobertores e colchas tradicionais. De fato, é uma tarefa muito complicada encontrar 

lençóis, cobertores e colchas em alguns estabelecimentos têxteis para o lar, como os 

comumente usados na Espanha. As vantagens dos produtos nórdicos são a rapidez e o 

conforto na hora de arrumar a cama, além de ter que limpar menos roupas, suprimindo o 

uso de cobertores e colchas. Note-se que as medidas padrão para edredons e lençóis na 

Alemanha são 140x200 cm, 155x220 cm e 240x220 cm. Para travesseiros, as medidas 

padronizadas são 40x80 cm e 80x80 cm. Quanto ao tipo de tecido, há uma clara procura 

sazonal; No inverno, predominam os tecidos quentes, como a flanela, e no verão o cetim 

é muito procurado. Na variedade de cores, os tons de azul se destacam, mas você pode 

encontrar uma grande variedade de cores. As estampas, como em todas as suas 

variedades e desenhos. 

Roupa de mesa 

Enquanto na Espanha o uso de guardanapos e especialmente toalhas de pano é frequente 

diariamente, na Alemanha esses produtos foram substituídos por toalhas de plástico e 

guardanapos de papel ou foram completamente suprimidos. O consumidor alemão 

prefere comprar uma mesa com uma tábua resistente, fácil de limpar e comer 

diretamente, enquanto o consumo de guardanapos em casa desapareceu no dia-a-dia da 

classe média e, às vezes, é relegado para fora do comum. Como refeições com os 

hóspedes em casa. Toalhas de mesa e guardanapos de pano são restritos a ocasiões 
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muito especiais, como Natal ou outros eventos. As medidas mais comuns para toalhas de 

mesa são 130x160 cm e 130x170 cm. São exigidos principalmente tecidos de algodão, 

embora também estejam presentes toalhas de mesa de linho no verão. As cores mais 

preferidas são branco, amarelo e azul. 

 

Roupa de Banho 

Conjuntos de toalhas geralmente não são comprados completos. Tapetes têxteis para a 

casa de banho e revestimentos decorativos têxteis são frequentes. 
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2 – Brasil 
 

2.1.– Retrato socioeconómico 
 

A fraqueza da economia deve dar ao Brasil uma triste marca ao fim do ano que vem. A 

taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da atual década deve ser a 

mais baixa dos últimos 120 anos. 

De 2011 a 2020, o crescimento médio do Brasil deve ser de apenas 0,9% ao ano, projeta 

um estudo do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Se 

a previsão for confirmada, a economia brasileira vai registar um desempenho mais fraco 

até mesmo do que o observado nos anos 1980, período chamado de "década perdida", 

quando o PIB avançou em média apenas 1,6% ao ano no período. 

O levantamento do Ibre utiliza como base a série histórica do PIB apurada pelo Instituto 

de Pesquisas Económica Aplicada (Ipea) e as projeções para 2019 e 2020 do relatório 

Focus, do Banco Central, que colhe a avaliação de analistas para a economia brasileira. 

O desempenho atual é explicado, segundo os analistas, pela piora das condições 

macroeconómicas do Brasil. Desde 2014, a economia brasileira tem colhido sucessivos 

déficits nas contas públicas, o que levou a um aumento acelerado da dívida do país e, 

consequentemente, da desconfiança com a saúde financeira, afetando diretamente a 

taxa de crescimento da economia. 

"Houve uma grande desarrumação da economia nesta década. Os erros de política 

económica levaram a uma queda muito forte do PIB em alguns anos e agora produzem 

uma lenta recuperação", afirma o pesquisador do Ibre/FGV e responsável pelo estudo, 

Marcel Balassiano. 

Em 2015 e 2016, por exemplo, a atividade económica recuou 3,5% e 3,3%, 

respetivamente. Foi um marco negativo para a histórica económica do país. O Brasil não 

registava um dois anos seguidos de recessão desde 1930 e 1931, quando o mundo foi 
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afetado pelos efeitos da crise económica de 1929, quando ocorreu a quebra da bolsa de 

Nova Iorque. 

Para piorar o cenário da década atual, os sinais da lenta retoma estão a consolidar-se. Nos 

últimos dois anos, o PIB avançou apenas 1,1%. Em 2019, o desempenho da economia 

começou de forma lenta, e os analistas já reduziram a projeção de crescimento de 3% 

para 2%. Na última sexta-feira (22), o ministério da Economia também reduziu sua 

previsão de alta do PIB para este ano, de 2,5% para 2,2%. 

"A saída da recessão mais recente está mais difícil por algumas razões", afirma o 

economista-chefe da consultoria MB Associados, Sergio Vale. "Na saída da recessão, não 

tínhamos disponíveis os instrumentos clássicos de política monetária e fiscal para 

estimular a economia: a inflação estava em dois dígitos e o fiscal era a origem do 

problema." 

Além dos problemas de características mais estruturais apontados pelos economistas, 

fatores pontuais têm prejudicado a retomada. Em 2018, a greve dos caminhoneiros e a 

incerteza com o quadro eleitoral afetaram a atividade. A desaceleração da economia 

mundial, sobretudo da Argentina, importante parceira comercial do Brasil, também está a 

colaborar para minar uma retoma mais forte. 

"Este ano ainda temos um pouco de resquícios desses choques: a Argentina e o mundo 

seguem em desaceleração, afetando o crescimento do começo de 2019", diz Vale. 

A economia brasileira deve crescer 1,9% em 2019. Essa é a previsão para o Produto 

Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, divulgada 

hoje (6) pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE). 

A estimativa é menor do que a divulgada pela organização em novembro do ano passado, 

que foi de 2,1%. Para 2020, a OCDE manteve a previsão de expansão em 2,4%. 

Apesar da redução na estimativa, de acordo com a entidade, uma recuperação moderada 

da economia está em curso no Brasil. “Maior confiança das empresas, menor incerteza 
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política, inflação baixa e melhora no mercado de trabalho servirão de base para a procura 

interna”, diz o relatório. 

Para a OCDE, a implementação bem sucedida da agenda de reformas do novo governo, 

particularmente a reforma previdenciária, continua sendo fundamental para uma 

retomada mais forte do crescimento. 

Em 2018, o PIB fechou com crescimento acumulado de 1,1%  em relação ao ano anterior. 

O PIB também fechou 2017 com expansão de 1,1%, mas nos dois anos anteriores registou 

queda: 3,3% em 2016 e 3,5% em 2015. 

A projeção da OCDE está abaixo da expectativa do mercado brasileiro. De acordo com o 

último boletim Focus, do Banco Central, a estimativa para a expansão do PIB é de 2,48% 

para este ano e 2,65% para 2020. 

Em 2018, o mercado da moda gerou consumo de R$ 220,6 mil milhões, perdendo apenas 

para o setor de alimentos, que vendeu R$ 560,8 mil milhões 

Em cinco anos estima-se a expansão de 13,6% (2,6% ao ano) no setor têxtil e de 

vestuário, que deverá alcançar o maior volume já registado até então com quase 7 mil 

milhões de peças vendidas, em 2023, no Brasil. O principal grupo consumidor de moda é 

a classe B/C1 (segmento que recebe de 4 a 20 salários mínimos), também líder da 

retomada do mercado. As informações foram trazidas por Marcelo Prado, diretor titular 

adjunto do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário 

(Comtextil) da Fiesp, durante reunião plenária do Comitê, na terça-feira (25/6), na sede 

da entidade. Prado também é especialista em mercado e dirigente do IEMI, Instituto de 

Estudos e Marketing Industrial. 

O cenário de crescimento, que pode até ser considerado modesto, é resultado da crise 

vivida no país há alguns anos. De acordo com Prado, em 2018, foram consumidos R$ 

220,6 mil milhões em vestuário, o que representa R$ 1.061 per capita ano. “O consumo 

de roupa é universal e não está ameaçado. Há no Brasil 146 mil pontos de venda. A 

compra no setor de vestuário só perde para alimentos, que gerou R$ 560,8 mil milhões 
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em vendas. O terceiro lugar vem com o comércio de material de construção, que 

movimentou R$ 209,9 mil milhões, no mesmo período”, explica. 

O diretor titular do Comtextil, Elias Miguel Haddad, agradeceu os dados apresentados e 

reforçou a importância de o empresário do setor têxtil e de vestuário focar na solução e 

não num problema que emperre seu crescimento. “As empresas precisam ressignificar 

seus antigos conceitos, procurar os caminhos para crescer na crise e não entrar na zona 

de conforto. Focar na oportunidade e não olhar para trás. Procurar inovação, tecnologia 

além de um ótimo produto. É primordial gerar valor à marca”, conclui. 

O setor da moda no Brasil tem se tornado um dos mais fortes no mundo nos últimos 

anos, pois o aumento real do poder de compra do brasileiro tem permitido que ele 

dedique cada vez mais parte do seu orçamento para a compra de peças de vestuário. O 

Brasil é atualmente o quinto maior consumidor de roupas nos ranking mundiais. Mesmo a 

crise, que desaqueceu um pouco o mercado, já está sendo contornada. Em 2017, a alta da 

receita do setor foi de 8,1%, enquanto, em 2018, projetou-se um crescimento de 5%. 

Isso se deve ao comportamento do brasileiro das classes C e D, que tendem a gastar todo 

o seu orçamento em consumo, em vez de fazer investimentos para o futuro. Como a 

moda está intimamente ligada ao status e à estética do indivíduo, ela está sempre a 

mudar e a adaptar-se às novas tendências.  

1. A força do mercado digital 

Muitos empresários ainda duvidam do poder do mercado digital para a indústria da 

moda, pois acreditam que os clientes de vestuário preferem tocar e experimentar o 

produto antes de comprá-lo. No entanto, esse fenômeno tem diminuído cada vez mais, 

pois os consumidores estão na era do “omni-channel”. 

Mas o que é isso? É uma tendência em que os clientes transitam entre canais de compras 

a todo o momento. Assim, um comprador pode estar numa loja a experimentar uma 

roupa, mas não gostar do preço ou de algum detalhe do modelo. No mesmo momento, 

ele vai pesquisar por um produto semelhante no Google e comprá-lo, caso o agrade mais. 
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Este ano, ainda chegou uma novidade chamada de Google Lenz, um programa capaz de 

fazer buscas na Internet com base nas imagens tiradas pelos utilizadores. Assim, por 

exemplo, uma mulher pode ir a um grande retalhista e olhar várias peças. Se ela gostar, 

mas não quiser comprar naquela loja, ela pode tirar uma foto no Google Lenz, que 

automaticamente vai indicar produtos semelhantes na web, onde provavelmente ela 

realizará o consumo. 

Isso é muito importante para você. Segundo dados recentes, 54% dos consumidores 

fazem pesquisas em comparadores de produtos online antes de tomar sua decisão. 

Ademais, cerca de 58% dos compradores virtuais são mulheres jovens (25 a 44 anos), que 

são a maioria do mercado da moda no Brasil. 

2. O crescimento do mobile 

Atenção: além de ficar de olho no mercado virtual, você também deverá investir em sites 

e aplicativos mobile, visto que 44% das buscas são feitas pelos dispositivos móveis. O 

ranking dos itens mais procurados, em 2017, foram: 

• roupa: 73%; 

• calçado: 67%; 

• acessórios: 63%; 

• bolsas: 50%. 

3. O poder das redes sociais para as diferentes classes 

Grande parte das vendas foram também potencializadas pelas redes sociais, em que as 

lojas podem expor suas coleções facilmente, além de disponibilizar vídeos com desfiles e 

eventos. O Ticket Médio Mensal de gastos com vestuário foi de: 

• R$ 455 para a classe A; 

• R$ 202 para a classe B; 
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• R$ 97 para a classe C. 

No entanto, tome cuidado ao interpretar esses números, pois, apesar de um menor valor 

mensal de compras, a classe C é muito mais numerosa e pode oferecer um volume muito 

grande de vendas, principalmente, se seus produtos têm um valor mais acessível. Afinal, 

nas classes mais altas, há uma preferência por marcas de renome e mais caras. Por isso, 

aprenda a segmentar corretamente seus produtos. 

4. Impressão digital têxtil 

Outra grande tendência do setor de moda no Brasil é aumentar a mecanização de suas 

tarefas. Nesse sentido, a impressão digital têxtil tem se desenvolvido bastante. Até alguns 

anos atrás, o processo de produção de estampas era bastante improdutivo. Para ter boas 

imagens, era utilizada a serigrafia — uma técnica manual altamente demorada. Da 

mesma forma, os equipamentos de impressão digital mais antigos não tinha uma boa 

performance e limitavam o poder criativo. 

Hoje em dia, por outro lado, a impressão digital vive sua época de ouro, pois há uma 

variedade enorme de equipamentos muito modernos que utilizam técnicas de 

sublimação, aplicação direta de pigmento etc. Além disso, vários softwares para a criação 

de peças e coleções foram desenvolvidos para que os designers possam utilizar todo o 

seu poder criativo, superando a maioria dos processos manuais. 

Com isso, é possível fabricar em grandes volumes tecidos com estampados incríveis para 

a indústria da moda, apertando somente um botão. As possibilidades estendem-se a todo 

o setor têxtil. 

5. Automação da produção 

Atualmente, várias tarefas da linha de montagem têxtil estão sendo automatizadas 

completamente. Por exemplo, o corte de tecidos pode ser feito a laser, utilizando 

comandos de computador em vez da mão de obra humana. Algumas tarefas de costura 

também estão sendo automatizadas. 
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No entanto, a grande mudança ocorrerá nas automação das atividades secundárias de 

gestão e administração. Hoje em dia, há softwares capazes de integrar toda a cadeia 

produtiva, desde a chegada do produto no estoque até a saída dele pelos canais de venda 

e de transporte. Aumentar a eficiência e reduzir os custos com essas tarefas vai permitir 

que sua empresa se dedique muito mais à atividade principal, que é a criação de produtos 

que façam sucesso no mercado, vendam grandes volumes e tragam lucro efetivo para sua 

marca. 

Há quem preveja que as confeções se tornem muito parecidas com as fábricas de carro 

atuais. Isso não significa que empregos serão perdidos, se essa é sua preocupação. Os 

funcionários serão realocados para funções mais nobres, como controle de qualidade, 

supervisão da linha de montagem etc. É importante que o setor de moda no Brasil 

mantenha seu papel de motor da indústria nacional, com a produção de mais de 1,5 

milhões diretos e 8 milhões de indiretos. 

Portanto, para continuar a destacar-se no campo, os negócios terão de inovar e de se 

adaptar a essas novas tendências, principalmente, se quiserem conquistar mercados 

internacionais. A maioria das empresas estrangeiras já estão a empregar novas técnicas e 

metodologias há algum tempo. 

 

2.2.– Evolução do Retalho 
 

Atualmente para adquirir produtos, independentemente do segmento, bastam apenas 

alguns cliques. Os sites de comércio eletrónico, por exemplo, têm crescido cada vez mais. 

As compras online devem aumentar 15% este semestre, ante o mesmo período do ano 

passado, de acordo com previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrónico 

(ABComm). 

Para mensurar este crescimento exponencial e entender quais são os segmentos 

preferidos do consumidor, a Consumer Propensity Study, pesquisa anual que avalia o 
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comportamento, preferências e atitudes de consumo das compras online, levantou em 

quais setores os brasileiros mais compram no mundo online. 

 A maioria (78%) utiliza o e-commerce para adquirir produtos ligados a moda, enquanto 

74% tem preferência por turismo. Quase 70% dos internautas brasileiros buscam 

experiências de entretenimento e 61% preferem eletrónicos. 

Para Bruno Stuchi, CEO da Aktie Now, devido à alta procura de compras online, uma das 

preocupações dos empreendedores deve ser oferecer uma boa jornada de compra ao 

consumidor. 

Uma pesquisa realizada pela New Voice Media, em 2015, mostrou que as companhias 

americanas totalizaram um prejuízo de US$ 62 milhões por uma experiência de 

atendimento ruim. Diante disso, de acordo com Stuchi, uma das maiores motivações que 

levam a fidelização do cliente é justamente a boa experiência na hora da compra. “Ter um 

suporte online rápido e eficaz, informações claras e disponibilidade para sanar dúvidas 

sem necessidade de contatar o SAC da empresa, fazem a diferença”, apontou o CEO. 

Transformação Digital 

O retalho de moda representa bem a transformação digital que os mercados dos mais 

variados segmentos vêm passando. A expansão do e-commerce é o maior exemplo de 

que o digital caiu no gosto dos brasileiros. Nesse cenário, as marcas devem ficar atentas 

às necessidades do consumidor para se manterem competitivas no mercado, com 

agilidade e personalização do serviço. De acordo com Stuchi, “ter um atendimento online 

bem estruturado é muito importante principalmente para os e-commerces. Como 

consequência, há garantia de satisfação do cliente e a manutenção da receita 

concorrente”. 

Além destas vantagens, a transformação digital também dispõe da redução de custos 

operacionais como um dos principais benefícios. “Imagine quanto tempo uma empresa 

economiza com um formulário inteligente que direciona a solicitação de atendimento 

diretamente para a área responsável? E quanto sua empresa ganha, com uma equipe de 
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alta performance e consumidores mais satisfeitos, como resultado de atendimentos 

priorizados e sinalizados de acordo com a urgência?”, concluiu o CEO. 

Ranking mostra que retalhistas de moda se destacam entre as 50 maiores empresas do e-

commerce brasileiro 

Dos 50 maiores e-commerces brasileiros, 15 são retalhistas de moda especializadas em 

roupas, calçado ou acessórios. Foi o que mostrou o ranking da Sociedade Brasileira de 

Retalho e Consumo (SBVC). O levantamento, que acaba de ser divulgado e leva em 

consideração os dados de 2017, mostra que as grandes e médias empresas tiveram um 

ano de crescimento acima da média do setor. 

 

O grupo GFG Latam (dono da Dafiti, Kanui e Tricae) ocupa a 8ª posição no ranking geral, 

com R$ 1,1 bilhão de faturamento em 2017 - Divulgação 

As 50 retalhistas listadas apresentaram um crescimento nominal de 8,74% nas vendas, 

enquanto o retalho online como um todo teve uma alta de 7,5% (dados Ebit). Ao todo, o 

https://medias.fashionnetwork.com/image/upload/v1/medias/f54bc61bcb98d74b934c855cb0323c822112855.jpg
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faturamento bruto dessas 50 empresas foi de R$ 36,2 mil milhões, o equivalente a 75,89% 

de todo o e-commerce brasileiro. 

Segundo o estudo, nas empresas multicanal que fazem parte do ranking, as vendas via e-

commerce representam 11,7% do faturamento, índice bem superior aos cerca de 5% que 

o retalho online representa do retalho brasileiro total. Dos 50 maiores e-commerces, 36 

são multicanal e 14 são operações exclusivamente online. E um total de 24 empresas 

listadas no ranking operam marketplaces. 

Entre as retalhistas de moda, o grupo GFG Latam (dono da Dafiti, Kanui e Tricae) ocupa a 

8ª posição no ranking geral, com R$ 1,1 bilhão de faturamento em 2017, seguida por 

Privalia, no 10º lugar, com R$ 500 milhões, e Icomm Group (Shop2gether e Oquevestir), 

no 21º lugar, com R$ 250 milhões.  

Entre as retalhistas que operam também lojas físicas, a primeira a aparecer no ranking 

geral é o grupo Soma (Animale, Farm, Fábula e FYI), que ocupa o 26º lugar, com R$ 184 

milhões, seguido pela Reserva, que ocupa o 37º lugar, com faturamento de R$ 74,19 

milhões com vendas pela internet. Uma posição abaixo, a Cia Hering alcançou a marca de 

R$ 45,32 milhões em vendas pela web. Já a holding Restoque registou R$ 29,97 milhões 

com o comércio eletrónico e ficou na 41ª posição, enquanto o Lins Ferrão (Lojas Pompéia 

e Gang) obteve R$ 28,66 milhões e ocupou o 42º lugar. 

Marcas de calçado e acessórios como Grupo Netshoes, Passarela, Grupo Arezzo (dono das 

marcas Arezzo, Schutz e Ana Capri), Grupo Paquetá, Le Postiche, Chilli Beans e Calcenter 

Calçado Centro Oeste também aparecem entre os 50 maiores e-commerces brasileiros.  

Além dessas retalhistas exclusivamente de moda, o levantamento traz ainda e-

commerces que, apesar de não serem exclusivamente de moda, também vendem roupas, 

como B2W, que ocupa o primeiro lugar do ranking, e Decathlon.   
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2.3.– Perspetivas de consumo 
 

Expectativas no crescimento da economia trouxeram otimismo aos agentes económicos e 

impulsionaram a confiança do consumidor. A The Conference Board® Consumer 

Confidence Survey (Q4/18 vs. Q4/17), realizada em parceria com a Nielsen, aponta 

crescimento de 11 pontos no índice de confiança do brasileiro, alcançando 99 no último 

trimestre de 2018. No entanto, em todos os níveis socioeconómicos, as famílias seguem 

cautelosas e reduzem os gastos do lar. Neste cenário, as Cestas Nielsen ainda retraem, 

porém em menor escala (-2,8% dez. 2018 vs. -3,5% dez. 2017). 

Tendências no consumo 

O consumidor, mais consciente e cauteloso, na busca pela economia,  diversifica cada vez 

mais seus canais de compra (3 em 2006 e 8 em 2018). Em 2018, o canal retalhista 

Supermercado teve uma penetração adicional de 60% nos lares brasileiros, comparado ao 

ano anterior, e o Cash&Carry (C&C), 29%. 

Eventos sazonais também impulsionam o retalho e o e-commerce, sendo a Black Friday a 

data comemorativa que mais contribui para o crescimento do retalho tradicional e do 

comércio eletrónico, período cujo faturamento foi de R$ 3 bi. e o crescimento de 23% em 

relação a 2017. 

No e-commerce, a data favorece as vendas de bens de consumo de giro rápido (FMCG), 

que vêm a ganhar relevância entre os pedidos. Nos canais retalhistas offline, Super e 

Cash&Carry são destaques, crescendo dois anos seguidos. 

Transformações tecnológicas no Retalho 

O uso da internet contribui para a mudança no comportamento do consumidor. Em 2018, 

de acordo com a 39ª edição do Webshoppers, desenvolvido pela Ebit | Nielsen, o e-

commerce brasileiro apresentou crescimento nominal de 12% no volume de pedidos e 

ganhou 10 milhões de consumidores que fizeram, pela primeira vez, uma compra online. 
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Isto se dá, principalmente pela inclusão digital que vem acontecendo no país, por meio da 

expansão do mercado de smartphones e do acesso à banda larga. 

O Brasil lidera o ranking da América Latina em termos de vendas online, que ainda 

apresenta oportunidades de crescimento no segmento: a importância das vendas online 

da região representa apenas 2,7% do total global.   

Problemas com conexão de internet, concentração das vendas na região Sudeste, 

territorialidade, dificuldades logísticas e  questões estruturais, relacionadas à 

infraestrutura, impostos e custos se configuram como as principais barreiras para o 

desenvolvimento do e-commerce no Brasil. Ainda que a projeção para o PIB das vendas 

dos produtos FMCG online seja de crescimento 5x mais rápido do que dos offline, tais 

impeditivos são as maiores preocupações dos players no momento de investir no e-

commerce. 

O omnicanal, canal que integra o ambiente digital com o físico, também está em alta. 

Enquanto gigantes online investem em bricks and mortar, ou seja, lojas que funcionam no 

ambiente físico, retalhistas offline aumentam suas estratégias no e-commerce. 

Aos poucos, as opções digitais estão a ganhar mais utilizadores. No Brasil,  de acordo com 

o estudo global Comércio Conectado, 19% deles já possuem o hábito de comprar online 

para entregar em casa, 11% compram online para retirar dentro da loja, 12% compram 

online e utilizam o drive-thru para retirar e 9% compram online e retiram fora da loja. 

Além disso, a procura por soluções digitais, tais como mercados virtuais, uso de 

computadores nas lojas para visualizar seus catálogos de produtos e download de 

aplicativos da loja ou programa de fidelização, são diferenciais que os consumidores 

brasileiros demonstram interesse de forma crescente. 

Outra aposta possibilitada pela transformação digital é o uso de Big Data no retalho, que 

permite a extração e aplicação de informações valiosas para prever comportamentos e 

mudanças. Assim, o retalho acelera a utilização de tecnologias com base em dados e 

consegue fornecer serviços personalizados; gerenciar vendas, clientes e inventário, 
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aumentando as taxas de compra com programas de fidelidade e promoções preditivas e 

específicas para cada um dos seus consumidores, a partir da análise 360º dos dados dos 

clientes. 

Esta tendência de transformação digital também começa a ser realidade em canais que 

ainda não utilizavam nenhum tipo de tecnologia: os canais Tradicionais. Tipos de lojas 

como Padarias pequenas, bares/botecos, mercearias, armazéns, entre outros, começam 

também a adotar sistemas de automação de ponto de venda (ERP/PDV), sistemas fiscais e 

de organização de estoque. Justamente por esta razão, a Nielsen também tem vindo a 

acelerar os seus processos de transformação digital, procurando novas formas de obter 

mais elementos tecnológicos e, inclusive, novas conexões com potenciais parceiros de 

ERP/PDV para o pequeno retalho/retalho tradicional. 

Expectativas para o futuro 

Expectativas otimistas no futuro aumentam a confiança para o final do ano, no entanto, 

prudência no presente ainda leva famílias a permanecerem cautelosas, procurando 

melhores oportunidades, seja por meio de eventos do retalho, seja pela escolha de canais 

mais adequados à sua missão de compra. Com isto, o e-commerce segue crescendo no 

país e os formatos Autosserviços (AS), Super e C&C são destaques no retalho físico.   

Apesar do crescimento e das oportunidades para a evolução do comércio eletrónico no 

país, não só para as  categorias campeãs em faturamento, como “Eletrodomésticos”, 

“Telefonia & Celular”, “Casa & Decoração”, “Informática” e “Eletrónicos”, como também 

para as líderes do ranking em número pedidos,  “Perfumaria, Cosméticos e Saúde” e 

“Moda & Acessórios”, ainda existem barreiras a serem superadas. 

Para crescer em 2019, é importante entender a procura dos seus consumidores e quais 

produtos são essenciais para se trabalhar online e/ou quais offline, de modo que possam 

coexistir sem sobrepor suas propostas de valor. A criação de uma experiência de interface 

com o consumidor simples, fácil e rápida também é fundamental para ativar o 
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crescimento ao longo do ano, mantendo sua reputação de ponta-a-ponta, para que o 

formato e o valor de entrega estreitem ainda mais o relacionamento com o cliente. 

Os cinco perfis do consumidor no Brasil, segundo a Nielsen 

A quarta revolução industrial, conceito desenvolvido pelo alemão Klaus Schwab, diretor e 

fundador do Fórum Económico Mundial, prevê uma nova fase que “transformará 

fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos”. De acordo 

com o estudo Estilos de Vida 2019 da Nielsen, essa transformação já chegou aos hábitos 

de consumo dos brasileiros. 

A população do Brasil está mais negociadora (55% dos entrevistados vai direto à loja para 

efetuar a compra), mais conectada (64% tem um smartphone), mais saudável (57% 

reduziu o consumo de gordura e 56% diminuiu a ingestão de sal), mais prática (64% 

escolhe as marcas pelo baixo preço) e mais sustentável (42,4% está a mudar os seus 

hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente). 

Assim, faz-se necessário entender o consumidor além de seus dados demográficos, 

combinando nível socioeconómico, gênero e idade com seu estilo de vida, hábitos e 

atitudes. Tanta complexidade e multiplicidade de valores e escolhas levaram a Nielsen a 

criar cinco novos perfis para o consumidor brasileiro. 

Consciente Pragmático 

O “sabe tudo”, é aquele que segue fielmente seus hábitos e preferências. Esse perfil é 

predominante em indivíduos com mais de 46 anos de idade, das classes C2, D e E, e 

equilibradamente dividido entre homens (55%) e mulheres (45%). É geralmente o chefe 

do lar e, como busca uma vida estável, preocupa-se com o aumento do custo de vida e 

com os serviços públicos. Os meios de comunicação que mais utiliza são a TV aberta e o 

rádio e, mesmo que goste de ficar em casa com a família e assistir televisão em seu 

tempo livre, acredita que a maioria das propagandas são mentirosas. No mercado, tem 

um comportamento mais prático e tradicional, então faz suas compras sozinho, durante a 
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semana e em lojas convencionais, além de adquirir sempre os mesmos produtos e 

marcas, mesmo que não estejam em promoção. 

Equilibrista 

O “negociante”, aquele que busca fazer escolhas inteligentes para conseguir consumir 

tudo o que quer. Esse perfil é predominantemente feminino (67%), das classes C1 e C2 e 

mais jovem (26 a 45 anos). Responsável pelas compras da casa, esse perfil foi bastante 

impactado pela crise, então preocupa-se bastante com o aumento do custo de vida e com 

a educação. Mesmo com o orçamento apertado, gosta de sair com os amigos e socializar. 

Em casa, se diverte assistindo TV e adora interagir nas redes sociais. Propagandas de rua e 

na internet costumam chamar a sua atenção e, na hora de comprar, gosta de olhar com 

atenção todos os folhetos e catálogos que recebe, além de não pensar duas vezes antes 

de mudar de loja para aproveitar uma boa promoção. Costuma comprar mais que o 

previsto e paga tudo com o cartão de crédito, mas não faz compras online. A realização 

profissional é o seu principal objetivo de vida. 

Consciente Sonhador 

O “tranquilão”, aquele que busca levar uma vida tranquila, na qual possa cuidar de si e do 

mundo. Predominantemente feminino (72%), esse perfil está mais presente nas classes 

C2, D e E. É responsável pelas compras de casa e, embora não tenha sido impactado pela 

crise, se preocupa com o custo de vida e a economia, mas principalmente com o meio 

ambiente. Esse perfil vai três vezes mais ao hortifruti que os outros, e à feira pelo menos 

uma vez por mês. Ele reduziu o consumo do que julga fazer mal (no caso desse grupo, 

especificamente cafeína, lactose e glúten), compra produtos orgânicos e faz exercícios 

físicos. No mercado, leva uma lista de compras e se atém à ela, além de consumir 20% 

menos que os demais e pagar as compras em dinheiro 90% das vezes. Além de mudar 

seus hábitos de consumo por causa do meio ambiente, ele está disposto a pagar mais 

caros por marcas sustentáveis, e tenta viver um dia de cada vez, desenvolvendo a sua 

espiritualidade. 
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Conectado 

O “sempre online”, é aquele que se diverte, se comunica e passa a maior parte do seu 

tempo na internet. Demograficamente, esse é o mais jovem dos perfis, cuja maioria dos 

entrevistados possui até 25 anos de idade, está inserida nas classes B2 e C1 e sem 

predominância de gênero (homens e mulheres com 50%). Apesar de estar sempre online, 

não deixa de ir a festas, eventos culturais e de estar com os amigos. Gosta de imaginar o 

futuro com crescimento profissional e uma família, mas sem perder as oportunidades e 

vivências do presente. Consciente, pensa muito no coletivo, e suas maiores preocupações 

incluem o meio ambiente, o preconceito e a intolerância. Tem o mundo na palma da mão 

e faz tudo pelo smartphone: comunicação, conveniência, redes sociais, jogos, filmes e 

música. Seis em cada dez entrevistados fazem compras online todo mês. Por acompanhar 

seis dos nove principais meios de comunicação, propagandas perdem a relevância em 

todos os canais que utiliza. Esse perfil valoriza ações que criem experiência e 

exclusividade com produto/marca, como degustação, amostra grátis, cupons e desconto 

nos aplicativos. 

Aspiracional 

O “pra frentex”, que busca aliar seu bem-estar próprio ao coletivo. Esse perfil tem 

predominância nas classes A, B1 e B2, com idade entre 26 e 45 anos e maioria feminina 

(64%). Suas maiores preocupações são com meio ambiente, educação, corrupção e 

preconceito. Seu objetivo de vida é contribuir positivamente para a sociedade e viajar, 

sem abrir mão de ter uma boa carreira profissional – por isso, busca cuidar de si e do 

mundo. Está a mudar os seus hábitos para ser mais saudável e proteger o meio ambiente. 

Esse perfil consome muita informação, o que o torna mais exigente: 33% compara preços 

no telemóvel enquanto está a fazer compras, 70% vê produtos e preços no 

aplicativo/internet antes de ir à loja, 72% gosta de comprar e experimentar novos 

produtos, 55% vê atentamente as informações nutricionais, 67% está disposto a pagar 

mais por marcas que pensam no meio ambiente e 81% gasta mais com produtos que 

melhoram a saúde. 
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Como usar os perfis 

No dia a dia, as empresas podem usar essas informações para traçar estratégias, corrigir 

rotas e oferecer uma experiência mais personalizada ao seu público. Ao se perguntarem 

“quem é o meu consumidor?” e identificar os perfis onde tem maior atuação, é possível 

analisar como escolhem as marcas e os canais de compra, quais são seus hábitos e quais 

mídias acompanham, entre outros itens. 

O Brasil é, em sua maioria, equilibrista, com 27% da população classificada nessa 

categoria. Em seguida, temos os aspiracionais (22%) e os consciente pragmáticos (21%), 

enquanto os conectados e os consciente sonhadores estão empatados com 15%. Vale 

lembrar que cada consumidor possui uma combinação desses perfis, embora um deles 

sempre predomine. 

A Nielsen ouviu mais de 21 mil pessoas em 8.240 lares pesquisados. O questionário 

contou com 100 questões, divididas em módulos de entendimento: tempo livre e 

hobbies; atitude, valores e metas; meios de comunicação; hábitos de compras (antes, 

durante e após), e preocupações com saudabilidade. 

O que muda no comportamento do consumidor brasileiro em 2019? 

A pesquisa Global Consumer Insight Survey 2018, que define tendências e características 

de consumo em 27 países, indica que 21% dos brasileiros realizam compras online 

semanalmente. 

O maior índice registado desde 2014 pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) 

reforça que o consumo por meio da internet vem crescendo ano a ano. Em paralelo, há 

outras tendências no consumo, como o recente crescimento das lojas físicas. 

Ao todo, a PwC entrevistou 22 mil pessoas entre agosto e outubro de 2017. No Brasil, o 

único da América Latina entre os analisados, foram 1.001 entrevistados. 41% dos 

respondentes fazem uso de telemóveis para suas compras, sejam elas diárias, semanais 

ou mensais. Nos tablets, são 30% e, nos computadores, 58%. Para Alexandre Horta, 
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diretor da PwC Brasil, o aumento na procura por produtos pela internet demonstra a 

melhora na oferta por parte dos retalhistas. Além disso, há um amadurecimento na oferta 

e um aumento no número de players no mercado, o que ajuda no aumento da confiança 

nas compras online. 

A análise feita pela PwC das características do consumo no Brasil em 2018 mostra que as 

compras via mobile cresceram, mas lojas físicas também registam novo crescimento. A 

PwC dividiu a experiência de compras em quatro canais: lojas físicas, computadores, 

tablets e mobile (telemóveis). Destas, entre 2016 e 2017 apenas mobile teve aumento na 

frequência de compras dos utilizadores, de 30% a 31%; as demais apresentavam quedas 

crescentes desde 2015. Porém, isso mudou nos dados de 2018: todas as divisões tiveram 

aumento da frequência de compras pelo consumidor, com destaque para as lojas físicas, 

que são um canal de consumo para 61% dos respondentes. Um grande exemplo é o 

investimento em lojas físicas pela Amazon e a Alibaba mediante parcerias com outras 

redes. 

O franchising nacional participa desse contexto ao possibilitar ao consumidor uma ampla 

carteira de tipos de lojas e de serviços. Essa diversidade tem impulsionado a retomada 

económica do setor, o que possibilitou um crescimento de cerca de 7% do faturamento 

em 2018, grande parte por inovação e a melhora no índice de confiança, que cresceu 

94%. 

Para 2019, a expectativa é aumento de até 10% no faturamento. Neste movimento de 

crescimento e diversidade de modelos de negócios físicos e digitais, temos como exemplo 

o Grupo Acerte, com a Quality Lavanderia e a Laundry 4 You, redes de lavanderias com 

diferenciais alternados. A Quality Lavanderia é especialista na limpeza de roupas 

especiais, enxoval de bebê, peças finas, peças delicadas, itens da casa, com planos, 

serviço de delivery e outros serviços que atendem as necessidade da família. Já a Laundry 

4 You é um modelo para condomínios, dedicado à limpeza Express de roupas do dia a dia 

com gerenciamento 100% online via aplicativo, substituindo o uso de fichas por cartões 
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individuais RFID. Seja online ou física, há ótimas experiências de consumo de serviços, 

acompanhando os diferentes comportamentos dos consumidores brasileiros. 

O comportamento do consumidor brasileiro no mercado têxtil 

Todo bom empreendimento começa a partir de uma análise do seu público-alvo. Por isso, 

é tão importante que as empresas do setor têxtil tenham conhecimento do 

comportamento do consumidor brasileiro. Dessa maneira, é possível entender quais são 

as suas necessidades, a fim de atendê-las e melhorar a satisfação dos clientes. 

Para conhecer melhor os seus consumidores, é interessante começar a analisar os 

costumes mais comuns da maioria das pessoas e, só então, passar a estudar as 

peculiaridades de cada grupo. Entender as motivações que levam tais pessoas a tomarem 

alguma decisão é fundamental para melhorar o marketing e o engajamento da empresa 

com seu público. 

O impacto das tendências de moda nos brasileiros 

As maiores tendências da moda surgem a partir da criação dos grandes estilistas, que 

mostram suas obras em passarelas mundiais e desfiles nos países mais influentes, como a 

SPFW (São Paulo Fashion Week), a Semana de Moda em Paris, entre várias outras. 

No entanto, a maioria do público consumidor não tem acesso direto a esses eventos. 

Desse modo, a transmissão das informações acontece por meio das publicações em redes 

sociais. 

Como o meio digital tem profunda influência no poder de compra de uma pessoa, torna-

se mais que necessário que os produtores tenham acesso a essas referências, estando 

atentos às novidades, a fim de produzir exatamente o que seus clientes procuram. 

A internet não estimula somente a decisão de compra nos indivíduos, como também 

propaga pensamentos e ideais que podem criar novos grupos e comportamentos. Isso 

nem sempre é maléfico e pode ser bem usado pelas empresas. 
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Por exemplo, a nova onda é o consumo consciente. Para isso, muitas pessoas estão a dar 

preferências às marcas transparentes, que mostram como seus produtos são feitos e qual 

o material usado. Com isso, o consumidor conhece mais os nomes que não utilizam mão 

de obra escrava, evitam testes em animais, colaboram com programas sustentáveis, entre 

outros ideais particulares. 

O comportamento do consumidor brasileiro durante uma compra 

Como visto, é comum haver um padrão de consumo entre uma nação, com o Brasil, não é 

diferente. Essas características em comum são úteis para prever o comportamento da 

população e utilizá-lo a favor dos negócios. 

Confira, a seguir, alguns padrões que se repetem frequentemente entre os consumidores 

brasileiros! 

Sazonalidade 

Uma das características de parte da cultura brasileira é a ausência da educação 

económica e de bons hábitos de compra. Desse modo, é possível perceber que existe 

uma espécie de sazonalidade no consumo da maioria da população, especialmente na 

classe média. 

Exemplos são as compras de fim de ano, a época de décimo terceiro salário, as férias e as 

festividades. Nesse período, é comum que as pessoas gastem mais, inclusive, acima do 

que têm. 

Já no começo do ano, há uma queda desse padrão, por conta das dívidas feitas nos meses 

anteriores. Assim, no decorrer do tempo, o nível de consumo torna-se mais regular, 

conforme as contas vão sendo quitadas. 

Atração por ofertas 

A intensidade de compras da população costuma aumentar durante as épocas de forte 

oferta. No setor de vestuário, isso acontece nas mudanças de estação, quando as lojas 

abaixam os preços de suas peças para trocar as coleções. 
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Por esse motivo, também é natural que as empresas que divulgam liquidações e 

promoções consigam que suas vendas aumentem em grande número em datas 

específicas, como Black Friday, Natal, Dia das Crianças, entre outros. 

 

 

Afiliação com marcas 

O consumo está muito associado ao status. As roupas, além de fazerem parte das 

necessidades básicas do ser humano, também são usadas como ferramentas de 

autopromoção. 

Dessa forma, é comum que o público consumidor apresente uma preferência por marcas 

mais famosas e conceituadas. Uma boa estratégia para a indústria têxtil é fazer parcerias 

com esses nomes ou apostar no marketing para aumentar a visibilidade da própria 

empresa. 

Busca pelo diferente 

Os produtos básicos e padronizados perderam lugar para aqueles que apresentam uma 

possibilidade de personalização. As pessoas estão cada vez mais querendo demonstrar 

seu próprio estilo com aquilo que é de seu patrimônio. 

A moda é o segmento comercial que mais sente esse efeito. Modelagens comuns 

deixaram de ser consideradas, enquanto que peças mais estilosas são mais compradas. 

Esse é um novo desafio para a indústria têxtil, por isso a necessidade de entender os 

desejos de seu público. 

Preferência por lojas de departamento 

As lojas de departamento conseguem oferecer praticamente tudo o que o consumidor 

brasileiro médio precisa, porém, num valor e formas de pagamento acessíveis. Esse canal 

tem a tendência de oferecer cartões próprios, possibilitando o parcelamento da compra. 
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Além disso, a personalização das peças tem sido uma das principais chaves para o seu 

sucesso. 

Receio com o e-commerce 

Embora o número de compras pela internet tenha crescido consideravelmente nos 

últimos anos, ele ainda não supera a preferência por estabelecimentos físicos. Essa 

evolução tímida aponta a insegurança do público com o comércio eletrónico, mesmo que 

ele esteja sendo muito impulsionado por influenciadores digitais. 

Enquanto os empreendedores dessa modalidade não arranjarem meios de evidenciar que 

comprar online é tão conveniente quanto ir a um shopping, a intensidade das compras 

online continuará crescendo na média atual. 

 

2.4.– Preferências de moda  
 

Seguindo as atuais tendências, a exigência do cliente com o mercado da moda se constitui 

em duas pautas: identidade e transparência. Produtos diversificados e personalizados são 

importantes, nesse momento, para que uma marca consiga alcançar a satisfação de seu 

comprador. 

O mesmo vale para a transparência da produção. As pessoas querem saber mais sobre o 

que estão consumindo, por isso, as empresas que oferecerem detalhes sobre as suas 

políticas e meios de confeção levarão vantagem nessa era da informação. 

Além disso, há também os elementos básicos que nunca deixam de estar nas preferências 

da população, como a qualidade do material, os preços acessíveis, a durabilidade do 

produto e o conforto na maneira de se vestir. 

Conhecendo o comportamento do consumidor brasileiro, é possível realizar um 

planeamento para melhor atender aos seus requisitos, ainda que nem sempre sejam 

explícitos. Portanto, percebe-se que investir nas tendências atuais é um dos principais 
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passos para fortalecer o empreendimento e ganhar reconhecimento perante a 

população. 
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3 – Colômbia 
 

3.1.– Retrato socioeconómico 
 

A Colômbia alcançará seu potencial de crescimento de 3,5% no próximo ano, à medida 

que a economia se recuperar totalmente, mas permanecerá vulnerável às pressões 

comerciais globais, disse Carolina Soto, nova membro do conselho do banco central. 

Soto concorda com a equipe técnica do banco que o produto interno bruto crescerá 2,7% 

este ano, disse ela à Reuters na terça-feira em sua primeira entrevista desde que 

ingressou no conselho em julho. 

“Estamos um pouco otimistas e achamos que poderia ser mais. Precisamos ver o que 

acontece no segundo semestre, se o consumo das famílias se recuperar um pouco mais, 

se os consumidores públicos continuarem impulsionando o crescimento ", disse o 

economista de 45 anos. 

"Acredito que se consolidará mais em 2019. Acho que cresceremos no mínimo 3,5%, se 

não mais, impulsionados por mineração, energia e construção", disse Soto em seu 

escritório em Bogotá. 

Embora a recuperação dos principais parceiros comerciais do país tenha sido favorável, os 

números de exportação da Colômbia são frágeis, especialmente com a revisão dos 

acordos comerciais dos Estados Unidos, disse Soto. 

“Sempre poderia haver eventualidades. Por exemplo, se essas tensões comerciais 

causarem uma nova queda nas exportações, ainda estamos vulneráveis em termos de 

exportações ", disse ela. "O preço do café não ajuda e ainda precisamos diversificar mais, 

e é aí que estamos vulneráveis". 

Soto, vice-ministro de finanças do governo anterior, disse que a inflação terminaria 2018 

em cerca de 3,3% e no próximo ano em 3,2%, um pouco acima da meta de longo prazo de 

3% do banco. 
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O banco manteve sua taxa básica de juros em 4,25% desde abril, depois de fazer cortes 

de 350 pontos base a partir de dezembro de 2016, numa tentativa de reforçar a 

recuperação económica. O PIB da Colômbia cresceu 1,8% em 2017. 

Soto, que se descreveu como ortodoxa e economicamente conservadora, não disse 

quanto tempo a taxa seria mantida. 

"Depende do restante dos fatores, mas, neste momento, se as condições não mudarem, é 

claro que a estabilidade na taxa deve ser mantida." 

Soto disse que, embora a Colômbia não esteja numa situação "caótica", sua posição fiscal 

continua sendo um dos principais riscos para a quarta maior economia da América Latina. 

O Ministério das Finanças disse que o país andino está a enfrentar um déficit 

orçamentário de US $ 8,6 mil milhões, apesar de Soto ter pensado que era menos. 

"O principal risco é fiscal - que perdemos credibilidade na gestão das finanças públicas", 

disse ela. 

Do lado da procura, o consumo total mostra melhora progressiva, com taxas anuais que 

passaram de 2,2% em 2017 para 2,9% e 3,2% no primeiro e segundo trimestres de 2018. 

Esse dinamismo é explicado principalmente pelo consumo das famílias2 / e pela maior 

confiança do consumidor observado nos últimos meses. Também está associado à 

expansão do consumo do governo (crescimento anual de 4,9% no segundo trimestre), 

explicado pelos gastos relacionados ao recente processo eleitoral e pelos dois censos 

nacionais realizados (população e moradia); e também a grandes despesas em nível local 

As exportações totais reais caíram 0,3% no primeiro trimestre, mas aumentaram 2,6% no 

segundo. Houve grandes aumentos na mineração (32,4% em dólares), principalmente em 

petróleo e carvão, mas as vendas de bens não primários também cresceram 14%. As 

exportações de manufaturados de produtos químicos, veículos e minerais não metálicos 

foram especialmente bem. As exportações agrícolas caíram 4,9%, com reduções especiais 

de café e banana. 
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As importações também se recuperaram, com um aumento real de 4,8% no segundo 

trimestre (e queda de 1,4% no primeiro trimestre), explicado principalmente por mais 

compras de máquinas elétricas e bens intermediários. Finalmente, os dados do PIB 

mostram um rápido crescimento em setores como serviços profissionais, administração e 

defesa pública e agricultura, enquanto a construção e a mineração são contratadas. 

A taxa de desemprego é mais alta na Colômbia do que na maioria dos outros países da 

América Latina, mas permaneceu relativamente estável durante o último ano. A taxa 

nacional foi de 9,5% em maio-julho de 2018, ligeiramente superior à do mesmo trimestre 

de 2017 (9,3%). E a taxa para as treze grandes áreas metropolitanas caiu de 10,8% para 

10,4% entre os dois períodos. O desemprego nas áreas rurais registou um aumento 

moderado de 4,9% para 5,1%. 

 

3.2.– Evolução do Retalho 
 

As lojas de moda, calçado e acessórios ocupam 35% da oferta total em centros comerciais 

do setor de retalho colombiano. 

Os centros comerciais colombianos começaram a aumentar sua ocupação devido à 

proximidade das festividades de Natal e Ano Novo, o que está a incentivar a alta procura. 

MANGO 

A empresa de moda espanhola anunciou duas novas aberturas. Uma das lojas possui uma 

loja com mais de 100 metros quadrados no shopping Gran Estación de Bogotá. Além 

disso, também confirmou a abertura de mais uma de suas lojas no shopping Viva 

Envigado. 

BIMBA E LOLA 
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A empresa espanhola possui um estabelecimento no shopping Parque la Colina e outro 

no complexo Andino, ambos localizados em Bogotá. 

Na América Latina, Bimba e Lola estão presentes em seis mercados: México, Chile, Peru, 

Venezuela, Costa Rica e República Dominicana. A empresa possui mais de 200 lojas em 

todo o mundo. 

 

CELIO 

A empresa de moda masculina francesa planeja lançar um novo estabelecimento em 

Medellín antes do final do ano. Com essa nova abertura, a empresa soma dez pontos de 

venda. 

Atualmente, a Celio opera com 500 lojas em seu mercado local e vende 35 milhões de 

produtos por ano em todo o mundo. 

 

MAC 

A loja de cosméticos MAC, de propriedade do grupo US Estée Lauder, está localizada no 

shopping Unicentro Bogotá, considerado o segundo maior grupo de distribuição de 

perfumes e cosméticos do mundo. 
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PAYLESS 

A empresa americana de calçado, que no ano passado passou por uma profunda crise 

económica, impulsionou seus negócios no mercado colombiano. 

A rede de lojas de calçado dos EUA lançou duas lojas nos centros comerciais Ventura 

Terreros e Viva Envigado. 

Após as novas inaugurações, o ano terminará com um total de 83 pontos de venda. 

PANDORA 

A joalheria dinamarquesa abriu sua primeira loja em Cali em 18 de outubro, com uma loja 

localizada no primeiro andar do Unicentro Shopping Center. 

A Pandora possui um estabelecimento no Shopping Andino de Bogotá e uma nova loja no 

shopping Galerias de Tlaxcala, no México. 

A empresa possui 10 lojas na Colômbia e está indo para as 80 lojas no mercado asteca, 

enquanto avança com seu desembarque no Equador e na Argentina. 

INVICTA 

A marca de relógios chegou à Colômbia em 2017 das mãos de seu parceiro local 

Kronotime. Recentemente, acrescentei um local no shopping Jardin Plaza de Cali, um 

espaço no Parque Arboleda de Pereira e um quiosque no Buenavista Shopping Center em 

Barranquilla. 

 

AMall & Retail, publicou como de costume nos últimos 5 anos The Fashion Map na 

Colômbia 2019, um estudo que nos permite entender quais são os principais atores do 

negócio de roupas em nosso país. Este documento atualiza empresários, executivos e 

profissionais sobre os eventos mais significativos desse importante setor económico do 

ano anterior. 
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A moda têxtil continua sendo a principal categoria presente nos centros comerciais, que 

participa do mix de locatários em cerca de 35%. Moda têxtil unissexo, moda infantil, 

roupas íntimas e moda esportiva compõem esta categoria, que será analisada nas 

próximas edições. 

Segundo o relatório da Inexmoda e Raddar, sobre o consumo de roupas no país 2018, os 

gastos nesse segmento aumentaram 4,65%, em comparação com 2017, situando-se em 

US $ 14,4 mil milhões, com desempenho melhor que o Crescimento económico. 

Segundo a Dane Monthly Manufacturing Survey (EMM), a produção de roupas cresceu 

em 2018 em 1,3%. A indústria da moda na Colômbia contribui com 1,13% do PIB e 

participa com 10,3% da indústria colombiana (têxtil, vestuário, calçado e artigos de 

couro). 

As exportações de vestuário em 2018 atingiram US $ 507.020 milhões, com um 

crescimento de 7,1%, sendo o mercado dos Estados Unidos o maior destino de vendas 

externas, com 34,8%. A CI Jeans, fabricante da marca Levi's Strauss, foi o maior 

exportador, com um valor de US $ 58,2 milhões. 

Por sua vez, as importações totalizaram US $ 783 milhões, com crescimento de 14,5%, 

sendo a China a origem dessas compras com 46,4%. As principais empresas importadoras 

de roupas em 2018 foram Zara, Koaj e Gef / Punto Blanco. 

O gasto per capita em 2018 atingiu US $ 293.642, com um crescimento de 4,11% e 3,77% 

em unidades. 

 

10 principais empresas 

As principais empresas do setor de vestuário faturaram US $ 3,95 mil milhões no ano 

passado, com um crescimento de 10,8%. 
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Dois eventos marcaram o desempenho dos principais players do setor. Por um lado, a 

ascensão de Koaj para o segundo lugar, melhorando 2 lugares em relação a 2017 e a 

chegada da H&M ao 8º lugar na lista. 

1.Crystal, a que vende mais 

Crystal SAS, dona das marcas Gef, Punto Blanco, Athletic e Baby Fresh Galax e Casino, é a 

principal produtora de moda têxtil em nosso país. Suas vendas atingiram US $ 728 mil 

milhões no ano passado, com um crescimento de 6% em relação a 2017. Possui uma 

ampla rede de distribuição com pontos de venda e franquias próprias, localizadas na 

América Central, Caribe e América do Sul. Possui 8 fábricas e 5 centros de distribuição na 

Colômbia. 

Encerrou 2018 com cerca de 250 pontos de venda, dos quais 30 estão no mercado 

internacional. O Punto Blanco opera na Costa Rica, Panamá, México, República 

Dominicana, Guatemala e Curaçao, enquanto a Gef atende aos mercados da República 

Dominicana, Guatemala, Curaçao, Costa Rica e México. Neste último, a principal cadeia da 

Crystal está presente nas lojas de departamento do El Palacio de Hierro. 

Atualmente, a Crystal emprega mais de 8.000 pessoas na Colômbia, além de gerar cerca 

de 1000 empregos indiretos e algumas contratações no continente. 

2. Permoda, a que mais cresce 

A empresa proprietária das marcas Armi, Pronto, BKul e Koaj ocupa o segundo lugar, com 

a maior venda de moda têxtil, com um crescimento extraordinário de 52%. Com efeito, a 

empresa apresentou uma receita de US $ 693 mil milhões, superando distintivos de moda 

colombianos como Arturo Calle e Studio F. 

A empresa que opera em mais de 200 lojas em 3 países Colômbia, Equador e Costa Rica. 

A Permoda, empresa nascida nos anos 80, lançou sua primeira empresa: Armi, voltada 

para jovens executivos. Nos anos 90, eles apresentaram a marca Pronto, destinada a um 

público moderno e urbano. Em 2002, estreou o B * kul, com roupas para adolescentes e, 
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em 2008, ele criou o KOAJ como uma fórmula para competir com os gigantes do fast 

fashion que chegaram ao país na época como Inditex e H&M. 

3. Grupo STF, aquele com maior expansão internacional 

O Grupo STF, proprietário das marcas Studio F, Ela e Top One, é a terceira maior empresa 

do setor têxtil da Colômbia. Suas vendas atingiram US $ 610 mil milhões, com queda de 

1,4%. O grupo possui 344 lojas e franquias próprias na América Latina, com presença em 

8 países e 96 cantos. Seus quase 4.500 funcionários produzem mais de 13 milhões de 

peças de vestuário por ano. 

No México, a empresa está perto de 70 pontos de venda, além dos conectores da cadeia 

de departamentos de Liverpool em cidades como Monterrey, Guadalajara ou 

Villahermosa. 

O crescimento do canal online já cobre 2% do total de vendas, sendo uma das prioridades 

para este ano, além de consolidar sua presença internacional em lojas de marca única e a 

expansão na Colômbia de sua linha STF Man e a abertura de 15 lojas de sua marca. Uma 

cadeia de baixo custo. 

4. Arturo Calle, o senhor da roupa masculina 

As receitas da Comercializadora Arturo Calle alcançaram US $ 462 milhões em 2018, o 

que a coloca em quarto lugar em tamanho no setor. Cerro no ano anterior, com 102 lojas, 

das quais 92 estão na Colômbia e as 10 restantes no Panamá, Costa Rica, Guatemala e El 

Salvador e com planos de entrar no mercado peruano em 2020. 

A empresa iniciou um processo de diversificação de seu portfólio por 4 anos com a 

incorporação de AC Kids, AC Leather, Colore e Signatura. Também no ano anterior, ele 

desenvolveu o canal virtual com resultados muito bons. 

A organização Arturo Calle gera 4.500 empregos diretos, além dos de suas fábricas 

associadas CO & TEX, FRAC e Baena Mora. 
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5. Zara com o melhor do franchisado Inditex 

A Texmoda, empresa operacional da franquia Zara da Inditex na Colômbia, ficou em 5º 

lugar como as maiores empresas do setor de retalho têxtil em nosso país. A empresa 

obteve um faturamento de US $ 448 mil milhões, com um crescimento de 7%. Em suas 12 

lojas. 

6. PatPrimo / Seven Seven 

Esta empresa, pertencente ao industrial têxtil Pepe Douer, é o sexto player de moda na 

Colômbia com as marcas PatPrimo e Seven Seven. 

Desde 1957, a PatPrimo, a renomada e tradicional marca colombiana, se posiciona como 

um ícone da indústria têxtil nacional. Em 2019, aos 62 anos da mão da terceira geração da 

Douer, eles estão no processo de dar uma aparência mais jovem e natural à marca. Por 

esse motivo, nos últimos dois anos, eles trabalharam de mãos dadas com renomadas 

figuras públicas da moda, como Andrea Serna e Julieta Piñeres, para que seus novos 

designs atendam às necessidades e expectativas de um público mais jovem. O ano 

anterior fechou com 116 lojas. 

Por seu turno, a Seven Seven, uma das marcas colombianas mais jovens do setor da moda 

fundada em 2012, alcançou cobertura nacional com 69 lojas. 

As receitas das duas marcas em 2018 atingiram US $ 252.243 milhões, com um 

crescimento de 13,9%. Seus ativos ultrapassam US $ 233 mil milhões. 

Leia também: Colômbia: esta é a moda top 10 do país, parte 1 

7. O negócio têxtil do Grupo Éxito 

O Grupo Éxito, é o sétimo player da indústria em nosso país. Vende cerca de 51 milhões 

de peças de vestuário por ano. Éxito, é a empresa responsável pela implantação dos 

negócios na Colômbia e nos países que operam na América Latina. Suas vendas no ano 

anterior alcançaram US $ 252.243 milhões, com queda de 27%. Possui uma operação 

composta por 84 oficinas localizadas em Antioquia, Cundinamarca, Vale do Cauca, Caldas, 
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Norte de Santander, Risaralda e Tolima, gerando cerca de 8.000 empregos. People, Bluss, 

Custer, Coquí e Bronzini (Bronzini Active) e Arkitect, são as marcas que lidam com essa 

marca. 

8. Mango / Chevignon 

Essas duas marcas de emblemas da moda têxtil são o oitavo ator da moda na Colômbia. 

Em 2018, eles registaram vendas de US $ 161.494 milhões, com um crescimento de 1,7%. 

A Mango representa o grupo espanhol que possui a marca como o segundo maior 

mercado da América Latina, atrás do Chile, que opera um total de 36 lojas. Por sua vez, a 

Chevignon, marca francesa fundada em 1979 por Guido Azoulay, que desde o início 

posicionou suas jaquetas de couro e jeans, com um estilo único, caracterizando o estilo 

dos pilotos americanos, completa o ano um total de 55 lojas. 

9. H&M 

Perto dos dois primeiros anos de operação em nosso país (maio de 2017), com apenas 4 

lojas no interior do país, seus resultados mostraram um desempenho destacado. Em 

2018, eles alcançaram vendas de US $ 146.495 milhões, com um crescimento de 53,8%, 

ocupando o 9º lugar no ranking nacional. 

Até 2019, a empresa abrirá três novas lojas no país. Um em Bogotá, no centro comercial 

Mayor, em Bogotá, e dois em Medellín, nos shopping Viva Envigado e El Tesoro. 

Considere como um desafio alcançar a capital da moda colombiana no final do ano, no 

vale do Aburrá. 

10. Bershka, a segunda marca Inditex na Colômbia 

A Bershka ficou em décimo lugar entre as marcas mais importantes no mercado da moda 

na Colômbia. Suas vendas registadas atingiram US $ 146.443 milhões, com um 

crescimento de 1,5% em suas 11 lojas. 
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3.3.– Perspetivas de consumo 
 

Um dos principais indicadores da economia colombiana é o consumo. Acontece que 

fevereiro foi muito bom para esse indicador no país. 

Isso decorre do relatório mais recente da Raddar, que representa um aumento de 4,3% 

em termos reais de gastos das famílias. Segundo Camilo Herrera, CEO da empresa, é o 

melhor registo nos últimos 38 meses. 

Conforme documentado pela Herrera, os gastos deste mês chegaram a US $ 58 mil 

milhões, com um crescimento nominal de 7,4% em comparação com o mesmo mês do 

ano passado. 

"Isso mostra um melhor desempenho no mercado, devido a mudanças nos salários, renda 

familiar, criação de empregos, estabilização da confiança do consumidor e inflação", 

afirmou Herrera. 

O consumo das famílias nos últimos anos surpreendeu as autoridades, especialmente no 

que se refere à Pesquisa de Opinião do Consumidor Fedesarrollo. 

Desde 2016, mostrou-se geralmente que os consumidores colombianos estavam vendo 

uma imagem bastante crítica sobre seu futuro e foi por isso que condicionaram suas 

decisões de compra. 

Em julho de 2016, o saldo de expectativas era negativo e permaneceu assim por quase 

três anos. Naquela época, a soma de fatores, como o fenômeno El Niño, a ameaça de 

blecaute, caminhões e uma nova reforma tributária que acabou a aumentar a taxa de IVA 

de 16% para 19%, significaram que muitos consumidores consideraram que não era. o 

momento de adquirir produtos e isso foi respondido na pesquisa da Fedesarrollo. 

Em meados do ano passado, o indicador Fedesarrollo novamente alcançou terreno 

positivo num mês. No entanto, quando houve uma nova reforma que buscava tributar 
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mais produtos da cesta familiar com IVA, as expectativas novamente caíram e registaram 

um saldo negativo na pesquisa elaborada por esse centro de análise económica. 

 

No entanto, em janeiro a tendência mudou, embora os resultados continuem a mostrar 

um saldo negativo neste estudo estatístico. 

A Pesquisa de Opinião do Consumidor Fedesarrollo pergunta aos entrevistados sobre as 

expectativas de um ano sobre questões económicas para as famílias, expectativas gerais 

sobre a economia e condições para aquisição de móveis, geladeira, máquina de lavar 

roupa e televisão. 

Por cidades, a pesquisa de janeiro revelou que o saldo mais negativo nas respostas dos 

consumidores foi apresentado em Medellín e Bucaramanga, enquanto o mais positivo 

correspondeu à cidade de Barranquilla, que teve o único registo positivo com 5,2%, 

menos de 11,1% ocorridos em dezembro naquela cidade. 

O consumo representa cerca de 66% do PIB colombiano e é por isso que o que acontece 

com esse indicador tem um impacto direto na economia. Esta notícia abre boas 

perspetivas para o que poderia vir em termos de produção e valor agregado. 

O consumidor colombiano tornou-se "omnicanal" 

A maneira de fazer compras de todos os tipos evoluiu nos últimos anos nas mãos dos 

avanços tecnológicos, e hoje os colombianos combinam consultas online, por telefone e 

visitas a lojas físicas ao tomar suas decisões de consumo. Essa é uma das principais 

conclusões de um estudo que levou em conta as tendências de mais de 1.100 internautas 

colombianos da Internet entre 2017 e 2018, por meio do YouTube e do Google Surveys, 

uma solução do Google Analytics 360 que oferece informações aos consumidores. 

Tudo não gira mais em torno da loja física, como costumava acontecer. As consultas 

online com intenção de compra aumentaram 69% nos últimos quatro anos. Além disso, 

os telemóveis continuam a ganhar espaço como uma das principais ferramentas para 
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solucionar as necessidades de informações dos utilizadores: em 2018, 70% das pesquisas 

com intenção de compra foram feitas a partir de telemóveis. 

Isso faz parte de uma tendência crescente de complementaridade entre métodos virtuais 

e físicos de consulta e pagamento. Assim, os compradores colombianos refletem cada vez 

mais as características do omnicanal, um conceito que também tem implicações no 

atendimento ao cliente, nas definições de estoque e nas estratégias de marketing, entre 

outros. 

Enquanto as consultas de produtos e serviços na Internet aumentam, nem todas as 

compras acabam sendo online. Os canais virtuais são projetados como aprimoradores da 

experiência no comércio físico: em geral, sete em cada dez colombianos que compram 

produtos de tecnologia, como telemóveis, televisores, computadores e tablets, primeiro 

fazem suas consultas online. 

46% dos compradores de tecnologia pesquisaram online primeiro e depois compraram 

seus produtos diretamente de um estabelecimento físico. 

As vendas em lojas assistidas por plataformas digitais são uma tendência que também se 

estende a outros segmentos. 31% dos compradores de geladeiras e máquinas de lavar 

roupa consultaram primeiro online e depois compraram pelos canais tradicionais. Da 

mesma forma, 31% dos compradores de móveis e 22% dos compradores de colchões 

pesquisaram primeiro online e depois compraram numa loja. 

Isso pode ser observado até no segmento de roupas e calçado. Embora sejam produtos 

que exigem "prova", para 38% dos consumidores de internet, faz parte do processo de 

compra. 

Outro indicador da crescente relevância que a digital cobra como fonte de informação e 

suporte para garantir uma transação, aponta que 6 em cada 10 colombianos confiam 

mais na comunicação online do que em outros canais ao tomar sua decisão de compra. 
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O relatório também revela características do perfil dos consumidores colombianos e a 

adaptação das práticas tradicionais: oito em cada 10 colombianos se dedicam a comparar 

preços online antes de comprar. Mas o critério mais importante para sua decisão final 

não é o preço, mas a qualidade; É a primeira coisa que eles procuram, acima da marca. 

É cada vez mais claro que os consumidores não reconhecem mais as fronteiras entre os 

canais ao procurar a melhor oferta. Da mão da tecnologia, o consumo evolui e avança 

para o omnicanal, com a rede como uma peça de referência crucial na compra de um 

produto, quer acabe a comprar online ou na loja física. 

O consumidor nem sempre é o mesmo. Fatores externos, como o avanço da tecnologia; 

ou internos, como a transformação de suas necessidades, fazem com que a pessoa que 

vai a um ponto de venda ou abre um aplicativo para comprar um produto ou serviço 

mude de ideia de um momento para outro. 

Aprender a ler que o consumidor é o desafio atual das marcas, uma tarefa na qual os 

estudos de tendências do consumidor que tornam empresas como a BrandStrat são 

essenciais. Uma das mais recentes foi justamente determinar as tendências de consumo 

para 2019 e 2020. 

“As marcas vivem para seus consumidores; se elas não se adaptam ao que o consumidor 

está a procurar, a marca morre. Eles não ouviram ou não entenderam o que o cliente 

queria e, se isso acontecer, não fazem parte do dia do consumidor ”, disse Giovanni 

Acuña, vice-presidente executivo e CEO da BrandStrat. 

O porta-voz acrescentou que, embora as tendências sejam definidas pelo mercado, as 

pessoas compram de maneira diferente, de acordo com suas necessidades. "As 

megatendências são determinadas pelo que acontece nos países mais desenvolvidos, ou 

seja, onde chega primeiro ou se torna mais rápido", afirmou. 

As seis mega tendências que o estudo determinou são: 
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1. De volta ao básico: um tipo de consumidor que aprecia a simplicidade das coisas, mas 

sacrifica a qualidade. "Os consumidores procuram produtos e experiências autênticos, 

afastando-se dos produtos materiais e genéricos", diz o relatório. 

2. Consumidor especialista: o que os compradores não sabem, eles descobrem e também 

exigem. “A pessoa pode deixar de ter várias dúvidas e conhecer todas as informações 

necessárias sobre o que estava a procurar, que está disponível facilmente e em menos de 

dois cliques. Os consumidores se alimentam das experiências de outros utilizadores e isso 

influencia sua decisão ”, explicaram. 

3. Influenciadores: justamente porque a principal influência de um consumidor é outro 

consumidor, é que os influenciadores são o canal ideal para as marcas se promoverem. 

"Esse fenômeno está ocorrendo principalmente em moda, beleza e tecnologia, mas 

espera-se que permeie outras categorias". 

4. Quero agora !: De acordo com a BrandStrat, eles costumam aceder aplicativos que os 

ajudam a organizar seu dia e economizar tempo. "Os avanços tecnológicos em redes (5G) 

e dispositivos potencializarão ainda mais essa tendência", diz o relatório. 

5. Limitando o mundo digital: Embora exista um profundo interesse no digital, os 

consumidores desejam estabelecer seus próprios limites e ser mais seletivos em suas 

atividades online. 

6. Consumidor consciente: quem procura produtos orgânicos, embalagens 100% 

recicláveis, evita o uso de sacolas plásticas, evita o uso de couro e pele, entre outros. 

De acordo com o Relatório Especial de Têxteis e Vestuário apresentado pela Inexmoda, o 

consumo de moda na Colômbia registou um aumento de 4% no acumulado entre janeiro 

e abril deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um volume 

de negócios de 8, 3 mil milhões de pesos (cerca de 2590 milhões de dólares). 

O relatório também detalha que Bogotá continua sendo o principal impulsionador das 

vendas de moda no país, com 45% do mercado, enquanto Medellín, Cali e Barranquilla 
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contribuem entre as três cidades em cerca de 30% do consumo. Embora o estudo não 

forneça dados oficiais, há uma procura crescente por moda nas cidades intermediárias e 

pequenas da Colômbia, ou seja, populações com menos de 500.000 habitantes. 

Além disso, segundo dados oficiais do Departamento Administrativo Nacional de 

Estatística (DANE), o IPC da moda não apresentou grandes variações este ano, mantendo 

intactos os preços ao público têxtil no país. 

 

Na entrega mais recente do comércio exterior da DANE, houve também um aumento de 

12% nas exportações de roupas e acessórios durante o mês de abril, o que gera 

esperanças no setor. 

Em geral, as perspetivas para a indústria da moda na Colômbia são melhores este ano do 

que em 2018, que foi um dos períodos mais complicados para o setor. São esperadas 

melhorias no segundo semestre do ano, impulsionadas pela maior confiança dos 

empresários em relação ao governo, maior estabilidade da economia e final do ano. 

Segundo a Inexmoda, a indústria nacional espera fechar com um aumento interanual de 

pelo menos 4% nas vendas de moda, o que significaria manter os resultados dos 

primeiros 4 meses ao longo do ano. 

De acordo com a análise do Mapa de Moda na Colômbia, realizada pela Mall & Retail no 

Estudo de Referência Competitiva de Marcas Atuais em Centros comerciais, onde analisa 

os principais atores do negócio de retalho têxtil na Colômbia, apesar da queda geral, no 

consumo no ano passado, o segmento de roupa íntima continua a crescer na Colômbia. 

Estima-se que o mercado nesta categoria alcançou US $ 3,68 mil milhões em 2017, com 

um gasto per capita anual de US $ 74.660, equivalente a 27% do total de gastos com 

moda têxtil. 

As 13 principais empresas de roupa íntima feminina da Colômbia faturaram US $ 1,1 mil 

milhões no ano passado, com um crescimento de 6,9% em relação a 2016. 
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A líder da categoria é Leonisa, cujo faturamento atingiu US $ 498.316 milhões, com um 

crescimento de 4,2%. 

Em seus 62 anos de história, concorre lado a lado com as grandes marcas do mundo, em 

cem países. Sua operação na Colômbia ultrapassa 50 pontos. Internacionalmente, está 

presente em grandes lojas de retalho nos Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, 

Alemanha, França, Itália e Portugal. 

O segundo lugar é ocupado por Lili Pink, cujo faturamento totalizou US $ 150.980 

milhões, 11,6%. Esta empresa possui uma rede de distribuição de 150 lojas, 15 franquias 

em 108 municípios em todo o país. Internacionalmente, está presente no Panamá, Costa 

Rica e Guatemala. 

O terceiro lugar é para La Feria del Brasier, cujas receitas em 2017 alcançaram US $ 

89.585 milhões em seus 67 pontos de venda, abertos em seus 35 anos de experiência. 

Diane & Geordi, com 109 pontos de venda na Colômbia e presença, Venezuela, Costa 

Rica, México, Porto Rico, Equador, Panamá, Espanha, Trinidad e Tobago e Estados Unidos, 

ficou em quarto lugar, com vendas de US $ 78.906 milhões. 

Menção especial para a Oysho da Inditex espanhola, cujo faturamento atingiu US $ 

12.102, com um crescimento de 35%. 

Roupa de banho 

Outra categoria com muita validade internacional é a moda praia, cujas vendas 

totalizaram US $ 20,1 milhões em 2017, um número que caiu 6,8% em relação a 2016, 

quando US $ 21,6 milhões foram alcançados. 

O colombiano Grupo Maaji é o principal ator nesta categoria, graças ao investidor da 

LVMH, cujas vendas em 2017 foram de US $ 44.973 milhões em suas 10 lojas na Colômbia 

e presença em 54 mercados. 90% de sua receita é feita no exterior e é aí que os Estados 

Unidos participam com 50% e 10% mantém o mercado colombiano. 
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Onda de Mar, é a segunda marca líder na categoria, cujas receitas atingiram US $ 26.842 

milhões com 35 pontos, das quais 23 lojas estão na Colômbia e 12 internacionais em 

Aruba, Panamá, México e Estados Unidos. 

Agua Bendita adicionou US $ 20.803 milhões e um crescimento de 17,5%, na atenção de 

50 países. 

 Outros jogadores importantes de uma categoria são Tania. St Even, Touche, Laura e 

Ellipse Lingerie. 

3.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

Os colombianos agora estreiam mais, mas preferem roupas baratas. Embora os gastos 

totais com vestuário continuem crescendo e totalizem US $ 20 mil milhões em 2018, o 

consumidor colombiano se tornou um caçador de promoções. 

Companhias aéreas de baixo custo, lojas de desconto especial, cadeias alimentares 

"invertidas" para o setor e forçando os concorrentes tradicionais a repensar as suas 

estratégias; promoções de cinema para envolver espectadores, academias de ginástica, 

hotéis, cosméticos e ONGs (alguns uma extensão do sistema bancário tradicional) que 

concedem empréstimos a pessoas não-bancárias ... 

A palavra "baixo custo" deixou de ser um fenômeno novo para se tornar cotidiano e 

passou a permanecer no país. Tão verdadeiro é que, de acordo com um estudo de 

Raddar, os colombianos fizeram 86% de suas compras em 2018 (US $ 657 mil milhões em 

pesos no total) aproveitando alguma promoção, uma quantia muito maior do que em 

2010, quando o valor não é excedeu 30%. 

E, embora no caso dos figurinos o número tenha sido menor em 7 pontos percentuais, a 

tendência é semelhante à geral: foi imposta a compra de roupas baratas que pesa cada 

vez menos no bolso (o gasto total desse item foi de cerca de US $ 20 segundo Raddar), 

que gera um consumo per capita de US $ 46.000. 
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Camilo Herrera, presidente da Raddar, admite que, embora essa situação represente um 

desafio para empresas e especialistas em marketing, os colombianos aprenderam a 

consumir e agora cuidam mais do bolso. 

"8 em cada 10 consumidores estão acima do nível de analfabetismo da moda", disse 

Herrera durante uma conferência na Colombiatex, observando que o colombiano se 

tornou um mercado para compradores efetivos, ou seja, conhecedores e promotores de 

promoções. . 

Segundo investigação realizada pela Inexmoda nas quatro principais cidades do país 

(Medellín, Cali, Bogotá e Barranquilla), foram detectadas quatro grandes sensibilidades 

que caracterizam o consumidor colombiano: as tradicionais têm presença de 

aproximadamente 53%, seguidas pelas urbanas com 29%, sexos com 10% e, finalmente, 

aqueles cientes com 9,5%. 

“Os números demonstram a importância de entender o empoderamento do consumidor, 

que é cada vez mais informado a escolher a opção que considera mais valiosa, deixando 

de ser um agente passivo que espera receber produtos oferecidos, mas é um agente ativo 

com poder suficiente para conseguir mudanças nas ofertas e até nas mesmas empresas, 

para atender às suas exigências e necessidades. ” 

 

Casa 

Muitas vezes recebemos muitas informações sobre os graves danos que o planeta está 

sofrendo; por esse motivo, a estética do mundo procura a produção de ornamentos, 

móveis e outros elementos decorativos para impactar o mínimo possível os recursos 

naturais. 

Então, em 2019, tudo natural será o protagonista da sua casa: pedras naturais, elementos 

artesanais e cores alusivas à natureza.  



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

211 

A gama de verdes e bege estará presente em todas as decorações domésticas. Seus 

espaços devem evocar madeira natural, plantas e verde pinheiro, porque os tons 

profundos serão os que dominarão no próximo ano. De fato, Night Watch ou verde 

escuro é a cor da estrela de 2019. 

De acordo com Diana Estupiñán, gerente nacional da Casaideas para a Colômbia "as cores 

frias também são uma opção atraente, pois os protagonistas são verde floresta, azul, 

violeta e toques de rosa frio que se encaixam perfeitamente em diferentes espaços". 

Por outro lado, segundo Patrimac, a madeira continuará a estrelar espaços sofisticados, 

seja pela mão de decorações em estilo escandinavo, estilo rústico, entre outras. 

Por fim, os móveis funcionais que permitem economizar espaço continuarão em 

tendência “Nos espaços dos pequenos, os organizadores são obrigatórios nas casas, pois 

permitem consertá-los de maneira fácil e rápida. Você pode usar um organizador vertical, 

que suporta até 10 quilos ou organizadores do tipo assento ”, disse Estupiñán. 

Para María Paula Zuluaga, designer de interiores da Pezeta Design, o desafio hoje na 

decoração é a criação de experiências. “Num mundo onde precisamos de abrigos de 

descanso e desconexão, não apenas o mobiliário com suas cores e formas, mas também 

os cheiros, os sons e as sensações de calor e conforto tornam-se obrigatórios quando se 

trata de intervir em qualquer espaço” . 

Influências internacionais 

Nessa ideia de harmonia nos lares, vêm recomendações de outras culturas. "Agora existe 

um híbrido de decoração entre a harmonia japonesa e o calor escandinavo com madeira, 

plantas e tecidos naturais", explica Zuluaga. 

Outra influência internacional que vem é o Mediterrâneo, evocando a placidez do mar 

com os vários tons de azul e também o tema africano, "um estilo eterno", observa 

Zuluaga. 
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Em geral, na decoração da casa, as novidades são enquadradas nos ambientes que 

evocam lembranças, de modo que a safra ainda é válida, assim como os azulejos e 

estampas que vêm à mente quando você pensa na casa dos avós. Aqui apresentamos 

várias propostas para você organizar sua casa ou esse espaço de tranquilidade com a 

recomendação desses especialistas. 

Industrial com toques vintage 

É o estilo mais reciclável de todos, com a ideia de cuidar do meio ambiente. A designer 

María Paula Zuluaga ressalta que pretende ser radical, escura e com materiais estruturais 

à vista. Possui linhas muito marcadas e o mobiliário vintage que pode ser repintado e 

intervencionado para adaptá-los ao seu espaço continua a tendência. 
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4 – Dinamarca 
 

4.1.– Retrato socioeconómico 
 

Segundo uma análise da Dinamarca, publicada anualmente pela Comissão da UE, a 

economia dinamarquesa parece estar em boa forma. 

O relatório (aqui em inglês) descobriu que o crescimento económico na Dinamarca tem 

uma média de 1,9% desde 2014 e que as reformas ajudaram um número recorde de 

pessoas a encontrar emprego. No entanto, a escassez de trabalhadores qualificados 

continua a dificultar o desenvolvimento. 

 “O ambiente económico favorável ajudou a reduzir o superávit em conta corrente e 

reduziu o nível de dívida das famílias - mas os desafios permanecem. As reformas do 

mercado de trabalho e das pensões ajudaram a elevar o número de pessoas empregadas 

a níveis historicamente altos ”, constatou o relatório. 

"No entanto, as empresas estão cada vez mais a dar conta da escassez de trabalhadores 

qualificados e o governo está a ficar para trás em suas metas para 2025 para impulsionar 

o crescimento da produtividade e a oferta de mão-de-obra" 

Obstáculos para lidar 

O relatório também descobriu que o crescimento económico deve desacelerar 

gradualmente para 1,5%, enquanto as finanças públicas devem ser equilibradas no 

próximo ano, antes de mostrar um superávit ligeiramente maior em 2020. 

E, no entanto, persistem desafios, incluindo encontrar o investimento necessário para 

trabalhadores qualificados, pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura de transporte, 

reduzindo as taxas de evasão de alunos e incentivando-os a escolher uma educação 

profissional, aumentando assim a empregabilidade de grupos vulneráveis. 
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“As coisas estão indo bem na Dinamarca. As finanças públicas estão em ordem e o 

emprego está num nível recorde. Desde a eleição parlamentar, o PIB da Dinamarca 

aumentou 118 mil milhões de coroas - o equivalente a 100 milhões de coroas por dia ”, 

disse o ministro das Finanças, Kristian Jensen. 

"À luz do que estamos vendo agora com a economia global, é uma boa notícia que a 

economia dinamarquesa está firme depois de vários anos com esse governo no 

comando". 

Se a economia global entrar em colapso, a Dinamarca terá muito pouco poder de fogo 

financeiro, mostra nova análise de DI. Os políticos devem considerar como aumentar a 

margem fiscal de manobra, diz o diretor de DI. 

É economia para manequins. Mais cedo ou mais tarde a crise financeira virá. Felizmente, 

é raro que as crises sejam tão graves e duradouras quanto a crise financeira de 2008. 

Mas, mais cedo ou mais tarde, a economia mudará. É por isso que os políticos 

dinamarqueses já devem garantir fundos suficientes para impulsionar a economia quando 

o acidente ocorrer. 

Essa é a conclusão de uma nova análise da Confederação da Indústria Dinamarquesa (DI), 

que examina como a Dinamarca está preparada para uma nova crise financeira. 

"O facto é que o governo tem significativamente menos opções para enfrentar uma 

recessão económica do que quando a crise financeira atingiu a Dinamarca", diz o diretor 

da DI Kent Damsgaard e acrescenta: 

“Reformas e iniciativas de crescimento após a crise financeira fortaleceram a economia, a 

prosperidade e o emprego da Dinamarca, para que, de várias maneiras, tenhamos hoje 

uma economia muito mais saudável. Mas em termos de ter dinheiro na bolsa pública para 

estimular a economia durante as recessões - lá estamos mal equipados. E dado que as 

taxas de juros já são negativas, os dinamarqueses não devem contar com mais cortes nas 

taxas. ” 
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A mensagem de Kent Damsgaard para os políticos é clara: 

“Peço aos políticos que considerem como aumentar a margem fiscal agora, enquanto os 

tempos ainda são bons. É enquanto a economia está indo bem que precisamos nos 

preparar para tempos difíceis. Não menos importante, porque estamos numa situação 

histórica em que os instrumentos de política monetária são usados com as taxas de juros 

no fundo do poço em seis anos, para uma recuperação europeia. ” 

Taxas de juros mais baixas ajudam a impulsionar a economia 

A análise da DI mostra que a queda nas taxas de juros após a crise financeira aumentou a 

atividade económica em aproximadamente nove por cento. Isso significa que, sem as 

baixas taxas de juros, hoje a Dinamarca teria um PIB inferior em 185 mil milhões de DKK e 

155.000 menos pessoas em empregos. 

É improvável que esse impulso à economia possa se repetir se uma nova crise financeira 

ocorrer - pela simples razão de que as taxas de juros já são negativas, observa DI. 

Isso deixa os políticos com a opção de injetar mais dinheiro na economia por meio de 

uma política monetária mais relaxada. Mas aqui também as coisas estão sombrias, de 

acordo com o DI. Há apenas um superávit real relativamente pequeno e um pequeno 

déficit estrutural - e, além disso, os dois saldos estão sujeitos à Lei de Estabilidade e 

Crescimento da UE e à Lei de Orçamento da Dinamarca, que impõem limites estritos aos 

déficits. 

"Em resumo, isso significa que não há muito poder de fogo financeiro economizado caso 

uma nova crise aconteça. Isso pode ter consequências graves, porque é precisamente em 

tempos de crise que a economia exige estímulos governamentais ”, afirma o diretor Kent 

Damsgaard. 

Ele também observa que, em conexão com a crise de 2008, foi decidido complementar a 

política fiscal tradicional mediante o pagamento de fundos poupados por meio do plano 
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de pensão especial e do Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Mas esse dinheiro pode, por boas 

razões, ser usado apenas uma vez. 

“Em resumo, a margem de manobra em caso de uma nova crise ou mesmo apenas de 

uma recessão regular é extremamente estreita. Isso é lamentável numa situação em que 

tivemos vento económico nos últimos anos ", diz ele. 

A Dinamarca é uma das economias ricas da Europa, com seu PIB per capita entre os mais 

altos do mundo. Os 5,7 milhões de habitantes da Dinamarca desfrutam de altos padrões 

de vida numa economia moderna, com todos os avanços sociais e tecnológicos em vigor. 

A taxa de desemprego é inferior à média europeia. O país promove práticas comerciais 

abertas e implementou muitas reformas nos regulamentos e políticas de investimento. O 

país está a recuperar bem dos efeitos da desaceleração económica europeia que o atingiu 

fortemente, principalmente devido às políticas comerciais e comerciais abertas com os 

países estrangeiros. De acordo com a previsão de 2017-2022, o setor de retalho na 

Dinamarca deve crescer a um CAGR de 2,3%. 

O segmento de roupas e calçado do setor de retalho é o terceiro maior em termos de 

valor de vendas. As vendas atingiram Kr 40,6 mil milhões em 2017 e devem chegar a Kr 

43,9 mil milhões em 2022. As marcas de moda dinamarquesas são famosas 

mundialmente por seus estilos de design moderno. Muitos fatores contribuíram para o 

crescimento desse segmento. Houve um aumento na consciencialização das tendências 

globais da moda e na exposição global às marcas nativas. O conjunto de consumidores 

desfruta de bons padrões de vida e, com o aumento da renda, a renda disponível 

aumentou. A maior procura no segmento ainda é de moda e calçado femininos. Um 

aumento no número de mulheres trabalhadoras e a exposição nas redes sociais têm sido 

os fatores que contribuem para essa procura. 

No entanto, o mercado está a testemunhar uma mudança nas vendas das lojas físicas 

para os mercados online. Embora as lojas físicas - principalmente as lojas especializadas - 

ainda estejam à frente das lojas online, a diferença entre ambas está diminuindo 

rapidamente. Existem alguns fatores principais que impulsionam essa mudança. O 
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primeiro é a ampla gama de produtos disponíveis numa única plataforma. Mais e mais 

grandes marcas globais estão vendendo online para alcançar o maior público. Suas 

estratégias de marketing também são planejadas em torno das vendas online. Outro é o 

fator de preço, grandes descontos e preços competitivos são um benefício para os 

consumidores; e, por fim, a conveniência oferecida pelos serviços extras fornecidos pelos 

vendedores online. Além disso, com o aumento do número de smartphones, a 

penetração nos mercados online aumentou e espera-se um bom crescimento durante os 

períodos de 2017-2022. Mas, por enquanto, as lojas especializadas têm presença no 

mercado, embora tenha havido um declínio nas vendas totais de canais. 

O vestuário e calçado na Dinamarca tiveram um crescimento moderado nas vendas em 

valor em 2018, após um aumento constante no período analisado. Dois dos principais 

fatores que impactaram positivamente o desempenho aprimorado foram a crescente 

população dinamarquesa e a economia em expansão, com forte crescimento do PIB, 

baixa taxa de desemprego e baixa inflação. 

A forte tendência de saúde e bem-estar continua a resultar num número crescente de 

dinamarqueses a tornarem-se mais ativos fisicamente. Isso pode ser observado tanto no 

vestuário quanto no calçado, onde os produtos de desporto tiveram um forte 

crescimento. 

Os dois gigantes do vestuário Bestseller e H&M Hennes & Mauritz continuaram a liderar 

vestuário e calçado na Dinamarca em 2018. O best-seller manteve sua liderança em 

termos de valor em relação à H&M Hennes & Mauritz durante o período em análise, 

embora a liderança tenha diminuído à medida que a H&M Hennes & Mauritz continuou a 

crescer em popularidade. 

As compras online de roupa e calçado tornaram-se cada vez mais populares entre os 

consumidores dinamarqueses durante o período em análise. A natureza conveniente do 

retalho na Internet, combinada com condições cada vez mais generosas, como frete grátis 

e devoluções, continua a atrair consumidores dinamarqueses online e a garantir o forte 

desenvolvimento do retalho na Internet de roupa e calçado. 
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Espera-se que o vestuário e o calçado na Dinamarca tenham um crescimento moderado 

nas vendas em valor ao longo do período de previsão, à medida que vários fatores se 

movem em direções opostas. A melhoria da economia dinamarquesa, que deve ter um 

sólido crescimento do PIB lido e uma taxa de desemprego em declínio durante o período 

previsto, levará a um aumento nas despesas dos consumidores. 

Copenhaga - junto com Seul e Cidade do México - se tornou o mais recente centro 

criativo a ganhar reputação no Instagram. O senso estético único dessas cidades, o 

orgulho cultural e a inovação inovadora estão a atrair visitantes – juntando-se à lista de 

destinos chiques para a geração do milénio num mundo cada vez mais interconectado. 

O restaurador Frederik Bille Brahe, fundador do Apollo Bar e do próximo Café Atelier de 

setembro, disse que a mídia social ajudou a comunidade criativa de Copenhaga a 

prosperar. "A geração antes de mim teve que viajar, eles tiveram que se mudar para 

Paris, Nova Iorque ou Londres", disse ele. “Com as redes sociais, as pessoas agora são 

capazes de comunicar o sucesso num nível mais amplo - chamou a atenção para 

Copenhaga de uma maneira que agora podemos viver na Dinamarca e fazer parte de um 

mercado internacional. Começa-se a ver novos centros. ” 

A atenção gerada por Copenhaga vai além de apenas roupa de marca; o estilo de vida 

dinamarquês encapsula muitos dos comportamentos da moda de nosso tempo - com 

alimentação saudável, ciclismo, atenção plena, moda confortável e uma atenção 

acolhedora ao design de casas, tornando a cidade uma aspiração. 

Hygge (pronuncia-se hoo-gah), um termo dinamarquês que denota aconchego, nos 

últimos cinco anos se tornou um fenômeno internacional, adicionado ao Oxford 

Dictionary em 2017. Fora da Dinamarca, o termo ficou distorcido, tornando-se um termo 

genérico para decorar com um certa consideração - levando ainda mais o país a uma 

posição de influência estética. 

Nos EUA e em partes da Ásia, a garota dinamarquesa "It" começou a atrair um nível de 

atenção semelhante ao fenômeno "French Girl". Procuradas por sua abordagem 
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indiferente à moda, mulheres como Emma Leth, Pernille Teisbaek e Trine Kjær 

acumularam centenas de milhares de seguidores no Instagram, as suas fãs preocupadas 

com o estilo a clamarem por um vislumbre dos seus hábitos de beleza e estilo de vida. 

Com quilômetros de ciclovias e um sistema económico que estende serviços gratuitos de 

educação e assistência médica a seus cidadãos, a Dinamarca criou uma tradição utópica - 

criando rapidamente uma obsessão internacional pela cultura, design e personalidades 

dinamarquesas. O país, com uma população de 5,6 milhões, agora recebe cerca de 20,6 

milhões de visitantes por ano - com esse número projetado para crescer 3,9% ao ano. 

As indústrias da moda, arte e design ganharam velocidade logo depois - estabelecendo 

uma comunidade criativa interdisciplinar e unida. A atitude distintamente amigável e não 

competitiva do grupo é o efeito escoamento, dizem alguns, da vida vivida numa 

sociedade equilibrada. 

A Dinamarca classificou-se entre os três principais países do Índice de Felicidade Mundial 

nos últimos sete anos consecutivos e tem a segunda menor taxa de pobreza do mundo, 

de acordo com o índice da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico. 

O sistema de assistência social do país, segundo alguns, encorajou os que têm 

criatividade. 

"Na verdade, é mimado poder pensar: 'Quero ser uma pessoa criativa - quero criar algo.' 

Isso é um privilégio louco", disse a designer de joias Sophie Bille Brahe sobre a 

mentalidade local, onde o estado cobre escola e assistência médica, bem como subsídios 

habitáveis para aqueles cujos salários caem abaixo de um certo limite. 

Essas circunstâncias, aliadas à conectividade global de hoje, levaram a uma espécie de 

divisor de águas de projetos criativos baseados na capital dinamarquesa - agora 

inundados com novas marcas, cafés, boutiques, galerias, chefs e artistas. "Os 

componentes sempre estiveram lá - tivemos a estrutura de uma sociedade muito 

equilibrada, com muitas pessoas confiantes e contentes. A cena gastronômica 

desempenhou um papel importante para nós com Noma e seus derivados. Depois 
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tivemos algumas séries de TV, alguns ótimos atores - não é que apenas uma lâmpada se 

acendeu. Muitas coisas reunidas ao mesmo tempo chamaram muita atenção para 

Copenhaga ”, disse Nicolaj Reffstrup, cofundador da Ganni, à WWD enquanto estava 

sentado no showroom da marca. 

"O mundo parece estar a ficar louco e, de maneira geral, a Escandinávia é um dos poucos 

lugares calmos", acrescentou. 

 

Scandi 2.0 

Numa reação contra décadas de design minimalista, Copenhaga está a avançar com uma 

nova marca de excentricidade - criando um visual às vezes chamado de Scandi 2.0. 

Esse movimento colorido e expressivo é evidente em todo o espectro das artes - como os 

acessórios domésticos disponíveis para compra no empório de interiores Hay House; 

arranjos florais de designers como Poppy Kalas e Christian Ravbak que estão em exibição 

em restaurantes em Copenhaga; agasalhos por Saks Potts; grampos de cabelo de cores 

doces na loja Pico e luminárias de vidro soprado à mão e bugigangas da artista Helle 

Mardahl. 

O sucesso da Ganni - uma marca cujo design arrojado e moderno rendeu um 

investimento majoritário do fundo L Catterton, associado à LVMH - pode ser atribuído ao 

desejo de seus fundadores de um novo paradigma no design escandinavo. “Lembro que 

estava a viajar muito e as pessoas diziam: 'Você é da Escandinávia; você deve ser 

andrógino. Eu não conseguia me reconhecer nisso ou em meus amigos. Eu senti como se 

algo estivesse a faltar em Copenhaga e havia outra maneira de se vestir e de ser 

escandinavo. Eu queria mostrar isso ", disse o diretor criativo da marca, Ditte Reffstrup. 

Essas histórias podem ser ouvidas nos estúdios de design de Copenhaga. Mardahl, uma 

ex-designer de moda e artista plástica que treinou na Central Saint Martins, 

recentemente teve sucesso com sua linha de produtos de vidro “Bonbonniere”, que já 
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esgotou. Embora pequenos, os pratos de doces encapsulam o movimento Scandi 2.0 com 

cores incomparáveis, formas livres e ar de refinamento casual. 

Mardahl caracterizou a recente mudança na impressão de estilo da Dinamarca, dizendo: 

“A cor da parede interior na Dinamarca era branca há anos e anos. Nós viramos isso de 

cabeça para baixo. Todo mundo tem rosa e cor na parede agora. Acho que estamos a 

começar a ficar um pouco orgulhosos aqui e acreditar no estilo que está sendo criado. 

Todos gostamos de coisas muito parecidas e estamos orgulhosos da influência que isso 

tem sobre as pessoas. ” 

“Tudo aqui era muito minimalista e agora há uma nova chance com garotas como Saks 

Potts e eu. Gostamos de criar nossas próprias regras sobre como queremos nos expressar 

no cenário da moda ”, disse a estilista Emilie Helmstedt, que mora no bairro de Freetown 

Christiania, em Copenhaga - uma comunidade anarquista criada em 1971 - e que este ano 

levou o Prêmio Magasin du Nord Fashion de design emergente. 

Existem inúmeros outros jogadores no movimento Scandi 2.0: o fornecedor de roupas de 

cama Tekla; joalheiro de ourives Orit Elhanati; estilista Stine Goya; revendedores de 

vintage Paloma Vintage, Jerome Vintage e Time's Up Vintage; empório de design de 

interiores O apartamento; a casa de cerâmica Tina Marie Copenhagen e cafés arejados 

como Mirabelle e Sonny - todos a trabalhar juntos para criar uma nova identidade. 

Uma indústria da moda em ascensão 

Copenhaga tornou-se uma cidade notavelmente hospitaleira para as empresas de moda 

em ascensão - principalmente considerando o número de empresas há dez anos. Marcas 

como Cecilie Bahnsen e Saks Potts estão entre as marcas que estão subindo rapidamente 

nas fileiras, com as melhores lojas multimarcas de Copenhaga numa corrida para 

descobrir novos talentos. Eles pagam aos designers locais um adiantamento de 50% em 

seus pedidos para ajudar a financiar os custos de produção - ajudando a nutrir os rótulos 

à medida que eles decolam. A cada temporada, a Copenhagen Fashion Week atrai mais 
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visitantes - com nomes maiores e editores internacionais reunindo-se para conhecer os 

novos talentos da cidade. 

A marca de Bahnsen, finalista do Prêmio LVMH de 2017, foi desenvolvida como alta 

costura em que você pode andar de bicicleta. “É alta costura e tem muitos trabalhos 

manuais, mas mesmo sendo um lindo vestido de seda, você pode pular na bicicleta - não 

é minimalista, é não por cima; é apenas no meio ", disse o designer sobre suas volumosas 

criações femininas. 

 

Embora Bahnsen tivesse trabalhado para designers em Londres e Paris, quando chegou a 

hora de começar sua própria marca, ela decidiu voltar para sua terra natal, a Dinamarca. 

“Estudei em Londres e trabalhei em Erdem e com Galliano em Paris. Eu queria voltar para 

a Dinamarca e estabelecer uma marca de moda dinamarquesa. A Dinamarca é conhecida 

pela arquitetura e móveis, mas não pela moda. Eu queria começar uma marca de luxo, 

levando o romance de Paris, a ousadia de Londres e o minimalismo da Dinamarca para 

fazer algo diferente e internacional ”, disse ela sentada em seu estúdio ensolarado, 
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situado numa pacífica rua de tijolos perto da hidrovia Øresund dividindo a Dinamarca e a 

Suécia. 

"Acho que, por causa do Instagram e das redes sociais, você pode iniciar uma marca em 

qualquer lugar", acrescentou Bahnsen. “A ideia de estar em Paris, Londres ou Nova 

Iorque não é tão importante quanto antes, porque você pode ser visto em qualquer 

lugar.” Mantendo as coisas locais, Bahnsen colaborou com Margrethe Hjort Hay, de 14 

anos - filha dos fundadores da Hay House. - em bordados frisados personalizados para sua 

coleção primavera 2019. 

Na cidade famosa por seus contos de Hans Christian Andersen, é estranho que muitos dos 

designers da Dinamarca - de Sophie Bille Brahe a Orit Elhanati - citam as histórias como 

um elemento de seu sucesso. Helmstedt, por exemplo, lançou sua linha para a primavera 

- com uma variedade de pijamas de seda listrada com doces e caftans para serem usados 

nas ruas. Foi o enredo e a sensibilidade do tipo país das maravilhas, ela disse, que 

chamaram a atenção das pessoas. 

"Helmstedt Studio é uma sala que eu criei para os sonhos - é um conto de fadas que não 

existia antes, um universo que eu crio", disse ela. A coleção de estréia de Helmstedt foi 

inspirada num conto de fadas no qual um garoto mergulha em sua banheira para 

descobrir um oceano mágico. Seu desfile foi encenado com serpentinas de peixes macios, 

uma variedade de sedas oceânicas estampadas, chapelaria que embaçava a linha entre o 

chapéu de balde e a touca de banho e a parte superior do biquíni de concha de vieira. 

"São formas realmente simples, não meticulosamente feitas, mas são emoções, padrões e 

cores - eu sempre me interessei por isso", disse Maj Husted Werner sobre a coleção de 

Helmstedt, que ela comprou para Holly Golightly e pretende promover fortemente para 

sua clientela . A loja tornou-se um destino para o estilo de Copenhaga, com os moradores 

da cidade vigiando seu inventário como um marcador de etiquetas promissoras. 

Mas nem todo mundo está interessado em se juntar à camarilha de Copenhaga. Entre na 

relativamente nova designer de moda Sofie Sol, que lançou sua linha de roupas em 2017, 
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com um estilo de flouncy único feito em mais de 50 tecidos peculiares de estoque morto. 

Sua coleção foi comprada pela loja Mads Nørgaard dois meses após sua graduação na 

faculdade e agora é realizada em lojas em toda a Dinamarca, bem como em seu próprio 

site de comércio eletrónico lançado recentemente. 

Enquanto Sol freqüentou a escola de moda em Copenhaga e conhece bem as 

assombrações da cidade, ela faz manobras fora de sua rede criativa - preferindo iniciar 

uma nova comunidade. "Não faço parte dessa equipe - há um circo em Copenhaga", disse 

a designer, que emprega seus amigos da universidade. “Eu os conheço com certeza. 

Estivemos nas mesmas festas, é ótimo também olhar para as pessoas de longe. É super 

fácil fazer parte da equipe aqui. Eu só quero fazer as coisas um pouco diferente. ” 

 

4.2.– Evolução do Retalho 

Nenhuma marca saiu de Copenhaga tão notavelmente quanto a Ganni. Enquanto muitos 

argumentam que a Copenhagen Fashion Week está subindo nas fileiras de importância 

no reino das semanas internacionais menos conhecidas da moda, a marca 

contemporânea pronta para vestir Ganni se tornou a favorita das fashion girls por suas 

malhas grossas de cores doces e suéteres. vestidos florais da pradaria muito antes que 

alguém realmente visasse o CPH. As chances são de que, se você mora numa das 

principais cidades dos EUA, pode encontrar o Ganni em sua boutique indie local da 

maneira mais fácil possível em seus e-tailers em massa favoritos online. E considerando 

que a marca é bastante omnipresente no Instagram, nem sequer é um exagero dizer que 

a Ganni está em todo lugar. 

Mas, com o mercado de moda dinamarquês a ganhar cada vez mais força a cada 

temporada, não podemos deixar de questionar quem será o próximo a entrar em cena; 

quais outras marcas dinamarquesas vão subir para o cenário global - ou, melhor ainda, 

assumir nossos feeds do Instagram - da mesma forma que Ganni? Felizmente, não faltam 

opções, mas há algumas em que apostamos muito. Por suas práticas de sustentabilidade, 
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preços justificáveis e estampas florais dignas da Insta, prontas para rivalizar com as do 

bom e velho Ganni, estas são algumas das etiquetas que têm potencial para ser a próxima 

marca dinamarquesa. 

  

STINE GOYA 

A moda dinamarquesa pode ocasionalmente parecer um mar de mesmice - vimos 

inúmeros New Balances e casacos de casulo enquanto estivermos lá -, mas Stine Goya 

está disposta a fazer qualquer coisa para se destacar. Com vestidos de tule prontos para 

festa, estampas barulhentas e enfeites intrincados, é para aqueles que querem ser 

notados (mas não querem parecer que foi preciso algum esforço). Para sua apresentação 

no CPHFW, a marca realizou uma performance de dança para um único saxofonista ao 

vivo e, além de girar, os modelos pisotearam, riram, abraçaram e profundamente 

inalaram para criar um palco de captação de atenção do inspirado em Palazzo, em 

camadas e impresso roupas em ação. Com esses tipos de truques na manga, Stine Goya 

sabe como jogar para a geração do Instagram, mantendo sua abordagem única. Fale 

sobre uma lufada de ar fresco. 

 

J LINDEBERG 

Com a tarefa de pegar uma marca escandinava que era buzzy há cerca de 20 anos e 

torná-la legal de novo, o jovem e novo diretor criativo de J Lindeberg, Jens Werner (cujo 

fundo inclui Adidas, Y-3 e Tory Sport) geralmente acessa os arquivos da marca ponto ideal 

entre roupas esportivas modernas e nostalgia do final dos anos 90. Polvilhada com 

algumas alfaiataria afiada, invenções inesperadas e colaborações nervosas com seus 

amigos-fotógrafo (mais recentemente Susie J. Horgan), a marca oferece um ponto de 

entrada mais digerível para uma estética Demna Gvasalia ou Raf-at-Calvin, e certamente 

está a respirar nova vida na marca, atualmente armazenada em mais de 35 países em 

todo o mundo. 
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MUNTHE 

Rapidamente a entrar no guarda-roupa de influenciadores como Anaa Saber e Stephanie 

Broek, o pronto para vestir descontraído da Munthe é tão fácil de combinar quanto a 

aparência facilmente em camadas de Ganni. Para contextualizar, um colete estruturado 

foi colocado sobre uma abotoadura de tamanho grande e uma calça de treino no desfile 

da marca CPHFW e coberto com um chapéu de balde, sem dúvida o grampo de qualquer 

garota Ganni da temporada. Mas seus sofisticados vestidos de camisa e grampos 

elevados, de trench coats a calças, permitem que você o coloque em camadas sem se 

sentir como um jardim de infância. É apropriado para o trabalho e fácil de usar, mas ainda 

assim é a quantidade certa. 

 

DESIGNERS REMIX 

No frenesi do último dia do CPHFW, o Designers Remix decidiu fazer uma pausa para uma 

discussão sobre sustentabilidade ao lado de sua coleção do FW19 chamada "Do lixo ao 

guarda-roupa". Além de looks feitos de poliéster reciclado, lã e algodão, a Arizona Muse 

foi a convidada da marca, para discutir como seu conhecimento de sustentabilidade a 

afetou como consumidor e o que todos podemos fazer para manter a moda divertida e ao 

mesmo tempo minimizar o impacto no planeta. O rótulo está claramente abrindo 

caminho para que outras marcas de Copenhaga sigam o exemplo, dando-se um prazo de 

2020 para encontrar tecidos sustentáveis preferidos para tudo o que produz, ou o estilo 

está fora de moda. Esse é o tipo de mensagem com potencial para captar grande vapor 

em todo o mundo, numa época em que a atenção está mudando da moda rápida para 

hábitos mais sustentáveis. 

 

HOLZWEILER 
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Pode-se argumentar que parte do sucesso da Ganni se deve ao seu novo estilo em suas 

imagens de comércio eletrónico, campanhas e muitos editores e blogueiros de moda que 

ostentam seus estilos online. Se alguém está seguindo o exemplo dessa capacidade, é 

Holzweiler: nesta temporada, seu programa foi estilizado por Alex Carl, que estilizou 

lenços e fatos de banho de uma maneira que deixou os frequentadores do programa 

fazendo anotações mentais para tentar em casa. E, além disso, mesmo que o desfile não 

permitisse telefones, os looks obrigatórios ainda chegaram ao Instagram depois do fato. 

Considere que um selo de aprovação. 

 

4.3.– Perspetivas de consumo 
 

Após um desempenho relativamente ruim na parte inicial do período analisado e nos 

anos anteriores, a roupa feminina teve um desenvolvimento mais positivo na última parte 

do período analisado. Dois dos principais fatores por trás desse crescimento é a melhoria 

da economia dinamarquesa, que levou a um declínio nas taxas de desemprego e ao 

aumento da despesa do consumidor e à crescente população, o que levou ao crescimento 

da base de consumidores à medida que a população feminina adulta aumentou. 

As marcas de moda dinamarquesas sustentáveis existem há um tempo, e o número 

continua a aumentar, com marcas como Aiayu e Care By Me fabricando roupas femininas 

com materiais naturais. No entanto, uma nova geração de marcas dinamarquesas está 

agora dando um passo adiante quando se trata de produção ética. 

A Bestseller e a H&M Hennes & Mauritz continuaram liderando a moda feminina na 

Dinamarca em 2018, com a Bestseller mantendo uma liderança estreita em termos de 

valor. No entanto, a liderança mantida pelo Bestseller diminuiu durante o período em 

análise, à medida que a H&M Hennes & Mauritz continuou a crescer em popularidade. 

A moda feminina de marca própria na Dinamarca está disponível principalmente em 

hipermercados como Bilka e Føtex, e detém apenas uma pequena participação de valor 
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na moda feminina. Observou apenas um aumento marginal de participação no período 

analisado. 

4.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

A “It girl” dinamarquesa - com as suas roupas vintage, ténis de corrida e casaco de pele 

pastel - é o equivalente de Copenhaga às meninas do Harajuku de Tóquio - uma 

embaixadora de estilo urbano altamente visível. Nos últimos cinco anos, ela se tornou 

uma sensação online para a Dinamarca - chamando a atenção da imprensa internacional 

em busca de frescor visual. 

Essas mulheres, como Emma Leth, uma musa e atriz de Balenciaga, ou Rosemarie Vind, a 

filha de uma ex-dama da corte real, galivante nas grades da página de descoberta do 

Instagram - muitas vezes vestidas com marcas de moda caseiras como uma peça adicional 

de Ecossistema criativo e solidário de Copenhaga. 

Enquanto os espectadores ficam perplexos com a abordagem inventiva da Dinamarca ao 

estilo, grande parte disso está simplesmente enraizada na praticidade. Num país que 

frequentemente atinge temperaturas extremas e onde o ciclismo é o principal meio de 

transporte, a moda não chega às custas do conforto e calor. Geralmente envolve uma 

mistura de cores vivas e pastel, achados vintage e um acessório de cabelo ornamentado - 

trabalhado num conjunto, incluindo calças largas e ténis de desporto. 

“As raparigas dinamarquesas tinham uma maneira colorida e fria de se vestir com 

camadas e ténis e acho que outras pessoas viram isso como uma maneira interessante e 

indiferente de se vestir. Na Dinamarca, pedalamos por toda parte. Precisamos de calças 

confortáveis, um suéter e um cachecol, e de alguma forma esse estilo se transformou em 

algo maior ”, disse a modelo Caroline Bille Brahe, que trabalhou com Chanel e Valentino e 

recentemente abriu uma loja pop-up vintage - CBN Vintage - na parte de trás do café do 

marido, Atelier September. 
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Seu casamento de verão - com sua frota de vestidos de confeitaria de Cecilie Bahnsen e 

um passeio de barco no Canal Nyhavn - foi um caso viral, chamando a atenção da revista 

People e do Daily Mail. Da mesma forma, o casamento de Leth em junho - para o qual ela 

usava uma coluna de renda pura, sua lingerie lavanda visível por baixo e um gigantesco 

chapéu de palha Jacquemus em vez de um véu - inspirou uma manifestação de 

manchetes internacionais e atraiu centenas de milhares de impressões nas redes sociais. 

As histórias do Instagram desses eventos eram algo como telenovelas modernas - com 

mulheres acompanhando retratos cinematográficos da vida boa e romântica. 

O estilo das “It girls” agora pode ser visto em Copenhaga, com as mulheres a adotarem 

elementos de suas peças de decoração e silhueta enquanto se deslocam para o escritório 

ou de bicicleta para atividades após o trabalho. 

"É um novo arquétipo atraente. Os franceses - todos sabemos que eles não comem 

demais, são realmente elegantes e usam sua sacola Chanel e uma minissaia mesmo 

quando andam de moto. Há certas coisas em que eles são muito bons. O povo 

dinamarquês é bom em combinar praticidade com algo um pouco diferente ”, disse 

Barbara Maj Husted Werner, fundadora da loja multimarca Holly Golightly. 

"Eu acho que é uma abordagem muito relaxada da vida e do lado de fora, que pode 

parecer fácil. As garotas dinamarquesas têm uma certa leveza ”, disse Sophie Bille Brahe 

sobre o estilo. 

Casa 

As tendências atuais de consumo dos consumidores dinamarqueses de habitat e design 

são influenciadas pelos hábitos de consumo e consciência ecológica do país. Nesse 

sentido, três tendências principais podem ser observadas na compra de produtos do 

setor de habitat e design: uma crescente procura pelo canal online, maior interesse em 

produtos de bricolage (faça você mesmo) e crescente procura por produtos feitos com 

materiais sustentáveis. 
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Primeiro, há uma clara tendência crescente de procura online por habitat e produtos de 

design. Esse canal teve um crescimento muito maior do que a procura em outros canais, 

segundo o Euromonitor, ele cresceu 157% de 2012 a 2017, em comparação com um 

crescimento de 6% do canal de retalho no mesmo período. Além disso, espera-se que 

continue crescendo a taxas mais altas em comparação com o restante dos canais, dada a 

sua velocidade, conforto, variedade e melhorias constantes nas condições de entrega e 

retorno. 

Em segundo lugar, os produtos de bricolage estão a tornar-se cada vez mais populares, 

que são vendidos em pedaços e devem ser montados pelo próprio cliente. 

Prova disso é o crescimento da participação de mercado de duas empresas com uma 

ampla gama de produtos de bricolage: IKEA, cuja participação de mercado cresceu 9% 

entre 2014 e 2017 e XL-BYG, cuja oferta se baseia na venda de matérias-primas e 

ferramentas de trabalho para criar móveis personalizados e cuja participação de mercado 

cresceu 3% no mesmo período. 

Finalmente, a consciencialização ecológica é particularmente desenvolvida na Dinamarca; 

o objetivo é gerar 100% de sua energia a partir de fontes renováveis até 2050, enquanto 

Copenhaga planeja se tornar carbono neutro até 2025. 

Essa consciência ambiental está cada vez mais presente na identidade dos 

dinamarqueses, que influencia significativamente os gostos e hábitos de compra dos 

consumidores. 

Como resultado, os retalhistas estão a trabalhar para atrair a consciencialização ecológica 

dos consumidores, com a IKEA se referindo explicitamente às medidas com foco no 

ambiente que serão aplicadas à nova loja, que será aberta em 2018, como o “estilo 

Copenhaga” e medidas como bicicletas de carga com reboques, estações de 

carregamento de carros e motocicletas elétricas, iluminação LED e espaços abertos em 

espaços verdes. 
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5 – Espanha 
 

5.1.– Retrato socioeconómico 
 

O colapso da bolha imobiliária da Espanha após a crise financeira de 2008 causou 

estragos na economia do país. Mas, ao colocar as exportações no centro de seu modelo 

económico reimaginado, a Espanha parece garantir sua prosperidade futura. 

A Espanha foi tão atingida quanto qualquer outro país após a crise financeira de 2008. O 

colapso da bolha imobiliária do país revelou a insustentabilidade de sua alta taxa de 

crescimento do PIB, após o qual a economia começou a se contrair, o desemprego 

disparou e foi necessário um pacote de resgate de € 100 mil milhões (US $ 113,6 mil 

milhões). A Espanha se juntou ao grupo de casos de cesta económica da Europa 

apelidados de 'PIIGS'. 

As empresas continuam a concentrar-se nas exportações, embora a procura doméstica 

esteja a começar a retornar. 

Hoje, a economia da Espanha conta uma história muito diferente. Prevê-se que seu PIB 

cresça 2,1% em 2019, superando a maioria das outras nações da Europa Ocidental, e 

reformas económicas foram implementadas para tornar as empresas espanholas mais 

enxutas e lucrativas. As exportações estão no centro desse ressurgimento. 

A crise de uma década atrás obrigou as empresas a tomar decisões difíceis, mas agora 

estão colhendo os frutos. Ao explorar as cadeias de suprimentos globais e os mercados 

internacionais, as empresas espanholas conseguiram crescer mesmo quando os 

problemas domésticos persistiram. Se o país pode ou não continuar seu boom liderado 

pelas exportações, no entanto, dependerá da manutenção do nível certo de investimento 

e da esperança de que a procura global evite uma desaceleração. 
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A explicação mais simples para o aumento das exportações da Espanha é que, após o 

colapso financeiro, as empresas tiveram pouca escolha a não ser procurar no exterior. A 

crise de 2008 causou um declínio significativo na procura doméstica - que dificilmente 

seria um flash na panela. William Chislett, pesquisador associado do Real Instituto Elcano, 

disse à World Finance que "não há nada mágico" no recente crescimento das exportações 

da Espanha. 

 “Com o mercado doméstico em retração, tanto no setor público quanto no privado, as 

pequenas e médias empresas, em particular, arriscavam cair no muro por causa de um 

mercado doméstico em retração”, explicou Chislett. "A única alternativa que eles tinham 

era ir para o exterior e ver se podiam vender lá, o que fizeram com sucesso em geral." 

O setor automotivo continua sendo o maior exportador de produtos espanhóis, mas 

mesmo olhando para empresas menores, pode-se discernir claramente uma crescente 

dependência das exportações. No total, o número de empresas espanholas que podem 

ser classificadas como 'exportadoras regulares' - empresas que exportam por quatro anos 

continuamente - aumentou de 38.373 em 2012 para 50.562 em 2017. Além dos veículos a 

motor, a Espanha também exporta quantidades significativas de máquinas , plásticos, 

produtos farmacêuticos e produtos alimentícios. 

Ironicamente, parece que o atual crescimento da Espanha não é apesar da crise 

financeira, mas por causa disso. Além de causar uma queda na procura doméstica, os 

salários no país também caíram, tornando a Espanha mais competitiva nos mercados 

globais. Uma comparação com a Itália - outro dos chamados países PIIGS que sofreram 

tanto após o colapso financeiro - demonstra que o sucesso das exportações da Espanha 

não é facilmente replicado. 

Após a crise financeira de 2008, a produtividade na Itália caiu, o que significa que era 

necessário mais funcionários ou custos mais altos para produzir bens e serviços. Na 

Espanha, em parte como resultado de um doloroso corte de custos, os níveis de 

produtividade permaneceram nivelados. Isso significa que hoje os custos unitários da 
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mão-de-obra na Espanha permanecem quatro por cento mais baixos do que eram no 

início de 2008. Na Itália, por outro lado, agora são 12 por cento mais altos. 

Tornar-se global 

A capacidade da Espanha de aumentar seus números de exportação também é uma 

prova da maneira pela qual seus negócios domésticos conseguiram se integrar às cadeias 

de suprimentos globais. Entre 2007 e 2014, as empresas de exportação espanholas 

aumentaram a proporção de componentes importados que constituíam seus bens e 

serviços, indicando que eles se tornaram mais incorporados nas cadeias de valor globais. 

As empresas também estão a começar a procurar mais longe. Embora os estados da UE 

ainda constituam os destinos mais comuns para os produtos espanhóis - o comércio intra-

UE representa 67% das exportações do país - outros mercados como China e Turquia 

estão crescendo em importância. 

Mesmo em tempos difíceis, a Espanha encontrou os recursos para investir em seus 

setores de exportação mais bem-sucedidos. A indústria automotiva espanhola recebeu 

mais de US $ 18 mil milhões em investimentos greenfield entre 2007 e 2017 - um valor 

que permitiu mudar seu foco e melhorar a lucratividade. A SEAT, por exemplo, voltou a 

lucrar pela primeira vez em aproximadamente 10 anos em 2016 e concordou em 

aumentar a produção em sua fábrica de Martorell como resultado. 

O crescimento das exportações da Espanha não se limita a bens, com os serviços também 

a mostrarem sinais de melhoria. A exportação de serviços não turísticos cresceu mais de 

sete vezes nos últimos 25 anos, com o conhecimento e os serviços baseados em 

empresas responsáveis por grande parte do crescimento recente. As exportações de 

serviços espanhóis representaram 10,5% do PIB em 2017 - um número apenas melhorado 

pelo Reino Unido entre as cinco principais economias da UE. Talvez o mais promissor de 

todos seja o modo como as empresas continuam a concentrar-se nas exportações, 

mesmo que a procura doméstica esteja a começar a retornar. 
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Durante seu apogeu pré-crise, a economia da Espanha estava sendo impulsionada por 

projetos de construção movidos a crédito 

"A tentação está sempre presente para as empresas focarem apenas no mercado 

doméstico, uma vez que a procura doméstica recupera novamente", explicou Chislett. 

“Outros, no entanto, relutarão em desistir do trabalho árduo necessário para garantir 

participação de mercado no exterior. A indústria automobilística nunca se concentrará 

apenas no mercado doméstico, mas mesmo muitos dos pequenos [negócios] são 

exportadores regulares. ” 

Nos últimos anos, a procura doméstica na Espanha cresceu de forma constante, 

expandindo 2,9% em 2017. Um retorno geral da confiança do mercado forneceu às 

empresas as garantias necessárias para começar a direcionar seus bens e serviços 

novamente ao mercado espanhol. Mesmo assim, eles são reticentes em desistir da 

participação de mercado que adquiriram no exterior. Afinal, se o fizerem, não há garantia 

de que serão capazes de recuperá-lo novamente. 

Embora a economia orientada para a exportação da Espanha seja frequentemente 

considerada um excelente exemplo de como se recuperar de uma desaceleração 

económica, deve-se lembrar que houve muitas dificuldades ao longo do caminho. Além 

de cortes salariais, também houve reformas no mercado de trabalho que tornaram mais 

fácil para as empresas demitirem seus funcionários. Essas reformas podem ter sido 

necessárias para melhorar a competitividade da Espanha, mas isso fornecerá pouco 

consolo para os trabalhadores que tiveram que aturar pacotes de remuneração 

estagnados nos últimos anos ou que perderam completamente o emprego. 

A mudança para as exportações reestruturou com sucesso a economia da Espanha, mas 

mesmo isso traz riscos. Durante seu apogeu pré-crise, a economia da Espanha estava a 

ser impulsionada por projetos de construção movidos a crédito, que acabaram por 

colapsar sob o peso de sua própria dívida. A indústria da construção agora é muito menor 

e as exportações cresceram para preencher a lacuna, mas a sustentabilidade dessa 

abordagem também foi questionada. 
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Se o crescimento global desacelerar, por exemplo - e muitas previsões sugerem que sim - 

as empresas espanholas que dependem de vendas no exterior podem começar a ter 

dificuldades. O FMI cortou recentemente suas previsões de crescimento económico 

mundial para 2019 e 2020 duas vezes no espaço de três meses. Questões não resolvidas 

na UE e uma desaceleração esperada na China estão na raiz de tais preocupações. 

Mesmo que essas previsões se mostrem excessivamente negativas, outras questões 

podem prejudicar as empresas espanholas. Atualmente, muitas de suas exportações têm 

um baixo componente técnico que as torna particularmente suscetíveis à concorrência de 

mercados emergentes. 

"Vários problemas permanecem para a economia como um todo", disse Chislett. “O 

sistema educacional é péssimo e isso afeta a economia. A Espanha precisa de um sistema 

educacional que produza trabalhadores mais qualificados, os quais, por sua vez, criarão 

mais trabalhadores que poderão contribuir mais na cadeia de valor agregado das 

exportações. ” 

Os ganhos dos booms das exportações também não estão sendo compartilhados 

igualmente, com uma proporção substancial das exportações da Espanha concentrada 

nas mãos de apenas algumas organizações. Olhando para 2017, os 10 principais 

exportadores representaram 15% das exportações do país, enquanto os 25 principais 

representaram um quarto. Dados esses números, talvez não seja surpreendente que o 

crescimento económico contínuo da Espanha esteja escondendo alguns problemas em 

andamento. 

O coeficiente de Gini da Espanha - uma medida da desigualdade de renda de um país - 

está entre os mais altos da Europa e mais de um quarto da população permanece em 

risco de pobreza ou exclusão social. Até os números de desemprego na Espanha, que 

certamente melhoraram desde a crise financeira, continuam dececionantes: o 

desemprego total é de cerca de 14,5%, embora tenha diminuído constantemente nos 

últimos anos (veja a Figura 1). Talvez o mais preocupante seja que o desemprego juvenil 

esteja próximo de 40%. 
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Claramente, o boom das exportações não conseguiu resolver todos os problemas 

económicos da Espanha. Para garantir que as exportações continuem com bom 

desempenho e os benefícios económicos relacionados sejam compartilhados, é 

necessário um investimento maior para permitir que exportadores de pequeno a médio 

porte continuem se expandindo. Só então o país pode se afastar de um comércio de 

exportação que é dominado por um punhado de grandes players. 

Da mesma forma, o financiamento para pesquisa e desenvolvimento deve ser 

aumentado. O orçamento da Espanha atualmente reside em apenas 1,2% do PIB - muito 

abaixo do dos maiores gastadores da UE. Isso não apenas prende as empresas espanholas 

num ciclo de exportações de baixo valor - mas as deixa altamente suscetíveis à 

concorrência de forças de trabalho com maior qualificação em outros lugares. 

A Espanha deixou tarde demais para se afastar de sua dependência de um mercado 

imobiliário superaquecido e, posteriormente, teve que confiar numa série de reformas 

dolorosas para se recuperar da crise económica de 2008. Embora as exportações tenham 

sido resgatadas, não há garantias que eles podem ser invocados para sempre. A Espanha 

agora deve começar a planejar uma prosperidade económica sustentável a longo prazo, 

baseada em serviços de alta tecnologia e consumo doméstico, além de exportações. 

O setor têxtil vive um dos momentos mais complexos das últimas décadas. O custo das 

famílias em roupas e calçado é anos-luz antes da crise. Embora a economia e o mercado 

de trabalho tenham recuperado grande parte do terreno perdido, os espanhóis parecem 

ter virado as costas à moda em favor de lazer e outras despesas. Uma mudança nos 

hábitos de consumo, na demografia ou na falta de adaptação do setor têxtil aos novos 

tempos está a colocar o mundo da moda contra as cordas. 

As vendas, apesar das ofertas agressivas, não atendem às expectativas, algo que a 

Confederação Espanhola de Comércio já suspeitava. A imagem típica de centenas de 

clientes que lutam para entrar no El Corte Inglés no primeiro dia de saldos parece ter 

permanecido na história. Agora, os consumidores têm outras preferências ou optam por 
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outras formas de consumo que não compensam as vendas tradicionais das lojas via 

receita. 

Neus Soler, professor de Economia e Negócios da UOC e especialista em marketing, em 

declarações ao Economist fornece algumas pistas: "Os hábitos do consumidor agora são 

mais sociais e se concentram mais no lazer. As famílias preferem alocar o orçamento para 

se divertir. É gasto em hotéis e restaurantes, por exemplo, e em eletrónicos (telemóveis, 

tablets, Nintendo, Play Station), e o vestido fica em segundo plano. " 

Moda não está na moda 

Em 2006 e 2007, cada família gastou mais de 2.000 euros por ano em roupa e calçado, 

quase 7% do orçamento da família. Hoje, os gastos caíram para 1.500 euros e 

representam 5,2% do orçamento de cada família. Fontes do setor têxtil reconhecem que 

a situação é complexa: "É uma tendência que vem de longe, mas se intensificou durante e 

após a crise. O público em geral prefere gastar dinheiro com outras coisas. A moda não 

está mais na moda, o preço relativo da roupa caiu muito e os consumidores podem 

comprar várias peças com pouco dinheiro e aguentar o ano todo ". 

Este último também afeta Soler, que vê como "concorrência, queda de preços e a grande 

oferta de baixo custo, encontrada em hipermercados e redes (Primark, Zara, H&M ...), 

que permite que você se vista de maneira elegante. por pouco dinheiro. 

Consequentemente, menos é gasto em roupas porque os itens são mais baratos. " 

Soler diz que agora mais dinheiro é dedicado "à comida, por um lado, já que a sociedade 

está mais consciente de que é importante cuidar de si mesma, e o fim da crise permite 

que as marcas do fabricante e produtos de maior qualidade sejam comprados 

novamente, e à cultura e lazer (viagens e restauração), por outro, pelo prazer pessoal 

obtido com essas atividades ". 

Espanha é um país cada vez mais envelhecido e os idosos tendem a se preocupar menos 

com roupa. 
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A mudança demográfica também está relacionada a mudanças no consumo. Os idosos 

cuidam melhor de sua dieta e deixam a moda em segundo plano. Para os idosos, comprar 

roupas é mais um incômodo do que uma forma de diversão, dizem fontes da indústria 

têxtil. 

"À medida que envelhecemos, a moda perde importância. Você só vai às lojas quando é 

necessário renovar o guarda-roupa, também faz compras um dia e procura o maior 

número de roupas pelo menor preço possível, o que é chamado de guarda-roupa". , 

reconhece essa pessoa que prefere permanecer anônimo. 

As vendas pela Internet não compensam 

Por outro lado, a mudança de hábitos de consumo também está a prejudicar as vendas de 

roupas. Comprar online é confortável, mas os clientes não gastam o mesmo. Sem ver a 

peça fisicamente, ou tocá-la ou ter a opção de experimentá-la, os impulsos da compra 

perdem força. 

O professor da Universitat Oberta da Catalunya também acredita que as vendas online 

não compensam a falta de influxo para as lojas, além disso ", embora as vendas pela 

Internet aumentem e que, como um todo, ainda mais unidades de produtos possam ser 

vendidas, o lucro diminui porque o preço é muito barato. Portanto, o volume de 

rotatividade aumenta, mas o benefício diminui (mais é vendido, mas menos é pago). " 

Problemas no lado da oferta 

Por outro lado, o setor também sofre com forte concorrência, algo que beneficia o 

consumidor (paga preços mais baixos por produtos decentes), mas minimiza as margens 

das empresas de moda e seus benefícios. Antes da revolução digital, já havia muitas 

marcas diferentes competindo, mas agora quase todo mundo pode entrar no negócio de 

fazer camisas ou outras roupas para vendê-las online. 
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"Após a crise, as lojas foram forçadas a manter uma situação de vendas constantes para 

atrair o público, o que reduz significativamente sua margem comercial", afirmou Soler. 

"Por outro lado, além disso, as lojas não desenvolveram nenhum elemento que 

proporcione ao cliente uma experiência de compra atraente ou surpreendente, 

motivando a compra numa loja física, nem aprimoraram aspetos que o consumidor pode 

valorizar em relação à compra online. (como, em muitos casos, um serviço profissional, 

personalizado e próximo, por exemplo). 

Além disso, Soler acredita que a complacência não fez nenhum bem a um setor que 

poderia ter feito pouco para se reinventar: "Teria que aplicar uma mudança radical nas 

tendências e no design do produto. O setor não evoluiu. Faz muito tempo sem fornecer 

nenhuma aspeto diferencial ". 

As redes sociais são o reflexo da mudança da sociedade. Paisagens, gastronomia, partida 

de futebol ou musical são os elementos que protagonizam essa forma de 'exibicionismo'. 

"As pessoas refletem seu estilo de vida (nas redes), e percebe-se que elas refletem 

principalmente momentos de lazer (viagens e reuniões de familiares ou amigos). O que 

mostra que são essas atividades que as pessoas atualmente consideram importantes, e 

não moda. As redes sociais, em vez de serem a causa de mudanças nas preferências, 

refletem novas tendências ", conclui o especialista da UOC. 

 

5.2.– Evolução do Retalho 
 

Embora a maioria dos entrevistados tenha declarado sua preferência por grandes redes, 

existe uma percentagem importante de 35% que afirma seu desejo de comprar em lojas 

tradicionais ou em bairros. 

Os mais valorizados pelos consumidores que decidem fazer suas compras neste canal são 

proximidade, tratamento ou simpatia e confiança. Embora se deva notar que todas essas 

variáveis perdem força em relação aos dados do ano anterior. No entanto, a percentagem 
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daqueles que mencionam a garantia e a variedade como razões para a compra aumenta 

num e cinco pontos percentuais, respetivamente. 

Quanto à diferença por idade, há vários aspetos a serem destacados. No caso dos mais 

jovens (entre 18 e 24 anos), são os que menos valorizam o tratamento ou a simpatia dos 

funcionários da loja, sendo 9 pontos percentuais abaixo da média (31% vs 40%). Pelo 

contrário, destacam-se acima da média dos entrevistados ao avaliar a economia de 

tempo que compram nessas lojas perto de suas casas ou locais de trabalho (média de 

29% vs. 23%). 

O segmento daqueles com mais de 45 anos também têm diferenças interessantes com o 

resto. Basicamente, poderíamos dizer que o mais importante para eles é a proximidade e 

o tratamento (62% vs. 56% em média e 45% vs. 40% em média), destacando-se em 6 e 5 

pontos percentuais, respetivamente, acima da média. Pelo contrário, eles não dão muita 

importância a aspetos como preço e variedade (14% vs. 18% em média e 10% vs. 13% em 

média). 

Grandes cadeias de distribuição 

O que os consumidores levam em consideração ao comprar em grandes cadeias de 

distribuição são preços, variedade e poder fazer todas as compras no mesmo 

estabelecimento, embora todos apresentem reduções na percentagem de respostas. No 

entanto, outras variáveis são importantes, como garantia (23% vs. 19% em 2017) e 

confiança (10% vs. 5% em 2017). 

Consumidores mais jovens são os que dão mais importância à garantia do 

estabelecimento com percentual de 39% em comparação com 23% da média. No entanto, 

ser capaz de fazer todas as compras no mesmo estabelecimento não é algo que importa 

muito (27,6% vs. 40% da média). 

Pelo contrário, os maiores de 45 anos valorizam a possibilidade de realizar todas as 

compras na mesma loja, destacando-se acima da média em 8 pontos percentuais. 
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Segunda mão 

19% dos espanhóis pesquisados afirmam ter comprado um produto em segunda mão nos 

últimos 12 meses, com uma despesa declarada média de cerca de € 1.600. Por idade, são 

os consumidores mais jovens entre 18 e 24 anos que se destacam nesse tipo de compra 

(38% vs. 19% em média). 

Em relação ao tipo de produto adquirido neste mercado, como no ano anterior, os mais 

mencionados são livros / música (32% vs. 28% em 2017). Os próximos produtos mais 

comprados pelos consumidores pesquisados no mercado de segunda mão são 

dispositivos móveis (14% vs. 13% em 2017) e aparelhos / tecnologia (13% vs. 11%). 

O comércio eletrónico na Espanha valia 27,96 mil milhões de euros em 2018. Isso 

representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Para este ano, é esperado 

um crescimento de cerca de 20%, o que significaria que o comércio eletrónico na Espanha 

valerá 33,56 mil milhões de euros no final de 2019. 

Isso é mostrado no relatório mais recente sobre a Espanha da Ecommerce Foundation. 

Este estudo também mostra que 2,69% do produto interno bruto do país deve ser 

composto pelas vendas de comércio eletrónico este ano. No ano passado, essa 

participação foi de 2,33%. 

No ano passado, 62% da população online da Espanha fez compras online. Para este ano, 

a expectativa é de aumento um pouco, com 1 ponto percentual. Além disso, a 

Ecommerce Foundation estima que o comprador online médio na Espanha gastará 1.304 

euros online este ano. Isso é quase duzentos euros mais de um ano antes. 

Obviamente, existem muitas razões para comprar algo online. Para a maioria dos 

consumidores espanhóis, é o fato de eles poderem entregar itens diretamente em suas 

casas, o que os leva a fazer compras online. Outro motivo popular é que o comércio 

eletrónico está disponível 24 horas por dia. Preços mais baratos é outro motivo 

importante para comprar online. 
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Consumidores espanhóis usam smartphones e laptops para fazer compras online 

A maioria dos consumidores espanhóis usou seus smartphones e laptops para fazer 

compras online nos últimos doze meses. Ambos são usados por mais da metade dos 

consumidores, enquanto o desktop foi nomeado por apenas 35% dos consumidores 

espanhóis. Alto-falantes inteligentes e dispositivos de streaming raramente são usados 

(4%) para compras online. 

Métodos de pagamento populares em Espanha 

O método de pagamento mais preferido na Espanha ainda é o método de pagamento 

online (63%), como PayPal ou Amazon. Cartões de débito (56%) e cartões de crédito 

(49%) são outros métodos de pagamento populares entre os consumidores espanhóis 

que precisam pagar pelos itens que compram online. 

Roupas e sapatos são os itens mais devolvidos 

No que diz respeito ao comércio eletrónico na Espanha, os produtos mais devolvidos são 

roupas, sapatos e eletrónicos de consumo. Roupas e eletrónicos de consumo também 

estão entre as categorias de produtos mais encomendadas na Espanha. Esses tipos de 

itens, os consumidores espanhóis gostam de fazer pedidos online, e não offline. 

Quando pensamos no setor da moda, imagens de roupas luxuosas, designs impossíveis ou 

todos os tipos de jóias e roupas coloridas vêm à mente. E a verdade é que, geralmente, o 

mercado da moda sempre foi conhecido por sua dimensão criativa, artística e hipster. No 

entanto, embora a imaginação e a engenhosidade continuem a caracterizar e fazer parte 

da essência do setor, a moda espanhola estrelou nos últimos anos, um processo de 

adaptação tecnológica à nova era digital. 

A transformação digital não é mais uma vantagem para o consumidor, mas um requisito 

fundamental que agora é exigido de todas as empresas. Tudo parece indicar que os 

consumidores conhecem perfeitamente o escopo das novas tecnologias e, portanto, as 

antigas necessidades e procuras dos compradores sofreram uma mudança imprevisível. 
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Dessa forma, as empresas que não puderem oferecer um canal de vendas online não 

apenas abrirão mão de uma parte importante do bolo, mas também à reputação de sua 

própria imagem de marca. 

A incorporação do modelo omnicanal, capaz de oferecer diversos formatos de vendas, 

bem como a presença em redes sociais e publicidade digital, agora são elementos 

essenciais para sobreviver no mundo online. Por esse motivo, conhecer o consumidor 

espanhol e, principalmente, a maneira como isso é realizado no ambiente digital continua 

sendo uma das tarefas pendentes das empresas espanholas. 

A seguir, apresentamos um estudo que preparamos na Salesupply Spain, no qual 

analisaremos o estado atual do mercado, o perfil do comprador e as tendências do setor 

de moda online espanhol. 

1. Evolução do comércio eletrónico de moda espanhola nos últimos anos 

As compras pela Internet estão a avançar rapidamente nos negócios espanhóis. Nos 

últimos anos, as vendas do setor de moda online espanhol não pararam de crescer. 

Segundo o consultor internacional Kantar Worldpanel em sua segunda edição do Online 

Fashion Report na Espanha, as vendas de 2012 na rede representaram apenas 1,4% do 

faturamento total da moda no país, um número relativamente pequeno se o 

compararmos com 4% de 2016, 5,4% de 2017 e 6,1% registados no último 2018. O 

aumento contínuo do índice de vendas destaca a importância do comércio eletrónico 

para esse setor hoje e no mundo. Os próximos anos. 

Mesmo assim, apesar do desenvolvimento do comércio retalhista, as vendas de itens de 

vestuário na Internet reduziram sua importância sobre todo o comércio digital na 

Espanha. Nos primeiros meses de 2017, sua taxa ficou em 7,6% do total, enquanto em 

2016 sua participação registou 8,3%. Esse fato não é resultado da redução de compras no 

canal online, mas do crescimento global do comércio eletrónico espanhol. 

Além disso, de acordo com uma investigação realizada pelo DKB Sector Observatory, em 

2018, o volume de faturamento online no setor foi de 26,5%, a 1.670 milhões de euros, 
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em comparação com 1.320 milhões de euros alcançados em 2017. No entanto, O 

crescimento percentual diminuiu em relação a 2017, quando as vendas online 

aumentaram 31,1% na Espanha. No futuro, estima-se que o aumento no setor de moda 

na Internet permaneça em torno de 25% neste 2019. 

Entre as razões para esse crescimento, destacam-se o rápido desenvolvimento da oferta, 

a crescente confiança do consumidor nos sistemas de pagamento e o aumento dos 

dispositivos móveis. 

Nesse sentido, o negócio de roupas na Espanha está distribuído entre as redes de moda 

com 67% de participação de mercado, devido ao importante esforço que eles fizeram 

para otimizar suas plataformas de tecnologia e logística no mercado online. A Inditex está 

posicionada como a principal distribuidora de moda do país, com um faturamento de 

mais de 25.000 milhões de euros por ano, seguido pela Mango (2.000 milhões), Cortefiel 

(1.000 milhões), Desigual (700 milhões), Pepe Jeans (550 milhões) ou Tous (440 milhões). 

O restante do bolo é compartilhado pelo Pure Player, ou seja, pelas empresas que 

vendem apenas seus produtos pela Internet. 

Em 2017, o tráfego de sites de moda online já aumentou 27% e tudo parece indicar que 

continuará a aumentar à medida que o comércio eletrónico se normalize na sociedade 

espanhola. Quanto ao número de visitas, o líder indiscutível em nosso país é o El Corte 

Inglés (com mais de 16 milhões de visitas mensais), bem à frente de Zara (5 milhões de 

visitas por mês) e Zalando (mais de 3 milhões de visitas). ) 

Mesmo assim, a marca de moda com mais pesquisas no Google na Espanha é a Zara, 

seguida por Stradivarius e Bershka. Como dados relevantes, a maioria das pesquisas de 

moda online na Espanha foi realizada usando dispositivos móveis com 78,72%, contra 

67,98% no mundo. 

2. Os itens de vestuário mais populares 

Como esperado, as tendências e demandas da indústria da moda variam especificamente 

de acordo com as diferentes estações do ano. No entanto, tudo parece indicar que 
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"sapatos" é o produto mais procurado no mercado espanhol da moda, e não apenas nos 

meses de outono e inverno, mas ao longo do ano. 

Em segundo lugar, e não menos importante, o artigo que coleta mais pesquisas é o 

"relógio", solicitado especialmente durante os meses de outono e primavera. O mesmo 

não ocorre no verão, quando “biquíni” e “sandálias” se tornam os itens mais procurados 

pelos utilizadores. 

O comprador de moda online na Espanha 

O volume do consumo de moda online na Espanha continuou a aumentar nos últimos 

anos. A entrada de novas gerações no mercado consumidor e as constantes inovações de 

negócios e propostas tecnológicas no setor são algumas das razões para esse aumento. 

Ao contrário do que aconteceu há alguns anos, cada vez mais utilizadores apostam no 

sistema de compras digitais e deixam para trás velhos medos e preconceitos que 

caracterizaram o mercado eletrónico espanhol. De acordo com um estudo recente 

preparado pela Showroomprive e Confianza Online, os níveis de confiança dos 

compradores espanhóis no comércio eletrónico crescem progressivamente ano após ano. 

Assim, a pesquisa mostra que mais de 70% dos entrevistados afirmam que no último ano 

fizeram mais compras online do que nas temporadas anteriores. Além disso, o grau de 

confiança no comércio eletrónico é alto ou muito alto, de acordo com 71% dos 

consumidores entrevistados, sendo 98% aqueles que confiam no mesmo ou até mais que 

no ano passado. 

Como podemos ver, os hábitos de compra dos consumidores espanhóis mudaram. Hoje, 

o consumidor de moda está muito mais envolvido em cada compra e participa 

ativamente do processo, procurando informações, opiniões e comparação de preços. 

Como se isso não bastasse, o comprador está acostumado a adquirir seus produtos e 

itens a preços mais baixos, pois é conveniente lembrar que, durante a crise económica 

espanhola, grande parte das empresas recorreu a descontos e promoções como forma de 
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convencer o público . No entanto, e apesar da recuperação da economia espanhola, hoje 

eles continuam no setor da moda. 

 

5.3.– Perspetivas de consumo 

As coisas estão a parecer muito boas para as marcas em Espanha atualmente. A 

economia está a crescer constantemente há anos - e a superar o resto da Zona Euro. Os 

gastos do consumidor estão num nível recorde. E à medida que mais espanhóis se juntam 

às redes sociais, você pode estar melhor conectado aos clientes do que nunca. 

Mas os espanhóis são exigentes. Eles querem valor, com um toque espanhol. E eles não 

são muito leais à marca. Se você conquistar seus corações facilmente, terá que trabalhar 

duro para mantê-los. Mas a recompensa vale o esforço.  

O preço é um fator determinante do comportamento do consumidor espanhol - e mudou 

a maneira como eles compram. Por causa do recente colapso económico, eles visitam 

lojas e supermercados com mais frequência, mas fazem compras menores. 

Sua abordagem "pequena, mas frequente" permite que eles aproveitem as ofertas e 

obtenham o melhor preço. É por isso que lojas de desconto e produtos baratos que não 

são de marca também cresceram em popularidade. Isso significa que o espanhol será 

receptivo às suas vendas e ofertas especiais. De fato, as promoções devem ser uma parte 

essencial da sua estratégia. O tempo é tudo: embora os espanhóis comprem duas ou três 

vezes por semana, cerca de 50% das vendas ocorrem no fim de semana. 

Graças a essa hipersensibilidade ao preço, há pouca lealdade à marca. 75% dos espanhóis 

buscam pechinchas antes de comprar algo, enquanto 24% abandonam seu revendedor 

comum se encontrarem preços mais baixos em outros lugares. 

Mas nem tudo é desgraça. Geralmente, os consumidores mais velhos preferem marcas 

conhecidas, mas estão curiosos e desejam fazer mudanças em seus estilos de vida. 
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Enquanto isso, consumidores mais jovens podem ser facilmente influenciados por novos 

produtos que entram no mercado. Tal inquisição significa que os consumidores espanhóis 

estão dispostos a dar uma chance a uma marca. 

Os espanhóis querem um bom preço para as suas compras. Mas também gostam de usar 

artigos de alta qualidade. Especialmente quando esses itens são espanhóis - ou têm uma 

vibe espanhola. Claro, que não se pode simplesmente fingir que é espanhol quando não 

é.  

Mas pode adicionar-se um "toque" espanhol à marca. E quanto mais personalidade você 

puder injetar, melhor.  

Funcionou para a IKEA. Eles queriam mudar as perceções espanholas de sua linha de 

colchões e lançaram a campanha "Hotel Amour". Eles convidaram casais espanhóis de 

verdade para ficar num hotel e testar os colchões da IKEA. Então eles filmaram as reações 

dos casais no dia seguinte. A campanha atrevida foi um enorme sucesso e gerou 

cobertura da imprensa nacional. Mais importante, ajudou a mudar a maneira como os 

consumidores veem seus colchões. 

A televisão é um dos melhores meios de comunicação em Espanha para divulgar as 

novidades das marca. 99,7% dos espanhóis possuem televisão, mas o setor de 

publicidade na TV é competitivo e caro. Infelizmente, isso significa que muitas vezes está 

além do alcance de todas as marcas, exceto as mais poderosas. O horário de pico é entre 

14 e 21 e 23h30. 

A rádio também é muito popular. 60% dos espanhóis ouvem rádio todos os dias por pelo 

menos duas horas. Os anúncios de rádio direcionados podem dar um pouco do alcance 

que se perderá ao não aparecer na televisão. 

E não se pode negligenciar a importância dos canais digitais. 72% dos internautas 

espanhóis compraram algo online no mês passado - e o mercado tem muito espaço para 

crescimento. Tudo tem de estar otimizado para dispositivos móveis, pois 86% dos 

consumidores espanhóis usam os seus telemóveis para aceder à Internet. É 
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especialmente importante se se estiver a segmentarum público mais jovem - mais de 

metade dos adolescentes usa o telemóvel para todas as interações na Internet. 

Por fim, o comportamento do consumidor espanhol é direto. A lealdade à marca não é 

um fator determinante no mercado; portanto, não é importante uma construção 

grandiosa de marcas. Em vez disso, os espanhóis querem valor pelo dinheiro e uma 

conexão pessoal com o que se está a vender. 

A OCU (Organização dos Consumidores e Usuários) e o Fórum NESI de Nova Economia e 

Inovação Social apresentaram em fevereiro de 2019 um estudo sobre as tendências do 

consumo sustentável dos consumidores espanhóis. Sob o título "Outro consumo para um 

futuro melhor". Este estudo investiga o conhecimento e o compromisso dos cidadãos 

com a ética e a sustentabilidade e identifica as barreiras que os impedem de realizar um 

consumo sustentável. 

Os dados do relatório vêm de uma pesquisa com 1.284 pessoas representando a 

sociedade espanhola, as conclusões de três grupos de consumidores comprometidos com 

questões éticas e ecológicas, uma pesquisa exploratória com 340 pessoas sobre hábitos 

de consumo e 26 entrevistas com especialistas em consumo sustentável. e em novas 

economias (circular, colaborativa, feminista, verde, social e solidária, financeira ética ...). 

Um aspeto marcante deste relatório são as recomendações para a construção de um 

futuro melhor. Entre as principais propostas, dirigidas a consumidores, administrações 

públicas, movimentos e empresas que promovem uma economia ética e sustentável, 

estão: 

• Gere alternativas ao consumidor que ofereçam informações claras e transparentes 

sobre produtos e preços acessíveis. 

• Envolva os cidadãos, ajude-os a entender os impactos que geram consumindo de 

maneira não responsável. 
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• Preparar saldos não financeiros ou medidas de triplo impacto que permitam aos 

consumidores comunicar o valor agregado de redes, movimentos ou empresas em 

relação a outras propostas. 

• Desenvolver modelos que incentivem a mudança de “produto para serviço” e de “posse 

para uso” por meio de programas projetados com os cidadãos locais. 

• Aplicar propostas de consumo sustentável ao setor da moda por meio da educação para 

reduzir o excesso de consumo e a promoção de doações e compras e vendas em segunda 

mão. 

• Ajudar os cidadãos a entender o valor agregado das finanças éticas e os impactos sociais 

e económicos de seu dinheiro. 

• Apoiar os benefícios da economia colaborativa como um mecanismo de 

consciencialização do cidadão. 

• Propor alternativas ao turismo de massa e mostrar ao cidadão opções atraentes, 

positivas para o meio ambiente. 

Os dados fornecidos por “Outro consumo para um futuro melhor” oferecem as seguintes 

conclusões: 

• 73% dos espanhóis tomam decisões de consumo por razões éticas ou de 

sustentabilidade. 

• Os consumidores mais receptivos a consumir de maneira sustentável são limitados pela 

falta de informação (60%), pela falta de alternativas acessíveis (58%) e acessíveis 

(proximidade, conforto, disponibilidade ...) (54%) ou por a dificuldade de encontrar 

empresas responsáveis (52%). 

• O consumo sustentável não se refere apenas ao que compramos, mas, sobretudo, a um 

estilo de vida. 
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• 62% dos espanhóis consideram que suas decisões de consumo são uma ferramenta 

muito poderosa para mudar o mundo. 

• Embora não conheçam bem as diferentes correntes das novas economias, 57% dos 

consumidores se sentem identificados com suas mensagens a serviço das pessoas e do 

planeta. 

• Mais de 50% dos cidadãos apoiariam as iniciativas de movimentos e empresas que 

promovem uma economia ética e sustentável (“novas economias”). 

• O lema comum das novas economias a serviço das pessoas e do planeta é “consumir 

menos e melhor”. 

• As novas economias proporcionam aos consumidores confiança, bem-estar, resiliência e 

economia de recursos naturais. 

Conclui-se, a partir deste relatório, que uma grande proporção de consumidores 

condiciona suas decisões de consumo em aspetos éticos e ambientais e que estão 

preparados para mudar seus hábitos de consumo em prol de um futuro sustentável. 

 

5.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

Existe um estilo tipicamente espanhol? Distinguiríamos uma mulher de Bilbau pela sua 

roupa? E um moderno de um mainstream? A resposta não é simples porque, na Espanha, 

você se veste de várias maneiras. Tentamos copiar o estilo parisiense e a ousadia dos 

milaneses. Após uma longa investigação, identificamos várias espécies que parecem 

impecáveis em seus respetivos habitats. Aqui estão as pistas para reconhecê-los. Sem 

acrimônia ... e sem piedade. 

Em Telva, jogamos as ruas de várias capitais espanholas para cortar o nó górdio do estilo 

campestre e analisar, com mais senso de humor do que o senso do politicamente correto, 

os clichês espanhóis. Se deixamos algo claro após longas sessões de discussão e café 
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sozinho, é que o espanhol se preocupa com sua aparência, e vestir-se bem é. Ahín vai a 

piemra do. e existem tantas maneiras quanto 

A "OUTLÉTICA" 

O outletics - ou rainha do outlet - é uma variedade que tem o dom de orientar com os 

olhos fechados e distinguir se é na vila de Las Rozas ou em Vallsur de Valladolid ou no 

Style Outlets Sevilla. Além disso, um e-mail com descontos extras no Yoox pode fazer o 

seu dia. Combina pior do que ela pensa, mas seu viés a favor é compensado por sua 

vocação única de serviço: ela sabe onde você pode comprar e a um preço melhor! tudo o 

que quiseres. Além disso, ela já comprou antes, e se ela te ama muito, ela o dará porque 

o seu desporto favorito é fazer compras e você precisa estar em forma. Seu estilo muda 

dependendo de onde ele vai. Por exemplo, se você for convidado a fazer um passeio de 

veleiro, roubará o barco da sua sobrinha e receberá uma capa de chuva amarela de 

Godofredo. Se você tiver uma entrevista de emprego, irá desenhar referências e buscar a 

vida para que, em sua aparência, não exista um elemento único daqueles que possam se 

identificar com a trabalhadora. Se ele acabar indo jogar ténis - assim como em 

Wimbledon, no final da escola de seu filho - ele usará uma Lacoste e uma viseira e, se 

visitar um zoológico, conseguirá uma roupa inspirada num safári, porque ela não se veste. 

, ela brinca com roupas e se diverte. 

Como reconhecê-lo: em termos sociológicos para "o casal" e em termos estilísticos para 

pouco: acessórios em bonecas, pescoço, cabelo e bolsas, ténis de luxo - com Swarovski ou 

Carolina Herrerra - botas de salto alto, o jeans apertado e a jaqueta justa Harrys Tweed 

com cotoveleiras ... Também porque ele sempre tem a onda bem marcada e o corante 

perfeito ou para detalhes de natureza sentimental como sua verdadeira emoção ao ver a 

rainha Letizia com algo de Uterqüe ou Massimo Dutti . 

Onde encontrar: À venda. Em particular, os de centros comerciais. 

Vestuário fetiche: A bolsa da marca, é claro. 
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Riscos: A tendinite típica de Quervain, devido ao peso de suas dezenas de pulseiras, de 

Tous a Pandora. Parece que ele usa falsificações, porque suas marcas favoritas são as 

mais falsificadas. Além dos riscos, os oponentes sofrem medos como carregar algo muito 

caro (embora tenha custado menos) e que nenhuma das outras mães da escola o 

identifique. 

 

As tendências de decoração que triunfarão em 2019 

Em 2018, eletrodomésticos, móveis e cozinha foram os setores que menos consumidores 

perderam, de acordo com dados do relatório Cetelem Consumer Observatory na Espanha. 

Isso ocorre porque os gostos dos consumidores mudaram. O novo perfil prioriza algumas 

despesas em detrimento de outras. 

As despesas com reformas das famílias aumentaram em 2018 e há uma diminuição nos 

consumidores, mas um aumento no investimento médio. 

O comércio eletrónico é outro dos protagonistas dessa mudança no consumo. 27% dos 

consumidores dizem que compram online pelo menos uma vez por semana. 

Quando falamos de casa, onde há móveis, 41% dos utilizadores preferem fazer compras 

no site da loja; enquanto 38% optaram por mercados, segundo dados da Cetelem. 

Os lares são o refúgio das pessoas, portanto, devemos nos sentir confortáveis nesses 

espaços. As necessidades pessoais também influenciam a maneira como decoramos 

nossa casa. Assim, a mistura desse fator com a economia doméstica, gostos e tendências 

formam o coquetel perfeito para que 2019 seja o ano em que renovaremos a decoração 

da casa. Podemos encontrar inspiração em revistas, sites, casas de amigos ou familiares e 

no conteúdo de redes sociais, publicadas principalmente por influenciadores. Uma figura 

emergente, entre as quais há também aqueles que são orientados para a decoração. 

Tendências de decoração 
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As tendências variam a cada ano em todos os setores. No campo da decoração, natureza 

e artesanato são impostos. Flores frescas, motivos vegetais, produtos artesanais e cores 

intensas serão os protagonistas dos espaços no próximo ano. Em termos de tecidos, são 

preferidos veludo e estampados étnicos para 2019. 

Para decorar as paredes, o papel de parede ganha todas as apostas. Os motivos vegetais e 

florais encontram neles o lugar para dar um ar natural à sala. Outra tendência em 

expansão é o terraço. 

Esta técnica veneziana utiliza fragmentos unidos por um conglomerado e possui certas 

semelhanças com os trencadís catalães. O uso do terraço na decoração não é algo novo, 

mas se adaptou a novas formas e cores para obter permanência. 

Decoração de interiores 

Dentro das casas, os espaços abertos serão uma tendência que terá um bom 

desenvolvimento ao longo de 2019, entre outros motivos, porque geram uma sensação 

de espaço e conexão com o restante dos espaços. 

A cor das paredes influencia muito a perceção que acabamos de ter de uma sala. Este 

2019, se algo será caracterizado, é porque não permite o tédio. As cores da tendência 

são: vermelho picante, verde relvaa, rosa morango, tons de damasco, ultra violeta e roxo. 

Embora os tons clássicos de caviar cinza, ocre, dourado, branco e preto permaneçam 

sempre. 

Para pisos, a opção preferida é a madeira. E quanto mais clássico e natural parecer, 

melhor. 

De fato, assume o papel principal em vários estilos (rústico, escandinavo, clássico ...). Os 

mosaicos deixam os banheiros e cozinhas para serem incluídos em paredes ou móveis e, 

assim, proporcionam um ar retro à casa. Os elementos naturais, como já mencionamos, 

inundam as salas de positividade e dão a elas um ar fresco. Eles não apenas participam 

como motivos em tecidos ou paredes, mas as plantas de interior no inverno fazem parte 
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da decoração. Os acessórios também jogam sua 'partida' específica. Os fatos de materiais 

como latão, cobre ou prata são impostos nesta nova temporada nas residências. 

Decoração ao ar livre 

No que diz respeito à decoração exterior, as fachadas brancas não saem de moda. O 

mesmo vale para o tijolo tradicional. Os últimos desenvolvimentos nos levaram a 

combinar esses dois clássicos com outras cores, como cinza, preto ou metal. 

A natureza promete invadir todos os quartos, incluindo terraços e jardins. Os espaços 

verdes são o denominador comum dos exteriores. Jardins verticais estão a disseminar-se 

cada vez mais. 

Para um estilo mais elegante e sofisticado, podemos optar pela pedra, pois é o 

complemento perfeito na decoração de espaços ao ar livre. Seja em tons de branco, cinza, 

ocre e preto. A madeira é outra versão que terá seus seguidores, mas, nesse caso, com o 

que se trata é obter uma aparência mais quente ou mais rústica no terraço. Mais exóticos 

são vime ou bambu, materiais que dão um ar exótico. Ambos têm sucesso em cadeiras, 

redes e mesas, que combinam com qualquer cor e material. 

Decoração do quarto 

O design minimalista é caracterizado pela simplicidade, mas isso não significa que seja 

menos funcional. Este estilo permite dar destaque a pinturas, pratos e outros objetos 

decorativos. Tons cinza, castanho e branco combinam perfeitamente com esse estilo. 

Os quartos de madeira, mais uma vez combinados como outras salas com tons de branco, 

preto e outros tons de madeira, permitem grandes vantagens decorativas. Além de 

promover a sensação de calor especial da madeira. As principais opções para o próximo 

ano também incluem cores vivas, como as mencionadas nos parágrafos anteriores: o 

vermelho travesso (energia), a grama verde (naturalidade e frescor), o rosa morango 

(doçura) e o roxo (intensidade). 
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Onde está a chave? Na mistura. Misturar alguns tecidos com outros, algumas cores com 

outros, alguns materiais com outros. 

Decoração da casa de banho 

O revestimento das paredes é uma das partes mais importantes na decoração desses 

espaços. Existem muitos materiais preparados para esta função. Os azulejos em todas as 

suas versões são perfeitos para pisos e paredes. O vidro é o material básico da casa de 

banho, tanto em telas quanto em espelhos. 

Os chuveiros permitem várias combinações decorativas. Uma das últimas tendências 

coloca a madeira como o principal material para o seu revestimento. A limpeza e frescura 

que apresenta tornam muito atraente. Não é apenas usado em pisos de chuveiros, 

também aparecem banheiras e até colunas de chuveiro. O uso desse material nas 

bancadas das casas de banho ou no total dos móveis sempre esteve presente. Embora 

nesta temporada eles entrem com mais força, especialmente nas paredes, criando um 

espaço de inspiração nórdica. 

Os materiais da terra também estão a crescer. Use pedra natural ou pedra do rio para 

bancadas, pias ou piso. Embora também para paredes ou bases de chuveiro. Esse estilo 

nos lembra um estilo oriental e, acima de tudo, natural. O metal, até então presente em 

torneiras, dá o salto para as molduras de espelhos, pias ou paredes. A vantagem que eles 

apresentam é principalmente o reflexo da luz, então eles dão luz ao espaço; e, por outro 

lado, a neutralidade que eles fornecem. 

A combinação desses materiais, juntamente com outros, dá um novo ar às casas de 

banho. Azulejos pequenos com grandes, paredes lisas com formas geométricas ou 

orgânicas com as mais modernas, são algumas opções. 
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6 – EUA 
 

6.1.– Retrato socioeconómico 
 

Prevê-se que o crescimento desacelere nos próximos dois anos, à medida que a política 

macroeconómica se torna menos favorável. Enquanto o crescimento do emprego 

diminui, o crescimento do consumo permanece sólido, apoiado pelo crescimento dos 

salários, à medida que o mercado de trabalho se aperta ainda mais. O forte investimento 

das empresas em 2019 e 2020 é sustentado pela recente reforma tributária e pelas 

condições financeiras favoráveis. Uma perspetiva global mais fraca e as medidas 

comerciais já introduzidas pesam na atividade. O grande estímulo fiscal promulgado em 

2017 e 2018 continua, ainda que de maneira mais fraca, em 2019; o orçamento terá um 

impacto amplamente neutro na atividade em 2020. 

A política monetária será mais rígida para garantir que a inflação permaneça próxima da 

meta de 2% e que as expectativas de inflação permaneçam bem ancoradas. Devem ser 

evitadas restrições adicionais às importações, pois isso enfraqueceria o crescimento 

doméstico. Os riscos à estabilidade financeira decorrentes do aumento dos preços dos 

ativos e da dívida não financeira do setor corporativo devem suscitar preocupações 

macroprudenciais; implementar disposições contracíclicas de reserva de capital se essas 

tendências continuarem. 

A expansão continua 

A longa expansão está a eliminar a folga na economia. O crescimento robusto do 

emprego reduziu a taxa de desemprego a níveis muito baixos. O crescimento do emprego 

e os aumentos salariais, embora modestos, estão a apoiar o crescimento do consumo, 

enquanto o aumento dos preços do petróleo e a recente reforma tributária estão a 

aumentar o investimento e, com isso, as importações. As medidas de confiança dos 

consumidores e das empresas são altas. Apesar desses resultados positivos, o 
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crescimento da produtividade permanece lento, embora esse seja um recurso comum 

nos países da OCDE. 

O crescimento poderia ser sustentado por medidas para melhorar as oportunidades de 

emprego daqueles que ainda estão à margem do mercado de trabalho e por reformas no 

mercado de produtos que fortalecem o crescimento da produtividade. A taxa de emprego 

/ população é baixa em comparação com muitos outros países da OCDE. Políticas como 

maior assistência na busca e treinamento de emprego aumentariam as oportunidades de 

emprego e reduziriam a desigualdade. Reduzir os encargos regulatórios e aumentar o 

investimento em infraestrutura reduziria os gargalos que surgiram. O fortalecimento de 

pressões competitivas, como a redução de restrições que dificultam as empresas em 

serviços negociáveis, facilitando o licenciamento ocupacional e restringindo o uso de 

contratos não concorrentes, aumentaria a produtividade. 

O crescimento do comércio se recuperou da apreciação passada do dólar, mas as 

perspetivas são incertas, pois a procura externa é fraca e existe a possibilidade de novas 

medidas comerciais serem introduzidas. Nessas projeções, presume-se que as medidas 

tarifárias já implementadas permaneçam em vigor, mas nenhuma ação adicional é 

tomada. As medidas existentes têm um pequeno impacto ascendente na inflação e criam 

um pequeno empecilho ao crescimento. Restrições adicionais significativas às 

importações, incluindo o aumento de tarifas para 25% sobre as importações da China, 

aumentariam os preços e reduziriam ainda mais o crescimento do PIB. Numa nota mais 

positiva, o recente Acordo Estados Unidos-México-Canadá reduz a incerteza para as 

cadeias de suprimentos norte-americanas. 

Os esforços diplomáticos para encerrar uma guerra comercial global estão se expandindo 

para várias frentes, enquanto a União Europeia e o Japão começam as negociações em 

breve com o governo do presidente Donald Trump, assim como os EUA procuram fechar 

um acordo com a China. 
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À medida que as negociações entre Pequim e Washington avançam, o Japão nesta 

semana entra numa luta que conseguiu evitar por mais de dois anos: negociações 

comerciais bilaterais com Trump. Na segunda-feira, os ministros da UE deram sinal verde 

para iniciar negociações com os EUA, já que os dois lados buscam consertar as relações 

desgastadas uma semana depois de se ameaçarem com mil milhões de dólares em novas 

tarifas ao longo de uma disputa aérea de 14 anos. 

Com as quatro maiores economias do mundo discutindo as regras do comércio 

transfronteiriço, as apostas para o crescimento são altas. Em sua reunião de primavera 

em Washington, na semana passada, o Fundo Monetário Internacional reduziu sua 

perspetiva de expansão global para a mais fraca desde a recessão mundial em 2009. 

O curinga em todas as negociações é a ameaça iminente de Trump de impor tarifas sobre 

importações de automóveis e peças. Aqui está uma atualização sobre o local das 

negociações: 

Japão-EUA 

Para o Japão, a terceira maior economia do mundo, há muito em jogo nas negociações 

que ocorrem esta semana em Washington. O primeiro-ministro Shinzo Abe está 

desesperado para evitar tarifas ou cotas na exportação de automóveis, já que Trump quer 

abrir o mercado agrícola do Japão e reduzir um déficit comercial de US $ 60 mil milhões. 

Abe investiu energia em cortejar Trump para manter um relacionamento estratégico que 

protege seu país contra ameaças potenciais da Coreia do Norte e China. Mas isso não 

significa que o Japão renuncie ao comércio: o governo de Abe está determinado a evitar 

conceder aos EUA um acordo bilateral melhor do que os pactos multilaterais que 

negociou com os países da Europa e da Orla do Pacífico. 

China-EUA 

Segundo várias contas, as duas maiores economias do mundo estão a chegar perto de 

resolver suas diferenças e anunciar um acordo. A última ruga que a Bloomberg News 
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divulgou na segunda-feira: a China está a considerar um pedido dos EUA de mudar 

algumas tarifas de produtos agrícolas essenciais para outros produtos. Isso ajudaria 

Trump a vender qualquer acordo final como uma vitória para os agricultores antes de sua 

candidatura à reeleição para 2020, disseram pessoas familiarizadas com a situação. 

Recentemente, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin disse que os EUA e a China 

estavam "esperançosamente a chegar muito perto da ronda final" e a discutirem se 

devem realizar mais negociações comerciais pessoalmente. Ele também disse que os EUA 

estão abertos a enfrentar "repercussões" se não cumprirem seus compromissos num 

possível acordo comercial, um sinal de que os dois lados estão se aproximando de um 

acordo. 

UE-EUA 

A UE está a tentar fazer seu próprio acordo limitado com o presidente dos EUA para 

abordar tarifas sobre produtos industriais, em parte para evitar impostos que Trump 

ameaçou sobre automóveis e peças de automóveis estrangeiros. As negociações com 

início previsto para as próximas semanas ocorrerão em meio a crescentes tensões 

transatlânticas, com os EUA a acusarem a UE de não agir de boa fé e adiar o início das 

negociações. 

O aviso de tarifa de carro de Trump, que seria baseado nos mesmos motivos de 

segurança nacional usados para tarefas controversas no ano passado em aço e alumínio 

estrangeiros, pesará bastante nas discussões, com a UE a revoltar-se com a ideia de que 

isso representa uma ameaça para os EUA. 

O tom das conversas não tem sido ótimo. Recentemente, os EUA ameaçaram buscar US $ 

11 mil milhões em danos por meio de impostos sobre mercadorias europeias para 

combater a ajuda do governo europeu à Airbus SE. Em retaliação, a UE está a considerar 

acertar mercadorias dos EUA, que variam de bolsas a helicópteros com tarifas 

retaliatórias, no valor de 10,2 mil milhões de euros (US $ 11,5 mil milhões). 
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6.2.– Evolução do Retalho 
 

Mais consumidores dos EUA estão a comprar produtos domésticos online, de acordo com 

o The NPD Group, uma empresa líder em informações globais. Enquanto as vendas nas 

lojas ainda dominam com aproximadamente dois terços das vendas em dólares nos 

principais setores de produtos para o lar, a percentagem de compradores online que 

estão a comprar eletrodomésticos, utensílios domésticos, têxteis para o lar e os principais 

eletrodomésticos está em ascensão . 

Entre 17 e 20% da população de compras online dos EUA comprou têxteis para o lar, 

utilidades domésticas e pequenos eletrodomésticos online em 2017, e aproximadamente 

2% compraram os principais eletrodomésticos com preços mais altos por meio do 

comércio eletrónico. O NPD Checkout E-Commerce Tracking, que é baseado em 

informações coletadas de mais de três milhões de consumidores através de dados 

fornecidos pelo nosso parceiro Slice Intelligence, revela que cada um desses segmentos 

cresceu quando comparado a 2016. 

"O comércio eletrónico é uma parte cada vez mais importante da estratégia de canal do 

setor doméstico", disse Joe Derochowski, diretor executivo e analista do setor doméstico 

da NPD. "Como as expectativas do consumidor em relação à conveniência, variedade de 

produtos e valor, também aumentam as oportunidades online do nosso setor". . ” 

Embora as pessoas comprem mais online para suas casas, os produtos para casa não são 

comprados com tanta frequência pelo comércio eletrónico em comparação com outros 

setores. Os compradores online compraram apenas pequenos eletrodomésticos, 

utensílios domésticos e produtos têxteis para o lar online uma média de duas vezes em 

2017, e os principais eletrodomésticos uma vez - deixando espaço para o crescimento de 

fabricantes e retalhistas para que os compradores comprem com mais frequência. 

“A equação do sucesso vai além da visão tradicional de tijolo x clique - trata-se de 

entender como alcançar mais compradores, fazê-los comprar com mais frequência e dar-

lhes um motivo para gastar mais com o que compram”, acrescentou Derochowski. 
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"Independentemente do canal, precisamos nos concentrar em produtos inovadores e 

abordagens inovadoras." 

A Klarna lançou uma nova pesquisa sobre o comportamento do consumidor - 

especificamente entre as gerações Gen Z e Millennial nos EUA. A pesquisa entrevistou 

mais de 1000 consumidores, constatando que pessoas de todas as idades valorizam 

experiências de compra perfeitas, personalizadas e flexíveis. Vamos analisar algumas das 

ideias que os comerciantes precisam considerar para otimizar sua loja virtual. 

Geração Y e Geração Z estão a gastar muito online 

• Os compradores dos EUA compram roupas e acessórios online em média 10 vezes por 

ano. Mas isso é muito mais alto para compradores mais jovens, 18 vezes por ano para 

jovens de 16 a 24 anos e 14 vezes para jovens de 25 a 35 anos. Isso se compara a apenas 

8 vezes por ano para aqueles com mais de 55 anos. 

• Quase um quarto (23%) dos compradores de 16 a 24 anos admite fazer compras online 

de moda e acessórios de 1 a 3 vezes por mês. 

• As pessoas compram roupas ou acessórios online como presente para outra pessoa em 

média 6 vezes por ano, aumentando para 9 vezes entre as idades de 16 a 24 anos. 

Permitir que os clientes experimentem antes de comprar pode incentivar gastos online 

mais altos 

Os compradores estão claramente fazendo muitas compras de moda e acessórios online, 

mas isso significa que eles sentem falta de poder tocar, sentir e ver como são na realidade 

antes de se comprometerem a comprar. Os retalhistas online podem estar perdendo 

vendas para as lojas da High Street, a menos que facilitem a visualização e a 

experimentação de produtos: 

• Quase metade (46%) dos compradores nos EUA dizem que gostam de tocar e 

experimentar itens antes de comprá-los; portanto, tendem a comprar itens mais caros na 

loja para poder fazer isso. 
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• Um terço (29%) dos compradores prefere procurar uma nova compra online e 

realmente comprá-la na loja. Curiosamente, isso é mais alto entre as crianças de 16 a 24 

anos, com 43%. 

• 42% dizem que ter a oportunidade de experimentar um item e decidir se querem 

mantê-lo antes de pagar pagaria, tornando as compras online uma experiência melhor 

para eles. 

• Quase um terço (29%) afirmou que uma experiência de navegação móvel / online mais 

fácil facilitaria as compras de roupas, para que eles pudessem ver claramente roupas e 

acessórios. 

Solução: Sala de estar para provador, usar coisas como Pagar mais tarde ajudará os 

clientes a ver seus itens na realidade (assim como visitar uma loja) antes de comprá-los. 

Os consumidores adoram flexibilidade de pagamento e luxo para apoiar isso 

Os compradores dos EUA gostam de comprar produtos sofisticados, mas os retalhistas 

precisam pensar em remover algumas das barreiras que impedem os consumidores de 

comprar de seus designers favoritos ou de itens de moda mais caros para 'tratar'. Ter 

métodos de pagamento mais flexíveis ajudaria os compradores a comprar itens com 

ingressos mais altos e poderia ser a diferença entre eles escolherem comprar com outro 

retalhista: 

• Um quarto dos compradores (25%) prefere moda ou acessórios de luxo ou bem feitos e 

mais caros do que a moda rápida mais barata. 

• Mas quase um quarto dos compradores (23%) diz que precisa economizar por vários 

meses antes de poder comprar um item de moda. Isso é mais alto entre a geração z e a 

geração do milénio, com 35% e 30%, respetivamente. 

• E quase um quarto (22%) afirmam que lutam para pagar as últimas tendências e 

gostariam da opção de pagar em parcelas ou mais tarde para combater isso - 

aumentando para 37% das crianças de 16 a 24 anos e 30% 34 anos. 
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• Um terço disse que ter a opção de pagar por suas compras de moda online em quatro 

pagamentos iguais os ajudaria a gerenciar suas finanças e um quarto (24%) disse que isso 

significaria que eles poderiam comprar mais produtos de alta qualidade que 

normalmente não poderiam pagar. . Um quinto (21%) disse que permitiria gastar mais. 

• 12% disseram que a falta de opções flexíveis de pagamento os impediria de comprar 

novamente com um retalhista - aumentando para 25% entre 16 e 24 anos. 

Os consumidores dos EUA exigem uma experiência online simples e suave ao comprar 

roupas. Ter um navegador online / móvel diferenciado, retornos simples / gratuitos e 

check-out suave pode parecer um investimento difícil de justificar, mas não ter essas 

coisas prejudicará os resultados dos retalhistas: 

• Os principais motivos pelos quais os compradores americanos abandonam uma compra 

de roupas online são; o retalhista não tem uma boa política de devoluções (36%), o 

processo de checkout demora muito (31%) e não deseja inserir seus detalhes de 

pagamento em público (19%). 

• 61% dizem que uma funcionalidade ruim do site os impediria de gastar novamente com 

um retalhista. 

• Mais de dois terços (66%) dizem que uma política de devoluções fácil e gratuita é uma 

das duas principais coisas que melhorariam a experiência de compra online para eles, e 

• 53% disseram que uma experiência de devolução lenta e cara os impediria de comprar 

novamente com um retalhista. 

• Um quinto (20%) disse que não poder receber entregas rapidamente os impediria de 

fazer compras com um retalhista. 

Lojas físicas e cliques: os compradores ainda gostam de lojas 

• Dois quintos dos compradores não acham que as lojas físicas são antiquadas ou datadas 

e 73% acham que fazer compras na loja oferece uma experiência humana que não pode 

ser replicada online. 
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• Apenas 14% acham que fazer compras na loja parece mais impessoal do que fazer 

compras online. 

• Porém, 52% perdem as ofertas personalizadas e os códigos de desconto que ficam 

online e 55% pensam que fazer compras online é mais conveniente. 

• Os consumidores desejam levar alguns toques humanos às compras online - 34% 

querem bate-papos online para poder conversar com alguém sobre um item antes de 

comprá-lo. Portanto, os retalhistas precisam recriar parte do que os consumidores 

adoram nas ruas online e aceitar que o consumidor ainda ama lojas físicas. 

Os retalhistas online devem investir no futuro 

• Os compradores querem tecnologia: 49% querem tecnologia que faça suas medições 

para garantir que algo caiba. Quase um quarto (24%) deseja realidade aumentada ou VR - 

a capacidade de ver itens sem experimentá-los. Aumentando para 40% entre 16 e 24 

anos. 

• 26% querem espelhos inteligentes que fazem recomendações sobre o que comprar com 

base no que você experimenta. 

• 18% desejam ofertas e recomendações personalizadas orientadas por IA. 

• A ética será importante: 21% desejam a tecnologia de rastreamento, pois conseguem 

ver de onde veio o item e se é ético. 

 

6.3.– Perspetivas de consumo 
 

A sabedoria convencional sustenta que os consumidores americanos mudaram muito nos 

últimos 30 anos. Basta olhar para a geração do milénio e as muitas coisas que eles 

mataram. Mas essa sabedoria convencional está basicamente errada, diz a grande 

empresa de consultoria, auditoria e gerenciamento de riscos Deloitte. 
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A empresa passou um ano a estudar os dados do governo, a conversar com líderes e 

analistas do setor, a pesquisar mais de 4.000 consumidores nos EUA e a usar a sua divisão 

de insights para analisar mais de 200 mil milhões de transações com cartão de crédito. 

Sua conclusão, apresentada num novo relatório, é que, embora o ambiente ao redor dos 

consumidores dos EUA tenha mudado significativamente, eles quase não mudaram. 

Quanto do dinheiro que gastam em diferentes categorias, como entretenimento, jantar 

fora, álcool e móveis, permaneceu relativamente estável - com uma exceção. A parcela de 

gastos com roupas caiu mais da metade desde 1987. 

Dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA mostram que, em 1987, os compradores dos 

EUA dedicaram cerca de 5% de seus gastos discricionários em roupas. Em 2017, era de 

cerca de 2%. Os compradores mais jovens tendem a gastar um pouco mais, mas a 

tendência geral tem sido consistente entre as faixas etárias. 

O que está a causar a queda, no entanto, não são os consumidores que compram menos 

roupas: a Deloitte observa que o número de itens de vestuário que os compradores 

americanos estão a comprar aumentou de forma consistente ao longo do período 

estudado. Em vez disso, a roupa está a ficar mais barata devido à pressão das "forças do 

mercado", diz a empresa. 

Durante décadas, as marcas de moda envolvidas em intensa competição de preços 

procuram lugares cada vez mais baratos para fabricar a sua roupa. Embora os preços de 

retalho em geral tenham subido nos EUA, o vestuário não acompanhou o ritmo. 

Especialistas dizem que o modelo de negócios por trás da moda barata contribui 

diretamente para os abusos trabalhistas e de direitos humanos vistos na cadeia de 

suprimentos do setor. O comportamento do consumidor ajuda a impulsioná-lo. Em suas 

pesquisas, a Deloitte perguntou aos compradores suas razões para optar por comprar 

num retalhista. O preço foi a resposta mais comum, superando a seleção de produtos, a 

conveniência e vários outros fatores. O penúltimo da lista era "alinhamento com os 

valores principais". 
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“Muito foi dito e escrito sobre como os consumidores parecem cada vez mais focados em 

onde os produtos são adquiridos, trabalho infantil no desenvolvimento de produtos, 

transparência da cadeia de suprimentos, sustentabilidade e outros assuntos éticos”, 

observa Deloitte. “Descobrimos que os consumidores ainda consideram o valor, o 

produto e a conveniência como os atributos extremamente importantes ao tomar 

decisões. Esta descoberta está de acordo com os valores que foram mantidos por 

gerações de consumidores dos EUA. ” 

O relatório também questiona a crença comum de que os millennials estão a gastar mais 

do que as gerações mais velhas em experiências, em comparação com outras coisas. Na 

categoria entretenimento, por exemplo, o nível de renda - e não a idade - foi um fator 

maior na geração de gastos adicionais. 

O que a geração do milénio está a gastar mais é com despesas não discricionárias, como 

assistência médica, moradia e educação. Ao mesmo tempo, eles estão "dramaticamente" 

em pior situação financeira que os grupos anteriores, diz o relatório. Desde 1996, o 

patrimônio líquido médio dos consumidores com menos de 35 anos caiu 34%. 

Talvez roupas baratas ofereçam aos consumidores pelo menos uma emoção de baixo 

custo, enquanto grandes compras ficam mais difíceis de pagar. Como a Deloitte observou 

num relatório anterior, o retalho está a polarizar para os fins altos e baixos, da mesma 

forma que acontece na renda americana e a classe média diminui. 

Seja rico ou pobre, jovem ou velho, a roupa é um importante modo de expressão entre 

todos os seres humanos. Serve não apenas os propósitos práticos de se cobrir em nome 

da modéstia e proteção contra os elementos, mas como uma declaração ao resto do 

mundo sobre a identidade do utilizador. Os americanos em particular amam as suas 

roupas; os Estados Unidos são o maior mercado de vestuário do mundo. Em 2017, o 

consumidor americano médio gastou cerca de US $ 379 em calçado ao longo do ano. 
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Onde se compra roupas é quase tão importante quanto o que se compra. Os americanos 

têm uma clara preferência por retalhistas nacionais em vez de empresas de roupas 

independentes locais. Marcas como Nike, Levi's e Adidas são especialmente populares 

entre os consumidores dos EUA. Vale ressaltar que dois dos três primeiros produzem 

principalmente roupa e calçado de desporto. De facto, quase 10% dos consumidores 

norte-americanos compraram roupas, calçado ou equipamentos de desporto com mais 

frequência do que uma vez por mês em 2016. Não é incomum encontrar americanos de 

todas as idades vestindo fatos de treino, calças de ioga ou calçado de desporto quando 

não têm intenção de treinar. A Nike, em particular, é uma marca de calçado de desporto 

muito popular nos Estados Unidos. 

Entre os jovens consumidores dos EUA, a American Eagle é a marca de roupas mais 

amada. O retalhista de moda rápida é conhecido por ser moderadamente acessível e 

moderno, com uma ampla seleção de roupas e sapatos. Depois que os americanos 

encontram uma marca de roupa que gostam, eles tendem a continuar a comprar roupas 

dessa marca, em vez de tentar a sorte com uma nova marca. De acordo com uma 

pesquisa realizada em novembro de 2016, as lojas físicas são o canal de retalho preferido 

para comprar roupas e calçado entre os consumidores dos EUA. Pergunte a qualquer um 

que compra roupas online regularmente e é quase garantido que você ouve uma história 

sobre a compra de uma peça de roupa online, apenas para descobrir que não gostou 

quando experimentou. 

A sustentabilidade das compras de roupas é um tópico controverso e pertinente, agora 

que as compras de roupas e calçado estão mais fáceis do que nunca com a ascensão dos 

retalhistas online. Aproximadamente 20% dos consumidores dos EUA acreditam na 

importância da sustentabilidade quando se trata de comprar roupas. Quando se trata de 

decidir se deve ou não fazer compras numa determinada loja de roupas, os americanos 

estão mais preocupados com preços e localização. 

De acordo com os hábitos de compras ao consumidor de 2019 da BRP - The Generation 

Gap, é essencial que os retalhistas entendam as preferências de compra de seu público-
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alvo para projetar a experiência de compra certa que agrada a seus clientes. Embora a 

jornada de compras varie de acordo com o cliente, o produto e até a estação do ano, 

existem semelhanças entre os grupos geracionais. Os consumidores digitais (de 18 a 37 

anos) têm expectativas mais altas em relação à experiência de retalho do que os 

consumidores tradicionais (de 38 anos ou mais) e adotam o uso da tecnologia para tornar 

suas pesquisas e processos de compra mais convenientes. Os consumidores tradicionais 

estão mais focados no básico para encontrar o produto desejado pelo preço certo. 

Hábitos de compras para consumidores da BRP em 2019 - O relatório Generation Gap é 

baseado nas descobertas de uma pesquisa da BRP com 1.298 consumidores dos EUA em 

dezembro de 2018 para identificar como e onde eles preferem comprar e quais fatores 

influenciam sua jornada de compras. Abaixo estão as principais conclusões baseadas em 

grupos de geração. 

CONSUMIDORES DIGITAIS (de 18 a 37 anos) 

Enquanto os Consumidores Digitais pesquisam os produtos, eles procuram opiniões dos 

consumidores para tomar decisões de compra mais educadas. Ao escolher uma loja, 65% 

desejam receber recomendações personalizadas e 65% preferem pagar por meio de um 

aplicativo móvel de carteira ou retalhista. O recebimento rápido de mercadorias é 

importante com a entrega no mesmo dia, um motivo para escolher uma loja para 77% 

desses consumidores. Os consumidores digitais têm mais probabilidade do que o 

tradicional de compartilhar feedback nas redes sociais para experiências de compras 

excecionais e insatisfatórias. 

CONSUMIDORES TRADICIONAIS (maiores de 38 anos) 

Os consumidores tradicionais se concentram no básico quando fazem compras - 

disponibilidade de produtos e preços competitivos. Ao comprar produtos, 63% escolhem 

uma loja com base na capacidade dos associados de encomendar produtos que não estão 

em estoque. Embora eles sejam mais tolerantes com o momento das entregas, 86% 

escolherão uma loja com entrega gratuita em vez de uma que não oferece esse serviço. 
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Os consumidores tradicionais raramente compartilham feedback nas redes sociais para 

qualquer experiência de compra, mas para experiências insatisfatórias, 64% entrarão em 

contato com o retalhista para partilhar a sua insatisfação. 

Os consumidores da geração Y e da geração Z estão a adotar a moda de luxo. O 

consumidor médio de luxo nessas gerações possui nove itens de moda de luxo em 

acessórios, roupas e calçado, de acordo com A Millennial Approach to Luxury, um 

relatório recente do The NPD Group e Stylitics. Mas, eles têm um estilo diferente quando 

se trata da jornada de compra. Esse consumidor de luxo mais jovem favorece a 

conveniência e a ampla capacidade de navegação oferecida a eles pelas compras online, 

mas também aprecia a experiência de luxo na loja. 

"O valor de um produto de luxo não se perde na geração Y e na geração Z, pelo 

contrário", disse Marshal Cohen, consultor chefe da indústria, The NPD Group. "O 

consumidor de luxo mais jovem exige a qualidade e o cache esperados dos itens de luxo, 

mas também espera a variedade de compras que lhes permite encontrar algo único". 

Os consumidores de luxo da geração Y e Z identificam marcas altamente cobiçadas ou 

prestigiadas, qualidade do produto, distinção e estilo atemporal como seus principais 

critérios pessoais ao tomar uma decisão de compra de luxo. As infinitas opções de 

marcas, produtos e compras disponíveis para os compradores de luxo de hoje facilitam a 

obtenção do item e da experiência geral que procuram. 

Eles são a favor de sites e lojas de departamento com várias ofertas de marcas. Opções 

significam pesquisa e planejamento - quase três quartos disseram que sua compra de 

luxo favorita foi planejada com antecedência e eles sabiam onde queriam comprá-la. 

Mais da metade dos consumidores de luxo Millennial e Gen Z prefere comprar 

principalmente ou apenas online, mas mais de um terço prefere fazer compras de luxo na 

loja. A navegação na loja influenciou mais compradores em sua última compra de luxo do 

que qualquer outro fator, incluindo as necessidades em torno de um evento ou ocasião 

pessoal. 
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"A experiência de compra multiplataforma tornou-se tão importante no mercado de luxo 

quanto no retalho em geral", disse Cohen. "A experiência de compra de luxo não é mais 

ultra-exclusiva; trata-se agora de experimentar as opções e marcas através de aplicativos 

para dispositivos móveis e convidar ambientes nas lojas". 

O vestuário sustentável está a evoluir, mas os consumidores precisam ser educados. Um 

número crescente de consumidores preocupados com o meio ambiente está procurando 

roupas sustentáveis, e quase um quarto dos consumidores adultos norte-americanos 

afirma ter comprado roupas sustentáveis, relata o The NPD Group. À medida que o 

interesse do consumidor pela sustentabilidade cresce, aumentam os esforços da indústria 

de vestuário, mas há uma clara necessidade de educar os compradores para fazer essa 

conexão. 

Educar e informar os consumidores sobre moda sustentável e sustentabilidade estavam 

entre os tópicos discutidos num painel de discussão realizado recentemente pela NPD e 

pelo Fashion Institute of Technology (FIT) na cidade de Nova Iorque. O painel, moderado 

por Marshal Cohen, consultora chefe da NPD, incluiu Vanessa Urenda, cofundadora da 

LAMINI; Taryn Hipwell, fundador, Além do rótulo e autor, Como comprar Shi (f) t; Valérie 

Martin, vice-presidente de comunicação e cultura global do Grupo ALDO; e Sabra Krock, 

diretora criativa e co-proprietária, Everything But Water. Como os participantes do painel 

apontaram, a definição de sustentabilidade costuma estar nos olhos de quem vê, mas é 

importante que os consumidores saibam que o objetivo geral da indústria da moda é criar 

uma cadeia de suprimentos consciente ambiental e socialmente de seu impacto. 

Os direitos humanos em termos de responsabilidade social são um pilar dos esforços de 

sustentabilidade no setor. Quando o NPD perguntou aos consumidores qual é sua 

principal preocupação social em termos de produção de roupas, 29% disseram direitos 

humanos e salários justos. Os direitos humanos têm uma classificação significativamente 

maior do que as preocupações dos consumidores em relação a corantes e produtos 

químicos tóxicos, bem-estar animal, minimização de resíduos e aquecimento global. Um 
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terço dos consumidores afirma que a responsabilidade social e a posição social de uma 

marca são extremamente importantes para sua decisão de compra. 

Embora os consumidores nem sempre estejam cientes de que um item de vestuário é 

sustentável em termos de compromisso da etiqueta com a responsabilidade ambiental e 

social, se estiverem cientes de quase um terço dos consumidores dizem que estariam 

dispostos a pagar mais por um item de vestuário sustentável. Os consumidores adultos 

jovens, com idades entre 18 e 34 anos, estão mais inclinados a gastar mais em roupas 

sustentáveis, e 33% das mulheres dizem que pagariam mais por roupas que foram 

descritas como sustentáveis, ecológicas, orgânicas ou éticas do que por roupas que eram 

não. Por outro lado, a maioria dos consumidores (dois terços) não estava disposta a pagar 

mais pela sustentabilidade, indicando que está a procurar fazer parte da responsabilidade 

social de uma marca. 

"A sustentabilidade continuará sendo um tópico importante para os consumidores e a 

indústria nos próximos anos", diz Cohen da NPD. “Para atrair consumidores, 

principalmente adultos e mulheres jovens, as marcas e os retalhistas de vestuário 

precisam manter contato com questões de responsabilidade social, educar e informar 

seus clientes com mensagens e rótulos claros sobre seus esforços de sustentabilidade. As 

marcas não podem confiar nas letras miúdas da etiqueta interna, elas precisam ser 

inseridas no "tecido" da marca ". 

 

6.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

Os gastos totais com vestuário nos EUA continuarão caindo em 2019, mas uma 

recuperação se seguirá em 2021, de acordo com The Future of Apparel, um novo relatório 

do The NPD Group que prevê crescimento e declínio nas principais categorias de 

vestuário. Prevê-se que suores, roupas de banho, roupas de dormir e vestidos sejam as 

principais fontes de crescimento da indústria nos próximos dois anos. 
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"O sucesso futuro da indústria de vestuário se baseará em categorias que atuam 

ativamente, mas parecem fashion", disse Marshal Cohen, consultor chefe da indústria, 

The NPD Group. "Os consumidores estão a desejarmoda, mas não querem sacrificar o 

conforto e a conveniência do vestuário ativo aos quais estão acostumados." 

O desejo do consumidor por conforto é evidente no crescimento de moletom e roupa de 

dormir. As camisolas para homens e mulheres estimulam o crescimento na categoria 

ativa, e as linhas borradas em torno da definição de loungewear beneficiam as vendas de 

roupas de dormir. De acordo com o Serviço de Rastreamento de Consumidores da NPD, 

nos 12 meses encerrados em maio de 2019, as vendas totais de moletons e calças ativas, 

incluindo produtos para adultos e crianças, cresceram 8%, para US $ 23,6 mil milhões, e 

as vendas de roupas de dormir aumentaram 2%, para US $ 7,8 mil milhões. 

Embora o desempenho recente não tenha sido tão forte quanto o de suores e roupas de 

dormir, vestidos e roupas de banho buscarão a inovação para impulsionar o crescimento 

futuro. Os vestidos tiveram um declínio de 3%, para pouco menos de US $ 15 mil milhões, 

mas espera-se que os vestidos desportivos das mulheres compensem esses declínios nos 

próximos dois anos. As vendas na categoria moda praia diminuíram 4%, para US $ 5,8 mil 

milhões nos últimos 12 meses, devido em parte à chegada tardia das temperaturas de 

verão nos EUA. 

"Os moletons estão a substituir os tops tradicionais ao ganhar em conforto e estilo, e a 

integração contínua de shapewear no design do fato de banho revigorará os gastos", 

acrescentou Cohen, The NPD Group. "A moda de hoje é sobre um estilo fácil e funcional - 

uma marca de equação em toda a indústria de vestuário pode e deve ser aplicada". 

O vestuário casual tornou-se mais aceitável num número crescente de contextos sociais 

nos EUA. Essa tendência talvez seja mais óbvia no escritório. Em vez de apenas “sexta-

feira casual”, o vestuário casual parece ter se transformado numa prática cotidiana. Os 

consumidores agora têm maior liberdade para decidir o que vestir no escritório. 
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Ao longo da década, a geração milenar entrou na força de trabalho e reformulou o 

ambiente ideal no local de trabalho, incluindo códigos de vestimenta. A geração do 

milénio prioriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e prefere um ambiente de 

trabalho mais descontraído. Como essa geração agora representa uma parcela 

considerável da população ativa nos EUA, as empresas estão a reavaliar as suas culturas e 

políticas corporativas para atrair recrutas milenares. Diferentemente das gerações mais 

antigas, os millennials tendem a valorizar mais a cultura de uma empresa do que seu 

nome ou reputação. É importante adaptar as políticas corporativas às suas preferências. 

A ascensão do turismo e a crescente preocupação com saúde e bem-estar também estão 

a impulsionar as mudanças nos códigos de vestuário corporativos. Essas tendências 

certamente elevaram a procura por roupas e calçado de desempenho mais versáteis, à 

medida que mais consumidores preferem roupas adequadas para várias ocasiões, 

incluindo trabalho, viagens e até reuniões sociais. A Pesquisa de estilos de vida da 

Euromonitor International revela que 59% dos consumidores americanos procuram 

"confortável" (casual) ao comprar um produto de vestuário ou calçado, enquanto apenas 

21% dos consumidores procuram "estilo clássico" (formal). 

Como resultado, roupas e calçado de inspiração esportiva no mercado são adequados 

para mais ocasiões, incluindo trabalho. As marcas de vestuário de desportp certamente 

estão a beneficiar dessa tendência de casualização. Marcas Athleisure como Lululemon e 

Athleta expandiram suas linhas de produtos para incluir mais peças apropriadas para o 

escritório, como blusas e blazers. Fabricadas com os mesmos tecidos técnicos de seus 

produtos desportivos, essas peças são comercializadas como perfeitas para o escritório, 

viagens e viagens. 

No ano passado, a Gap Inc. lançou a marca de roupas masculinas de Hill City, que busca 

oferecer peças versáteis adequadas ao estilo de vida ativo de homens urbanos. Outra 

marca de roupas masculinas premium, Rhone, introduziu uma camisa social como parte 

de sua coleção Commuter. 
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Com o aumento do vestuário casual, há uma forte procura por peças casuais premium. 

Novas marcas como Everlane, Allbirds e Rothy's estão oferecendo roupas casuais de alta 

qualidade a preços premium. Retalhistas de luxo, como a Barneys New York, estão a 

oferecer novas peças de marca casuais e de negócios para acomodar a crescente procura. 

Os consumidores estão dispostos a pagar um prémio pelas marcas de estilistas que 

acreditam elevar suas marcas pessoais, além de roupas de alta qualidade que durarão 

mais. 

As empresas de jeans também estão a beneficiar de um local de trabalho americano cada 

vez mais casual, à medida que mais empresas permitem jeans durante a semana. 

Enquanto os tops de lazer agora são uma opção para roupas de trabalho casuais, o jeans 

é frequentemente o fundo escolhido, pois outros fundos casuais, como leggings e calças 

de moletom, permanecem inaceitáveis. 

Impulsionado pela aceitação no local de trabalho, o mercado de jeans nos EUA está 

passando por grandes mudanças. A Levi Strauss & Co entrou com uma oferta pública 

inicial no início deste ano, enquanto a VF Corp planeja fechar seu negócio de jeans. 

As empresas Athleisure e casualwear também estão a investir no espaço com marcas 

como Everlane e Athleta a lançarem coleções de jeans em 2017. Como as recentes 

inovações em tecidos e tecidos tornaram o jeans mais confortável e lisonjeiro, eles 

continuarão sendo um item popular para os americanos no casual local de trabalho. 

Apesar da crescente tendência de roupas casuais, ainda há uma oportunidade para trajes 

profissionais. Como as roupas afetam o humor do utilizador, muitos consumidores ainda 

gostam de usar fatos profissionais no trabalho para se sentirem mais confiantes e 

aumentarem a energia positiva. Muitas empresas, especialmente nos setores bancário, 

financeiro, jurídico e outros setores de negócios, ainda exigem trajes profissionais nos 

escritórios. 

A MM.LaFleur, com sede em Nova Iorque, por exemplo, oferece grampos de guarda-

roupa com estilo profissional e personalizados para mulheres que trabalham depois de 
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conhecê-las primeiro através de um questionário online ou de uma hora de nomeação na 

loja. À medida que ofertas de marcas e retalhistas se tornam cada vez mais informais, há 

uma oportunidade para as empresas oferecerem soluções simplificadas para os 

trabalhadores ocupados que procuram construir um guarda-roupa profissional. 

Atualmente, o activewear representa 24% do total das vendas da indústria de vestuário e 

deve crescer até 2019, de acordo com o estudo Future of Apparel, lançado recentemente 

pelo The NPD Group, uma empresa líder mundial em informações. Calças de yoga, calças 

de treino, sweatshirts com capuz e outro tipo de activewear agora são itens de moda nos 

EUA para muitas atividades além de ir ao ginásio. Essa tendência, que alguns dizem ser 

mais uma evolução do que uma tendência, é definida por dicionário como um meio de 

transporte e tomou conta gradualmente à medida que as normas da sociedade 

mudavam, como roupa casual em escritórios, aumento da consciência de saúde e 

condicionamento físico e a necessidade de conforto e versatilidade eclipsando a 

necessidade de se vestir. 

"Muitas vezes me perguntam se a tendência de queda vai desaparecer e a resposta é 

não", diz Marshal Cohen, principal consultor de retalho da NPD no setor. "Quando você 

tem conforto e função combinados com a moda, é difícil voltar a qualquer outra coisa 

regularmente". 

Nos 12 meses encerrados em junho de 2018, o rastreamento contínuo de compras de 

roupas da NPD constatou que as vendas do total de moletons aumentaram em dois por 

cento e ativos em cinco por cento. Espera-se que o total de dólares em categorias de 

moletom / parte inferior ativa cresça até 2019, com fortes desempenhos em várias 

categorias de roupas ativas, encontra o estudo Future of Apparel da NPD, que inclui 

previsões até 2019 para as principais categorias de vestuário, juntamente com opiniões 

dos consumidores e pontos de vista dos analistas. 

O poder de permanência e o crescimento da Athleisure também se devem ao fato de ter 

se disseminado por idades e dados demográficos. Como exemplo, os compradores 

sociais, um segmento de consumidores identificado no relatório Future of Apparel, que 
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representam a maior parte da população, são indicativos do consumidor de lazer. Eles se 

consideram social, fashion e preocupados com a imagem e o vestuário ativo é uma 

grande parte de seus planos de compra futuros. 

"O movimento da atleta e a influência na moda continuam sendo os principais 

impulsionadores da oportunidade de crescimento para a indústria de vestuário", diz 

Cohen. “Outras categorias de vestuário estão em declínio, o que nos diz que os 

consumidores estão obtendo exatamente o que precisam e desejam em roupas de 

ginástica. Não há dúvida de que a categoria continuará a evoluir, mas definitivamente 

chegou para ficar no futuro próximo. ” 

Casa 

Nas casas modernas, menos é mais. Enquanto as gerações anteriores acreditavam em 

salvar tudo, uma tendência para eliminar o excesso e a vida simplesmente assumiu o 

controle. Marie Kondo ajudou a popularizar a noção de manter apenas itens que 

“provocam alegria” e agora as casas modernas são escassas, sem desordem e reduzidas. 

"Padrões arrojados em tapetes e padrões geométricos em revestimentos de parede com 

detalhes em preto são muito populares no momento", diz Melanie Roy, da Melanie Roy 

Design, em Nova Iorque. 

De acordo com Helena Barquet e Fabiana Faria, proprietárias da loja de design da cidade 

de Nova Iorque Em breve, os pastéis ficarão em segundo plano para tons de joias mais 

profundos e escuros em 2019. “Os pastéis têm sido tão predominantes e hoje em dia 

vemos cores mais ricas estão a ganhar mais interesse quando se trata de acessórios para 

casa ”, diz Helena. Também a ganhar popularidade: bens domésticos que se afastam do 

abstrato e se assemelham a formas reconhecíveis, como animais ou pessoas. "Há menos 

atração pelo romântico e mais desejo de algo concreto", diz Helena, apontando os vasos 

de rosto do parceiro de grupo e a sempre popular Lady Bathing da loja como exemplos. 

"Talvez não nos sintamos tão românticos hoje em dia - as pessoas estão a pensar, eu só 

quero saber o que é isso". 
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Os acentos decorativos antiquados - pense em franjas, móveis de cana e abajures 

estampados - são o destaque de Keren Richter, cofundador da empresa de design de 

interiores The White Arrow. “Esses elementos parecem renovados graças a novas 

silhuetas sofisticadas, cores e materiais atualizados”, diz ela. Também com potencial 

retorno: vidro colorido. “Estudei vidro de Murano recentemente e especifiquei uma 

variedade de pingentes, lustres, artigos de vidro, móveis, espelhos e acessórios de vidro 

vintage. Adoro a delicadeza, a aplicação transparente de verde pálido e rosa e como a cor 

e as facetas se refratam à luz do sol. ” 

O designer de produtos Stephen Burks, da Stephen Burks Man Made, vê os têxteis 

assumindo nova complexidade e versatilidade. "No momento, somos fascinados pelo fato 

de os têxteis fazerem mais em casa do que apenas descansar suavemente", diz ele. 

“Nossos clientes - como Bolon, Dedar e Luceplan - estão a utilizar técnicas avançadas e 

experimentais, como tricotagem 3D, reciclagem e impressão têxtil, com efeitos 

dramáticos. Como a previsão de Anni Albers de que os têxteis se tornaram arquitetónicos 

em The Pliable Plane e a pesquisa do professor Chuck Hoberman sobre superfícies 

implantáveis na Harvard Graduate School of Design, imaginamos que os têxteis em casa 

começarão a assumir novas possibilidades atmosféricas, estruturais e tecnológicas. futuro 

próximo." 

O designer Arati Rao, fundador da linha de tapetes tecidos à mão Tantuvi, prevê um surto 

de formas orgânicas inspiradas na natureza, particularmente em cerâmica e têxtil - itens 

como as louças semelhantes a geodos de Minh Singer, o candeeiro de mesa Rolling Hills 

da Virginia Sin, a lua de Raina Lee Peças de desembarque e os tapetes de algodão de 

Tantuvi, projetados para refletir a paleta da paisagem do deserto em que são feitos. 

Ellen Van Dusen, fundadora da linha de moda e artigos para o lar do Brooklyn, Dusen 

Dusen, vê o verde em 2019. "O verde é refrescante e um limpador de paleta", diz ela. "É 

uma cor forte, mas também pode retroceder dependendo da tonalidade. Ele anima os 

espaços de uma maneira única. ”O designer também prevê um aumento em todas as 
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coisas de tamanho grande. "Estou a pensar em lâmpadas, esculturas, objetos em geral", 

diz ela. Em sua própria lista de desejos decorativos: "Estou sempre em busca de um lápis 

grande. Eles fazem um Ticonderoga No. 2 de um metro e meio de altura para exibição em 

lojas de material de arte e estou realmente a tentar colocar as mãos numa. ” 

Estilo por Estado 

A empresa de móveis e decoração de casa Joybird pesquisou nas principais pesquisas do 

Google relacionadas à decoração em todos os estados, apresentando as descobertas em 

seu relatório de tendências de 2019. Como se vê, os estilos de decoração variam de 

acordo com o estado e a região, com algumas tendências claras emergindo em todo o 

país. Confira a lista abaixo para ver se o seu estilo de decoração pessoal se encaixa no 

estilo mais pesquisado em seu estado. 

Enquanto o estilo mais pesquisado variava de estado para estado, o estilo principal (que 

venceu 12 estados no total!) Era industrial. Surpreendentemente, esse estilo não era 

específico para nenhuma região, mas era o principal termo de pesquisa em todos os 

lugares, do Alasca ao Louisiana e Wyoming. Caracterizada por layouts abertos, 

acabamentos metálicos e tijolos expostos, a decoração industrial tende a ser mais 

popular nas áreas urbanas e está claramente tomando conta das cidades de todo o país. 

O segundo vice-campeão? A decoração vintage era o principal estilo em seis estados, 

incluindo Connecticut, Kansas e Pensilvânia. Com achados económicos e opções de 

móveis atemporais, a decoração vintage acena para o passado, enquanto o torna 

moderno. 

Alguns estilos provaram ser específicos da região, como a decoração vitoriana, que era a 

principal pesquisa apenas no Maine. E não é de surpreender que aqui, o Hollywood 

Regency tenha conquistado apenas a Califórnia, o estado onde reina o estilo repleto de 

estrelas. O estilo tradicional parece ser menos popular em 2019 (venceu em três estados 

em 2017), com o visual a conquistar apenas o Dakota do Sul este ano. Embora a 
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decoração industrial pareça estar em alta em grande parte do país no momento, esses 

looks específicos do estado são bolsas de estilo único. 
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7 – França 
 

7.1.– Retrato socioeconómico 
 

A economia francesa terminou 2018 numa base mais firme do que o esperado, mesmo 

depois dos violentos protestos de "colete amarelo" que atingiram especialmente os 

retalhistas, mas o crescimento ainda ficou aquém da meta do governo para o ano inteiro. 

Dados divulgados na quarta-feira pela agência de estatísticas INSEE mostraram que a 

segunda maior economia da Zona Euro cresceu 0,3% no último trimestre de 2018, a 

mesma taxa registada nos três meses anteriores. 

O crescimento foi impulsionado em grande parte pelas exportações, o que ajudou a 

compensar a desaceleração dos gastos dos consumidores, pois ondas de protestos contra 

o governo forçaram muitas lojas em Paris a embarcar durante o período pré-feriado. 

A leitura preliminar superou as expectativas de crescimento de apenas 0,1% numa 

pesquisa da Reuters com 32 economistas. 

No entanto, isso significou que a economia francesa cresceu 1,5% em todo o ano de 2018, 

abaixo da previsão do governo de 1,7% e abaixo da taxa de 2,3% do ano anterior, que é 

alta na década. 

A primeira metade do ano foi ainda mais fraca que a segunda, com um aumento de 

impostos atingindo os gastos do consumidor no primeiro trimestre e greves de transporte 

a pesarem sobre o crescimento no segundo trimestre. 

O governo do presidente Emmanuel Macron também espera que a economia registe um 

crescimento de 1,7% neste ano, o que colocaria a França à frente da Alemanha pela 

primeira vez na década. O governo alemão espera apenas uma expansão de 1,0%. 
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Desesperado por conter a insurreição que testava sua autoridade, Macron anunciou 

aumentos salariais em dezembro para os trabalhadores mais pobres e um corte de 

impostos para a maioria dos aposentados. 

O pacote de medidas, que coloca 10 mil milhões de euros nos bolsos dos consumidores, 

deve dar uma chance aos gastos das famílias, disse uma autoridade do Ministério das 

Finanças. 

"Com o que as pessoas têm dito sobre o crescimento ser muito mais fraco, os números de 

hoje nos dão conforto em nossa previsão de crescimento", disse o funcionário, 

acrescentando que a previsão de 2019 será atualizada em abril. 

O ministério das finanças estima que os protestos dos coletes amarelos, em homenagem 

aos coletes de alta visibilidade que os motoristas franceses devem manter em seus 

carros, derrubaram 0,1 pontos percentuais do crescimento nos últimos três meses de 

2018. 

“O crescimento no quarto trimestre se mostrou robusto, apesar do impacto das ações de 

protesto. Mas há sinais de que o momento económico subjacente diminuiu ”, escreveu o 

economista do Morgan Stanley, Matthew Pennill, numa nota de pesquisa. 

Os gastos das famílias - tradicionalmente o motor do crescimento francês - desaceleraram 

no trimestre, após expansão de 0,4% nos três meses anteriores, já que Paris viu a pior 

violência nas ruas desde os protestos estudantis de 1968. 

Enquanto isso, o investimento das empresas também desacelerou acentuadamente, para 

um crescimento de apenas 0,3% no trimestre, ante 1,7% no trimestre anterior, com o 

colapso da confiança nos negócios em meio à agitação que deixou muitas lojas de Paris 

fechadas. 

Um surto no final do ano nos embarques de exportação ajudou a aumentar o 

crescimento. O crescimento das exportações chegou a 2,4%, superando o crescimento 

das importações de 1,6%. 
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Como resultado, o comércio exterior acrescentou 0,2 ponto percentual ao crescimento 

geral, enquanto os rebaixamentos dos estoques comerciais reduziram a produção em 0,1 

ponto percentual. 

Nos últimos anos, a França viu as exportações aumentarem no final do ano, à medida que 

a Airbus corre para enviar aeronaves antes do final do ano, provocando uma redução 

concomitante dos estoques. Esse pico de exportação foi frequentemente seguido por 

uma queda no primeiro trimestre. 

O poder de compra per capita deverá subir 2,1% em 2019, observa Olivier Garnier, diretor 

de estudos e relações internacionais do banco central. (Créditos: Eric Gaillard) O Banque 

de France revisou suas previsões de crescimento para 2019 para 1,3%, ante 1,4% em 

março. A crise na economia internacional continua e as ameaças continuam a pesar. 

As perspetivas estão escurecendo para a economia francesa. De acordo com as últimas 

projeções do Banque de France publicadas na terça-feira, 11 de junho, o crescimento do 

produto interno bruto (PIB) deve cair para 1,3% em 2019 antes de acelerar ligeiramente a 

partir de 2020 (1,4%). Os meteorologistas revisaram suas projeções para 2019 e 2020 em 

baixa de 0,1 ponto em comparação com as de março. Para Olivier Garnier, diretor de 

estudos e relações internacionais do banco central, “o melhor qualificador é o da 

resiliência. O crescimento continua na sua velocidade de cruzeiro. A atividade ainda é 

sustentada por dinâmicas internas ligadas ao poder de compra ”. 

Apesar dessa "resiliência", essa revisão em baixa é uma má notícia para o governo, na 

véspera da intervenção do primeiro-ministro. De fato, Édouard Philippe deve fazer um 

discurso de política geral nesta quarta-feira, 12 de junho, para marcar o início do Ato II do 

mandato de cinco anos de Emmanuel Macron. O inquilino de Matignon deve, portanto, 

apresentar "o calendário político, mas também os projetos legislativos". Um voto de 

confiança também deve ocorrer na Assembléia Nacional. 

Procura doméstica, o motor do crescimento 
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A procura doméstica continua sendo o principal fator de crescimento. O exame dos 

resultados da instituição bancária indica que a contribuição da procura interna para a 

riqueza produzida é de 1,3 pontos em 2019, 1,6 em 2020 e 1,5 em 2021 em comparação 

com 1,3 em 2018 Os economistas do Banque de France, no entanto, acreditam que os 

ganhos de poder de compra obtidos pelas famílias francesas demoram a ser sentidos no 

consumo. 

“Os ganhos de poder de compra estão sendo consumidos mais lentamente do que o 

esperado. No quarto trimestre de 2018 e durante o primeiro trimestre de 2019, houve 

ganhos muito significativos no poder de compra, mas o consumo ficou atrás desses 

ganhos. O consumo das famílias é revisado em 2019, mas em 2020 e 2021. Os ganhos em 

poder de compra são consumidos um pouco mais devagar. Isso apoia a atividade no 

horizonte 2020/2021 ”, explica Olivier Garnier. 

O poder de compra per capita deverá subir 2,1% em 2019. "Este é o maior ganho em 

poder de compra desde 2007. Então, o poder de compra deve evoluir em torno de 1,2% 

em 2020 e 1% em 2021 ”, continua ele. 

O investimento das famílias diminui 

Em termos de investimentos, as famílias diminuíram seus gastos na construção e 

manutenção de moradias. "A recente queda nas vendas e no início de imóveis sugere que 

essa desaceleração pode continuar na maior parte de 2019". 

Entre as empresas, se o ritmo for maior, a tendência também será de queda. Deve passar 

de 5,5% em 2017 para 3,2% em 2018, 2,7% em 2019 e 2,4% em 2020. Finalmente, o 

investimento público deve aumentar ainda mais em 2020 para 2,8% contra 2, 4% em 

2018. No entanto, deve desacelerar em 2020 para 1,4%. 

Medidas de emergência favoráveis ao poder de compra 

Vários fatores explicam essa dinâmica relativamente boa do poder de compra. Após a 

crise "Coletes Amarelos", o Presidente da República anunciou um arsenal de dispositivos 
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destinados a impulsionar a bolsa francesa em 10 de dezembro de 2018. "Medidas a favor 

do poder de compra em dezembro de 2018 e outras medidas são levadas em 

consideração a partir de 2020, como a reindexação das reformas abaixo de 2.000 euros, a 

continuação da abolição do imposto sobre a habitação ", disse Olivier Garnier na 

conferência de imprensa. "Por outro lado, o corte no imposto de renda, cujo princípio foi 

anunciado pelo governo, não foi levado em consideração devido à falta de detalhes 

dessas medidas. " 

A outra razão para a boa saúde do poder de compra é a taxa moderada de inflação, que 

deve flutuar em torno de 1,3% -1,4% até 2020 e 2021. A queda nos preços do petróleo 

entre 2018 e 2019 e o abandono do imposto sobre o consumo interno de produtos 

energéticos (TICPE) teriam consequências favoráveis sobre a inflação total. "Atualmente, 

estamos 10 euros mais baixos do que em meados de maio", para um barril de Brent. 

Boom de poupança 

Os franceses parecem favorecer uma economia de precaução de acordo com os 

resultados apresentados pela organização. “Quando você obtém poder de compra, as 

famílias não o consomem imediatamente. Eles economizaram ainda mais do que o 

esperado. No último trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019, o aumento da 

receita bruta foi de 8,5 mil milhões, enquanto o aumento no consumo foi de 3,1 mil 

milhões. Quase dois terços desse poder de compra adicional foram economizados, 

enquanto a taxa de economia já é de 15% ”, especifica Olivier Garnier. 

"No momento, os fortes ganhos no poder de compra tiveram um impacto muito parcial 

nos gastos das famílias e a taxa de poupança aumentou bastante", acrescenta o Banco da 

França. 

A economia pode aumentar de forma duradoura permanecendo acima de 15% até 2021. 

Desemprego inoperante 
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Em termos de desemprego, a taxa na aceção da Repartição Internacional do Trabalho 

(OIT) poderá diminuir ainda mais de 9,4% em 2017 para 8,1% no final de 2021 em toda a 

França. A suave desaceleração do crescimento, o nível ainda favorável de criação de 

empregos e a queda da população ativa devem ajudar a reduzir a curva de desemprego 

até o final do mandato de cinco anos de Emmanuel Macron. 

Durante sua campanha, o ex-ministro da Economia de François Hollande prometeu atingir 

uma taxa de desemprego de 7%. 

Um contexto internacional menos dinâmico 

Os estatísticos do Banque de France revisaram suas projeções em relação a março devido 

a um contexto internacional menos favorável. "A procura global endereçada à França é 

revisada para baixo além de 2019, o que é explicado pelo ambiente extra-área do euro, 

em particular Ásia emergente, China, Turquia e também dentro da região. Zona Euro com 

a Itália e a Alemanha, que foram revisadas significativamente para baixo e que 

permanecem abaixo da França ”, diz Olivier Garnier. 

No momento, nenhuma perspetiva de apaziguamento está aparecendo no curto prazo. O 

secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse na terça-feira que os Estados Unidos 

e a China não anunciariam um tratado comercial na cúpula do G20 no Japão no final de 

junho, enquanto Donald Trump planeja discutir o assunto com seu colega chinês Xi 

Jinping.  

O sector da moda 

Se o setor de vestuário na França experimentou pontualmente planos sociais nos últimos 

anos, o ano de 2018 condensou muitas reestruturações e anúncios de redução de 

perímetro entre as marcas de moda na França. Essa série de demissões será limitada no 

tempo ou normalizará ou até se intensificará? 

"Ao contrário de alimentos e eletrónica, o mercado têxtil global é um dos mais 

fragmentados", disse Yves Marin, sócio da consultoria Bartle e especialista em retalho. Ele 
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identifica muitos atores porque entrar no pronto-a-vestir apresenta baixas barreiras à 

entrada. Estruturalmente, o mercado francês está em processo de desnatação. Desde 

2008, a tendência do consumidor reverteu-se e o vestuário também perdeu seu valor 

legal, em detrimento do smartphone, por exemplo. " 

 

Mudanças fundamentais que forçam os grupos a revisar sua rede, se não seu modelo. O 

ano de 2018 começou com a incerteza em Pimkie: depois que um plano para quebrar um 

acordo coletivo foi anunciado pela administração pouco antes do Natal de 2017, foi 

finalmente um plano de partida voluntário clássico que foi implementado no trabalho, 

com o objetivo de cortar 208 em 1.900, ou seja, pouco mais de 10% da força de trabalho 

da marca de moda feminina do norte. Os termos de saída ainda estão sendo negociados 

com os representantes dos funcionários. 

Outro participante do norte, o grupo Happychic (Jules, Brice, Bizzbee) também iniciou 

uma reestruturação formalizando em julho o seu desejo de se separar de 466 pessoas 

(dos cerca de 3.200 funcionários) e criar uma marca emanando da fusão das cadeias Jules 

e Brice. Um acordo majoritário acaba de ser assinado entre a administração e os 

sindicatos para a implementação do PSE em 2019. 

No outono de 2018, outras duas falhas dos históricos grupos retalhistas franceses foram 

reveladas. Primeiro no Breton Beaumanoir, que decidiu interromper sua marca de moda 

dedicada aos Scottage acima dos 50 anos e, na ocasião, estabelecer um PSE que afetasse 

142 funcionários. “Embora 30 milhões de euros tenham sido investidos para apoiá-lo nos 

últimos cinco anos, ele continua registando perdas cada vez mais significativas, com 

aceleração desde 2015. Somente no ano passado, a Scottage perdeu mais 5 milhões de 

euros ”, justificou em novembro a administração da Beaumanoir. Então, foi o discreto 

grupo Eram que confirmou sua intenção de fechar 96 lojas das marcas Heyraud e Texto e 

implementar a eliminação de 274 posições. 
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Por último, a rede de periferia Défi Mode, cuja sede está localizada em Brioude, em 

Haute-Loire, anunciou diretamente a cessação de suas atividades e, portanto, o 

encerramento de suas 60 lojas e a demissão de seus 220 funcionários em primeiro 

semestre de 2019, depois de já ter sofrido duas ondas de demissões em 2015 e 2016. 

 

A esses sinais de três cores foram adicionados este ano os contratempos da cadeia 

americana Forever 21 e do British New Look no mercado francês. A primeira sairá 

completamente do território no início de 2019, depois de fechar suas quatro lojas no país. 

Os 150 funcionários ainda não conhecem seu destino. Quanto ao segundo, um PES 

relativo a 262 pessoas foi anunciado inicialmente em setembro, antes de finalmente ser 

abandonado em dezembro para operar um raio-x da subsidiária francesa e 

provavelmente seguir o mesmo caminho para uma redução no 'força de trabalho, de 

acordo com uma fonte interna. 

As razões para esperar uma trégua nessa espiral social são difíceis de encontrar. Desde 

2007, os distribuidores perderam 15,1% de seu faturamento, de acordo com o French 

Fashion Institute (IFM), enquanto novas marcas internacionais e retalhistas eletrónicos 

passaram a tomar a sua parte do bolo. “Essa queda nas vendas acentuou esse fenômeno 

darwiniano da seleção natural e, infelizmente, continuará. Não escaparemos de outras 

reestruturações no setor da moda, atingidas por um efeito desfavorável de tesoura entre 

oferta e procura, uma vez que o orçamento para vestuário das famílias é reduzido em 

favor da cultura, do lazer ou multimédia ", prevê Yves Marin. Depois de um ano de 2018 

com uma queda de -2,9% no consumo de moda na França, o IFM prevê uma queda de -

0,9% no próximo ano. 

 

7.2.– Evolução do Retalho 
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De volta às principais tendências de retalho que moldaram 2018 e siga para as de 2019 

com um especialista na área! Reunião com Chris Igwe, presidente da Chris Igwe 

International e cofundador da empresa MoreorLess, cujo principal negócio é a otimização 

das estratégias de desenvolvimento da marca. 

Antes de tudo, vemos que certos setores estão indo bem e que as marcas têm todo o 

interesse em apostar nelas para garantir o crescimento. Entre esses setores, conto o de 

acessórios e perfumaria. 

Também observamos que o comércio eletrónico continuou a crescer e que as marcas 

estavam cada vez mais a embarcar na aventura digital, mesmo as mais tímidas. 

Finalmente, a terceira grande estratégia diz respeito a eventos: as marcas foram muito 

criativas e multiplicaram eventos de todos os tipos para criar a lealdade do cliente e atrair 

um novo. Há apenas um objetivo: trazer clientes para a loja! 

Na sua opinião, quais serão as principais tendências de retalho de 2019 na França? 

Em 2019, as tendências de retalho de 2018 serão ainda mais acentuadas. As marcas 

ficarão obcecadas por uma palavra-chave: envolvimento do cliente. Como trazer o cliente 

para a loja? Como retê-los? Como se divertir? Essas perguntas estarão no coração de 

2019 e as marcas terão que competir em criatividade para se destacar. Essa importância 

do envolvimento do cliente também deve dar origem a mais e mais lojas pop-up, para 

criar surpresa e experiência. 

A Aliança do Comércio pediu à Kantar TNS que caracterizasse as novas alavancas de 

consumo, mais particularmente no setor têxtil. O Instituto entrevistou 1.000 pessoas para 

entender melhor a jornada de compra do consumidor e suas expectativas. Note-se que na 

França, o ponto de partida é claro: o mercado de roupas perdeu 10% de seu valor em 10 

anos "quando, ao mesmo tempo, as áreas comerciais operadas aumentaram 13%" , 

lembra Christian Pimont, presidente da Aliança Comercial. "A Internet foi atingida por um 

tsunami, o tráfego da loja está a diminuir, as margens estão a diminuir. Hoje estamos 

numa mudança de paradigma no comércio, passando da distribuição em massa para o 
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atendimento personalizado ao cliente. A profissão está de frente para um muro, apenas 

quem inovar poderá superá-lo. " 

Os pontos de venda físicos mantêm suas vantagens diante dos circuitos 

desmaterializados, mesmo entre os mais jovens: 54% das pessoas de 18 a 24 anos 

compram principalmente em lojas. - DR 

O consumo de moda não deve, no entanto, diminuir muito no futuro, de acordo com o 

estudo: pessoas com 35 anos ou mais compram menos, diminuindo o volume de vendas 

na categoria roupas / calçado, mas ao mesmo tempo estamos a testemunhar um 

aumento gastos antecipados com roupas da geração do milénio, o que deve trazer 

estabilidade ao mercado em valor. "A geração do milénio é mais hedonista em suas 

escolhas e métodos de compra, dando muita importância à estética, mas pouco sensível à 

composição ou à origem dos produtos", descreve o estudo. De fato, essa faixa etária 

favorece quantidade e qualidade em 45%. Em todas as faixas etárias combinadas, 33% 

dos franceses compram com menos frequência do que antes, mas, ao mesmo tempo, 

18% dos entrevistados dizem que estão a aumentar os seus gastos com o assunto. 

Antes de ir à loja, o canal digital tornou-se essencial na preparação das compras. Assim, 

63% dos entrevistados localizam produtos na Internet e até 76% das pessoas de 18 a 24 

anos, incluindo 15% diretamente nas redes sociais. O preço (63%) e a disponibilidade dos 

produtos (39%) são as primeiras informações procuradas online. 

A visita à loja para tentar liquidar as compras permanece popular entre os clientes 

franceses (65%), mesmo que essa preferência esteja a diminuir entre os mais jovens. 

Apenas 54% das pessoas de 18 a 24 anos vão principalmente à loja para comprar roupas, 

em comparação com 70% das pessoas com mais de 35 anos. "A manutenção desse status 

proeminente agora exige a integração da loja digital e o desenvolvimento de serviços para 

satisfazer os exigentes clientes milenares", alerta a Alliance du Commerce. O contato 

físico com o produto continua sendo a força número um da loja (69%), assim como o 

imediatismo da compra (40%), ainda são necessários esforços em termos de informações 

(8%) e orientação no ponto de venda. 
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Novos hábitos também estão a surgir, como o segunda mão e aluguer de itens. A geração 

do milénio frequenta novos jogadores como Vinted (34% deles), Les Cachotiers (20%) ou 

L'Habibliothèque (17%), enquanto seus idosos estão limitados a grandes jogadores como 

Amazon, Le Bon Coin ou Cdiscount. 

O pronto-a-vestir tem vindo a lutar há vários anos, como evidenciado pelos muitos 

encerramentos de lojas e pelas dificuldades de alguns grandes nomes como o grupo 

Vivarte. Certos nichos continuam promissores, no entanto. 

Um setor que agrada aos criadores de negócios 

Num país em que um grande número de estilistas famosos, como Coco Chanel e Yves 

Saint Laurent, cresceu, não é surpreendente descobrir que as lojas de roupas floresceram 

por toda a França. Segundo o INSEE, o território possuía no final de 2016 mais de 43.700 

pontos de venda especializados em pronto-a-vestir para homens, mulheres e crianças e 

mais de 30.000 empresas operacionais. E o setor continua atraindo novos 

empreendedores: em 2015, o número de empresas criadas em roupas chegou a 4.436, na 

maioria empreendedores individuais (51%) e empresas ( 28% SARL e 20% SAS). O maior 

número de boutiques de moda concentra-se nas principais cidades como Paris, Lyon, Lille, 

Marselha e Bordéus. Em média, 67% estão localizados em cidades e não nos arredores, 

como, em geral, lojas de equipamentos domésticos, por exemplo. 

O domínio das multimarcas 

No mercado de roupas, as lojas independentes e multimarcas são uma legião e, sozinhas, 

representam 60% de todos os pontos de venda. Em seguida, vêm as comissões de 

afiliados - com marcas como Celio ou Sergent Major - e as franquias - Kiabi, Aigle e Gant - 

que juntas pesam 40% do total. 

Se os comerciantes multimarcas dominam este mercado em número, são os gigantes 

construtores de sucursais, como a H&M sueca, a espanhola Zara ou a irlandesa Primark, 

que lideram o jogo, graças a um modelo de negócios bem estabelecido e Logística 

imparável, essas redes conquistaram com sucesso os cinco continentes e parecem estar a 
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escapar das crises que o mercado está a enfrentar. Outras marcas ultra-especializadas, 

com know-how bem definido, também mostram boa resistência no segmento. A Aigle 

francesa, por exemplo, viu suas vendas subirem de 120 a 172 milhões de euros entre 

2008 e 2016, em especial graças ao entusiasmo encontrado por suas botas de borracha 

fabricadas na França. A marca Jott de Marselha, especializada em jaqueta urbana e 

elegante, também fortaleceu suas vendas com um faturamento anual superior a 60 

milhões de euros em 2017. 

Pronto a vestir 

Não obstante, as lojas físicas prontas para vestir têm sido, em geral, dificuldades há 

alguns anos. E isso, em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a marca californiana American 

Apparel declarou falência em outubro de 2015. Na França, o grupo Vivarte está se 

recuperando de um período atormentado com a venda de várias de suas marcas como 

Naf Naf, André, Kookaï, Pataugas, Merkal e, mais recentemente, Besson. Mas quase todas 

as lojas estão a enfrentar dificuldades. "Desta vez, estamos a chegar ao fundo do poço. 

Algumas marcas já não sabem como sair disso ”, declarou o presidente da Federação 

Nacional de Vestuário (FNH), Bernard Morvan, a Les Echos, sobre as vendas de verão de 

2016. Uma observação alarmista que se baseia numa pesquisa realizada por sua 

federação em 2016 e revela que 80% dos retalhistas questionados declararam registar 

uma queda no faturamento desde o início do ano. 

Além de ser sensível aos caprichos do clima - temperaturas amenas no outono-inverno, 

por exemplo, não incentivam a compra de casacos e jaquetas, que, no entanto, pesam 

muito na cesta média de um comprador e, de fato , na rotatividade de distribuidores - o 

mercado de roupas também enfrenta uma concorrência crescente: a Internet. No setor 

de calçado e cada vez mais no setor de pronto-a-vestir, os sites comerciais se multiplicam 

na Web, oferecendo reduções atraentes e vendas privadas ao longo do ano. As compras 

de roupas na web pesavam 5 mil milhões de euros em 2017 e agora representam 16,5% 

dos gastos franceses em roupas. Essa proporção era ainda inferior a 5% há dez anos. 

Felizmente, as lojas físicas entenderam o desafio colocado pela Internet e todos, ou quase 
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todos, possuem dispositivos multicanais. Uma aposta que começa a dar frutos: de acordo 

com o estudo do French Fashion Institute publicado em setembro de 2016, as redes 

físicas assumiram a liderança nas vendas de roupas online e representam 35,5% das 

compras na web . Os jogadores puros, por sua vez, representam 30,9% do mercado 

online. 

 

7.3.– Perspetivas de consumo 
 

Consumir menos, mas melhor. Essa é a tendência para a qual cada vez mais franceses 

estão a voltar-se. Nos últimos cinco anos, as lojas observaram uma queda no tráfego e um 

volume nos produtos do dia a dia, como alimentos. Um passo em direção ao 

desconhecimento, que também é verificado no setor têxtil. 

Menos e menos produtos, mas cada vez mais qualidade. Em suma, esta é a conclusão de 

vários estudos sobre o consumo de franceses publicados nos últimos meses. A mais 

recente, a Pocros, que reúne 260 marcas, indica uma queda no tráfego de lojas nos 

últimos cinco anos. 

Uma "suspensão" de consumo 

"Tememos uma forma de" suspensão "do consumo, uma mudança de humor dos 

franceses", admite François Eijos François Feijoo, CEO da Eram e presidente da Procos. No 

final de dezembro, a Procos registou uma queda de 3,9% na atividade das lojas. 

Obviamente, o movimento dos coletes amarelos, iniciado em meados de novembro, tem 

um impacto significativo no volume de negócios do ano de 2018. Mas, ao contrário do 

que se poderia esperar, não houve transição para compras online. 

"Não houve transferência de um canal para o outro", disse Procos. "A rotatividade da 

Web precisaria aumentar em 27% (três vezes mais) para compensar a queda de 3,9% na 

atividade das lojas, porque as vendas líquidas pesam apenas 15% na rotatividade. de 

sinais de negócios ". 
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"Os compradores consomem menos, mas melhor" 

Já em setembro de 2018, um estudo da Information Resources Incorporated (IRI) 

observou uma queda nos volumes em dois terços das famílias de produtos cotidianos, 

alimentos e manutenção. Certas categorias foram particularmente afetadas, como doces, 

biscoitos, mas também carnes frias. 

"Essa teoria do desconhecimento me faz rir baixinho", reage ao Twitter Olivier Dauvers, 

especialista em consumo de massa. "Não, o consumo não está a diminuir. Só que os 

clientes são menos frequentes no circuito" histórico "e fragmentam suas compras", 

explica ele. 

De qualquer forma, na Herta, há uma tendência real. "Os compradores consomem 

menos, mas melhor", disse Catherine Petillon, diretora de marketing do grupo, em 

outubro: "Desde o início do ano, registamos uma queda de 2% em volume, mas um 

aumento de 0,3% em valor". Símbolo dessa evolução no comportamento, o presunto sem 

nitrito agora representa 30% das vendas na faixa. 

E essa tendência também pode ser vista no setor têxtil, que vem perdendo impulso há 

dez anos. Ele perdeu 15% de seu valor desde 2007, de acordo com um estudo do French 

Fashion Institute (IFM). Dos 44% dos consumidores pesquisados que afirmam ter 

comprado menos roupas em 2018, 60% deles afirmam que esse consumo é limitado pela 

perda de poder de compra. Os 40% restantes evocam uma questão de "escolha", a de 

"consumir menos, mas melhor". 

O Instituto Kantar Worlpanel fez uma avaliação inicial em outubro de 2018 no mundo dos 

tecidos e roupas * na França. O relatório publicado por meio do Expert Fashion 2018 

Reference foi pessimista para dizer o mínimo: o setor está ocioso, com desempenho geral 

no início de 2018 menor do que o dos últimos 5 anos e um mercado que perdeu 10% de 

seu valor daqui a 10 anos. 

E a avaliação anunciada recentemente pelo Instituto Francês de Moda (IFM) é ainda mais 

severa. 
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No entanto, 2017, com a estabilidade do mercado em + 0,6% de crescimento em relação 

a 2016, reacendeu as esperanças de uma nova dinâmica de mercado. De acordo com o 

último estudo do IFM, cujos resultados foram apresentados em 6 de dezembro durante o 

Seminário Internacional de Moda e Perspetivas Têxteis por Gildas Minvielle, diretora do 

observatório económico do French Fashion Institute (IFM), o mercado de roupas deve 

encerrar o ano com queda de 2,9% (cerca de 28 mil milhões de euros). Em dez anos, teria 

perdido mais de 15% de seu valor, todos os canais de distribuição combinados. 

Nos primeiros 10 meses de 2018, o mercado de vestuário de homem registou uma queda 

de -3,6%, enquanto o vestuário de senhora caiu -2,3% e o de criança baixou 3%. A roupa 

de casa está com melhores resultados e registou um ligeiro aumento na faturação para + 

1,1%. 

Uma especificidade francesa? na verdade não. Comparada a outros países, a França não é 

um caso isolado. Se a situação no Reino Unido for mais otimista, com um crescimento de 

valor de + 2,1% nos primeiros 9 meses de 2018, Espanha (-1,4%), Itália (-3,9%) e a 

Alemanha (-3%) também sofrem. 

A principal explicação para esse fenômeno de declínio do mercado: marcado como 

"consumo insuficiente". 44% dos franceses dizem que compraram menos roupas em 

2018, de acordo com o IFM. Em detalhes, 51% das mulheres e 36% dos homens 

desaceleraram suas compras. Mais significativamente, mais de um terço dos jovens (18 a 

25 anos), alvos preferenciais de um bom número de marcas, regulou suas despesas de 

moda. 

Vários fatores estão por trás desse movimento. Para a Kantar Worlpanel, mais de 40% dos 

franceses consideram que "todas as lojas de roupas são iguais"; mal diferenciados, muitos 

atores lutam para encontrar seu público. Se a moda é o universo número 1 na web (17,2% 

dos gastos com bens na Internet), isso não é suficiente para conter a queda do setor. No 

entanto, quase 46,2% dos franceses compraram moda online em 2018 ... 
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De acordo com o IFM, duas tendências são marcadas: consumo restrito e consumo 

escolhido. 

A primeira tendência substantiva e de massa é explicada principalmente pelo declínio do 

poder de compra das famílias por vários anos e pelas arbitragens nos itens de despesa 

que se seguem. Se, na década de 1960, a parcela de roupas nos gastos era de 9,1%, agora 

representa apenas 3,9% hoje (são gastos com habitação, aquecimento, mas também 

lazer) quem assumiu). 

O subconsumo escolhido também é uma tendência subjacente real, uma “transformação 

social”, aquela sobre a qual estamos a falar cada vez mais e que leva o consumidor a uma 

busca de significado e não a acumulação infundada de bens materiais. Nesse contexto, 

ecologia, ética, segunda mão etc. parecem, portanto, fontes reais de crescimento para o 

mercado. 

Essas transformações forçam os atores a encontrar novas alavancas 

Na última década, a oferta saturada e a queda dos preços confundiram os consumidores. 

Para ele, o preço exibido hoje já não faz mais sentido, especialmente no segmento 

intermediário ultra representado na França. 

Novos líderes estão a posicionar-se, como a Intersport. No final de junho de 2018, a 

Kantar Worplanel Reference colocou a marca Insertsport no topo das vendas, co-líder do 

mercado têxtil com Decathlon (3,3% de participação de mercado em valor), à frente das 

Galeries Lafayette (3,2% ) e Leclerc (3%). Um dos principais fatores desse sucesso é a 

apropriação de roupas esportivas no uso diário do consumidor. 

Sportswear como outro fator de crescimento 

Segundo a mais recente pesquisa recente da KantarWorldPanel, na França, o mercado 

têxtil de roupas esportivas (excluindo equipamentos) representava cerca de 6,7 mil 

milhões de euros. 
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E, excecionalmente, no espaço de 5 anos, esse mercado teria crescido quase 1 bilhão de 

euros! 

Se o uso desportivo de produtos comprados representa 35% das despesas, o uso diário é 

o principal motivo da compra. Quase 65%, ou seja, os franceses franceses usam roupas 

esportivas cotidianas e as trocam regularmente. O suficiente para atrair e confortar 

marcas "generalistas" têxteis que agora estão desenvolvendo pelo menos uma linha de 

roupas esportivas ... 

E para 2019 Com base nessas transformações de mercado, o estudo da IFM espera um 

crescimento contínuo das exportações de roupas francesas que excederão 10 mil milhões 

de euros (crescimento de + 4% ao ano em média desde 2010), e uma ligeira melhora no 

consumo (-0,9%). 

Observe também uma tendência de produção. O INSEE publicou que, em outubro de 

2018, a produção aumentou na indústria de transformação (+ 1,4% após -1,9%) e na 

indústria como um todo (+ 1,2% após -1,6%). E boas notícias, está claramente a recuperar 

em metalurgia e produtos de metal (+ 2,1% após -1,3%), em farmácia (+ 3,9% após -1,3%) 

e em têxteis, vestuário , couro e sapatos (+ 5,1% após -4,4%). 

 

7.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

A França, como qualquer outra economia madura que possui a indústria têxtil e de 

roupas, experimentou os efeitos da globalização sobre elas. Isso resultou numa menor 

procura por produtos de baixo valor agregado, cujos fornecedores estão agora 

principalmente no sudeste da Ásia, e um declínio no consumo de têxteis durante a crise 

económica ainda recente, como resultado do relacionamento de dependência do setor 

têxtil do vestuário e, por sua vez, do consumo feito pelas casas na moda. No entanto, foi 

medido que a crise económica estava a atenuar-se e que a procura externa representava 

uma percentagem relativa mais alta que o consumo nacional sobre a procura agregada 
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total da indústria têxtil, a rotatividade de negócios de cada um dos segmentos Ele evoluiu 

favoravelmente. 

As tendências da moda francesa seguem, em linhas gerais, o padrão de consumo e as 

preferências europeias, marcadas pelos grandes grupos de distribuição que são os dois 

líderes na criação de moda. Embora seja verdade, elas se baseiam nas tendências das 

grandes passarelas da moda europeia e mundial e, em seguida, aplicá-lo às suas coleções. 

Dessa forma, os fabricantes de tecidos são seguidores das tendências do mundo da moda, 

para se adaptarem em pouco tempo, às necessidades da procura do mercado têxtil. Por 

tudo isso, as próximas tendências identificadas no mercado de tecidos são tendências a 

nível europeu, já que você não pode 

Considere que o mercado francês tem tendências específicas diferentes das de outro país 

europeu. Nesse sentido, a única coisa que faz da França um mercado de tecidos da moda 

um mercado diferente do resto do continente europeu são os requisitos regulatórios 

específicos daqueles do resto da UE que se aplicam ao seu território nacional. 

Elegância e conforto são os sinais de identificação da linha de tendência de tecidos com 

tons calmos, que visam obter uma aparência sofisticada a partir de tecidos básicos 

revividos através do uso dos materiais mais finos e delicados (tecidos). Com eles são 

feitas as fibras mais requintadas, que muitas vezes precisam ser tratadas com mão de 

obra 

em vez de com equipamento técnico. Apresentam os seguintes atributos: texturas táteis, 

acabamentos sutis, renovação das fibras básicas, tamanho grande de algumas peças de 

vestuário e, ao mesmo tempo, maciez de outros tecidos que apresentam essa mesma 

gama de cores. As paletas de cores dessa variedade de tecidos tendem a ser quentes, mas 

ao mesmo tempo com aparência natural e quente. 

Há uma presença notável de: variedade de tons de cinza e castanho, cores de terra e 

camelo, azuis pálidos e tons de verde semelhantes aos presentes em elementos da 

natureza. Em suma, os tecidos com tons calmos da temporada de outono de 2019 - verão 
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de 2020 podem ser divididos em dois grupos, o “tricotado” e os tecidos mais comuns e 

tradicionais. São elas: mistura de lã com algodão orgânico, alpaca, mistura de lã tingida 

irregularmente e mistura de poliéster, mohair, alpaca e algodão, lã fervida; Quanto aos 

tecidos não tricotados, os tecidos seriam lã, mistura de seda e algodão, lã compactada e 

colada, mistura de lã, viscose e elastano, algodão básico, mistura de algodão e lã em 

forma de corda e, Por último, pele de coelho. Os tipos de padrões mais abundantes nessa 

gama de tons de tecido são: padrão geométrico floral de duas cores, tipo de xadrez 

refinado, espigões clássicos, efeito de lavagem sutil, cores contrastantes usando riscas, 

losango misto com riscas, padrão geométrico escovado e, finalmente, grade multicolorida 

com base em listras coloridas da mesma faixa de cores. 

As tendências de tecido para a temporada de outono de 2019-inverno de 2020 são 

concluídas com linhas de tons desordenados e despreocupados. Enquanto isso, para a 

temporada primavera-verão 2020, apresenta linhas de tendência de tecidos sensuais, 

aquosos e expressivos. 

Casa 

Nesta nova temporada, a decoração exibe uma personalidade forte. A tendência 

escandinava está a ficar sem vapor (bem, diriam alguns) para uma reversão total, uma 

virada radical. Os interiores estão cansados desse minimalismo e preferem preciosidade, 

acúmulo, materiais nobres e cores fortes. O ostensivo não está mais oculto. As flores e 

folhas são desproporcionais numa decoração singular. Tudo conta uma história, o afetivo 

encontra seu lugar após uma moda de vazio.  

Se as tendências se seguem, elas nem sempre são iguais. A prova da moda caseira nos 

próximos meses. "Por vermos a mesma coisa em todos os lugares, estamos cansados!", 

Lança Vincent Grégoire, do escritório de moda Nelly Rodi. O consensual dá lugar a um 

novo bizarro, uma busca pelo excepcional, pelo belo e pelo luxo ". Um caldeirão de moda 

que se atreve a misturar. As cores colidem para criar um interior particular. "Azuis e 

verdes estão muito presentes em tons escuros, observa Alexandra Valla, da agência de 

design de interiores Royal Roulotte. Eles são pontuados por uma rosa velha, um pouco 
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sustentada e envelhecida, com toques de mostarda também. ". No lado do material, 

esfregue os ombros quentes e frios com vime, latão, mármore, mas também linho e 

veludo amassados. Em têxteis ou papel de parede, as impressões são feitas à vontade, 

representando vegetação abundante e exuberante. Uma decoração onde a ideia principal 

é expressar sua personalidade. 

8 – Holanda 
 

8.1.– Retrato socioeconómico 
 

O crescimento económico provavelmente diminuirá nos próximos anos. O crescimento do 

consumo das famílias permanece saudável, mas está a diminuir porque o baixo 

desemprego se reflete apenas moderadamente no aumento dos salários. O aperto no 

mercado de trabalho está se a tornar-se mais agudo, levando, entre outras coisas, a um 

declínio no investimento em moradias. A atividade económica também está a desacelerar 

nos países vizinhos. Juntamente com o crescimento contínuo das importações, isso reduz 

a contribuição do comércio para o PIB. Portanto, prevemos que o crescimento cairá de 

2,6% em 2018 para 1,9% em 2019. Em 2020, esperamos que a economia se aproxime de 

sua tendência de crescimento de longo prazo e o crescimento do PIB caia para 1,7%. Com 

esses números, a Holanda ainda terá um crescimento económico acima da tendência e 

superará a maior parte do restante da Zona Euro. 

Estamos menos otimistas em relação ao investimento em habitação, em parte devido à 

falta de mão-de-obra. O investimento em novas casas e a renovação das propriedades 

existentes deverá estagnar no próximo ano e diminuirá levemente em 2020 (tabela 1). 

Esperamos ver um declínio nas vendas de residências para 225.000 em 2018 e 210.000 

em 2019, que, além de receitas mais baixas com o imposto de transferência, também 

devem levar à instalação de menos cozinhas e banheiros novos, por exemplo. Há também 

uma escassez de trabalhadores da construção civil: o número de licenças de construção 

emitidas para novas casas este ano permanece em torno de 70.000 - bem abaixo das 
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87.000 casas que o governo estabeleceu como sua meta anual. Assim, esperamos ver 

apenas um ligeiro aumento no número de novas casas. Juntamente com a queda nas 

vendas de imóveis, esse baixo crescimento em novos imóveis está impedindo um 

aumento no volume de investimentos em imóveis. A incompatibilidade contínua entre a 

alta procura e a oferta limitada no mercado imobiliário holandês implica que os preços 

das casas continuarão subindo. 

 

O consumo das famílias continuará sendo um fator importante para a economia 

holandesa nos próximos anos. Após os impostos mais altos e o desemprego após a crise, 

os próximos anos deverão ser felizes para os consumidores: o desemprego está quase 

sempre baixo e o governo planejou uma redução nos impostos para a maioria das 

famílias. Portanto, a confiança do consumidor é relativamente alta, mas parece ter 

atingido o pico. A confiança do consumidor é um indicador importante para os gastos do 

consumidor. Esse otimismo minguante poderia, portanto, ser um sinal de que os 

consumidores terão menos probabilidade de gastar seu dinheiro no futuro. 

Há outras razões para esperar uma moderação do crescimento do consumo além da 

mudança de confiança. Um imposto de renda mais baixo ajudará as famílias, mas isso 

será compensado em certa medida pelo aumento do IVA. O baixo desemprego é outro 

fator que aumenta a confiança, mas também significa que é cada vez mais difícil 

encontrar novos funcionários. Como resultado, o crescimento do emprego deixará de ser 

um impulsionador do crescimento da renda agregada. Além disso, o declínio do 

desemprego ainda não se refletiu em salários reais significativamente mais altos: os 

salários aumentaram, mas os preços que os consumidores pagam também são mais altos. 

Portanto, esperamos que o consumo contribua menos para o crescimento nos próximos 

anos. 

Em 2018, a indústria holandesa de roupas e calçado se beneficiou do desempenho estável 

da economia do país, que registou um crescimento do PIB de quase 3%. Com o poder de 
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compra a aumentar para grande parte da população, pode-se esperar um crescimento 

positivo em termos de volume e valor ao longo do período previsto. 

No entanto, para a indústria de vestuário e calçado na Holanda, existem alguns fatores 

que atualmente limitam o crescimento. Um deles é o índice de preços ao consumidor. 

Segundo fontes da indústria, os consumidores na Holanda exibem um alto grau de 

consciência ambiental quando se trata da indústria de retalho. Quase três quartos dos 

consumidores holandeses estão cientes das mudanças climáticas, sustentabilidade e 

poluição ambiental em torno do setor retalhista. 

Apesar de ser um participante relativamente novo na Holanda, a participação da Primark 

na maioria das categorias tem aumentado constantemente. A Primark agora lidera muitas 

categorias importantes, incluindo roupas infantis. 

O canal de retalho na Internet oferece oportunidades significativas para os retalhistas, à 

medida que fortes taxas de crescimento para lojas online estão a tornar-se a norma na 

Holanda. Além disso, as lojas físicas estão sendo superadas por suas contrapartes online 

no retalho de vestuário. 

 

8.2.– Evolução do Retalho 
 

O retalho na Holanda registou o desempenho mais forte numa década em 2018, 

sustentado por uma economia nacional em expansão que atingiu seu pico. Dessa forma, 

as vendas no retalho expandiram-se significativamente pelo terceiro ano consecutivo em 

2018. 

A economia do país continuou no caminho de crescimento estabelecido em 2016 e, 

especialmente, em 2017. O crescimento do PIB em 2018 permaneceu forte, embora 

menor que em 2017, o que indicava que o pico no atual ciclo de negócios já poderia ter 

sido atingido. 
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O retalho na Internet continuou a ver uma rápida expansão renovada em 2018, após 

desempenhos igualmente fortes em 2016 e 2017. Isso pode ser surpreendente, 

considerando que o retalho na Internet já estava num estágio comparativamente 

avançado em categorias como vestuário e calçado, eletrónicos de consumo, 

eletrodomésticos e brinquedos e jogos. 

A rápida expansão do retalho na Internet teve um impacto notável no retalho, pois o 

número de pontos de venda também caiu em 2018, apesar da economia em expansão. 

Da mesma forma, a quantidade de espaço de venda dedicada ao retalho estagnou ou 

diminuiu ligeiramente. 

Espera-se que o retalho na Holanda testemunhe um crescimento adicional durante o 

período previsto, tendo como pano de fundo uma perspetiva macroeconómica 

geralmente favorável. Com os fundamentos da economia holandesa definidos para 

permanecerem fortes, isso deve manter os gastos do consumidor em níveis relativamente 

altos. 

O comércio eletrónico na Holanda valia 23,7 mil milhões de euros em 2018. Esse é um 

crescimento estimado de 10% em comparação com a situação um ano antes. No ano 

passado, 96% dos consumidores com 15 anos ou mais compraram algo online pelo menos 

uma vez. 

Esses são alguns dos números divulgados pelo Thuiswinkel Markt Monitor anual, uma 

pesquisa realizada pela associação de comércio eletrónico holandesa Thuiswinkel.org. Os 

23,7 mil milhões de euros de consumidores holandeses gastos online foram gastos num 

total de 242 milhões de compras online de produtos e serviços. 

No ano passado, 13,1 mil milhões de euros foram gastos online na compra de produtos. 

Isso significa que o comércio eletrónico na Holanda agora representa 9,6% do setor total 

de retalho do país. 

"É um aumento de 0,5 ponto percentual em comparação com a situação um ano antes", 

explica o diretor da Thuiswinkel.org, Wijnand Jongen. "Com o crescimento do número de 
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consumidores holandeses que fazem compras online e a crescente participação no 

mercado de comércio eletrónico, podemos concluir que o comércio eletrónico está a 

desempenhar um papel cada vez mais significativo no setor de retalho holandês". 

Mcommerce na Holanda 

O Thuiswinkel.org também examinou o papel do smartphone quando se trata de usar um 

tipo de dispositivo enquanto faz compras online. Dois anos atrás, 28% dos compradores 

online da Holanda usavam seus smartphones para comprar algo pela Internet, enquanto 

no ano passado essa participação aumentou para 35%. Durante o quarto trimestre do ano 

passado, 12% de todas as compras online ocorreram num telefone móvel. 

As melhores lojas de Amesterdãoo 

Oferecendo serviços acima e além dos retalhistas de moda de rua, as seguintes boutiques 

dignas de nota estocam tudo, desde ténis da moda até roupas simples e bem projetadas 

para mulheres. Como muitas dessas lojas vendem designs internos, suas coleções 

geralmente são exclusivas e estão disponíveis exclusivamente para compradores em 

Amesterdãoo. 

 

T.I.T.S. 

A principal loja de vestuário de senhora de Amesterdãoo, a T.I.T.S. possui muitos itens 

pontuais que são praticamente impossíveis de encontrar em qualquer outro lugar na 

Holanda, incluindo peças de Lazy Oaf, Stussy e House of Sunny. Nos últimos anos, a loja 

também se ramificou e criou sua própria linha de roupas de marca, estampada com seu 

logotipo rosa milenar. Bem amado por suas coleções prontas para o Instagram e sessões 

de fotos invejáveis, T.I.T.S. é possivelmente o melhor local da cidade para roupas 

femininas frescas e ousadas, com toques pesados de cores primárias ou pastel. 

 

Anecdote Boutique 
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Criando roupas projetadas para ficar bem depois que as atuais tendências da moda 

desaparecerem, a Anecdote oferece uma ampla variedade de roupas femininas 

intemporais, feitas com tecidos de alta qualidade. Os desenhos da Anecdote tendem a 

ficar entre o desgaste ocasional e o desgaste do escritório, unindo cortes e silhuetas 

modernos e casuais com um senso clássico de estilo. A principal boutique da marca é 

encontrada no sempre popular bairro de Negen Straatjes (as Nove Ruas) de 

Amesterdãoo, uma área conhecida por seus estúdios de moda sofisticados. 

Concrete Matter  

A coleção exclusiva da Concrete Matter gravita em torno de produtos úteis e duráveis, 

projetados para sobreviver a seus proprietários. A loja estoca exclusivamente itens 

atemporais feitos para suportar anos de desgaste, como canivetes de alta qualidade, 

frascos de aço inoxidável ou camisas resistentes de flanela. Além desses itens 

indispensáveis, a Concrete Matter também vende produtos sofisticados para o estilo de 

vida, voltados para homens modernos, incluindo cremes artesanais para barba e incríveis 

coleções antigas. 

 

Tenue de Nîmes 

Começando a vida como uma loja especializada em jeans com foco em jeans de alta 

qualidade em 2008, a Tenue de Nîmes expandiu o seu repertório ao longo dos anos, 

evoluindo para uma marca igualmente conhecida por seu savoir-faire e abordagem 

acolhedora ao retalho. As suas coleções escolhidas a dedo tendem a influenciar projetos 

simples e modernos, com estampas e silhuetas clássicas feitas de tecidos de alta 

qualidade. Pense camisetas listradas Breton cortadas de algodão orgânico ou jeans de 

pernas retas projetadas com conforto e durabilidade em mente. Além de suas criações 

internas, que consistem em itens básicos, roupas casuais e jeans, a Tenue de Nîmes 

também estoca itens de estúdios internacionais altamente respeitados, incluindo A.P.C., 

Levi Strauss e Acne Studios. 
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Patta 

Desde o seu lançamento em 2004, a Patta evoluiu de uma pequena empresa, criada 

principalmente para importar ténis e roupas difíceis de encontrar para Amesterdão, para 

possivelmente a marca de streetwear mais influente da Holanda. Partindo do sportswear 

clássico, hip-hop e da própria Amesterdão, seus designs de edição limitada esgotam-se 

regularmente muito rapidamente após serem lançados. Embora agora seja um dos 

principais players do mundo do streetwear, a Patta ainda vende ténis e roupas de outras 

marcas em sua loja em Zeedijk, juntamente com suas próprias coleções, que muitas vezes 

incluem colaborações com marcas como Vans, Adidas e Puma (para citar algumas). 

 

 

 

Baskèts Stores  
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Voltada para as sapatilhas de olho no streetwear, a Baskèts Stores possui dois locais em 

Amesterdãoo que oferecem os melhores e mais recentes itens de marcas internacionais 

conhecidas por seus designs inovadores. Como seria de esperar de um retalhista de moda 

de rua consciente da moda, a Baskèts atualiza sua coleção com quedas à medida que 

acontecem, adicionando novos ténis, camisas e roupa às suas prateleiras ao longo do ano. 

Além de peças atraentes de marcas como Nike, Obey ou New Balance, a Baskèts também 

vende itens criados internamente, apresentando o distintivo logotipo monocromático da 

marca e colaborações em edição limitada com outros designers ou estúdios. 

COTTONCAKE 

 

Equilibrando o retalho com o relaxamento, o COTTONCAKE oferece aos compradores a 

oportunidade de navegar por uma seleção de itens escolhidos a dedo e depois relaxar 

com café, suco ou refeições leves dentro de sua aconchegante lanchonete no local. 

Apresentando paredes de tijolos caiados de branco, prateleiras de roupas de estilo 

industrial e uma máquina de café expresso numa cómoda antiga, a loja parece incrível e 
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tem uma coleção para combinar, que se concentra principalmente em roupas casuais 

confortáveis e elegantes. A COTTONCAKE também vende sua própria linha de perfumes e 

velas inspiradas nas viagens pelo mundo, disponíveis na loja e online. 

MARCAS DE DECORAÇÃO  

& k Amsterdam - é uma marca holandesa de decoração para casa da empresa sediada em 

Amesterdãoo & klevering. A coleção inclui looks modernos exclusivos e interpretações 

atualizadas de clássicos ... tudo, desde vasos, castiçais, estátuas e acessórios de mesa a 

louças coloridas e arte de parede. A linha é vendida em melhores lojas especializadas e de 

departamento e online através da loja virtual Wehkamp. 

Auping - é uma marca holandesa de camas e colchões, vendida através de sua própria 

rede de lojas e outras redes de colchões na Holanda. Você pode encontrar seus produtos 

na BOL. 

Beddinghouse - é uma empresa com sede na Holanda do Sul e uma marca de roupa de 

cama holandesa que vende lençóis, fronhas, edredons e outras peças de decoração para 

o quarto. É vendido em lojas de departamento como a Baía de Hudson, em lojas 

especializadas como a BeterBed e online na Wehkamp e na BOL. A empresa também 

fabrica coleções de roupas de cama para outras marcas holandesas, incluindo Auping, 

KAAT Amsterdam e Riviera Maison. 

BePureHome - é uma marca de artigos de decoração da empresa De Eekhoorn Dutch 

Furniture, com sede na Holanda do Norte. A coleção inclui móveis simples (sofás, 

cadeiras, armários, mesas), travesseiros decorativos, tapetes, mantas, luminárias, tigelas, 

vasos e castiçais. A linha é vendida em lojas de móveis como Woon, lojas de bricolage e 

online através da Wehkamp e BOL. 

Blond Amsterdam - é uma marca de mesa holandesa com sede em Amesterdão e 

conhecida por seus desenhos coloridos e textos divertidos nos gráficos. É vendido nas 

lojas de departamento Hudson's Bay e De Bijenkorf, em lojas especializadas e online em 

Wehkamp e BOL. 
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Dutchbone - é uma marca de decoração e móveis com sede em Westzaan, Holanda do 

Norte. A coleção se inspira em diferentes lugares do mundo, como o sudeste da Ásia, a 

África subsaariana e as montanhas da América do Sul. Os preços estão no nível 

intermediário, com poltronas com média de € 500, mesas de café € 300, bancos de bar € 

250 e almofadas de destaque € 35. Está disponível online em Wehkamp e Woon Online. 

Essenza - é uma marca de roupa de cama holandesa lançada há 30 anos e com sede na 

área de Utrecht. Seus produtos são vendidos na Holanda através de melhores lojas de 

departamento, como a De Bijenkorf, cadeias de camas especializadas como a BeterBed e 

nas lojas virtuais Wehkamp e BOL. Sua empresa controladora, a Essenza Home, também 

fabrica coleções de roupas de cama para outras marcas internacionais. 

Fabienne Chapot - foi fundada em Amesterdão em 2006 sob o rótulo Fab. Desde então, 

foi renomeada como Fabienne Chapot, o nome completo de seu fundador. Ela cresceu 

substancialmente nos últimos anos, oferecendo uma gama completa de calçado 

femininos e acessórios de moda, além de uma ampla variedade de mesas e louças. É 

vendido nas lojas de departamento Hudson's Bay e De Bijenkorf, bem como na BOL.com. 

HKliving - uma marca holandesa de decoração de interiores bastante popular na Holanda 

e no exterior, com distribuição em mais de 50 países. O estilo é limpo, minimalista e 

contemporâneo, mesmo ao interpretar modas de época, como as vintage dos anos 80, ou 

incorporar elementos históricos, como os "ícones gregos". A coleção HKliving inclui 

móveis, decoração, roupas de cama e louça. Você pode encontrá-lo nas lojas de 

departamento De Bijenkorf, lojas especializadas como DOK e Sissy-Boy, lojas domésticas 

como Woon e online no Wehkamp. 

KAAT Amsterdam - é uma nova marca holandesa de interiores para residências, 

conhecida por sua variedade de travesseiros decorativos com sotaque, mantas e toalhas 

de praia. É vendido nas lojas da Baía de Hudson, na Holanda, e online através de 

Wehkamp e BOL. 
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PIP Studio - é uma marca holandesa de utensílios de mesa e decoração com sede em 

Amesterdão e mais conhecida por suas estampas coloridas e divertidas. Sua coleção inclui 

louças de porcelana, acessórios de cozinha, roupas de cama e banho, travesseiros 

decorativos e roupas femininas. É vendido nas lojas de departamento Hudson's Bay e De 

Bijenkorf e online em Wehkamp e BOL. 

Riverdale - é uma marca holandesa de móveis para casa e cama e banho, lançada em 

2006 e sediada na área de Haia (Nootdorp). Além de seus "princípios", apresenta uma 

nova coleção sazonal a cada 6 meses. Os produtos Riverdale são vendidos através de sua 

própria cadeia de lojas, em outras lojas de decoração e roupas de cama, bem como online 

através do Wehkamp e BOL. 

Riviera Maison - é uma empresa holandesa de móveis e decoração que começou com 

arranjos florais em Amesterdão logo após a guerra. Em meados dos anos 80, começou a 

vender vasos de flores e plantadores do Extremo Oriente e, uma década depois, abriu sua 

primeira loja de decoração em Haarlem. Desde então, cresceu significativamente na 

Holanda e internacionalmente. A coleção é vendida em sua própria cadeia de lojas, bem 

como nas lojas de departamento Hudson's Bay e De Bijenkorf, retalhistas especializados 

de roupas de cama e interiores e online nas lojas virtuais Wehkamp e BOL. 

Vandyck - é uma marca de roupa de cama holandesa bem estabelecida fundada há quase 

100 anos na Holanda. Oferece lençóis, edredons e edredons, toalhas de banho e outros 

acessórios de quarto. Eles são conhecidos por suas estampas florais. A linha é vendida nas 

lojas de departamento Hudson's Bay e De Bijenkorf e online em Wehkamp e BOL. 

vtWonen - é uma marca holandesa de interiores residenciais fundada na Holanda há 50 

anos, mas que cresceu significativamente em popularidade após uma série de reality 

shows de oito episódios em 2014, focada na redecoração de residências. Sua coleção 

inclui uma ampla variedade de utensílios de mesa, móveis, roupas de cama, móveis 

macios, acessórios de banho e itens de decoração. A marca é vendida em lojas de 

departamento melhores, Hudson's Bay e De Bijenkorf, lojas especializadas em casa como 

Beter Bed e Woon, por meio de sua própria loja virtual, além de Wehkamp e BOL. 
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Woood - é uma marca holandesa de móveis e decoração para móveis e decoração e 

divisão irmã da BePureHome by De Eekhoorn, empresa holandesa de móveis com sede na 

Holanda do Norte. Seus produtos são vendidos através de lojas de móveis como Woon, 

retalhistas de decoração e online através das lojas online Wehkamp e BOL. 

Zuiver - é uma marca de mobiliário contemporâneo fundada há 20 anos na cidade 

holandesa de Zaandam, perto de Amesterdão. Sua coleção com preços moderados inclui 

sofás, cadeiras, mesas de café, armários, aparadores, suportes para TV e móveis macios, 

como cestas, travesseiros, tapetes e decoração de paredes. Seus produtos são vendidos 

através de lojas de móveis e decoração, como Woon, bem como online através da De 

Bijenkorf, BOL e Wehkamp. 

 

8.3.– Perspetivas de consumo 
 

As compras online estão rapidamente a tornar-se a norma para os consumidores na 

Holanda. Mais de 30% dos entrevistados holandeses na 10ª Pesquisa Anual Global 

Consumer Insights (GCIS) da PwC disseram que fazem compras online semanalmente ou 

com mais frequência, colocando os hábitos na Holanda alinhados com a média global. Os 

jovens do país também estão a comprar mais utilizando os seus smartphones. 

Surpreendentemente, porém, aqueles jovens de 17 a 31 anos ainda estão a comprar 

coisas em lojas físicas, mesmo quando as ferramentas digitais afetam o tipo de 

experiência que eles esperam ter lá. 

Essas são algumas das principais descobertas derivadas da pesquisa da PwC, que também 

mostra que os compradores holandeses têm um forte viés em relação às marcas A e não 

são os compradores ecologicamente corretos que eles pensam que são. Quando 

resumidos, os resultados da pesquisa apontam para um argumento muito claro: a 

tecnologia mudou o relacionamento entre clientes e empresas de maneira tão 

significativa que os consumidores estão agora no banco do motorista, e as boas 

experiências de compras são, portanto, mais importantes do que nunca. A PwC acha que 
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as empresas precisam começar a usar uma nova métrica centrada no cliente - "retorno da 

experiência", ou ROX - que leve essa mudança em consideração. 

As compras para dispositivos móveis estão a chegar aos compradores mais jovens 

De acordo com a pesquisa da PwC, os consumidores holandeses de 17 a 31 anos estão a 

impulsionar o aumento das compras online, principalmente quando se trata de usar 

dispositivos móveis. Dos entrevistados nessa faixa etária, 28% disseram que usam seus 

smartphones para comprar online todas as semanas; isso é o dobro da população geral 

(veja o Anexo 1). 

Uma tendência para as compras móveis pode ser uma notícia maravilhosa para as 

empresas de bens de consumo. Em 2017, a retalhista italiana de moda online YOOX Net-

a-Porter (YNAP) informou que, pela primeira vez, sua receita de vendas online de 

compradores que usam telemóveis superou sua receita de vendas online de PCs e tablets, 

respetivamente. (Os resultados de 2018 não estavam disponíveis no momento da 

publicação.) E, crucialmente, a própria pesquisa da YNAP mostra que seus clientes móveis 

compram com muito mais frequência que seus clientes de desktop e gastam 

significativamente mais por ano. Não é coincidência, de acordo com Enrico Cavatorta, que 

atuou como diretor financeiro da YNAP até janeiro de 2019. “Ao aprimorar a experiência 

do cliente na camada que permite interações com os consumidores - a loja virtual, a 

interface móvel - a YNAP descobre que os clientes passam mais tempo e dinheiro a 

comprar com eles ”, disse Cavatorta à PwC numa entrevista em janeiro de 2019. 

Diferença de geração nas expectativas de entrega 

Quando se trata de remessas, os consumidores holandeses são muito mais parcimoniosos 

do que seus pares em outros lugares. Os 36% dos entrevistados holandeses disseram não 

estar dispostos a pagar pela entrega, em comparação com apenas 16% no mundo. Para os 

retalhistas, isso torna as operações lucrativas mais desafiadoras. Mas os números são 

muito diferentes quando se isola dados demográficos específicos: quanto mais jovens os 
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compradores holandeses, mais dispostos a pagar pela entrega. Apenas 11% dos 

entrevistados com menos de 31 anos disseram que não. 

A pesquisa da PwC também mostra como é crucial para os retalhistas oferecer 

devoluções gratuitas e datas de entrega confirmadas para vendas online. Quase metade 

(43%) dos entrevistados holandeses classificou esses atributos de entrega entre os três 

que são mais importantes para eles (veja o Quadro 2). Os participantes com menos de 31 

anos expressaram um pouco menos de urgência. Apenas 35% classificaram devoluções 

gratuitas nos três primeiros e 36% priorizaram saber a data de entrega quando fazem 

seus pedidos. 

Para aqueles que especulam sobre como a Amazon - conhecida por suas opções de 

entrega e devolução rápidas e convenientes - afetará os retalhistas domésticos se e 

quando expandir suas ofertas na Holanda, não há necessidade de esperar e se perguntar. 

A pesquisa da PwC revela que 37% dos compradores holandeses já compram da Amazon 

(e 48% daqueles com menos de 31 anos). Isso representa um aumento de 20% no ano 

anterior. 

 

8.4.– Preferências de têxteis-lar 

A revista holandesa Glamour (glamour.nl) lista uma série de tendências para 2019, 

algumas mais práticas do que outras. Será que o cetim realmente se destacará na 

Holanda, como eles dizem, ou os compradores de roupas se afastarão desse tecido de 

aparência luxuosa? Enruga-se facilmente, não respira facilmente (portanto, não é bom 

usar-se durante o ciclismo) e deve realmente ser lavado a seco. No entanto, tanto a 

revista Glamour quanto a Elle dizem que roupas de utilidade serão uma tendência da 

moda este ano. Com isso, eles querem dizer calças cargo, roupas feitas de tecido de 

algodão durável, macacões (basicamente macacão de operário) e roupas militares, como 

caqui. Eles podem estar certos nisso: por exemplo, existem vários fatos de banho 

atualmente à venda na marca de moda holandesa G-Star. 
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A revista ELLE (NL) acredita que murais de ouro, veludo e papel de parede em negrito 

serão tendências este ano. Juntamente com o binnenhuisadviseurs.nl, eles também dão 

dicas sobre formas e mesas redondas, temas de selva, acabamentos naturais e um novo 

tom de tinta, Spiced Honey (da Flexa), uma espécie de camelo sujo. 
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9 – Itália 
 

9.1.– Retrato socioeconómico 
 

A Itália voltou oficialmente à recessão económica pela terceira vez numa década. Os 

dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística Italiano (ISTAT) mostraram que a 

terceira maior economia da Zona Euro entrou em recessão no último semestre de 2018, 

encolhendo 0,2% do seu PIB nos últimos três meses do ano. O terceiro trimestre de 2018 

já apresentou um declínio de 0,1% e, de acordo com uma definição comum, dois 

trimestres seguidos de uma economia em declínio são sinônimos de recessão. 

A Itália encolheu-se em recessão pela primeira vez desde 2013, trazendo más notícias 

para a coalizão governista, formada pela Liga de direita e pelo movimento cinco estrelas 

anti-establishment (M5S), desde que a economia está em declínio desde o momento em 

que o governo populista tomou posse . Além disso, os desempenhos preocupantes da 

economia italiana provavelmente tensionarão ainda mais o confronto entre Roma e 

Bruxelas e, por fim, trarão turbulências na Zona Euro. 

Os dados são particularmente preocupantes também porque marcam a exceção da Itália 

num ambiente em que a tendência geral é bem diferente. Mesmo que a taxa de 

crescimento de 2018 tenha sido a mais lenta registada desde 2014, as economias dos 

outros membros da Zona Euro estão, apesar de tudo, em expansão. O Eurostat, agência 

de estatística da UE, informou que no ano passado a Zona Euro cresceu em média 1,8%, 

um resultado significativamente menor que os 2,3% de 2017, mas ainda assim destaca a 

diferença entre um contexto em desenvolvimento e o caso italiano. 

Ainda mais em contraste com a situação italiana, algumas economias da Zona Euro 

cresceram ainda mais do que o esperado. É o caso da França e da Espanha, que subiram 

0,3% e 0,7% em relação ao trimestre anterior. A França fez isso enquanto foi atingida por 

ondas de protestos em massa sobre a economia do país, enquanto a Espanha 
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experimentou um desenvolvimento económico surpreendentemente forte, superior ao 

da maioria dos países da UE. 

A recessão renovada na Itália pode gerar incertezas e vulnerabilidades na Zona Euro. A 

fraqueza da economia italiana coloca de volta no centro a enorme dívida pública do país, 

que é persistentemente uma causa de problemas económicos e financeiros para Roma e 

Bruxelas. Mesmo que o tamanho da economia italiana impeça uma crise de dívida tão 

profunda quanto a vivida pela Grécia, a dívida acumulada e a incapacidade dos governos 

de reduzi-la tornam impossível para a Zona Euro colocar de forma conclusiva o risco de 

uma crise que pode não sobreviver. 

O confronto entre as instituições da UE e o governo populista italiano e o debate sobre as 

finanças de Roma serão despertados mais uma vez. Se a recessão, como esperado, 

continuar em 2019, será extremamente improvável que o país atinja as metas de 

crescimento estabelecidas pela Liga e pelo M5S, e os gastos consistentes planejados pelo 

governo serão insustentáveis. A Lei do Orçamento de 2019 quase trouxe sanções à Itália, 

quando Bruxelas foi acusada pela coalizão de não respeitar os acordos comuns da união 

monetária, por meio de gastos excessivos que contrastavam com as promessas de 

equilibrar o orçamento. 

Agora, com dados a mostrarem a recessão, as medidas económicas que o governo queria 

implementar parecem ainda mais irresponsáveis. As estatísticas mostraram que não há 

dinheiro suficiente para realizar alguns dos projetos que ambas as partes endossaram 

durante a campanha, como o salário dos cidadãos ou a reforma da previdência. Esta 

situação cria um problema para os eleitores ou aprofunda o conflito com Bruxelas. Os 

partidos do governo podem não ter dinheiro para continuar com alguns projetos que 

prometeram ser eleitos, o que poderia colocar em risco seus índices de aprovação. Se 

gastarem de qualquer maneira para não perder votos, terão que responder à UE e 

enfrentar repercussões. 

De acordo com a Oxford Economics, a recessão "deixa uma marca negra no histórico 

precoce de seu governo populista", embora o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, chefe 
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do M5F, tenha dito o contrário. Embora os dados mostrem diferentemente, Di Maio 

culpou os governos de centro-esquerda anteriores pela recessão, afirmando que eles 

mentiram sobre trazer o país para fora da crise. Carlo Cottarelli, economista italiano e ex-

diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) discordou veementemente, explicando 

que a coligação no poder desde junho, no momento em que o país começou a entrar em 

recessão, seria considerada responsável. 

O facto de o governo ter reagido à recessão económica simplesmente colocando o fator 

externo culpado, como uma desaceleração económica global geral ou as proibições da UE 

de gastar dinheiro para estimular a economia, não é muito para um elemento 

tranquilizador. O primeiro-ministro Giuseppe Conte condenou a guerra comercial entre a 

China e os Estados Unidos pelo declínio, alimentando a narrativa que encontra elementos 

adversos no exterior em vez de olhar para uma imagem realista do estado da economia, 

indústria, serviços e instituições do país. 

O segundo semestre de 2018 foi de imprevisibilidade política, instabilidade económica e 

ansiedade social. Esta cena faz parte de uma economia em queda, uma bandeira 

vermelha para toda a Zona Euro e, finalmente, para os italianos. As dificuldades 

económicas podem facilmente colocar os partidos populistas sob uma luz diferente, 

abalando a fé dos eleitores em suas soluções demagógicas, mas eles também podem 

alimentar a natureza radical desses movimentos, legitimando todos os seus movimentos. 

Moda 

A Confindustria Moda, federação italiana composta por cerca de 67.000 empresas de 

moda, têxteis e acessórios, divulgou nesta terça-feira números preliminares que mostram 

que as receitas do setor cresceram 0,9% em 2018. 

Segundo pesquisa apresentada pelo presidente da Confindustria Moda, Claudio Marenzi, 

o setor fechou no ano passado com receita de 95,7 mil milhões de euros. Embora a taxa 

de crescimento tenha sido reduzida pela metade em comparação com o período de dois 

anos anterior, as exportações de moda, têxteis e acessórios italianos - incluindo artigos de 
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couro, óculos, peles e jóias - aumentaram 2,6% em 2018, atingindo um total de 63,4 mil 

milhões de euros. Em particular, 52,8% das exportações das empresas italianas foram 

direcionadas para países não europeus. Enquanto as exportações para o Reino Unido 

cresceram 6,5% em 2018, as exportações para a Suíça registaram um aumento de 14,2%. 

Coréia do Sul e China registaram as maiores taxas de crescimento no ano passado, com 

exportações subindo 11,3% e 13,6%, respetivamente. 

"Os dados ainda são positivos, mas estamos vendo uma desaceleração económica geral", 

disse Marenzi. "Não precisamos entrar em pânico, mas precisamos estar cientes do que 

está acontecendo. Especialmente porque está a tornar-se cada vez mais complicado fazer 

previsões devido à instabilidade nos mercados ". 

Segundo Marenzi, é fundamental que o governo italiano continue a apoiar o setor com 

iniciativas económicas. Por exemplo, ele citou os recentes acordos de livre comércio 

assinados com o Japão e o Canadá, permitindo reduzir significativamente os impostos 

alfandegários. 

"O Ministério do Desenvolvimento Económico entendeu a importância de continuar a 

apoiar o setor", disse Marenzi, referindo-se aos resultados das primeiras reuniões do 

"Tavolo della Moda", ou mesa redonda sobre moda. "Eles ainda não conversaram sobre 

números", revelando que o valor do investimento não foi divulgado. 

Durante a conferência de imprensa realizada na sede da Confindustria Moda aqui, 

Marenzi também apresentou "Lo Stato della Moda", um livro preparado pelo centro de 

pesquisa e estudo da federação italiana que fornece dados detalhados sobre o 

desempenho da indústria italiana de moda, têxtil e acessórios em 2017 O livro será 

apresentado em sua versão em inglês em Bruxelas no Parlamento Europeu no final do 

ano. 
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A indústria da moda italiana aumentou as receitas em apenas 0,2% no primeiro trimestre 

de 2019, retidas pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, informou o 

órgão do setor nacional nesta segunda-feira. 

A indústria, cujas receitas anuais representam cerca de 4% da produção doméstica bruta 

da Itália, cresceu em média 3% a cada ano na última década, disse Carlo Capasa, 

presidente da Câmara Nacional de Moda da Itália (CNMI). 

"Esperamos nos recuperar na segunda parte do ano", disse Capasa a repórteres em 

entrevista coletiva para apresentar a Semana de Moda Masculina de Milão, que será 

realizada de 14 a 17 de junho. 

O volume de negócios na indústria da moda italiana aumentou 2,8%, para 66,6 mil 

milhões de euros (US $ 74 mil milhões) em 2018, segundo estimativas da CNMI. Incluindo 

têxteis, couro e calçado, as vendas atingiram 89,3 mil milhões de euros, um aumento de 

2,3% na comparação anual. As exportações representaram mais de 75% das vendas. 

Capasa instou o governo italiano a não aumentar o imposto sobre vendas de artigos de 

moda. As especulações de que o governo poderia aumentar o IVA sobre produtos 

direcionados, incluindo itens de luxo, aumentaram em meio a preocupações de que Roma 

poderia lutar para administrar a deterioração das finanças públicas no segundo semestre 

do ano. 

 

9.2.– Evolução do Retalho 
 

A perceção dos consumidores de online versus o espaço offline é cada vez mais 

desfocada. Quando os consumidores interagem com marcas e retalhistas, o fazem através 

de vários pontos de contato que eles percebem como uma única experiência de compra. 

No final do período em análise, o franchising na Itália enfrentou um forte crescimento, 

com um número maior de pontos de venda a afiliar-se a operadores encadeados. A 
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grande presença de independentes tem sido difícil de manter durante a recessão e a 

desaceleração da economia, uma vez que os pequenos participantes acham cada vez mais 

desafiador cuidar de todos os aspetos do retalho, desde a compra e compra de produtos 

a promoções e visibilidade da loja online e offline. 

Durante o período analisado, o custo de fabricação na Itália aumentou em todas as 

categorias, impulsionado pelos custos de algumas matérias-primas, mas também 

considerando requisitos adicionais em termos de produtos e certificações de fábrica. 

Além disso, uma procura crescente por produtos premium não compensa 

necessariamente a redução de compras em termos de volumes evidentes no país. 

Apesar da crescente presença do retalho na Internet, o interesse de grandes redes 

internacionais no espaço físico do retalho italiano também está a aumentar. Em 2018, 

marcas como Aldi e Leader Price em descontos abriram suas primeiras lojas, assim como 

Xiaomi em eletrónicos e eletrodomésticos, ou Urban Outfitters e Under Armour em 

retalhistas especializados em vestuário e calçado. 

Em novembro de 2018, a Zalando na Itália se tornou a primeira das lojas online locais da 

empresa a começar a cobrar pelo frete. Adicionou uma cobrança de € 3,50 a pedidos que 

totalizam menos de € 25. A sugestão era que os compradores italianos se comportassem 

de maneira ligeiramente diferente de outros compradores com menos itens por compra 

do que em outros países europeus. Em abril de 2019, a empresa anunciou que estava 

introduzindo taxas de envio também na Espanha, Reino Unido e Irlanda. 

Tráfego para os principais retalhistas de moda da Itália 

O tráfego médio mensal para zalando.it de dentro da Itália foi significativamente maior do 

que seus dois rivais mais próximos, privalia.com e stileo.it. Como líder de mercado, o site 

de Zalando em Itlaian teve o maior aumento sazonal em novembro de 2018 e também a 

maior queda em fevereiro de 2019. 

O tráfego para zalando.it vem predominantemente de dispositivos móveis, com duas em 

cada três visitas ao site provenientes de dispositivos móveis. Apenas 57% do tráfego para 
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privalia.com veio do telemóvel, enquanto no stileo.it 87% do tráfego do site veio de 

dispositivos móveis. 

Apesar de um volume maior de tráfego no telemóvel para a Zalando, o site ainda viu 

melhores estatísticas de envolvimento em todas as métricas para seus utilizadores de 

desktop. 

As estratégias de tráfego de desktop para cada um dos três retalhistas analisados 

mostram algumas variações significativas. Tanto o zalando.it quanto o privalia.com viram 

as maiores proporções de seu tráfego chegarem diretamente aos seus sites, indicando 

que cada um deles estabeleceu uma consciência de marca saudável no mercado italiano. 

A proporção de tráfego de pesquisa orgânica da Zalando foi quase duas vezes maior que a 

da Privalia, com a maior parte sendo pesquisada com marca, aumentando ainda mais a 

imagem de uma forte presença de marca num mercado consciente da marca. 

A Zalando também viu proporções mais altas de tráfego de pesquisa paga e mídia social, 

enquanto a Privalia parecia ser muito mais dependente do tráfego de campanhas de 

email. A Privalia viu uma proporção maior de tráfego de referências e um volume 

absoluto mais alto de tráfego afiliado. 

Embora essas distinções pareçam apoiar a posição de Zalando como líder de mercado, 

elas também sugerem que existem oportunidades para outro retalhista iterar sua 

estratégia digital e fechar a lacuna. 

Comércio eletrónico 

A Itália é o segundo maior mercado de comércio eletrónico no sul da Europa, com um 

faturamento de quase 17 mil milhões de euros (2015). A Forbes lista a Itália como o 42º 

melhor país para negócios e o nº 28 em termos de facilidade de fazer negócios. 

Mesmo diante das crises financeiras que afetaram os países do sul da Europa, o comércio 

eletrónico na Itália tem experimentado um crescimento constante nos últimos anos e a 

tendência positiva deve continuar. 
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Atualmente, a penetração da Internet na Itália é muito menor em comparação aos líderes 

europeus. No entanto, o governo italiano decidiu investir na modernização das estruturas 

digitais do país. Isso significa que a penetração da Internet aumentará, o que afetará 

positivamente o setor de comércio eletrónico. Assim, a percentagem de compradores 

online deve aumentar nos próximos anos. 

Mais de 90% da população fala italiano (também falado em alguns outros países, como 

Suíça e Malta). Portanto, fale o idioma italiano, ao contrário do inglês, e forneça aos 

compradores online locais uma experiência de compra localizada. 

Comércio eletrónico italiano em números 

• População: 59,80 milhões 

• Usuários ativos da Internet: 37,67 milhões 

• Usuários ativos de mídia social: 28 milhões 

• Usuários ativos de mídia social móvel: 24 milhões 

• População que faz compras online: 58% 

• População que compra online no exterior: 45% 

Comportamento do comprador online 

Devido ao clima económico desafiador e ao reflexo da "anti-recessão", os italianos estão 

interessados em compras online e preços atraentes. Normalmente, para mercados menos 

maduros, há uma preferência por serviços em vez da compra de produtos físicos online. 

No entanto, a tendência está a começar a reverter. 

Os compradores online italianos são relativamente pacientes. Em geral, eles podem 

esperar de três a cinco dias para que os pedidos cheguem, mas esperam frete grátis ou 

taxas baixas. 
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Segundo um estudo do ContentSquare, os utilizadores italianos da Internet podem ser 

indecisos. Antes de fazer um pedido, eles podem visitar um site pelo menos cinco vezes. 

Eles também gostam de listas de desejos e costumam usar a função adicionar à cesta para 

adicionar itens a suas listas de desejos para revisar posteriormente. Portanto, é 

recomendável que seu site tenha uma função da lista de desejos. 

De acordo com a Ecommerce Foundation, o valor médio do pedido na Itália é de € 75 e 

um comprador de comércio eletrónico italiano gasta € 938 anualmente. O valor médio do 

carrinho de compras é relativamente baixo e consiste em menos de 4 itens. 

Em termos de taxas de retorno para vendas de comércio eletrónico na Itália, são 5% para 

bens em geral, 15% para produtos eletrónicos e mais de 40% para moda. É crucial 

oferecer soluções fáceis de devolução. 

Entre os principais produtos comprados pelos compradores online italianos estão 

eletrónicos domésticos, roupas / calçado e livros. 

Segundo a DPD, o principal método de entrega na Itália é a entrega em domicílio / 

escritório, seguida pela entrega num endereço alternativo. As principais transportadoras 

de encomendas incluem o Grupo Poste Italiane, GLS Itália, DHL, UPS, TNT Express e 

Fedex. A entrega do B2C é dominada pela Poste Italiane e BRT (anteriormente Bartolini). 

No que diz respeito às transportadoras com carga superior a caminhão (LTL) e carga de 

caminhão (TL), as principais empresas são K&N, XPO, DHL, DB Schenker, LKW Walter, 

Dachser e Emmons. 

Existe um forte potencial de crescimento para distribuição no norte da Itália, 

principalmente devido ao aumento do tráfego de mercadorias por meio dos portos do 

norte do Adriático. Milão desempenha um papel importante na área e está listado como 

um dos 20 principais mercados de distribuição da Europa. Também é altamente 

classificado em relação à infraestrutura, acessibilidade e acesso ao mercado. 
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A entrega para o sul, por outro lado, é geralmente mais desafiadora, especialmente para 

as ilhas mediterrâneas da Sicília e Sardenha. Em geral, a geografia da Itália (o país é 

relativamente longo e estreito) torna a logística local bastante desafiadora. 

Lembre-se de que os compradores italianos não gostam de se surpreender com custos 

inesperados. Eles gostam de transparência e desejam ver as taxas de entrega logo no 

início da experiência de compra online. Eles também apreciam várias opções de entrega. 

Para atender às demandas dos compradores online italianos em termos de entrega, 

ofereça taxas de remessa competitivas / entrega gratuita e garanta soluções fáceis de 

devolução. Os consumidores italianos também ficam felizes em poder escolher o local de 

entrega e conhecer o dia e a hora da entrega no momento da compra. 

Além disso, a rede e a infraestrutura de entrega não são homogêneas em toda a Itália, 

como já está implícito. Há uma diferença no tempo de entrega e na experiência de 

remessa entre o Norte, o Sul e as ilhas. 

Se o sistema de carrinho não permitir a criação de zonas de entrega, por exemplo, Itália 

continental vs. Sicília, Adrien recomenda adicionar 1-2 dias ao prazo de entrega 

prometido no check-out, no caso de regiões relevantes. Dessa forma, os vendedores 

podem definir as expectativas de entrega corretas. Eles também podem minimizar 

experiências frustrantes causadas por possíveis atrasos típicos para locais específicos na 

Itália. 

Os métodos de pagamento favoritos dos italianos são Paypal, seguidos por cartões pré-

pagos e de crédito e dinheiro na entrega. MasterCard, Visa e CartaSi são os cartões de 

crédito usados com mais frequência para compras online. 

Os compradores italianos gostam de ter a possibilidade de transferência bancária direta 

ou pós-transferência (bonifico bancário). Se os vendedores não fornecerem esse método 

de pagamento, eles correm o risco de muitos carrinhos de compras abandonados. 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

325 

Ao contrário de outros países europeus, a Itália parece ser relativamente dependente de 

dinheiro. A segurança é um problema para muitos italianos ao fazer pagamentos online, o 

que pode ser um pouco desafiador para os vendedores online. 

A participação móvel das vendas de comércio eletrónico de retalho na Itália é de 30%, o 

que está atrás dos líderes de comércio eletrónico da Europa, como Reino Unido (52%) ou 

Holanda (39%). Prevê-se que a penetração da Internet aumente e atinja 70,9% até 2022. 

Também se prevê que a penetração de smartphones cresça, o que é uma tendência geral 

em todo o mundo. 

 

9.3.– Perspetivas de consumo 
 

Seria inútil e frustrante nos perguntar hoje quem é o "consumidor médio italiano". E a 

razão é fácil de dizer: é uma figura que já não existe mais. 

Há alguns anos, de facto, de maneira progressiva no mundo ocidental, iniciamos um novo 

caminho que levou a empresa a se dividir entre o que se chamou de "algum lugar" e 

"qualquer lugar", o menor e o mais economicamente feliz, os cidadãos de um lugar 

limitado e os cidadãos do mundo, que pensam hoje e que pensam amanhã. Uma 

polarização que arrasou a velha classe média com as consequências necessárias e 

inevitáveis também no consumo. 

Com o termo "em algum lugar", refere-see a esse grupo de pessoas com renda baixa ou 

média-baixa, enraizadas num local bem definido, com ideologias populistas 

frequentemente frustradas por uma sociedade que não foi capaz de recebê-las por isso. 

que eles foram capazes de oferecer, dado seu nível de educação, cultura e inclusão social. 

O sistema socioeconómico deve lidar com eles hic et nunc, porque a preocupação deles é 

hoje. Eles tomaram consciência disso e exigem respostas rápidas e eficazes. Eles não 

pensam no amanhã, não têm recursos suficientes para fazê-lo. Eles gradualmente veem 

sua situação socioeconómica piorar, tendem a economizar o máximo possível, reduzindo 
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até as necessidades básicas ou piorando qualitativamente como alimentos, vivem em 

constante precariedade. Eles compram e consomem apenas bens que respondem a uma 

necessidade física concreta. Se puderem, eles se endividam nessa direção exclusiva. 

Hoje eles são uma fenomenologia real do mundo ocidental. Nós os encontramos nos 

Coletes Amarelos na França, nos apoiantes do Brexit no Reino Unido, nos eleitores de 

Trump nos Estados Unidos e nos apoiantes do atual governo na Itália. 

Na frente oposta, existem "em qualquer lugar". De renda média-alta ou alta, com um 

nível médio de educação mais alto do que o "em algum lugar", eles não têm problemas 

contingentes no presente, graças à sua boa condição económica. Para eles, que sentem 

que são cidadãos do mundo, a preocupação é o futuro, quem cuida dele e em que 

direção. É uma categoria social que, atenta às deficiências e lentidão do setor público e 

do Estado, recorre ao sistema económico privado para prover seu futuro por meio de 

ações de responsabilidade social e além. Quando decidem o que e como comprar, dão 

grande importância à superestrutura, cultural ou pertencente a certas correntes às quais 

pertence um determinado bem. No planejamento da vida, o "amanhã" é mais importante 

do que hoje. 

Qual das duas partes da sociedade move a perspetiva de um país de uma maneira mais 

prospetiva é indubitável: é o "qualquer lugar" que, em perspetiva, também escolhe 

politicamente figuras que têm como objetivo um horizonte de longo prazo. 

Hoje, no entanto, existe o risco de uma estase de planejamento: anos de políticas 

incorretas de gestão social proliferaram as necessidades contingentes típicas da 

população de "algum lugar", para responder às quais os governos hoje tendem a se 

concentrar apenas (e demais) no presente . 

A crise que nos últimos anos afetou o consumo nacional e, de maneira mais geral, na área 

do euro, desencadeou um processo de mudança nos hábitos e motivações de compra do 

consumidor italiano, que parece cada vez mais orientados para: 
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• Um corte nas despesas mais voluptuosas, como moda, evitando compras por impulso e 

comportamento do consumidor 

• Uma mudança nas compras para outras categorias de despesas irredutíveis (impostos, 

saúde, aluguer, contas, etc.) e primária (alimentos) 

• Concentre-se nas categorias de produtos que atualizam a imagem a preços baixos, 

como roupas mais leves e informais, especialmente acessórios 

• A criação de uma combinação personalizada de produtos e faixas de preço, através de 

compras diversificadas em vários tipos de pontos de venda 

• Maior divisão de compras, cada vez mais adiada para promoção ou vendas 

• Aumento das vendas de produtos promocionais, com consequências negativas para as 

margens de lucro das empresas 

• Migração para tipos de lojas que permitem maiores economias, como comércio 

eletrónico, que oferece uma relação qualidade / preço vantajosa, uma ampla variedade e 

uma experiência de compra única e interessante 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística Italiana (Istituto Nazionale di Statistica, 

Istat), uma compra média mensal de famílias italianas é de 2.524,38 euros em 2016. A 

cota mensal de compra de roupas italianas era de 4,7% que se traduz em 118,26 euros, 

mantendo-se estável em relação a 2015, que foi de 115,81 euros.  

As regiões em que essa participação é mais alta são: Basilicata (7%), Sicília (6,2%), Molise 

(6,2%), Campânia (5,9%) e Lombardia (5,9%). As cotas mais baixas são dadas na Ligúria 

(2,9%) e na Lácio (3,3%). A participação é menor nos centros metropolitanos (3,5%) 

devido à maior variedade de exercícios comerciais e acesso a ofertas de maior 

concorrência. Por outro lado, é maior nos municípios de até 50.000 habitantes (5,1%) e 

nas periferias e municípios de mais que essa população (4,6%). 

Por grupo populacional, casais jovens sem filhos (7,3%, cerca de 185,45 € por mês) e 

casais com 3 ou mais filhos (6,3%) são os que apresentam os maiores gastos. Por outro 
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lado, pessoas solteiras acima de 65 anos (3%) e casais sem filhos acima dessa idade (3,2%) 

têm despesas mais baixas. 

 

9.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

As tendências da moda estão cada vez mais orientadas para uma distorção entre o 

desporto-informal e o clássico-formal, bem como o masculino e o feminino. 

Portanto, as tendências da moda estão voltadas para uma expansão progressiva dos 

recifes estilísticos: juntamente com o clássico renovado e elegante, o exotismo, os 

retalhos dos anos 70, o novo western e a femme fatale são afirmados, numa mistura 

multicultural que sofre com globalização e ciclicidade. 

Em particular, no nível do produto, os ditames da moda atual são voltados para: 

• Os vestidos, sejam eles mini, numa versão de alta costura inspirada nos anos 70 e 80; 

são de estilo hippie mais longo, enriquecidos com bordados e aplicações de qualquer tipo 

e, através de um forte impacto visual, reiteram valores de grande qualidade e 

exclusividade. 

• Jeans em várias lavagens, de mais clara a mais escura. 

• Calça na versão over, palazzo ou até cintura alta. 

• Peles, ovelhas e casacos orgânicos, propostos em tecidos masculinos como o Prince of 

Wales e tartan punk e grunge. 

• A camisa de tamanho grande, que confirma seu sucesso, próximo ao ponto, 

principalmente a mais macia e acolhedora. 

Na Itália, a moda masculina representa 17,2% do total gerado pelo setor nacional de 

moda têxtil e 27,3% do setor de vestuário. No vestuário masculino em 2018, as vendas de 
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outerwear caíram 4,7%, as malhas caíram 7,2%, as camisas e gravatas caíram 1% e 1,7%, 

respetivamente, enquanto a maior queda foi na pele, com -15%. 

Os produtos de moda atendem a uma função de comunicação social, que condiciona 

significativamente as características e a evolução dos consumidores e a dinâmica 

competitiva. 

No entanto, existem algumas características que podem ser consideradas estruturais: 

• Uma forte dependência de moda e costumes, especialmente entre os mais jovens e 

sensíveis às avaliações de status e identificação social inerentes ao vestuário. 

• forte ciclicidade. 

• Forte dependência das vendas de fenômenos sazonais. 

• Um crescente “nomadismo” dos consumidores, cada vez menos fiel à marca e ao canal 

e mais atento à relação qualidade / preço e à qualidade intrínseca do produto em termos 

do papel de status e imagem. 
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10 – Japão 
 

10.1.– Retrato socioeconómico 
 

Com o salário médio do trabalhador a quase não subir e a inflação a pairar acima de zero, 

é fácil ignorar a resiliência da série de crescimento económico do Japão, que atualmente 

está no caminho de se tornar a mais longa da era do pós-guerra. 

No entanto, ambos os ventos contrários internos, como o aumento dos impostos sobre o 

consumo programado para outubro próximo, juntamente com a desaceleração do 

crescimento global e a desaceleração do mercado de ações em todo o mundo, indicam 

que o partido pode finalmente estar a chegar ao fim. 

Embora seja altamente incerto sobre quais eventos iminentes impedirão o comércio 

global, adivinhos económicos profissionais aparecem de acordo sobre um tema para 

2019: riscos crescentes e incertezas subsequentes retardarão significativamente o 

crescimento económico do Japão nos próximos anos. 

De acordo com a análise de uma dezena de think tanks do Japão, que publicam relatórios 

de perspetivas económicas no final do ano, existe um amplo consenso de que a economia 

doméstica crescerá menos de 1% em 2019, um declínio em relação ao crescimento de 

1,9% alcançado em 2017. 

"A economia chinesa está a desacelerar, a Zona Euro está a desacelerar, os EUA também 

estão a aproximar-se de uma desaceleração - esses não são bons sinais para a economia 

japonesa", disse Hide Yoneyama, economista do Fujitsu Research Institute. 

Muitos analistas acreditam que a ampla desaceleração económica pode ser parcialmente 

atribuída às ações dos banqueiros centrais em todo o mundo, à medida que se afastam 

das políticas de dinheiro fácil depois de anos conduzindo estímulos monetários. 

Yoneyama também explicou que a potencial desaceleração global combinada com outros 

fatores de risco - um aumento dos impostos sobre o consumo, a guerra comercial EUA-
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China e a saída potencial sem acordo da União Europeia do Reino Unido - criam uma 

tempestade perfeita que provavelmente desacelerará o próprio Japão. economia. 

Mas nem todos os setores de negócios do Japão estão expostos a níveis iguais de risco 

dessas tendências globais. 

Espera-se que indústrias de tecnologia como comércio eletrónico, pagamentos móveis e 

inteligência artificial tenham um crescimento robusto nos próximos anos. No entanto, 

essas empresas de tecnologia ágil ainda representam uma fração da economia geral e 

contrastam fortemente com muitos setores, como bancos regionais e muitas pequenas 

empresas, que terão menos espaço de manobra para escapar das intensas pressões 

exercidas por uma população cada vez menor. 

Se os analistas económicos estiverem em jogo, essas novas empresas iniciantes não 

conseguirão compensar a força esmagadora das pressões demográficas, tornando 

provável que a desaceleração do crescimento em 2019 possa ser uma nova norma e não 

um revés temporário. 

A ameaça mais visível para a economia do Japão é o aumento de impostos planejado para 

outubro de 2019. Embora muitos prevejam um aumento nas vendas antes do aumento 

do imposto sobre o consumo para 10% dos atuais 8%, é provável que os consumidores 

também reduzam os impostos. rescaldo imediato. 

E muitos analistas acreditam que este será um grande vento de popa para a economia 

japonesa a partir de 2019 e além. 

As estimativas para o crescimento económico em 2019 variam de 0,4%, de acordo com a 

Fukoku Mutual Life Insurance Co., a 0,8%, de acordo com uma análise separada da 

Nomura Securities Co., Meiji Yasuda Life Insurance Co. e Daiwa Institute of Research. 

De acordo com uma análise da Nomura, realizada em meados de novembro, o impacto 

do aumento de impostos reduzirá o consumo privado em 0,2% a longo prazo, o 
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subproduto dos impostos que ficará com uma mordida permanente no poder de compra 

das famílias. 

Outro efeito deletério do aumento de impostos é que as empresas podem relutar em 

investir num ambiente tão incerto. Uma pesquisa recente realizada pela Teikoku 

Databank Ltd. mostrou que o aumento de impostos é a principal preocupação das 

empresas em 2019, com mais de 55% citando-o como tendo o potencial de desacelerar as 

vendas. 

Enquanto o governo está a preparar contramedidas, muitos analistas acreditam que seus 

esforços serão incapazes de aliviar completamente os efeitos negativos do aumento. O 

Instituto de Pesquisa Daiwa, por exemplo, prevê que, enquanto o governo prepara uma 

série de políticas destinadas a apoiar a economia, a perda total de renda associada ao 

aumento de impostos será de cerca de 3,2 trilhões de ienes. 

O outro elefante na sala é a guerra comercial em andamento entre os EUA e a China. Os 

dois lados aplicaram tarifas de US $ 300 mil milhões em mercadorias somente em 2018, 

com o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçando aumentar mais as tarifas no 

próximo ano. 

Embora o impacto geral da disputa comercial tenha permanecido atenuado até agora, os 

especialistas continuam preocupados com os impactos negativos que ainda podem estar 

a aumentar, com o potencial de prejudicar o investimento e o sentimento do consumidor 

no Japão. 

O Fujitsu Research Institute e o Hamagin Research Institute listaram a guerra comercial 

EUA-China em curso como o maior risco que a economia japonesa enfrenta em 2019. 

Trump e Xi indicaram que um compromisso ainda pode estar sobre a mesa, anunciando 

uma trégua temporária à margem na recente reunião do Grupo dos 20 em Buenos Aires. 
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Mas com detalhes do cessar-fogo incertos, e um presidente norte-americano famoso 

como ditador dita como as negociações prosseguem, exatamente em que direção os 

ventos alísios em 2019 permanecem no ar. 

Uma potencial desaceleração na Europa e nos mercados financeiros dos EUA; riscos 

decorrentes do aumento da dívida dos EUA; e a instabilidade financeira nos mercados em 

desenvolvimento completam os três principais riscos que a economia global enfrenta, de 

acordo com um relatório de meados de novembro do ano conduzido pelo Mitsubishi 

Research Institute. 

Em parte devido a esses riscos, juntamente com uma ampla variedade de outros fatores, 

o Fundo Monetário Internacional (MMI) passou a rebaixar as projeções de crescimento 

económico global de 2018 e 2019 em 0,2% em outubro, em comparação com as previsões 

anteriores feitas em janeiro do ano passado. 

E há uma lista crescente de preocupações em outras partes do globo também. O Instituto 

de Pesquisa Daiwa, numa perspetiva de 21 de novembro sobre a economia japonesa, 

detalhou cenários externos de "risco de cauda", que eles acreditam que poderiam 

desacelerar o crescimento económico real do Japão em 2,6% combinados. Esses cenários 

incluem o Reino Unido saindo da União Europeia sem acordo, instabilidade no Oriente 

Médio e uma abrupta desaceleração do crescimento chinês. 

Nem todos os analistas estão de olho nas perspetivas de crescimento da economia 

japonesa. Hajime Takata, economista-chefe e diretor executivo do Mizuho Research 

Institute, acredita que a economia mundial está prestes a retornar ao que ele chama de 

"era normal". 

“Com base na política fiscal dos Estados Unidos, capaz de impulsionar sozinha a economia 

mundial, existe a possibilidade de que o período até 2020 possa ser um ponto de virada 

económico (positivo)”, escreveu Takata num relatório de final de ano publicado. em 21 de 

dezembro, sobre as perspetivas da economia japonesa. 
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Novas tecnologias, com potencial para desencadear aumentos e crescimento da 

produtividade, são outro motivo de otimismo. Um dos maiores jornais diários do Japão, o 

diário financeiro Nikkei, informou em meados de dezembro que o número de empresas 

iniciantes com uma avaliação superior a 10 mil milhões de ienes dobrou em relação ao 

ano anterior. As maiores dessas empresas estavam em inteligência artificial ou tecnologia 

financeira, também conhecida como fintech. 

As empresas e os consumidores japoneses também parecem estar no caminho da adoção 

de pagamentos móveis, um processo que pode ser acelerado à medida que o governo 

oferece incentivos para usar essas tecnologias como parte de seu pacote de políticas que 

visa amortecer o impacto do aumento do imposto sobre o consumo. 

O Gabinete do Gabinete e outros ministérios pretendem utilizar tecnologias financeiras e 

outras novas indústrias, num plano que o governo chamou de "Sociedade 5.0", que eles 

esperam poder impulsionar o crescimento económico. 

Por outro lado, independentemente de essas novas indústrias decolarem, é improvável 

que elas possam compensar um declínio mais amplo na economia do Japão à medida que 

a força de trabalho diminui. Bancos regionais e empresas de pequeno e médio porte, que 

lutam para permanecer lucrativas apesar das condições económicas saudáveis, são 

emblemáticas da subida que muitos setores tradicionais enfrentam. O lucro líquido dos 

bancos regionais caiu 2,4% no ano fiscal de 2017, segundo dados do Banco do Japão. 

Com uma força de trabalho em queda, juntamente com a ressaca do aumento dos 

impostos, a Nomura Securities Co. prevê um crescimento ainda mais lento em 2020, de 

0,5%. 

Assim, mesmo que o mundo possa alimentar até 2019 e além - uma suposição cada vez 

mais precária -, a expansão económica japonesa parece pronta para voltar a desacelerar a 

um ritmo glacial. 

O futuro dos têxteis japoneses 
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A beleza dos têxteis tradicionais japoneses é indiscutível - assim como sua antiga história 

patrimonial. Seus desenhos intrincados e padrões ricos são o produto de um processo de 

produção altamente elaborado que combina a tecelagem e a morte com os métodos 

tradicionais japoneses. Fibras de qualidade, como algodão e seda, estão sendo 

transformadas em tecidos usados para quimonos e outros tipos de roupas, além de 

decoração de casa. 

O mundo ocidental tem um longo fascínio pelas tradições e roupas japonesas, que 

remontam ao tradicional quimono - de fato, os criadores de moda moderna parecem 

incorporar suas influências japonesas em seus atuais designs de moda com ótimos 

resultados. A marca de luxo francesa Louis Vuitton apresentou sua coleção Cruise 2018 

num museu em Kyoto, um local considerado como a 'casa do quimono', oferecendo peças 

sob medida de tecidos tradicionais japoneses, mas com um toque de luxo moderno. A 

designer de moda de vanguarda Iris Van Herpen foi altamente influenciada pelos tecidos 

e modas do Japão ao criar sua coleção a / w 2016 e o desfile de moda masculina da 

primavera-verão de Thom Browne para 2016 foi apropriadamente intitulado "Gueixa fora 

de uma casa de chá". designers modernos que introduziram tecidos japoneses no século 

XXI e abaixo focaremos em três deles: 

Death to Tennis  

Death to Tennis é uma marca de moda de vanguarda que há muito tempo experimenta 

tecidos e cortes japoneses como parte de seu conceito sobre moda masculina moderna. 

William Watson e seu parceiro de design britânico Vincent Oshin usam tecidos japoneses 

para produzir jaquetas e camisas de última geração que estão na moda, mas com um 

toque elegante. A coleção mais recente desta etiqueta de Nova Iorque é um esforço 

sofisticado para combinar a facilidade do streetwear e o luxo dos tecidos, oferecendo 

looks elegantes e versáteis. Sua versão do homem moderno vem com ênfase em 

alfaiataria e designs minimalistas nítidos, mas com uma estética de cores vivas. 

Yohji Yamamoto 
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Yohji Yamamoto é talvez um dos designers japoneses modernos mais famosos e 

estabelecidos, com uma longa história de trabalho e pesquisa de moda inovadora. Ele é 

conhecido principalmente por sua alfaiataria de vanguarda e seu uso de tecidos 

japoneses para produzir roupas que são mínimas, mas com um acabamento de luxo. Ele é 

um dos primeiros designers a experimentar tecidos tradicionais japoneses e seu trabalho 

tem sido uma referência para muitos outros criadores que o sucederam. Seus tecidos 

feitos sob medida usam uma variedade de técnicas japonesas, são feitos sob medida para 

seus desenhos e produzidos exclusivamente no Japão. Ele é um designer que enfatiza o 

tecido e até comentou que 'Fabric is everything' pedindo aos criadores de padrões que 

comecem a 'ouvir o material'. 

Maison Mihara Yasuhiro 

A filosofia de Mihara Yasuhiro está a oferecer um design antropocêntrico e 'inteligente', 

combinando técnicas de vestuário mais antigas com inovações da moda moderna. O seu 

estilo de streetwear moderno se concentra na desconstrução, enquanto seus elegantes 

designs de moda feminina usam tecidos e cortes tradicionais japoneses. Tendo estudado 

inicialmente Design Têxtil na Tama Art University, ele se concentra em materiais de 

qualidade e técnicas de design influenciadas pela tradição japonesa de 'trompe-l'œi'. Ele é 

conhecido por sua assinatura estética urbana que lhe rendeu um status de culto 'entre 

seus seguidores dedicados. 

 

10.2.– Evolução do Retalho 
 

O Japão é a terra da crescente loja de conveniência. Havia 52.725 deles em 2014 - um 

crescimento de quase 5.000 em apenas dois anos. É improvável que você esteja 

vendendo muito online para os consumidores japoneses que competem com a linha de 

produtos numa loja de conveniência: 65% dos cerca de 63 mil milhões de libras esterlinas 

que venderam no ano passado 24 eram de alimentos, e a maior parte do restante era de 

ingressos pequenos não alimentícios consumíveis. No entanto, como veremos nas seções 
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de logística e pagamento abaixo, a existência de uma loja de conveniência por <2400 

consumidores é muito relevante para a sua proposta de outras maneiras. 

O total de vendas no retalho no Japão é de aproximadamente £ 1 bilião por ano. A 

percentagem de vendas de retalho contribuídas por alimentos é incomumente alta, quase 

dois terços (em comparação, é de 53% no Reino Unido). 

No nível mais alto, os dados do retalho japonês seguem a convenção americana de dividir 

o retalho em Alimentos, GM, Roupas e vestuário. As estatísticas oficiais também se 

dividem em lojas de conveniência, supermercados, lojas de departamento e outras. 

Os dados de discriminação de categorias são mostrados na Figura 9. Há um bloco 

bastante grande descrito como "outros", mas, como veremos abaixo, uma coisa que pode 

ser assumida com segurança é que isso é composto em grande parte por categorias que 

não vendem significativamente conectados. O que é menos claro é se houver algum 

vazamento dos blocos nomeados (provavelmente de pequenos retalhistas) e que, 

portanto, a maioria das categorias não-alimentares pode ser um pouco maior do que 

esses dados implicam. 

Embora os dados oficiais mesclem irritantemente o desgaste de mulheres e crianças, a 

repartição é que 41,7 mil milhões de libras representam roupas femininas e o restante de 

crianças / bebê 22% dessas vendas ocorrem em lojas de departamento e outros 52% em 

especialistas em moda 
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A primeira coisa que atingirá imediatamente os retalhistas ocidentais é a surpreendente 

ausência de grandes grupos de supermercados no topo da escada, à la Tesco, Carrefour 

ou Kroger. Em segundo lugar, há a escala de lojas de conveniência. 

A terceira consideração, provavelmente mais importante para quem avalia oportunidades 

de comércio eletrónico transfronteiriço, é a presença dominante de grupos que se 

descrevem como "lojas de departamento" (que geralmente também vendem alimentos). 

Muitos deles têm fortes presenças online e, portanto, os concorrentes de várias marcas 

provavelmente serão mais fortes do que em muitos outros mercados em que você pode 

considerar entrar. 

Os retalhistas globais têm presença, mas é bastante pequeno em comparação com 

muitos outros países. Isso pode mudar no futuro - por exemplo, o Walmart acaba de 

assumir uma participação majoritária na rede de supermercados Seiyu, na qual detém 
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uma participação minoritária por muitos anos - mas provavelmente não é um problema 

para se preocupar muito ao planejar o Japão. 

Quando a HMV abriu uma nova loja dedicada à música em vinil no moderno bairro de 

Shibuya, em Tóquio, em 2014, as sobrancelhas subiram mais. Num país em que os 

consumidores - principalmente os de 20 e 30 anos - mal podem esperar para colocar as 

mãos no mais recente aparelho de alta tecnologia e o teçe tem sido onipresente, a 

sabedoria convencional determina que a loja iria embora novamente em pouco tempo . 

Em vez disso, prosperou e juntou-se em março a um andar inteiro da loja Tower Records, 

com 10 andares, em Shinjuku, sendo entregue em vinil. 

Para os amantes da música japonesa, parece que o processo de procurar fisicamente as 

pilhas de um álbum ou CD e depois comprar um produto tangível é tão importante 

quanto o prazer derivado de ouvir essa música. 

Eles ressaltam que a indústria da moda japonesa está sujeita aos mesmos caprichos dos 

consumidores, inclusive no setor de luxo. 
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"No Japão, desde a década de 1970, as melhores marcas fizeram um esforço sério e 

geralmente bem-sucedido para ir além da venda em lojas de departamento e agora 

também vender em suas próprias boutiques", diz Roy Larke, professor sênior de 

marketing da Universidade de Waikoto, na Nova Zelândia, e um especialista em retalho e 

comportamento do consumidor no Japão. 

"Muitos deles podem ser vistos como alguns dos melhores do mundo e têm um valor de 

atração muito alto para os compradores japoneses", diz ele. "Isso combina com o 

atendimento ao cliente na loja que é definitivamente tão bom - se não melhor - do que 

em qualquer outro lugar, em termos de atenção e sofisticação e como uma experiência 

de luxo", diz Larke. 

"Em algumas culturas, a ênfase excessiva ou a necessidade de contratação em comissão 

significa que a venda final sobrecarrega o elemento de serviço dessa experiência, mas, de 

um modo geral, o Japão não sofre com essa fraqueza", diz ele. “Isso torna acessível até 

luxo de luxo para consumidores que podem não ser os mais ricos. 

"Para os muito ricos, é claro, as marcas desenvolveram clubes e salões somente para 

convidados para adicionar ainda mais exclusividade." 
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A principal diferença entre o setor da moda no Japão e em outros lugares, diz Larke, "é 

toda a experiência tátil de comprar luxo que faz parte da própria 'experiência de luxo'". 

Retalhistas online, como Net-a-Porter, Matches Fashion e Farfetch, têm sido muito 

agressivos em suas abordagens aos mercados de outras partes da Ásia, mas ainda não 

conseguiram decifrar o Japão. E eles são tímidos em discutir por que isso pode ser. 

"Apesar de sempre estarmos a negociar no Japão, lançamos o nosso site em japonês há 

apenas algumas semanas", diz Jason Lam, chefe de marca e comunicação do 

MatchesFashion.com, com sede em Londres, na região da Ásia-Pacífico. 

"Ainda é cedo e estamos muito empolgados em nos envolver ainda mais com nossos 

consumidores japoneses", diz ele. "Dito isto, não estamos em posição de dar nenhum 

feedback substancial neste momento." 

Mesmo o gigante doméstico de grande sucesso Rakuten - que tem nomes como Faro, 

Royal Order, Jacob Jensen e Guild Prime entre suas lojas de moda da Rakuten Brand 

Avenue - não está a dar muito. 
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Larke ressalta que “atualmente não são muitas” as principais marcas atualmente vendem 

online no Japão, o que significa que alguns produtos são difíceis de encontrar - embora 

ele preveja que isso mude. 

"As melhores marcas terão uma solução omnicanal transparente que se casa online e 

offline, contribuindo para a experiência geral de compra", diz ele. Da mesma forma, uma 

loja autônoma é muito eficaz para aumentar o conhecimento da marca, seja no setor de 

luxo do setor ou no meio do espectro. 

Em algumas culturas, a ênfase excessiva ou a necessidade de contratação em comissão 

significa que a venda final sobrecarrega o elemento de serviço dessa experiência, mas, de 

um modo geral, o Japão não sofre com essa fraqueza. Roy Larke, professor sênior de 

marketing da Universidade de Waikoto, Nova Zelândia Zelândia 

“Veremos, em breve, mais e mais compradores a irem à loja, mas a preferirem que o 

produto seja entregue em sua casa, para que as marcas atendam a isso”, diz ele. "Isso 

também ajuda a reduzir o estoque nas lojas, permite que as lojas ofereçam intervalos 

mais amplos, incluem complementos e vendas adicionais, além de oferecer mais espaço 

para outras coisas, como displays, além de fornecer tempo ao cliente". 

E quando leva vários minutos depois que um cliente escolhe, por exemplo, uma bolsa 

Louis Vuitton que foi selecionada para ser preparada para o cliente e embalada, isso 

fornece mais uma janela de oportunidade para o comprador ter uma navegação mais 

detalhada pelos itens que estão disponíveis. 

"Tenho certeza de que as marcas adicionarão uma opção de vendas online para seus 

produtos e alguns clientes escolherão isso", diz Larke. "Mas não acho que veremos uma 

queda rápida na importância das lojas físicas". 

As 10 melhores empresas japonesas de vestuário em 2018 

No tamanho global do mercado de vestuário, o Japão é o quarto maior mercado depois 

da UE, Estados Unidos e China. O mercado de vestuário japonês em 2017 é de 9.220,2 mil 
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milhões de ienes, o tamanho do mercado de retalho é de 1.9265 trilhões de ienes para 

lojas de departamento, 858,4 mil milhões de ienes para comerciantes em massa, 4 

trilhões de 982,6 mil milhões de ienes para lojas especializadas, 4 trilhões de 982,6 mil 

milhões de ienes para outros retalhistas. bilhão de ienes. 

Entre o mercado de vestuário japonês, as empresas de pedidos por correio online 

continuam mantendo vendas fortes como no ano anterior. O tamanho de mercado do 

vestuário online é de 1.645,4 mil milhões de ienes, uma indústria que cresce 

rapidamente, com uma taxa de crescimento anual de 7,56%. A Fast Retailing Co., Ltd. 

(Uniqlo), que entra no mundo da fabricante de roupas TOP 5, opera seu próprio site de 

comércio eletrónico e é a principal empresa de vendas domésticas no site de comércio 

eletrónico de vestuário doméstico. 

No.1 – Fast Retailing Co., Ltd.: 1.8T Ienes 

A Fast Retailing Co., Ltd.,. é a maior empresa de roupas do Japão criada por Tadashi Yanai, 

fundada em 1963 como Ogori Shoji Co., Ltd., e está entre as cinco principais do mundo. A 

empresa possui várias outras marcas, como Uniqlo, J Brand, Comptoir des Cotonniers, 

G.U., Princesse Tam-Tam, Theory, HELMUT LANG e PLST. A empresa opera lojas sob essas 

marcas, além de planejar, fabricar e vender roupas para homens, mulheres, crianças, 

bebês. 

No.2 - Shimamura Co., Ltd.: 565.1B ienes 

A Shimamura Co., Ltd., fundada em 1953, é a segunda maior empresa de roupas do Japão 

e ocupa a 10ª posição no mundo em 2017. A Shimamura opera cadeias de lojas em todo o 

país no Japão, Taiwan e China e possui sete marcas de lojas, como Moda Center 

Shimamura, Avail, Aniversário, Chambre, Divalo, SIMENGLE, 思 夢 樂 (em Taiwan) e 飾 夢 

楽 (em Xangai). O número total de lojas excede 2.000 lojas. 

No.3 - Aoyama Trading Co., Ltd.: 254,8B Ienes 
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A Aoyama Trading Co., Ltd., fundada por Goro Aoyama em 1964, está sediada na cidade 

de Fukuyama, na província de Hiroshima. , roupa formal e muito mais. 

 

No.4 - World Co., Ltd.: 245,8 mil milhões de ienes 

World Co., Ltd. A empresa opera mais de 2.000 lojas em lojas de departamento, centros 

comerciais e também edifícios de estações, etc., além de empresas de retalho e atacado. 

A empresa adota uma estratégia multimarcas e fornece cerca de 100 marcas de roupas 

para várias camadas. 

No.5 - Onward Holdings Co., Ltd.: 243,0B Ienes 

A Onward Holdings Co., Ltd. (anteriormente denominada Onward Kashiyama Co., Ltd.), 

fundada em 1927, dedica-se à administração de empresas do grupo envolvidas em 

negócios relacionados a vestuário, resort e serviços. O principal segmento da empresa é o 

setor de vestuário e planeja, fabrica e vende produtos de vestuário masculino, feminino e 

infantil, acessórios. 

No.6 - Adastria Co., Ltd.: 222,7B ienes 

A Adastria Co., Ltd. opera lojas de retalho sob as 26 marcas, como Andemiu, além de 

lowrys, BABYLONE, BARNYARDSTORM, BAYFLOW, bijorie, CALEIDO ET BICE, Caos, 

Curensology, GLOBAL WORK, HARE, Heather, JEANASIS, trabalho de laboratório, LAKOLE , 

LOWRYS FARM, Me%, mulher mística, niko e…, PAGEBOY, PAS TIERRA, RAGEBLUE, repipi 

armario, estúdio CLIP e Velvet BY GRAHAM & SPENCER no Japão. 

No.7 - AOKI Holdings Inc.: 198,4B Ienes 

 AOKI Holdings Inc. opera em três segmentos de negócios. O segmento de moda está 

envolvido na operação de cadeias de lojas de roupas masculinas, femininas e acessórios 

sob os nomes de AOKI e ORIHICA. O segmento Anniversaire Bridal está envolvido na 

operação de um salão de festas sob o nome ANNIVERSAIRE OMOTESANDO. 
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No.8 - Wacoal Holdings Corp.: 195.7B ienes 

A Wacoal Holdings Corp., fundada em Kyoto em 1946, é uma fabricante de roupas íntimas 

que produz principalmente roupas íntimas femininas. A Wacoal é a maior empresa de 

lingerie feminina do Japão e está entre as 10 principais empresas de roupas japonesas. A 

empresa possui 57 subsidiárias e 8 empresas afiliadas no Japão e no exterior, e está 

expandindo seus negócios no Japão e no exterior. 

No.9 - TSI Holdings Co., Ltd.: 155,4 mil milhões de ienes 

A TSI Holdings Co., Ltd. é uma empresa japonesa de roupas criada pelas duas empresas, 

Tokyo Style Co., Ltd. (fundada em 1949) e Sanei-International Co., Ltd. (fundada em 1949) 

como uma holding conjunta em 2011. A empresa é uma importante empresa de vestuário 

classificada entre as 10 principais empresas de vestuário japonesas, com 19 empresas do 

grupo relacionadas a vestuário no Japão e 6 subsidiárias estrangeiras no exterior. 

No.10 - United Arrows Ltd.: 154.4B ienes 

A United Arrows Ltd. é uma empresa japonesa que atua no planejamento, compra e 

venda de roupas masculinas, femininas e de produtos diversos. A empresa foi fundada 

por Osamu Shigematsu em 2 de outubro de 1989 e está sediada em Tóquio, Japão, e 

possui aproximadamente 230 lojas no Japão. 

 

MARCAS DE MODA JAPONESA DE RUA 

A moda de rua e o streetwear percorrem um longo caminho no Japão. O Japão tem uma 

tendência de pegar as coisas do exterior e as bastardizar. Essa inventividade é uma base 

importante para o papel que o Japão desempenha na moda de rua hoje e no passado. Um 

macaco de banho, em particular, foi um passo importante no advento de marcas como 

Supreme e Stüssy. 

A Bathing Ape 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

346 

Bathing Ape é de longe a 

marca de moda de rua 

mais popular do Japão em 

todo o mundo, tendo sido 

famosa nos anos 200 por 

artistas como Pharell 

Williams e Soulja Boy. 

 

A Bathing Ape (Bape) foi 

fundada em 1993 pelo DJ 

e produtor japonês NIGO. 

No início, era uma camisa 

estampada e uma loja de 

capuz no bairro de 

Harajuku. A marca cresceu 

e produziu de tudo, de 

jeans, ténis a brinquedos e 

papel higiênico, abrindo 

caminho para marcas de 

“hip-bestas” como a Supreme. Seus capuzes de tubarão e padrões de camuflagem na 

nuvem agora são básicos em muitos guarda-roupas de aficionados por moda de rua. 

Bape tem mais de uma dúzia de lojas no Japão, algumas em Hong Kong e na China 

continental, uma loja em Seul, em Banguecoque, Moscovo, Nova Iorque e Paris. 

 Embora a Bape tenha sido vendida para a empresa chinesa de TI, a loja Harajuku é a 

principal no Japão e onde tudo começou. Esta loja pode ser extremamente cheia e terá 

longas filas nos dias em que houver novos lançamentos exclusivos. 

Undercover 
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"Fazemos barulho, não roupas". Esse é o lema do UNDERCOVER. Mantendo-se fiel a isso, 

a marca de moda de Jun Takahashi misturou, durante os últimos 30 anos, a cultura pop, 

com elementos góticos, punk e bondage, entre outros. 

Undercover é a marca por excelência “cool Japan” e grita rebelião. É uma das marcas de 

street wear mais consistentes e uma das mais duradouras. Atualmente, existem duas 

lojas principais em Tóquio e várias lojas e concessões em todo o mundo. 

Visvim 

Visvim é uma marca lançada em 2001 por Hiroki Nakamura no bairro Harajuku de 

Shibuya, em Tóquio. Visvim está fazendo seu nome, especialmente com a ajuda de seus 

clientes famosos, como Kanye West, Dranke e Rihanna. A Visvim faz uso de técnicas e 

inspirações inovadoras e vintage para fazer roupas. O Visvim usa muito índigo tradicional 

e se inspira nas roupas do período indígena e japonesa Edo. Seu FBT muito popular é um 

mocassim nativo americano modernizado, com uma sola de ténis moderna. Atualmente, 

existem 10 lojas no Japão e Hong Kong, e a marca também pode ser encontrada em mais 

de 100 lojas em todo o mundo. 

 

10.3.– Perspetivas de consumo 
 

Embora a vida ética seja um novo conceito para os japoneses, o aumento da 

consciencialização pública e da educação contínua sobre a ideia incentivará mais pessoas 

a entender a importância de serem consumidores éticos. Vida Ética Com o consumo ativo 

através do crescente número de famílias unipessoais, muitos produtos e serviços estão 

agora sendo adaptados para solteiros. Como os membros desta demografia têm um forte 

desejo de moldar seus espaços de vida de acordo com um estilo que lhes convém, os 

móveis / artigos para o lar se beneficiarão dessa tendência. Retiro de classe média no 

estilo de vida solitário Os padrões de consumo estão a tornar-se cada vez mais seletivos e 

os consumidores estão a procurar valor pelo dinheiro no Japão. O forte interesse em 
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produtos exclusivos entre os japoneses aumentará a procura por itens com uma história e 

uma filosofia de marca. 

A geração Y no Japão se preocupa em economizar dinheiro para o futuro devido à sua 

forte desconfiança no atual sistema de pensões. Assim, eles prestam muita atenção ao 

comprar produtos, avaliando preço e qualidade, e compram com mais inteligência. Este é 

o grupo de consumidores que tem maior consciência sobre a vida ética. As ferramentas 

digitais fazem parte de suas vidas. Eles se inspiram nas redes sociais e não hesitam em 

comprar online bens de consumo comuns. No entanto, eles preferem verificar produtos 

de moda e estilo de vida numa loja física para não desperdiçar dinheiro. Em relação à 

moda, eles preferem verificar a qualidade, o ajuste e a sensação antes de fazer uma 

compra. Eles seguem as tendências da moda enquanto desenvolvem seu próprio estilo 

único. Devido às reformas educacionais introduzidas durante os anos escolares, que as 

ensinaram a respeitar a individualidade, elas apreciam e aceitam diferenças. 

Os consumidores mais velhos representam o maior grupo de consumidores do Japão. 

Esse grupo demográfico também possui ativos financeiros de alto valor. Eles estão menos 

interessados na riqueza material e mais nas experiências. Viajar e lazer são aspetos 

significativos de suas vidas. Eles preferem produtos de alta qualidade e são menos 

propensos a comprar produtos económicos do que outros grupos etários. Eles preferem 

comprar menos produtos de alta qualidade. Comparados aos millennials, eles gastam 

mais em socializar, como ir a restaurantes com os amigos. Embora a comunicação de TV, 

rádio e jornal desempenhe papéis importantes no fornecimento de informações aos 

consumidores, muitos consumidores de prata também usam a Internet. A compra de 

produtos online também se tornou muito comum entre esses consumidores mais velhos. 

A crescente tendência de ser elegante e com aparência jovem, mesmo na vida adulta, 

incentivou os gastos com moda. 

Como os consumidores hoje estão cada vez mais escolhendo produtos e serviços 

sustentáveis, eles têm um poder crescente de influenciar outros consumidores e 

fabricantes devido ao aumento das redes sociais e à facilidade de obter informações e 
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compartilhar opiniões. Embora os valores éticos sejam expressos nas atitudes dos 

consumidores em relação às compras, essas considerações diferem por faixa etária e 

gênero. No Japão, isso se aplica apenas a uma pequena percentagem da população até 

agora, mas as campanhas publicitárias ativas sobre os próximos Jogos Olímpicos de 

Tóquio em 2020 provavelmente tornarão a vida ética uma preocupação mais importante 

entre os consumidores japoneses. 

A tendência para a compra de produtos com rótulos ou considerações éticas está a 

aumentar, embora ainda esteja na fase inicial de adoção no Japão. O governo japonês 

está a esforçar-se para tornar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 o mais sustentáveis 

possível. A publicidade pública está a acelerar a consciencialização do consumidor sobre o 

consumo ético. O consumo ético está sendo ensinado nas escolas, o que terá um efeito 

poderoso na definição das preferências do consumidor no futuro. Os consumidores 

japoneses estão lentamente a começar a entender a importância do consumo 

sustentável, uma vez que o país lidou recentemente com os graves danos causados por 

vários desastres naturais. Os consumidores agora veem que o planeta não é o mesmo de 

antes e precisa que eles tomem medidas. Eles estão aprendendo a conectar seu 

comportamento de consumo ao meio ambiente. O que é isso? Menos foco na riqueza 

material A vida ética tornou-se um atributo pessoal que as pessoas podem exibir para os 

outros. A riqueza material é menos um significante social de status para os outros. Está 

ocorrendo uma mudança social na qual as escolhas de consumo são benéficas para os 

outros e o planeta é mais valorizado. Mesmo ao exibir riqueza, as pessoas agora desejam 

mostrar sua contribuição para a sociedade, em vez de relógios ou carros caros. 

Geralmente, os consumidores japoneses conseguem se relacionar e são recetivos a serem 

ecologicamente corretos. 

O conceito de felicidade no Japão está a mudar desde que o país sofreu recentemente 

uma série de desastres naturais, e as pessoas agora entendem melhor a ideia de 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O trabalho está perdendo seu papel como fonte 

de auto-realização para os consumidores, pois muitos agora consideram seu trabalho 
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apenas um meio de ganhar dinheiro. Além disso, os consumidores estão a colocar mais 

importância em fazer o bem uns aos outros e ao planeta. O conceito de consumo atual 

envolve contribuir para a sociedade e proteger o planeta por meio de compras mais 

conscientes. Enquanto muitos ainda estão aprendendo a ser ético, comprar produtos 

éticos lhes dá uma sensação de satisfação. A vida ética está a tornar-se aspiracional para 

os consumidores. As pessoas são inspiradas e admiram celebridades e influenciadores 

que apoiam o consumo sustentável. Eles valorizam o lado elegante de ser ético, bem 

como o impacto real que isso tem na sociedade e no meio ambiente. Um canal de 

comunicação social como o Instagram é a ferramenta perfeita para aprender a ser ético e 

mostrar as atividades éticas, pois muitos gostam de compartilhar bons produtos e 

informações nas redes sociais. 

O trabalho não é mais uma prioridade para a maioria das pessoas, então o que as faz 

felizes é ser socialmente bom. Os consumidores estão a passar por uma fase de 

redefinição da felicidade. Seu entusiasmo pelo trabalho como meio de auto-realização 

está a diminuir e eles estão percebendo que contribuir para a sociedade através do 

comportamento ético é altamente gratificante. Ser "socialmente correto" lhes traz 

felicidade. Alguns começaram a perceber que podem ajudar a criar um mundo melhor 

através de suas compras. 

Influenciadas por celebridades, as japonesas veem a vida ética como a auto-imagem ideal 

para exibir. A vida ética tornou-se uma auto-imagem ideal para apresentar aos outros. 

Como os consumidores desejam compartilhar quem eles são nas redes sociais, a natureza 

da moda da vida ética pode acelerar a consciencialização do consumo ético para um 

segmento mais amplo da população. Atualmente, há uma escolha limitada de produtos 

éticos com designs que atendem às expectativas dos consumidores japoneses, dando às 

marcas finlandesas a oportunidade de assumir a liderança e ver um forte sucesso. 

Eles estão interessados na vida ética, porque se preocupam com o meio ambiente, mas 

também querem ajudar a economia local. O preço também importa quando se trata de 

vestuário ético. Muitos comprariam vestuário ético se os preços fossem os mesmos do 
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vestuário não ético. Eles sentem que desperdiçam energia, mas estão interessados na 

vida ética, porque se preocupam com o meio ambiente. Eles também gostam das 

histórias por trás de produtos éticos. Entre esses consumidores, muitos entre 30 e 40 

anos só comprariam roupas éticas se tivessem o mesmo preço que produtos não éticos. 

No entanto, alguns consumidores também pagariam mais por produtos éticos. As 

mulheres estão mais dispostas a pagar preços mais altos por vestuário ético entre todas 

as faixas etárias. Eles estão interessados na vida ética, porque se preocupam com as 

gerações mais jovens. Eles estão dispostos a pagar mais por produtos éticos. Entre esses 

consumidores, a maioria pagaria um pouco mais por produtos éticos em comparação com 

produtos não éticos. Os consumidores nessa faixa etária também estão menos hesitantes 

em pagar mais por roupas éticas. 

A maioria dos consumidores japoneses não percebeu que eles são responsáveis pelo que 

compram. Eles também estão confusos sobre quais ações devem tomar, enquanto muitos 

estão dispostos a mudar a maneira de viver para se tornarem mais ecologicamente 

corretos. Geralmente, os consumidores ainda precisam de algum nível de incentivo ou 

motivação para sustentar suas atividades éticas, pois ainda não são comportamentos 

inatos. Facilite a identificação de produtos éticos nas lojas e indique claramente a 

contribuição ética feita na compra dos produtos. Facilite o compartilhamento de 

mensagens éticas dos produtos nas redes sociais, para que os consumidores possam ser 

reconhecidos por suas contribuições. 

Como os consumidores querem mostrar-se pessoas éticas, também podem escolher 

presentes éticos para se expressar dessa maneira para os outros. 

O crescente número de consumidores preocupados com os preços gerou novas ideias 

sobre o que constitui "bons produtos". Os consumidores estão a negociar para cima e 

para baixo para comprar produtos que se adaptam melhor às suas preferências e estilos 

de vida. O forte interesse do consumidor em relação custo-benefício resulta em 

consumidores com baixa lealdade à marca. Produtos com uma proposta clara de valor, 

preços atraentes e análises positivas / engajamento tendem a ter um desempenho 
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melhor nesse ambiente. A comunicação com os consumidores sobre a imagem da marca 

e as histórias por trás dos produtos é uma estratégia essencial para aumentar o interesse 

do consumidor. 

 

As consumidoras são mais voltadas para o estilo pessoal do que para seguir as tendências 

atuais da moda Embora as gerações mais jovens tendam a comprar marcas de moda 

rápida, as suas necessidades estão a tornar-se mais personalizadas e fragmentadas. A 

vasta gama de opções disponíveis online uma vez atendeu às suas necessidades. Agora, 

no entanto, os consumidores estão em busca de produtos exclusivos com histórias 

distintas, pois se cansam de ver produtos similares em lojas físicas e online. 

Os consumidores valorizam fortemente a durabilidade, pois tendem a selecionar 

produtos que podem ser usados a longo prazo. Devido ao impacto das recessões e de 

uma série de desastres naturais, os consumidores japoneses estão a concentrar-se menos 

na aquisição de itens de luxo e a valorizar um estilo de vida minimalista que é mental e 

emocionalmente enriquecedor. Ao fazer compras, eles agora tentam fazer escolhas mais 

cuidadosas, pois desejam possuir menos itens. Prudência financeira A geração do milénio 

está especialmente interessada em economizar dinheiro para garantir sua situação 

financeira para o futuro. Devido à incerteza sobre o futuro no Japão, incluindo 

preocupações com pensões e segurança no emprego, japoneses de todas as idades 

tendem a economizar dinheiro. Muitos acham que economizar dinheiro é importante 

para ter uma vida confortável após a reforma. 

Os consumidores estão a tornar-se menos fiéis à marca, principalmente para produtos 

sobre os quais eles não têm fortes preferências. Eles pretendem tomar decisões 

inteligentes lendo opiniões online, incluindo sites de comparação de preços. Eles também 

visitam lojas físicas e encontram coisas que melhor se adaptam às suas preferências e 

estilos de vida. Em muitos casos, a relação custo / benefício é o principal fator de compra, 

pois muitos japoneses são sensíveis ao preço. Por outro lado, os consumidores estão 

dispostos a pagar mais por produtos com valor agregado, como histórias de marcas ou 
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designs exclusivos, a fim de se diferenciar dos outros e afirmar sua individualidade. O 

comércio de C para C desempenha um papel não apenas como parte da economia de 

compartilhamento, mas também em termos de compra de itens que oferecem valor ao 

dinheiro. Por exemplo, depois de visitar um showroom, as pessoas costumam verificar se 

os produtos estão sendo vendidos num aplicativo do mercado de pulgas (por exemplo, 

Mercari). Mesmo ao comprar novos produtos, os consumidores consideram o valor do 

produto quando usado, se vendido num aplicativo do mercado de pulgas. Ao mesmo 

tempo, as pessoas gostam de encontrar produtos únicos e únicos para atender às suas 

preferências e gostos, o que se reflete na popularidade dos aplicativos de C para C para 

produtos artesanais. 

Os consumidores estão a tornar-se cada vez mais exigentes, pois o preço não explica mais 

a qualidade Os consumidores estão a tornar-se cada vez mais seletivos e estão 

constantemente  avaliar relação custo / benefício. Ao comprar artigos de moda e artigos 

para o lar, os consumidores selecionam cada item cuidadosamente com base no valor e 

nas suas preferências, que incluem design, funcionalidade, história, etc. exclusivos. 

Embora as mulheres tendam a priorizar o design mais do que os homens, os homens 

geralmente enfatizam mais a função .  

O rápido crescimento do comércio de C para C está a remodelar os padrões de consumo 

no Japão. Muitas pessoas que usam aplicativos do mercado de pulgas compram novos 

produtos com a intenção de revendê-los após o uso. Isso muda o processo de tomada de 

decisão na compra de novos produtos, pois evita produtos descartáveis em favor 

daqueles projetados para uso a longo prazo. Os consumidores também acham o comércio 

C-a-C uma ótima maneira de encontrar produtos exclusivos, pois muitos estão dispostos a 

gastar mais com produtos exclusivos, ao contrário de outras coisas no mercado. 

São necessários mais serviços e produtos para solteiros, à medida que se tornam o maior 

grupo de consumidores. Os consumidores solteiros no Japão sabem como aproveitar a 

vida sem um parceiro romântico permanente. Enquanto muitos deles gostam de 

socializar, o casamento não é algo que eles necessariamente precisam. Como eles são 
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capazes de controlar suas próprias finanças, eles podem gastar dinheiro exatamente com 

as coisas que gostam. Muitos serviços e produtos no Japão são direcionados a 

consumidores únicos (por exemplo, viagens, aulas, móveis, restaurantes, karaoke, etc.) 

para que eles possam aproveitar melhor a vida de solteira. 

 

Nenhum desejo de casamento 

Mais homens solteiros japoneses nunca se casam, em comparação com 14% das 

mulheres está a tornar-se um conceito comum de muitos solteiros entre 20 e 30 anos de 

idade do que os idosos em 2035 

Os consumidores criam casas que superam a funcionalidade e se tornam espaços de luxo 

onde podem relaxar de verdade. Enquanto a maioria dos consumidores solteiros morava 

em estúdios ou apartamentos de um quarto há cinco ou 10 anos, moradias mais 

espaçosas se tornaram comuns para os consumidores solteiros. Para realmente relaxar, 

os consumidores estão transformando seus espaços no estilo que amam. A maior 

disponibilidade de artigos de decoração temáticos está a contribuir amplamente para 

essa tendência. Como os consumidores procuram relaxar, eles preferem gostos e cores 

harmoniosos para os produtos de interior que possuem. 

Ficar em casa em casas / apartamentos está a tornar-se mais popular entre os 

consumidores individuais – é a maneira mais comum de passar dias de folga entre os 

consumidores individuais. 

As características dos consumidores únicos variam de acordo com o sexo 

Homens de 30 e 40 anos - Eles gostam de gastar dinheiro a socializar e a visitar as suas 

amigas. Eles gostam de se recompensar por trabalhar duro. Isso inclui comprar itens de 

moda novos, almoçar em bons restaurantes e visitar salões de beleza. 

Mulheres entre os 30 e os 40 anos - As mulheres solteiras dedicam tempo a hobbies e 

investem em si mesmas, seguindo os regimes de beleza, aprendendo novas habilidades 
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ou fazendo várias coisas pelo trabalho e pela vida pessoal. Eles tendem a gastar muito 

dinheiro em alimentos e bebidas, incluindo comer fora, pois muitos japoneses nessa faixa 

etária não cozinham. Eles gastam dinheiro com seus hobbies e investimentos, como o 

mercado de ações. 

Homens solteiros passam tempo em hobbies, como jogos e aparelhos eletrónicos. O 

treino físico também é popular. 

Em primeiro lugar, os consumidores japoneses priorizam a confiança, reputação, 

qualidade e valor da marca em relação ao preço. Portanto, é essencial levar isso em 

consideração ao criar sua estratégia de marketing japonesa. 

Muitas marcas ocidentais já obtiveram grande sucesso no marketing no Japão, 

adaptando-se ao que mais atrai os consumidores japoneses. 

Diferentemente dos EUA ou Reino Unido, qualidade, valor e reconhecimento de marca 

superam a acessibilidade na mente dos consumidores japoneses. Aqui estão quatro 

comportamentos a serem considerados para quem quer ter sucesso no mercado japonês: 

1. ECONOMIA DO ESPAÇO 

É comum que as pessoas no Japão considerem todas as suas opções antes de fazer uma 

compra. Esse comportamento de compra é parcialmente devido à realidade de espaço 

limitado no Japão. Tóquio, em particular, é uma cidade movimentada, com 13.185.502 

pessoas. Com vida e espaço de armazenamento limitados para pertences, os 

consumidores japoneses precisam de um bom motivo para comprar algo novo. 

Quando você faz marketing para consumidores japoneses, precisa alcançá-los em cada 

ponto relevante na jornada do cliente e convencê-los de que sua marca é o investimento 

mais valioso. 

2. CUSTO CONSCIENTE 

Uma história de lutas económicas resultou em consciência de custos culturais e menor 

renda disponível. Isto é especialmente verdade na geração Yutori (Millennial). 43,8% das 
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pessoas com menos de 25 anos trabalham em período parcial e ganham entre US $ 100 e 

US $ 500 por mês. Embora isso tenha beneficiado restaurantes de retalho e fast-food de 

baixo custo, como o Walmart e o McDonald's, a preferência japonesa pelo valor sobre o 

preço vence. 

Os gastos com melhorias domésticas, TVs e artigos de luxo ainda são altos. Com um 

cuidadoso processo de decisão de compra e menos dinheiro para gastar, os consumidores 

japoneses preferem comprar menos produtos de maior qualidade. Comprar, comparar 

produtos online e economizar dinheiro gastando menos são fatores-chave no 

comportamento das compras. 

3. CENTRAL DE LUXO 

Com o desejo do consumidor japonês por qualidade, vem o desejo por produtos de luxo. 

O Japão é um dos maiores mercados de luxo do mundo e um mercado-alvo altamente 

lucrativo para marcas de luxo. 

Bulgari, Salvatore Ferragamo e Gucci ganham um quarto de sua receita global somente 

neste mercado. A Louis Vuitton, enquanto isso, obtém metade de seus lucros globais em 

suas 60 lojas no mercado japonês. 

Se você é um marketing de marca de luxo ou aspiracional para consumidores japoneses, 

não se preocupe com o seu preço. Em vez disso, justifique seu posicionamento de preço, 

provando o valor da sua marca. Defenda seu prestígio, herança e qualidade superior para 

convencer os consumidores de que vale o custo. 

4. REPUTAÇÃO FOCALIZADA 

A honra e a reputação são altamente valorizadas na cultura japonesa, portanto, ter 

ambos na representação da sua marca é crucial para o envolvimento no mercado. 

Negatividade sobre seus produtos ou ética pode ser prejudicial porque as opiniões de 

outras pessoas têm muito peso para os consumidores japoneses. De fato, o Japão é o 

único país em que os consumidores veem outros utilizadores como uma fonte mais 
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confiável de informações sobre produtos do que os especialistas. De acordo com o 

Edelman Trust Barometer de 2017, o Japão ficou em 26º lugar entre 28 países 

pesquisados por seu nível de confiança nas instituições. Portanto, comentários e 

depoimentos de utilizadores são essenciais para criar confiança e engajamento. 

O poder do sentimento do consumidor pode até se estender a lançamentos de produtos 

ou lojas. Por exemplo, os consumidores japoneses são incrivelmente “enfileirados”. 

Quando questionados sobre a sua reação ao ver a formação de uma fila, 88% disseram 

que estariam interessados no que está a acontecer, com 60% de hipóteses de parar para 

investigar e 3% dispostos a entrar numa fila sem saber porquê. 

A verificação online no Japão também é muito alta e os mecanismos de pesquisa são a 

fonte mais confiável de informações. Uma estratégia de conteúdo eficaz suportada pelo 

marketing de pesquisa japonês ajudará a impulsionar o desempenho geral. 

 

10.4.– Preferências de moda e têxteis-lar 
 

O comprador japonês espera qualidade no produto que compra, portanto, se não atender 

às suas expectativas, ele mudará de marca rapidamente. 

O consumidor japonês é caracterizado por ter muito cuidado com suas decisões de 

compra. Pense muito no produto que você vai comprar: compare, pesquise opiniões etc. 

Você não pode dizer que o japonês médio é um consumidor impulsivo. O comprador 

japonês valoriza muito o design e a qualidade dos materiais do produto; atributos pelos 

quais você estará disposto a pagar um preço mais alto. A originalidade e o cuidado no 

acabamento, ou a criatividade dos padrões e desenhos, podem determinar que um 

consumidor investe uma quantia significativa de dinheiro num produto ou outro. 

Lealdade do consumidor masculino por determinadas marcas 
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É verdade que homens e mulheres jovens no Japão estão sempre a procurar algo novo e 

que estão abertos a experimentar novas marcas. No entanto, os homens, à medida que 

amadurecem, desenvolvem uma lealdade às marcas que gostam. Depois de experimentar 

vários produtos de uma marca que atendem às suas expectativas, eles tendem a optar 

por isso quando procuram adquirir novos produtos de moda. 

Estilo japonês 

A atual moda japonesa responde a uma necessidade de expressão de identidade pessoal, 

em comparação com o tradicionalismo passado de sua sociedade. Com seu caráter 

transgressor e de vanguarda, também conseguiu conquistar um lugar no cenário 

internacional, onde marcas e designers como Issey Miyake, Onitsuka ou Uniqlo são cada 

vez mais conhecidos e apreciados. Além disso, é uma moda fortemente influenciada pelas 

tendências ocidentais, especialmente dos EUA. UU. e, mais recentemente, França e Itália. 

Eles são misturados com criações nacionais, resultando numa visão da moda europeia e 

ocidental, adaptada aos gostos japoneses. 

Embora a internet e, especialmente, o Instagram tenham resultado em muitos se 

vestirem da mesma forma e seguirem as mesmas tendências, bem como no aumento da 

população de animais hipófilos, o Japão parece ter o dom de ser único em sua maneira de 

adotar e usar itens de moda. Embora as mesmas marcas sejam populares aqui, você 

descobrirá que elas as usam de maneiras diferentes. Estas são as tendências da moda 

japonesa 2019 que parecem estar presentes nos últimos dois anos. 

OVERSIZE 

Essa tem sido uma tendência da moda japonesa nos últimos anos. Você verá pessoas 

espalhadas por Tóquio vestindo blusas e moletons grandes demais para eles, além de 

camisetas grandes e, às vezes, até calças. 

LAYERING 
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Embora as camadas não sejam uma tendência de moda apenas no Japão, nunca a vi tão 

presente quanto em Tóquio. No inverno, e nas partes mais frias da primavera e outono, 

você verá fashionistas com combinações complexas de camisas, cardigãs, moletons, 

jaquetas e casacos. 

ANDROGYNOUS 

Os estilistas japoneses, como Yohji Yamamoto, são bem conhecidos por desenhar roupas 

que se adaptam a todas as pessoas, independentemente do sexo. Esta tendência também 

pode ser encontrada na rua. O Japão tem uma estética baseada em gênero menos 

definida do que o Ocidente e as pessoas não evitam usar roupas que são 

tradicionalmente consideradas para o sexo oposto. 

INCORPORAÇÃO DO DESPORTO 

Enquanto corredores e calçado de desporto são a grande mania agora, o Japão parece ir 

um passo além quando se trata de assimilar roupas esportivas e misturá-las com luxo e 

moda de rua. Os kits de futebol geralmente são usados misturados com calças comuns, 

calças compridas de compressão sob shorts não desportivos, botas e meias longas, etc. 

Parece que todo mundo tem pelo menos um elemento desportivo da Adidas, Fila, 

Champion ou Nike, além de qualquer roupa regular que esteja a usar. 

No Japão, ingressar na força de trabalho como assalariado ou empregada de escritório 

significa vestir roupas de negócios com estilos e cores muito básicos. Por mais louco que 

possa parecer, o desvio das normas da moda estabelecidas por inúmeras gerações de 

trabalhadores de escritório usando preto e branco pode realmente reduzir suas chances 

de conseguir empregos. 

Mas mesmo para um país que mantém a tradição em alta consideração, os ventos da 

mudança começaram a soprar, como mostra uma análise abrangente da Pesquisa de 

Renda e Despesas Familiar realizada pelo Ministério de Assuntos Internos e 

Comunicações do Japão. Em 1991, a família japonesa média gastava 25.000 ienes (US $ 
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220) por ano em ações comerciais, o que representava 0,5% da renda média anual 

nacional de 4,6 milhões de ienes. 

Isso pode ter sido reconhecido por vários fatores, incluindo a proliferação de empresas de 

TI e de risco, nas quais os trabalhadores geralmente podem operar com roupas de 

trabalho informais. A iniciativa Cool Biz do governo para ajudar a reduzir o consumo de 

eletricidade também pode ter desempenhado um papel importante no declínio de ações, 

incentivando os trabalhadores a abandonar ações comerciais padrão em favor de camisas 

de manga curta sem jaquetas durante os meses de verão sufocante. 

No entanto, algumas empresas japonesas ainda mantêm diretrizes rígidas sobre códigos 

de vestuário até hoje, mesmo com o calor insuportável. Os trabalhadores forçados a usar 

roupas durante os verões quentes muitas vezes podiam ficar encharcados de suor, pois 

andavam da estação de trem até o escritório, o que significava mais viagens às 

lavanderias. 

Além disso, investir 40.000 ienes ou mais num conjunto de roupas para o trabalho pode 

não ser a xícara de chá de todos, sem mencionar a carga financeira adicional para os 

recém-formados que têm que pagar empréstimos estudantis. 

O declínio nas vendas fez com que as ações despencassem em empresas como Aoyama 

Trading e Aoki Holdings, duas das maiores marcas do setor de vestuário para escritório. 

Até os novos tecidos e estilos elegantes parecem ter um efeito mínimo na crise do 

mercado. 

Embora seja demais dizer que testemunharemos a morte de processos no Japão em 

breve, o fato de mais trabalhadores desejarem roupas confortáveis sugere que a 

praticidade se tornou uma preocupação maior para eles. 

Casa 

O preço é a primeira prioridade na compra de itens de moda, seguido pelo design. Eles 

priorizam seu próprio estilo sobre as tendências da moda. Design simples e materiais 
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naturais são os preferidos. O Instagram influencia fortemente as intenções de compra. 

Alta funcionalidade (funções novas ou múltiplas) e bom design são priorizados na compra 

de itens de interior. Enquanto os homens preferem comprar itens altamente funcionais, o 

bom design de interiores de casas tende a ser mais uma preocupação entre as mulheres. 

Embora preço e design sejam os mais priorizados na compra de itens de moda, o conforto 

e a qualidade dos materiais também são altamente valorizados. 

Semelhante à demografia mais jovem, as pessoas mais velhas também preferem design 

simples e materiais naturais e priorizam suas próprias preferências em relação às 

tendências da moda. Alta qualidade (durabilidade) é a mais priorizada entre as faixas 

etárias mais velhas na compra de artigos de interior. Um bom serviço pós-venda também 

é altamente considerado pelos consumidores mais velhos. 

 

As peculiaridades da habitação japonesa e, especialmente, o seu pequeno tamanho, têm 

impacto nos móveis e acessórios utilizados. Por um lado, casas tradicionais usam 

materiais como madeira para estruturas; palha e junco para tatame e papel japonês para 

portas de correr. Por outro lado, as casas modernas usam materiais semelhantes aos do 

mercado ocidental, como concreto ou cimento, embora nem tijolos nem pedras sejam 

usados. 

Casas tradicionais e modernas têm a característica fundamental da simplicidade. Vale 

ressaltar que as casas japonesas geralmente não têm piso de ladrilhos, porque se entende 

transmitir uma maior sensação de frio. 

O tamanho da casa normalmente depende da proximidade do centro urbano e as casas 

em regime de propriedade são geralmente maiores que as alugadas. Uma casa de família 

nas cidades tem entre 60 e 70 m2. No entanto, estão sendo construídos cada vez mais 

apartamentos de um andar, estúdio ou loft, muitos dos quais com cerca de 20 m2. 

Os consumidores querem ter certeza de que o produto pode ser usado por um longo 

tempo, que não desbota e que sua cor e textura originais resistem à lavagem. 
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Quanto aos têxteis destinados a locais públicos, estes devem ser retardadores de chama 

de acordo com os regulamentos japoneses. Além disso, as propriedades antibacterianas 

dos têxteis sempre serão avaliadas positivamente para uso público ou privado. 

As cores usadas normalmente dependem do tipo de produto a ser fabricado com esse 

têxtil. No entanto, predominam cores suaves e com motivos discretos. 

Normalmente, as cores suaves e naturais são geralmente preferidas, embora o público 

mais jovem tenda a exigir cores vivas e tecidos com estampas. Devido ao tamanho menor 

das janelas no Japão, bem como aos tetos menos altos do que na Espanha, as impressões 

são geralmente de tamanho pequeno, de modo que caibam e se distinguem melhor nas 

cortinas. 

 

Em geral, não há diferença de sabor entre as regiões. Para alguns produtos, como toalhas 

e toalhas de mesa, na área de Kansai (Osaka, Kobe e Kyoto), existem cores e desenhos 

mais vívidos, além de alguma apreciação pelos estilos clássicos. 

A roupa de cama é o produto que mais reflete as peculiaridades da vida japonesa. 

Tradicionalmente, as casas japonesas não tinham camas, mas usavam futon, um colchão 

fino que se estende pelo chão à noite e é armazenado num armário durante o dia. No 

entanto, atualmente a cama e o futon coexistem de maneira comparável. As novas 

gerações parecem optar pelo uso da cama de estilo ocidental, embora o pequeno 

tamanho das casas japonesas nos centros urbanos seja a favor do futon. Assim, nas lojas, 

encontramos dois tipos de lençóis: alguns para futons e outros para camas. 

Além disso, a venda de roupas de cama separadamente é frequente, ou seja, lençóis, 

travesseiros e edredons vendidos individualmente. 

Recentemente, a combinação de materiais de poliéster e algodão para roupas de cama 

apareceu no mercado, mesmo assim, sua penetração é bastante reduzida, pois o material 

preferido pelos japoneses para roupas de cama é o algodão. 
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Nos hotéis, a tendência é cobrir a cama com edredons e mantas. Por razões de higiene, 

há cada vez menos procura por colchas ou edredons para vestir a cama. 

A roupa de mesa no Japão também apresenta peculiaridades. As vendas de toalhas de 

mesa simples são maiores do que as de impressões. Toalhas de mesa com bordado a céu 

aberto ou estilo europeu não são muito populares e sua procura está associada a clientes 

que procuram produtos de alta qualidade. 

As roupas de banho consistem basicamente em toalhas. Os principais requisitos que os 

japoneses exigem numa toalha são sua capacidade de absorver e suavizar ao toque. As 

toalhas europeias são frequentemente consideradas rígidas e difíceis de tocar, já que no 

Japão são mais macias e finas. O material predominante é o algodão. 

11 – Lituânia 
 

11.1.– Retrato socioeconómico 
 

O banco Swedbankas previu a redução estimada do PIB nacional de 3,2% em 2018 para 

2,5% em 2019. A Comissão Europeia alterou ainda mais as taxas de crescimento do PIB da 

Lituânia para o próximo ano, diminuindo as estimativas de 3,4% para 2,8%. 

O forte crescimento da economia lituana foi impressionante, expandiu-se 3,9% 

anualmente neste primeiro trimestre de 2019. Enquanto isso, o crescimento trimestral 

ajustado por temporada e calendário ficou em 1%, anunciou o Swedbank.  

O crescimento da economia lituana foi apoiado por uma procura doméstica muito sólida 

e ainda por um desempenho externo robusto. O comércio retalhista ajustado do 

calendário cresceu 6,9% ao ano no primeiro trimestre e a produção sem óleo foi 7,8% 

superior à do ano anterior.  

Nos primeiros dois meses, o desempenho das exportações de mercadorias excedeu o das 

importações e provavelmente contribuiu positivamente para o crescimento geral. A julgar 
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pela alta confiança dos negócios e pela carteira de empréstimos, o crescimento do 

investimento provavelmente também permaneceu robusto. 

O consumo doméstico será sustentado este ano por um rápido crescimento salarial, por 

alguma flexibilização fiscal e inflação modesta. No entanto, há um limite para o 

crescimento da economia lituana, pois a folga da mão-de-obra diminui rapidamente e a 

utilização da capacidade permanece em níveis historicamente altos.  

O investimento em capital humano e físico é essencial para gerar um crescimento 

potencial a médio prazo. 

 

 

11.2.– Evolução do Retalho 
 

O retalho na Lituânia está se desenvolvendo de forma consistente. Com o impacto da 

crise económica diminuído em 2012, o país continua a registar taxas saudáveis de PIB, 

trazendo mais confiança ao consumidor e resultando no aumento do consumo local. 

Desde que as iniciativas legislativas para regulamentar o retalho de álcool e tabaco foram 

implementadas durante o período analisado, o retalho da Lituânia continuou a registar 

um crescimento impressionante, embora o canal de especialistas não mercantis esteja 

superando os retalhistas em termos de crescimento de valor nas vendas. No entanto, o 

próximo conjunto de iniciativas do atual governo está sendo discutido e deve ser 

implementado durante o período de previsão. 

Os especialistas que não são de mercearia continuaram com um desempenho muito bom 

em 2018. Em particular, os retalhistas especialistas em jardinagem e residências 

desfrutaram de uma das taxas de crescimento de valor mais rápidas. 

Embora a tendência global geral do retalho esteja a passar dos canais offline para o 

retalho pela Internet, alguns exemplos interessantes de uma tendência contrária podem 
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ter sido registados na Lituânia em 2018. Alguns dos principais retalhistas online, como 

Pigu. 

O retalho lituano deverá se desenvolver de forma estável durante o período de previsão. 

Apesar de algumas preocupações com a desaceleração do crescimento económico no 

curto prazo, prevê-se que a tendência positiva geral no crescimento do PIB do país seja o 

fator mais importante até 2023. 

Comércio eletrónico 

Os principais sites de comércio eletrónico da Lituânia são skelbiu.lt, aliexpress.com e 

pigu.lt. Outros sites de retalho incluem alio.lt, ebay.com, amazon.com e varle.lt. Vale a 

pena conferir esses sites / plataformas de comércio eletrónico populares para ver qual 

deles seria o melhor para seu produto em termos de volume de tráfego, concorrência e o 

tipo de compradores de comércio eletrónico que eles atraem. 

As principais categorias de produtos / produtos para compradores online da Lituânia 

incluem bens e serviços, roupas, ingressos para eventos, utensílios domésticos e 

alimentos. A oferta de produtos dessas categorias pode ajudar a estabelecer sua presença 

no mercado de comércio eletrónico da Lituânia. 

Os principais métodos de pagamento para compras digitais incluem transferências 

bancárias, cartão de pagamento e dinheiro. É importante fornecer a seus (potenciais) 

clientes métodos de pagamento de sua preferência. Em muitos casos, se os compradores 

online não encontrarem seus métodos de pagamento preferidos ou confiáveis durante o 

checkout, eles abandonarão o carrinho de compras. 

A otimização da finalização da compra para seus clientes pode ter o maior impacto em 

suas taxas de conversão. Isso é crucial também para seus compradores internacionais 

online. Assim, tenha o cuidado de fornecer pagamento internacional, conversão de 

moeda e métodos de envio adequados. 
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O comércio móvel está a moldar o futuro do comércio eletrónico na Lituânia, mas 

também em todo o mundo. Os vendedores de comércio eletrónico devem ter isso em 

mente ao configurar suas lojas online e listagens de produtos. A otimização móvel e a 

excelente experiência de compra móvel são essenciais para todos os vendedores online 

preocupados com o crescimento. 

 

11.3.– Perspetivas de consumo 
 

Existem 2.199.938 utilizadores da Internet na Lituânia e a penetração da Internet é de 

77,20%. 

A população total da Lituânia é de 2.876.475. A idade média é de 44,0. A língua falada na 

Lituânia é lituano e a moeda é euro. O domínio de nível superior do código do país é. 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB baseado na paridade do poder de 

compra (PPC) é 90.387 (milhões de Int $ atual) e o PIB nominal é de 47.263 (US $ MM). O 

PIB (PPP) per capita é de 31.935 Int $ e o PIB (nominal) per capita é de 16.730 US $. A taxa 

de crescimento real do PIB é de 3,50%. 

 

11.4.– Preferências de moda 
 

Embora seja bastante difícil definir a identidade lituana atual na moda, não ignoramos as 

tendências mundiais da moda, pois corajosamente obtemos ideias e inspiração dos países 

ocidentais e adicionamos ao resultado a frase "made in Lithuania", especialista na 

Newmood Fashion Instituto Jūratė Stanslovaitytė. Jovens designers lituanos que 

observam mudanças nas necessidades dos clientes apóiam atentamente sua opinião. 

Stanslovaitytė diz que a Escandinávia é sempre nomeada como a primeira fonte sempre 

que o estilo lituano e suas possíveis origens são mencionados. "Os escandinavos parecem 

estar próximos de nós em termos de clima e caráter, além de estética. Seu estilo é 
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caracterizado por cores calmas e suaves, silhuetas claras e elementos sutis. Você nunca os 

vê vestindo roupas com padrões desajeitados ou brilho kitsch. Escandinavos se 

preocupam com a alta qualidade da sua roupa, o conforto e a responsabilidade da marca 

pela natureza ", afirma. 

Representante da marca „labàdienà", Rapolas Vosylius afirma que é impossível não notar 

a limpeza e o minimalismo escandinavos nas tendências lituanas. "Isso pode ser uma 

mera teoria, mas acho que os lituanos se voltaram para o estilo escandinavo para fugir 

dos padrões de brilho e manchas. isso é típico dos nossos vizinhos russos. A tranquilidade 

escandinava os contrabalança ", afirma. 

Hoje, o estilo escandinavo é altamente respeitado e popular. A Copenhagen Fashion 

Week é tão popular quanto os eventos do mesmo tipo nas maiores capitais da moda, e as 

opiniões dos estilistas e formadores de opinião escandinavos são observadas 

atentamente pelos portais de moda mais influentes. 

"É natural que o estilo escandinavo também esteja a mudar e não fique estagnado. Se 

olharmos para os convidados da Copenhagen Fashion Week, notaremos cores mais 

brilhantes e delicadas ecléticas na sua roupa. Cada combinação é, de certa forma, um 

presente divertido para individualidade e originalidade. Penso que os lituanos também 

são inspirados por isso ", - afirma o representante da Newmood. 

Elegância e cores 

A designer e fundadora da marca Migl + Savickaitė diz que não é difícil reconhecer 

lituanas no exterior. "Mulheres e meninas lituanas adoram aparências bonitas e são 

elogiadas por isso em todo o mundo. Costumo encontrar lituanas em exposições 

internacionais, onde as reconheço à distância, pois elas são esticadas e suas roupas são 

bem combinadas; no entanto, suas roupas nunca são comprometedoras ", afirma o 

designer. 

No entanto, o designer gostaria que os lituanos deixassem sua zona de conforto com mais 

frequência. Savickaitė confirma que ela percebe traços do estilo escandinavo em obras de 
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outros designers lituanos (cores limpas, silhuetas e linhas claras e combinações 

harmoniosas). No entanto, ela tende a incentivar os clientes a usar roupas mais brilhantes 

e a serem mais corajosos. O designer que cria coleções coloridas e vivazes está feliz que 

as lituanas são cada vez mais positivas e entusiasmadas com soluções mais originais a 

cada temporada. 

"Hoje, as roupas lituanas incluem cores, padrões e elementos ecléticos muito mais 

brilhantes do que a situação de vários anos atrás. É assim que a falta de sol é 

parcialmente compensada. Embora não seja necessário usar roupas brilhantes da cabeça 

aos pés, uma delas é exclusiva. um elemento ou outro pode se tornar um sotaque original 

e um sabor especial do qual os lituanos podem se orgulhar ", concorda o especialista do 

Newmood Style Institute Stanslovaitytė. 

De acordo com o representante da marca Labàdienà "Rapolas Vosylius, elementos 

ecléticos, inspiração da moda ocidental e busca pela individualidade tornam o estilo 

lituano exclusivo em termos de diversidade. Os lituanos não estão ligados a uma 

tendência estilística clara (embora a estilística escandinava seja uma de suas 

características). favoritos) e querem descobrir algo único e inovador, procurando a 

identidade lituana e as soluções estilísticas que a definem. 

Esse clima criativo oferece mais espaço para os designers lituanos. Este é o momento 

perfeito para experimentos e descobertas agradáveis. 

Para os compradores de moda da Lituânia, não apenas a roupa, mas também o conceito 

da marca são importantes. "No nosso caso, as pessoas compram uma ideia em vez de um 

item. Nenhum dos membros da nossa equipe é designer de roupas. Como todos nós 

viemos do mundo do design gráfico, é importante criar não apenas beleza, mas também 

funcionalidade. um item sem visuais onerosos. A conexão entre função e imagem é muito 

importante. É isso que nossos clientes esperam de nós ", diz Vosylius. 

Segundo o estilista da Newmood, os lituanos não diferem dos compradores de moda de 

outros países europeus a esse respeito. Para a geração jovem, os valores e a filosofia da 
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marca são de grande importância, independentemente de se tratar de um casaco de luxo 

ou de uma simples t-shirt. 
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12 – Marrocos 
 

12.1.– Retrato socioeconómico 
 

O fraco desempenho económico de Marrocos em 2018 foi marcado por vários fatores 

que dificultaram o crescimento, pressionando o governo liderado pelos islâmicos a fazer 

melhor em 2019. 

Um movimento que pedia o boicote às principais marcas de consumo - postos de gasolina 

Afriquia, água mineral Sidi Ali e leite da Centrale Danone - para denunciar o aumento do 

custo de vida causou danos à economia marroquina. 

O sentimento de desigualdade social entre os marroquinos foi apoiado por números 

divulgados pelo governo. A Pesquisa Nacional de Consumo e Despesas das Famílias disse 

que persistem grandes disparidades entre as camadas da sociedade. 

Os 10% mais ricos gastam cerca de 12 vezes mais que 10% dos mais pobres, enquanto o 

padrão de vida de 5% dos mais ricos é 20 vezes o de 5% dos mais desfavorecidos, afirmou 

a pesquisa. 

A demissão do rei Mohammed VI do ministro da Economia e Finanças Mohamed Boussaid 

em agosto passado veio depois que ele recebeu relatórios económicos a detalharem o 

lento ritmo de reforma de Marrocos. 

Em novembro, o rei criticou o ministro da Indústria e Comércio Moulay Hafid Elalamy 

durante uma sessão de trabalho por servir interesses pessoais, e não os do país. O rei 

Mohammed VI atacou Elalamy por não ter avançado o Plano de Aceleração Industrial na 

região de Souss-Massa quase um ano após a sua inauguração. 

Ahmed Lahlimi Alami, alto comissário de planejamento, pediu aceleração e adaptação de 

reformas estruturais. 
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"O crescimento económico permanece bastante fraco, ainda sujeito a riscos de chuva 

com baixa oferta de tecnologia e capacidade de exportação, pouca criação de empregos e 

pouca contribuição para a redução das desigualdades sociais e territoriais", afirmou 

Alami. 

O crescimento económico de Marrocos desacelerou no terceiro trimestre de 2018 para 

3% do PIB, ante 3,9% no mesmo período do ano anterior, disse o Alto Comissariado para 

o Planejamento (HCP). 

O crescimento foi impulsionado pela procura doméstica no contexto de um aumento bem 

controlado da inflação e um forte aumento nas necessidades de financiamento da 

economia nacional, disse o HCP. 

O HCP previu que o crescimento económico seria de 3% em 2018 contra 4,1% no ano 

anterior. O setor agrícola registou uma desaceleração acentuada, passando de 13,4% de 

crescimento no terceiro trimestre de 2017 para 4,1% no mesmo período de 2018. O 

consumo das famílias, que é o principal motor da economia do país, está em trajetória 

descendente, continuando a exacerbar déficits. 

O investimento direto estrangeiro (IDE) subiu 36,75% em relação a janeiro-novembro do 

ano passado, disse uma nota divulgada pelo Departamento de Câmbio. O Marrocos atraiu 

US $ 3,35 mil milhões em investimentos nos primeiros 11 meses de 2018, acima dos US $ 

2,4 mil milhões no mesmo período do ano anterior. 

O aumento dos fluxos de IDE ajudou a compensar o agravamento do déficit comercial de 

Marrocos, que aumentou 7,7% no mesmo período. O déficit crescente foi devido a um 

aumento maior das importações (US $ 45,8 mil milhões) sobre as exportações (US $ 26,2 

mil milhões), embora a taxa de crescimento das exportações (9,7%) tenha sido maior que 

a das importações (8,8%). 

Outros principais fatores por trás do agravamento do déficit são a queda nas receitas do 

turismo, que caíram 1,8% para US $ 5,2 mil milhões e as remessas de expatriados 

marroquinos, que caíram 1,7% para US $ 6,2 mil milhões. 
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O desemprego também está sofrendo o impacto do menor crescimento económico, com 

apenas 122.000 empregos criados de setembro de 2017 a setembro de 2018. A taxa de 

desemprego caiu um pouco para 10% no terceiro trimestre de 2018 contra 10,6% no ano 

anterior. 

O primeiro-ministro marroquino Saad Eddine El Othmani disse em novembro que os 

indicadores mostram que o Marrocos está a experienciar ganhos económicos. "Aqueles 

que afirmam que estamos em crise, que o investimento está a diminuir ... estão a circular 

rumores infundados", disse Othmani à Câmara dos Deputados. 

Ele ressaltou que o ranking de Marrocos por Doing Business, na 60ª colocação, era o 

reconhecimento da "boa saúde" da economia marroquina. 

O Marrocos subiu nove posições no Doing Business 2019, os mais recentes índices anuais 

do Banco Mundial indicados. 

2019 será um desafio para o governo liderado pelos islâmicos, que deve tentar acelerar o 

ritmo das reformas económicas e sociais exigidas pelo rei Mohammed VI. 

Marrocos adotou uma série de reformas para diversificar os fatores de crescimento da 

sua economia, longe da dependência da agricultura, dos fosfatos e do turismo, 

desenvolvendo indústrias competitivas e diversificando seus parceiros comerciais. A 

agricultura pesa cerca de 15% da economia marroquina, tornando a quantidade de chuva 

essencial para influenciar o desempenho económico.  

No ano passado, a produção de cereais foi de 10,3 milhões de toneladas, ajudando o país 

a economizar parte de sua moeda estrangeira conquistada com muito esforço. Este ano, 

no entanto, o rendimento deverá encolher para 6,4 milhões de toneladas. No entanto, o 

crescimento no setor não agrícola está a caminho de compensar a volatilidade da 

produção agrícola, que muitas vezes depende das condições climáticas.  

A estratégia de industrialização seguida pelo país criou um ambiente propício para os 

setores emergentes se tornarem motores de exportação. O plano de aceleração 
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industrial, lançado em 2014, está a caminho de atingir a meta de aumentar a contribuição 

da indústria para 20% do PIB até 2020, ante 14% em 2014. O plano já atingiu 81% de sua 

meta de criar 500.000 oportunidades de emprego como gigantes internacionais 

continuam investindo nos ecossistemas industriais de Marrocos, que visam integrar as 

cadeias de valor e a consolidação das relações locais entre grandes empresas e PME. Essa 

abordagem visa facilitar transferências de tecnologia e negócios adicionais.  

Alguns dos resultados mais notáveis foram publicados pela indústria automobilística 

quando o Marrocos se tornou o maior exportador de automóveis da África em 2018. O 

país também é uma plataforma para a indústria aeronáutica e indústrias relacionadas a 

fosfatos. Internamente, controlar o déficit orçamentário se torna uma prioridade após os 

gastos extensivos que marcaram os anos da primavera pós-árabe, com o déficit atingindo 

7,2% em 2012.  

Em 2019, a lei orçamentária espera que o déficit encolha para 3,5%, à medida que as 

reformas de gastos continuarem. Além de melhorar seu clima de negócios para atrair 

mais investidores estrangeiros, Marrocos também está a envidar esforços para facilitar o 

acesso ao financiamento pelas PME, que empregam 80% da população ativa. A mudança 

para uma taxa de câmbio gradualmente mais flexível foi um sinal de maturidade e 

confiança na economia marroquina. Um indicador importante da prontidão do Reino de 

mudar para um dirham float é o aumento dos volumes de reservas cambiais, que estão 

em 227 mil milhões de dirhams este mês, permitindo que o país absorva choques 

externos, estabeleça metas de inflação específicas e mantenha a especulação no mínimo 

possível. os investidores ficarão seguros de que o dirham não está supervalorizado.  

A nível do comércio, Marrocos assinou acordos de livre comércio com o Canadá, EUA e 

Turquia, além de ser membro da Associação Europeia de Livre Comércio. Sob o acordo de 

Agadir, o Reino goza de laços comerciais preferenciais com a Jordânia, a Tunísia e o Egito. 

Para desbloquear todo o potencial de seus ativos, Marrocos precisa avançar com 

reformas para diminuir o impacto das chuvas no crescimento económico, melhorando a 

educação e a competitividade do tecido industrial. 
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A associação da indústria têxtil e de vestuário de Marrocos está otimista em relação ao 

crescimento do setor de vestuário do país no próximo ano, com as vendas de moda 

rápida para a Europa a impulsionarem a expansão.  

Mohamed Tazi, diretor geral da associação de indústria têxtil e de vestuário AMITH 

(Associação Marocaína das Indústrias do Têxtil e do Trabalho), disse apenas que está 

satisfeito com a produção e as exportações do setor. Ele disse que 2018 foi um ano 

favorável para as vendas de vestuário e têxtil no exterior, destacando os últimos dados de 

exportação publicados pelo Escritório de Câmbio do país (FEO - Office des Changes). Ele 

citou um aumento ano a ano nos 11 meses até novembro, com vendas de MAD 35,8 mil 

milhões (US $ 3,7 mil milhões), em comparação com MAD 34,4 mil milhões (US $ 3,6 mil 

milhões).  

As exportações de roupas confecionadas registaram alta de 2,5%, malhas 4,5% e calçado 

0,9%, segundo os dados. "Alcançamos mais do que esperávamos desde o lançamento de 

uma estratégia de aceleração industrial têxtil [em 2014 - permanece em vigor até 2020], 

que produziu resultados tangíveis e efetivos, beneficiando atores bem estruturados e 

orientados para a exportação", Tazi disse. A  

AMITH argumenta que as perspetivas para 2019 também são positivas. É uma boa notícia 

para o setor têxtil e de vestuário com mais de 1.600 fabricantes, com capacidade de 

produção de mais de um bilhão de peças por ano. A indústria têxtil e de vestuário 

também é um dos principais empregadores do país, com mais de 160.000 funcionários, 

segundo a AMITH, e responde por 24% das exportações de manufatura marroquina. O 

setor de roupas de Marrocos prosperou particularmente por causa das vendas de moda 

rápida, principalmente para a vizinha Espanha.  

De acordo com o Banco Mundial, Marrocos exportou US $ 1,8 mil milhões em roupa e 

tecidos para a Espanha em 2016 - cerca da metade de seu valor total de exportação - e 

Tazi disse que a indústria marroquina continuaria a seguir essa abordagem em 2019. 
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"Queremos investir mais em fast fashion, que é uma escolha vencedora para promover 

nossas exportações e colaboração com marcas mundiais. Nosso objetivo é deixar de ser 

um fornecedor de roupas para um fornecedor de soluções mais amplo para essas 

marcas".  

Marrocos também está vendendo bem para a França, exportando US $ 747 milhões em 

produtos têxteis e de vestuário para este país em 2016. AMITH quer ver a indústria 

marroquina exportar mais para os mercados do norte da Europa e "fortalecer nossa 

posição ... principalmente nos países escandinavos, além da Alemanha ", disse Tazi.  

Quanto ao Reino Unido, a AMITH está preocupada com o facto de que os esforços 

anteriores para aumentar as vendas possam ser prejudicados pelas fraquezas económicas 

causadas pelos planos da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia (UE). Dito isto: 

"Estamos a trabalhar no duro para nos reposicionarmos lá", disse. Uma preocupação 

importante ainda é como competir com os dois principais concorrentes europeus do 

litoral, a Tunísia e a Turquia. "Os dois concorrentes ativaram a alavanca de câmbio para 

ganhar competitividade nas exportações. A lira turca perdeu 30% de seu valor entre maio 

de 2017 e abril de 2018. O dinar tunisino perdeu quase 13% de seu valor no mesmo 

período", observou o Diretor geral da AMITH.  

Para aumentar a eficiência do setor marroquino no próximo ano, a AMITH pretende 

estabelecer serviços de treinamento e orientação para aumentar a eficiência e o 

desempenho da empresa têxtil marroquina, enquanto aumenta as habilidades da força 

de trabalho nacional. Tazi também destacou o apoio planejado direcionado aos setores 

de jeans, com a ajuda suíça e sueca ao desenvolvimento sendo gasta no desenvolvimento 

desse nicho. A AMITH também quer continuar esforços de longa data para incentivar 

retalhistas e marcas marroquinas a comprar roupas e tecidos localmente. 

 

12.2.– Evolução do Retalho 
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O aumento da chegada de turistas, juntamente com o aumento do PIB per capita e o 

aumento do índice de preços ao consumidor, contribuem para a expansão do segmento 

de retalho em Marrocos. As chegadas de turistas aumentaram 8,3% em 2018. Além disso, 

o PIB per capita atingiu uma alta histórica de US $ 7480 em 2017, e o índice de preços ao 

consumidor aumentou 2,4% em 2018, marcando o maior aumento em cinco anos. 

Estima-se que o setor de retalho represente 12% do PIB do país, e o emprego no setor 

represente 12,8% do total de empregos, com 1,2 milhão de pessoas empregadas. No 

Índice Global de Desenvolvimento de Retalho de 2017, publicado pela consultoria 

americana AT Kearney, o Marrocos ficou em sétimo dos 30 países em atratividade para o 

desenvolvimento do retalho, sete pontos acima do 14º no índice de 2016. Além disso, as 

vendas no retalho nacional no país aumentaram 13% em 2017, totalizando cerca de US $ 

40 mil milhões. 

O crescimento no setor de retalho é liderado pelo Rawaj Vision 2020, uma estratégia do 

governo lançada em 2008 que pretende posicionar o país como um centro comercial com 

um segmento de retalho de alto valor agregado. Para atingir esse objetivo, o governo 

busca modernizar o comércio local, incentivar o estabelecimento de zonas de atividade 

comercial e lançar esquemas regionais de comércio e distribuição. O objetivo é aumentar 

a contribuição do setor de retalho para o PIB para 15% até 2020 e criar mais de 450.000 

empregos. 

Para conseguir isso, a Rawaj Vision 2020 tem como alvo quatro principais atores 

comerciais: negócios independentes; franquias; comerciantes em espaços públicos, como 

mercados de atacado ou salões de peixes; e hipermercados e supermercados. De acordo 

com esse plano, a meta do governo é que o retalho formal e moderno represente 30% de 

todo o comércio até 2020. O plano também incluiu o estabelecimento de um fundo de 

comércio, que apoiaria comerciantes informais a organizar ou se mudar para áreas 

específicas da cidade . Segundo a Agência Marroquina de Desenvolvimento e Exportação 

de Investimentos, o fundo alocava Dh200m (17,9 milhões de euros) anualmente entre 

2009 e 2012. 
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Em 2017, o governo também introduziu a estratégia Maroc Commerce 2020, que 

supervisiona o programa de contratos do estado para o desenvolvimento do setor de 

retalho em larga escala. Os objetivos deste novo plano são amplamente semelhantes ao 

primeiro. Os três eixos são: a modernização da distribuição por meio de atualizações dos 

distribuidores clássicos; o suporte técnico e financeiro dos diversos segmentos de 

maneira progressiva; e a criação de uma estrutura setorial apropriada para impulsionar a 

transformação do setor. Isso visa revisar a estrutura fiscal e administrativa, além de 

melhorar a operação e os fatores de produção do mercado. A estratégia pretende 

proporcionar um novo começo ao comércio interno e melhorar a contribuição do retalho 

para a economia nacional. Embora, em teoria, essa estratégia pareça ser um roteiro ideal 

para o crescimento do setor, na prática, ainda não foram realizados desenvolvimentos 

concretos do Maroc Commerce 2020. Com dois anos restantes para concluir a estratégia, 

o governo precisará girar as rodas do programa para garantir o crescimento económico. 

Exigências do consumidor 

Em 2018, ocorreu um boicote generalizado aos produtos por parte dos consumidores 

para protestar contra os altos preços das mercadorias no mercado. Os consumidores 

ficaram chateados com a monopolização do mercado e práticas comerciais corruptas. Por 

exemplo, certos produtos dobraram de preço quando sua procura aumentou durante o 

mês do Ramadã, embora isso seja ilegal sob a lei marroquina. Portanto, os consumidores 

boicotam o leite, a água engarrafada e a gasolina. A campanha circulou amplamente nas 

plataformas de redes sociais online, e a página do Facebook para o protesto teve mais de 

2 milhões de apoiantes. Embora já existam várias leis para proteger os direitos do 

consumidor, em março de 2018 o governo tomou medidas para reforçar a Lei 31-08, que 

diz respeito a medidas de segurança para a proteção do consumidor. A lei agora elabora 

resoluções para rastrear melhor os preços dos produtos amplamente consumidos. Além 

disso, o governo implementou um teto para os preços dos combustíveis para difundir a 

raiva pelo custo de vida. Essa medida permite que o governo ajuste os preços a cada 15 

dias, impondo medidas temporárias para combater flutuações excessivas nos preços. 
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Para o boicote aos preços do leite, o grupo francês de alimentos Danone prometeu 

reduzir os preços do leite. Essa medida foi tomada para recuperar a confiança do 

consumidor diante do boicote. Embora o protesto viral online tenha levado o governo e o 

setor privado a tomar medidas para baixar os preços ao consumidor, o aumento do custo 

de vida continua a preocupar os marroquinos. 

Comércio eletrónico 

O comércio online é um setor económico relativamente novo para Marrocos e há um 

espaço significativo para o desenvolvimento. No entanto, o país fez muitos progressos 

nos últimos anos. Na Conferência de 2018 da ONU para o Comércio e Desenvolvimento, 

Marrocos ficou em quinto lugar entre os países africanos em comércio eletrónico e o país 

passou de 85º para 81º dos 151 países estudados globalmente. A classificação é baseada 

no índice de comércio eletrónico entre empresas e consumidores. Os critérios incluem 

número de compradores online, nível de segurança dos servidores, facilidade de acesso 

aos métodos de pagamento online e eficiência dos métodos de entrega, entre outros 

indicadores. No que diz respeito à percentagem da população com acesso à Internet, 

Marrocos lidera todos os países africanos com 62% no total. 

Em outras áreas, no entanto, ainda há trabalho a ser feito, incluindo a melhoria da 

confiança do consumidor nas compras online e o aumento dos métodos de pagamento 

online. O Plano Marrocos Digital 2020, que visa acelerar a transformação digital do país, 

também foi um fator central para o crescimento do comércio eletrónico. Os compradores 

online estão a mostrar um apetite crescente a cada ano e, em 2017, os marroquinos 

gastaram Dh2bn (179,9 milhões de euros) em compras online - um aumento de 51,4% em 

relação ao ano anterior. Essas vendas foram alcançadas por meio de transações de 

pagamento online de 4,8 milhões via cartões de crédito marroquinos e estrangeiros, 

marcando um aumento de 86,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 

principais contribuintes para o comércio eletrónico são os sites de cobrança, responsáveis 

por quase metade de todos os volumes de compras online, representando um aumento 

de 67% em relação a 2016. Os segundos maiores contribuidores são os sites de 
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companhias aéreas, com 22,8% do volume total, gerando um aumento de 18,9% no geral. 

Ao mesmo tempo, a atividade de cartões de crédito estrangeiros registou um aumento de 

1,5% nas transações e um aumento de 24,8% no volume, totalizando Dh147,5m (€ 13,3m) 

nos primeiros nove meses de 2017. 

A retalhista online da Rocket Internet, Jumia, uma das primeiras plataformas de comércio 

eletrónico do reino, também registou recordes históricos em compras online. Larbi Alaoui 

Belrhiti, diretor geral da Jumia, disse à mídia local que uma das estatísticas mais 

impressionantes para 2018 foi o forte desempenho das vendas online nas áreas rurais, 

que cresceram 25%. Isso mostra que as compras eletrónicas estão se estendendo além 

dos centros urbanos para um alcance maior da população. No entanto, ainda há espaço 

significativo para crescimento, e a dinâmica do comércio eletrónico continuará a 

aumentar em importância como um dos principais estímulos económicos do país. 

Hipermercados e Supermercados 

Hipermercados e supermercados no Marrocos sofreram grandes mudanças nos últimos 

anos, principalmente com a entrada no mercado de novos players - a loja turca de 

descontos em bens de capital BIM ou, mais recentemente, a empresa francesa Leader 

Price. 

O segmento também experimentou a transformação do supermercado Label'Vie no 

Carrefour Market e a introdução de um novo conceito de hipercash através da conversão 

de lojas Metro adquiridas pela Label'Vie em Atacadao. Apesar dessas mudanças, o setor 

continua sendo dominado por dois atores: Grupo Cofarma / Marjane, com uma 

participação de mercado de 53%; e Label'Vie Group com uma participação de mercado de 

30%. O grande retalho de distribuição tem um potencial de crescimento significativo no 

mercado marroquino, pois a taxa de penetração é de apenas 15%. De fato, um estudo 

recente de mercado mostra que um terço dos consumidores nunca pisou num 

hipermercado ou supermercado. Cerca de 20% das pessoas visitam uma loja de 

mercadorias em geral (GMS) pelo menos uma vez por semana, e isso sobe para 35% em 

grandes centros como Casablanca e Rabat. Além disso, aproximadamente 12% das 
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pessoas visitam um GMS pelo menos uma vez a cada duas semanas e 18% adicionais vão 

aproximadamente uma vez por mês. 

 

Para desenvolver esse segmento, é preciso haver melhores plataformas de logística para 

distribuição em larga escala, principalmente frutas e vegetais frescos, pois isso continua 

sendo um obstáculo para o crescimento do setor. Além disso, as empresas estabelecidas 

precisam competir injustamente com o segmento informal, que há muito domina uma 

parte significativa do mercado. Portanto, para maximizar o crescimento no segmento de 

hipermercados e supermercados, é necessário concentrar esforços maiores no 

enfrentamento dos problemas que estão impedindo novas expansões de segmentos. 

Lojas de conveniência 

Embora os hipermercados e supermercados tenham experimentado crescimento, a 

grande maioria das compras de alimentos e bebidas continua sendo realizada em bairros 

ou pequenas lojas de conveniência. Essas pequenas lojas estão espalhadas por todo o 

país e variam de lojas de alimentos em geral a açougues e padarias, representando 58% 

da receita do setor, 36% dos empregos e 80% dos pontos de venda. Portanto, um plano 

do governo para a modernização das lojas de conveniência locais beneficiou 25.700 

comerciantes em várias regiões do país. Este programa criou 10.000 empregos indiretos, 

gerou um valor agregado adicional de Dh1.8bn (€ 161.9m) e aumentou a receita de 

vendas do segmento em Dh1.5bn (€ 134.9m). 

No entanto, as lojas de conveniência continuam resistindo à modernização e às mudanças 

e, em janeiro de 2019, os proprietários entraram em greve em protesto contra os 

sistemas de cobrança eletrónica. Como a paralisia das lojas de conveniência estava a 

prejudicar os consumidores marroquinos, o Ministério da Economia e Finanças chegou a 

um acordo com as lojas de conveniência, o que eliminou o requisito de que essas lojas 

emitissem o identificador comum da empresa seus clientes. O acordo especifica que o ICE 

permanece opcional para os comerciantes locais e que um estudo será encomendado 
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sobre a eficiência das medidas tributárias da Lei de Finanças de 2020. Embora esse acordo 

tenha encontrado uma solução de curto prazo para desbloquear a paralisia das lojas de 

conveniência, esse acordo é um grande passo atrás nos esforços do governo que tentam 

enfrentar o setor informal, que permeia o segmento de retalho. O retalho continua sendo 

o mais afetado pela economia informal. É responsável por mais de 50% do setor informal, 

que possui 1,68 milhão de unidades de produção informal (unidades de produção 

informais, UPIs) em 2013 contra 1,55m de UPI em 2007, um aumento médio anual de 

19.000 UPIs ou um aumento de 1,2% por ano. A nova Lei Financeira de 2019 tentou 

combater o setor informal, introduzindo uma medida que exigia que as empresas fossem 

registadas digitalmente sob um identificador comum. O não registo adequado resultaria 

numa multa de Dh100 (€ 8,99) por omissão ou imprecisão. Como resultado, a partir de 

janeiro de 2019, as faturas precisavam incluir o fornecedor e o ID do cliente. No entanto, 

a greve reverteu essa medida para pequenos comerciantes, o que abre espaço para o 

setor informal continuar a operar. 

Futuro 

Espera-se que o setor de retalho em Marrocos continue a crescer devido às mudanças 

demográficas da população, como urbanização, aumento do índice de preços ao 

consumidor, aumento dos níveis de consumo das famílias e melhoria do PIB per capita. O 

número crescente de famílias urbanas mais jovens também criou uma procura crescente 

por retalho moderno. Além disso, taxas mais altas de penetração da Internet e a 

crescente popularidade das compras online são alavancas para o crescimento do setor. 

Para aproveitar completamente o potencial do setor de retalho, o governo precisa 

implementar adequadamente a estratégia 2020 de maneira organizada. Embora o 

governo tenha implementado uma série de planos e estratégias económicas que visam 

impulsionar o setor de retalho, eles ainda precisam ser totalmente implementados. 

Priorizar a expansão nas maiores cidades fez com que os distribuidores de retalho se 

concentrassem nos principais centros económicos do país, onde a renda disponível é 

maior e os consumidores têm maior inclinação para procurar opções e os produtos 
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importados que a maioria das cadeias modernas carrega. Portanto, um dos principais 

desafios para o futuro será encontrar uma estratégia para estender o conceito de retalho 

moderno para áreas urbanas menores. 

Segundo o Centro de Pagamentos Eletrónicos Interbancários Marroquinos, as vendas 

online realizadas com cartões de crédito e métodos de pagamento eletrónico foram de 

US $ 280 milhões, com 6,6 milhões de transações em 2017. O número de transações 

aumentou 82,1%, enquanto o volume de vendas aumentou 50,3 % em relação a 2016. De 

acordo com esses números, os compradores online marroquinos gastaram US $ 42,8 por 

compra, valor inferior às médias americanas e europeias de US $ 86 e US $ 73, 

respetivamente. No entanto, é importante observar que esses números levam em 

consideração apenas as compras online feitas por métodos diferentes do dinheiro, que é, 

de fato, o método de pagamento mais preferido em Marrocos. O valor total do comércio 

eletrónico, incluindo transações de contra entrega, é de US $ 2,35 mil milhões e 

compreende 2,35% do comércio total de bens e serviços, de acordo com a Hootsuite.  

Os marroquinos estão a mudar os seus hábitos de compra e os consumidores estão a 

desenvolver o gosto pelas compras online. O número de clientes de comércio eletrónico 

aumentou acima de 4,2 milhões, o que representa 12% da população total. Essa taxa sobe 

para 15,5% nas cidades e cai para 2,5% nas áreas rurais. Mais da metade dos clientes teria 

feito entre 2 e 5 compras por ano. De acordo com o Relatório Anual da Agência Nacional 

de Regulamentação de Telecomunicações do Marrocos, economizar tempo é de longe o 

principal motivo que leva os consumidores a fazer compras online (55,3%), seguidos por 

ofertas especiais de preços oferecidas em sites de comércio eletrónico (18,6%). O 

potencial de comércio móvel no país cresce à medida que o uso de smartphones continua 

a espalhar-se por Marrocos, tornando-o uma parte importante do mercado. De acordo 

com uma pesquisa realizada pela Jumia, 73% de seus clientes visitam Jumia usando seus 

telefones, com uma taxa de compra bem-sucedida de 70%. Além disso, os smartphones 

são o produto mais popular da Jumia, tanto em número de itens vendidos quanto em 

receita gerada. As lojas marroquinas estão, portanto, investindo cada vez mais no 
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comércio móvel, visto como a futura fonte de crescimento do comércio eletrónico no 

país. 

 

Redes sociais 

Os internautas marroquinos estão cada vez mais ativos nas redes sociais e gastam em 

média 2 horas e 24 minutos por dia nessas plataformas, e 2 horas e 53 minutos online em 

geral, de acordo com a Hootsuite. O número de utilizadores de redes sociais é estimado 

em 16 milhões - 44% da população total - o que representa um aumento anual de 12% 

em relação a 2017. Quase todos eles - 15 milhões de utilizadores - também acedem às 

suas contas via telemóvel, denotando um aumento anual de 15% durante o mesmo 

período. De acordo com a Agência Reguladora Nacional de Telecomunicações, 77% dos 

utilizadores de redes sociais verificam suas contas diariamente, uma taxa que aumenta 

para 80% nas cidades e diminui para 68% nas áreas rurais. O Facebook é de longe a rede 

social mais popular, com quase 16 milhões de contas, das quais 13,2 milhões pertencem a 

utilizadores com menos de 34 anos (8,2 milhões de homens com menos de 34 e 5 milhões 

de mulheres). Além disso, do número total de contas, 36% pertencem a mulheres e 64% a 

homens. Os utilizadores do WhatsApp são um pouco mais ativos do que os do Facebook. 

O Instagram tem 3,5 milhões de utilizadores em Marrocos, representando quase 10% da 

população total, e é mais popular entre os homens, com 43% das contas pertencentes a 

mulheres e 57% a homens. O Twitter e o LinkedIn estão entre as redes menos populares, 

com apenas 8% e 3% dos utilizadores da Internet ativos nessas plataformas, 

respetivamente. Em agosto de 2018, as principais plataformas de redes sociais por 

participação de mercado no país eram YouTube (50,19%), Facebook (43,4%), Twitter 

(2,74%), Pinterest (2,74%), Instagram (0,36%), Instagram (0,36%) e Google+ (0,18). %) 

Moda 
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O vestuário e calçado em Marrocos continuaram a registar um crescimento constante e 

sólido do valor atual em 2018. O Campeonato do Mundo da FIFA, realizado na Rússia, 

teve uma forte influência nas vendas. 

Marrocos subiu recentemente nove posições no ranking global para se tornar o 60º 

melhor país em que investir. Além das isenções fiscais concedidas pela lei comum, a lei 

marroquina oferece benefícios financeiros, fiscais e aduaneiros específicos aos 

investidores como parte de acordos ou contratos de investimento concluídos com o 

Estado, desde que atendam aos critérios exigidos. 

Em 2018, o retalho na Internet continuou a se tornar um canal de distribuição alternativo 

para vestuário e calçado em Marrocos. O vestuário, como muitos outros mercados 

consumidores, está sendo afetado pela Internet por um único motivo, a saber, sua 

capacidade de ajudar a aumentar as receitas. 

Segundo as estatísticas atuais, a economia marroquina deverá permanecer num caminho 

de crescimento saudável durante o período previsto. Os consumidores marroquinos estão 

se beneficiando do aumento do emprego e do aumento da renda disponível. 

O retalho continuou a crescer em valor em Marrocos em 2018. No entanto, os hábitos 

dos consumidores mudaram. 

Os retalhistas tradicionais estão a perder participação, em benefício dos retalhistas 

modernos. A concorrência entre os retalhistas é acirrada, pois os retalhistas modernos 

estão constantemente desenvolvendo ofertas promocionais interessantes que atraem 

mais clientes para suas lojas. 

O retalho na Internet está a registar um desempenho positivo, à medida que as famílias 

estão a tornar-se mais confiantes nos pedidos nas plataformas de comércio eletrónico. O 

número de transações online está a registar um rápido crescimento, à medida que os 

consumidores estão a habituar-se a fazer pedidos através de sites nacionais e 

internacionais. 
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O governo marroquino lançou um novo programa intitulado "autoempresário", que 

incentiva jovens e graduados a lançar suas próprias start-ups. Este programa oferece 

grandes incentivos, incluindo uma taxa de tributação interessante. 

Novas marcas de retalho estão interessadas no mercado marroquino devido às 

perspetivas de crescimento futuro no país. Muitos retalhistas internacionais 

especializados em vestuário e calçado e saúde e beleza entraram recentemente no 

mercado marroquino. 

12.3.– Perspetivas de consumo 
 

Apesar da chegada das grandes marcas, as preferências dos marroquinos são mais 

orientadas para o "made in Morocco". Uma descoberta apoiada pelos resultados da 

pesquisa L´Economiste-Sunergia. Segundo uma pesquisa, de 10 a 15 de outubro, entre 

1.000 pessoas, 60% dos entrevistados preferem comprar produtos de uma marca 

marroquina. A pergunta feita aos entrevistados foi: "Em geral, você prefere comprar os 

produtos de uma marca marroquina ou de uma marca estrangeira?". 

O principal obstáculo é inegavelmente o preço. A situação económica também tem muito 

a ver com isso. Os orçamentos destinados a alimentos, roupas ou beleza estão a diminuir 

visivelmente devido ao congelamento de salários e ao aumento dos preços das 

necessidades básicas, sem mencionar o aumento dos preços dos combustíveis e das 

mensalidades. . 

Por perfil, essa preferência é maior entre homens e pessoas de CSP D / E e C. Mesma 

tendência registada em áreas rurais, bem como entre pessoas com mais de 45 anos ou 

pessoas do sul. Por outro lado, apenas 27% optam por marcas internacionais, 

principalmente moradores da cidade (classe A-B). Isso é explicado por um maior poder de 

compra e uma predisposição para compras e novos modos de consumo (comércio 

eletrónico). 
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Por local de residência, 53% dos residentes urbanos são para a compra de produtos de 

uma marca marroquina contra 32% para artigos de origem estrangeira. Essa preferência 

nacional é acentuada no mundo rural. 70% dos entrevistados optam pelo "made in 

Morocco", enquanto apenas 19% da população rural diz que prefere produtos 

estrangeiros. Os consumidores do Sul são os mais favoráveis aos produtos domésticos 

(71%), seguidos pelos do Norte e Leste (60%) e do Centro (53%). 

Por sexo, mais mulheres responderam às perguntas (510 versus 489 homens). Em termos 

de preferência, 65% dos homens escolhem produtos marroquinos, seguidos em menor 

grau pelo sexo feminino (55% das mulheres). 

O comércio clássico continua sendo o mais popular entre os idosos. O comércio 

eletrónico é bastante preferido pela geração Y. A boa relação qualidade / preço continua 

sendo a principal razão para a compra de marroquinos, requer a conjuntura. Os 

resultados da pesquisa domiciliar do HCP atestam isso. 

Essas estatísticas mostram que a confiança das famílias se deteriorou no terceiro 

trimestre do ano. O Índice de Confiança das Famílias (ICM) ficou em 82,5 pontos, ante 

87,3 pontos no trimestre anterior e 85,5 pontos no ano anterior. 

No terceiro trimestre do ano passado, 55,9% em comparação com 25,7% das famílias 

consideram que o momento não é oportuno para fazer compras de bens duráveis. Além 

disso, 62,7% das famílias acreditam que sua renda cobre suas despesas, enquanto 33,5% 

declaram que estão endividadas ou se beneficiam de suas economias. 

Apenas 3,8% afirmam economizar parte de sua renda. 2019 também está a transformar-

se num ano sombrio, já que as projeções não aumentam os preços mais baixos para 

alimentos e necessidades básicas. Enquanto isso, os operadores económicos 

permanecem otimistas, mas esperam mais sinais e canteiros de obras (construção, PDR 

...) capazes de reiniciar a máquina. 

Comércio eletrónico em Marrocos: hábitos de compra dos marroquinos 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

387 

Fazer compras em casa, fazer reservas na frente da tela ou pagar contas online, todas 

essas possibilidades estão disponíveis para os marroquinos nos últimos anos. Foi em 

2007, seguindo uma estratégia nascida de uma ambição nacional para o desenvolvimento 

do comércio eletrónico (e-Marrocos) que os primeiros sites de comércio eletrónico foram 

criados. 

De acordo com uma pesquisa, 8% dos marroquinos declaram ter feito uma compra online 

durante os meses de julho, agosto e setembro de 2018. Esses resultados provavelmente 

serão impactados pelo período da pesquisa, que coincide com o período do verão, 

quando as pessoas consomem menos online. 

Em 2016, segundo a ANRT, a proporção de pessoas que compraram online foi de 12%. Em 

comparação com outros países, como a França, por exemplo, com uma taxa de compra 

online de 53%, o Marrocos parece ter uma boa margem de progresso. 

Millennials e os mais ricos são os que compram mais online 

O estudo mostra que quanto mais jovem você é, mais compra online. De fato, as pessoas 

de 15 a 34 anos têm duas vezes mais chances de comprar online do que as de 45 anos ou 

mais (23% vs 11%). Esses resultados não são surpreendentes quando você sabe que a 

geração Y está mais à vontade com a tecnologia e a Internet do que as gerações 

anteriores. 

Os CSPs A / B são mais numerosos para usar a rede para fazer suas compras (18% vs 8% 

para C e 5% para D / E), devido a um maior poder de compra e, provavelmente, maiores 

pré-arranjos para novas tecnologias e novos padrões de consumo. 

• A / B 18% 

• C 8% 

• D / E 5% 

Um consumidor eletrónico mais urbano e frequentemente Casablancais 
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Uma diferença bastante significativa é registada entre as áreas urbanas e rurais. De fato, 

12% dos moradores da cidade afirmam ter feito compras online nos últimos 3 meses, em 

comparação com apenas 3% dos habitantes nas áreas rurais. 

A região de Casablanca-Settat possui a maior taxa de compras online (14%), enquanto as 

regiões Oriental e Drâa-Tafilalet estão bem abaixo (3% e 4%). As outras regiões são 

médias. 

Entre julho e setembro, as categorias mais populares estão relacionadas a moda (34%), 

beleza, higiene, saúde (21%) e produtos de alta tecnologia (14%).Não surpreende que os 

homens comprem mais produtos de alta tecnologia, enquanto as mulheres, que 

compram mais online que os homens, estão mais focadas em produtos de moda e beleza. 

A maioria das pessoas (61%) que não comprou online nos últimos meses disse que não 

estava interessada, desconhecia essa possibilidade ou simplesmente não sabia como 

fazê-lo. 

Outros obstáculos incluem o preço (10%), a escolha dos produtos (4%) e os métodos de 

entrega (3%). Essa observação parece indicar que o desenvolvimento do setor passará 

primeiro por uma comunicação mais direcionada e por maiores esforços em termos de 

educação. 

Embora Marrocos esteja a registar um forte crescimento em termos de taxa de 

equipamentos e taxa de penetração da Internet, o setor de comércio eletrónico ainda é 

tímido diante do comércio tradicional. Os atores deste setor terão que aumentar seus 

esforços para incentivar os marroquinos a avançar para esse novo modo de consumo. 

 

12.4.– Preferências de moda 

Nas cidades com medinas, roupas mais tradicionais são usadas, embora haja quem use 

mais roupas europeias. Quanto às roupas tradicionais, a chilaba é uma das peças mais 

importantes dos trajes marroquinos. É uma peça tradicional, longa e larga, que pode ser 
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usada por homens e mulheres. É uma espécie de túnica que também pode ter um capuz, 

com uma ponta afiada, que protege do sol e do frio. As chilabas podem ser feitas de lã ou 

algodão, de várias cores (os homens escolhem cores muito claras), dependendo do gosto 

de cada pessoa. Mas tradicionalmente, as cores escolhidas entre as tribos podem indicar 

o estado civil, por exemplo. A cor castanho escura é usada por solteiros. 

As roupas em Marrocos são geralmente largas e longas, mas muitas mulheres usam um 

cinto, costurado no mesmo tecido, para estilizar a silhueta nas festas. Na rua, usam 

roupas largas e confortáveis. Embora os modelos pareçam iguais, são sempre peças 

diferentes, com cores combinadas de acordo com o gosto de cada pessoa. 
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s roupas em Marrocos são geralmente largas e longas, mas muitas mulheres usam um 

cinto, costurado no mesmo tecido, para estilizar a silhueta nas festas. Na rua, usam 

roupas largas e confortáveis. Embora os modelos pareçam iguais, são sempre peças 

diferentes, com cores combinadas de acordo com o gosto de cada pessoa. 

Há também lenços e turbantes de várias cores e tamanhos. Estes últimos são usados para 

aquecer e proteger a cabeça em dias quentes ou durante viagens ao deserto. As cores 

podem ter algum significado. Os berberes do deserto usam turbante azul índigo, porque 

acreditam que os protege dos espíritos malignos. 

Além disso, no deserto, eles também são usados para cobrir o rosto, deixando apenas os 

olhos expostos, para se protegerem de fortes tempestades de areia. As sandálias são 

muito usadas e também os chinelos típicos. Sapatos confortáveis são feitos de couro. 

O uso do véu aumentou consideravelmente na última década, acrescenta: “Eu diria que 

há oito ou dez anos, mais ou menos, que essa tendência ocorre. Antes as práticas eram 

mais livres, apesar do fato de as leis permanecerem as mesmas. Isso é ... Uma lei muito 

masculina e desfavorável para as mulheres e seus direitos. Apesar disso, as mulheres se 

vestiam como queriam e eram menos vítimas de assédio, violência e machismo patriarcal. 

Como prova disso, antes havia menos mulheres com véus do que agora. Todos os dias 

eles veem mais, até usando o niqab. ” 

Um fato relevante e curioso que outro ativista marroquino a favor dos direitos humanos, 

Zhora Kubea, alerta é a imposição do burkini ou biquíni por migrantes árabes residentes 

na Europa. Muitos deles usam essas roupas durante as férias no Marrocos como 

resultado de uma tendência da moda ou de um novo estilo de vida. 
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13 – Reino Unido 
 

13.1.– Retrato socioeconómico 
 

É impossível dizer se o Reino Unido ainda fará parte da UE no momento desta publicação 

e, se não, quais serão as condições de sua retirada. A incerteza política em torno deste 

evento histórico é simplesmente muito alta. Tendo isso em consideração, a análise a 

seguir tem dois objetivos: O primeiro é uma consideração retrospetiva do impacto do 

Brexit nos consumidores por meio de uma avaliação do clima do consumidor. A segunda é 

uma avaliação das tendências que também devem ser válidas para a era pós-Brexit, com 

base no que é atualmente conhecido. 

Em meio ao aumento do risco de um Brexit não regulamentado nos primeiros meses 

deste ano, os consumidores britânicos estavam surpreendentemente estoicos em relação 

à propensão a gastar. Em fevereiro deste ano, o índice de propensão a gastar subiu 

ligeiramente em +5 pontos em relação ao final de 2018. A -13 pontos, o índice climático 

de consumidor mais amplamente definido também é estável, mas num nível 

significativamente mais baixo . Imediatamente após o referendo do Brexit em julho de 

2016, ambos os índices reagiram fortemente à situação alterada e caíram 

substancialmente, com o índice de clima do consumidor passando pelo maior declínio em 

26 anos. Os índices se recuperaram um pouco, graças à diminuição da cobertura da mídia 

no segundo semestre de 2016. Mas os anúncios de aumentos de preços de fabricantes e 

retalhistas (necessários devido ao enfraquecimento da libra esterlina) diminuíram 

novamente o humor do consumidor ao longo de 2017. 

Os aumentos de preços no retalho como reação às mudanças nas condições também 

continuaram em 2018 e foram uma das razões pelas quais o preço médio dos bens de 

consumo duráveis aumentou em média 6,3% (online e offline). Um segundo grande 

desenvolvimento é o chamado fenômeno de negociação - ou seja, a compra de bens de 

maior valor no mesmo grupo de produtos. Essa tem sido uma tendência de longa data e 
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um sinal de um crescente foco na qualidade entre os consumidores. Por exemplo, 

televisores com telas de 70 polegadas ou maiores e televisores com tecnologia OLED são 

os segmentos que mais crescem. Entre os pequenos eletrodomésticos, as vendas 

robustas de marcas caras, como a Dyson, estão trazendo o mercado britânico para a zona 

de crescimento. De acordo com os dados do GfK Point of Sale Tracking, o retalho físico 

conseguiu atingir um crescimento nominal de faturamento de + 2,5% no ano passado no 

segmento de bens de consumo duráveis, apesar de uma queda de -3,1% no volume de 

vendas. 

Grande parte do crescimento do retalho de bens de consumo técnicos deveu-se ao 

retalho online, que se beneficiou mais substancialmente desse segmento (+ 9,1%) do que 

no retalho físico (+ 2,5%). Conseqüentemente, o retalho online expandiu ainda mais sua 

participação no volume de negócios para 35% - um aumento de + 10% em cinco anos. 

Assim, o retalho online de bens de consumo técnico se desenvolveu mais dinamicamente 

no Reino Unido do que na Alemanha, onde a participação de mercado desse segmento no 

mesmo período aumentou de 26% para 30%. 

Gastos substancialmente acima da média em eletrodomésticos na Irlanda do Norte 

Durante as negociações de retirada, os britânicos deixaram claro que não queriam uma 

fronteira da UE entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, como alguns 

observadores haviam solicitado. No entanto, do ponto de vista do retalho, já existe uma 

divisão entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha em termos de gastos com 

eletrodomésticos. A Irlanda do Norte tem 

um índice médio de poder de compra per capita de 80,5. Isso equivale a 183 euros por 

pessoa, cerca de 20% a menos do que o gasto em eletrodomésticos no retalho físico pelo 

britânico médio e aproximadamente um terço a menos do que um residente médio de 

Londres gasta (287 euros) . 

Esse intervalo é significativamente mais amplo no nível dos 394 distritos do Reino Unido. 

Por exemplo, os habitantes de Kensington e Chelsea gastam € 517 por pessoa neste 

grupo de produtos em lojas físicas, quase quatro vezes a quantia que os habitantes de 
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Nottingham gastam (€ 132). No entanto, essa discrepância é menor do que as diferenças 

de poder de compra entre essas duas regiões. Em relação a este último, o valor para 

Kensington e Chelsea (índice 324) excede o valor para Nottingham (índice 66) em quase 

cinco vezes. 

 Por mais de dois anos, o Brexit tem sido um tópico quente diariamente nas notícias. 

Desde a votação do Reino Unido em 23 de junho de 2016, nenhum outro tópico dominou 

a política europeia como o Brexit. No entanto, não houve nenhum progresso real desde 

então. Theresa May prometeu uma vez que "Brexit significa Brexit e nós vamos fazer 

sucesso". No entanto, ao acompanhar as notícias nos últimos dias, é difícil reconhecer o 

Brexit como uma verdadeira história de sucesso. 

Atualmente, está longe de ser claro qual o caminho que o Reino Unido seguirá, tornando 

ainda mais difícil determinar os problemas reais de um Brexit relacionados aos direitos de 

propriedade intelectual. O Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) 

publicou certas diretrizes em sua página inicial, mas nada parece certo. Portanto, o 

seguinte artigo deve ser considerado apenas como reconhecimento de determinados 

problemas em potencial: 

Muitas casas de moda expressaram suas preocupações sobre as possíveis consequências 

de um Brexit para sua indústria estimada em 50 mil milhões de libras. De qualquer forma, 

todas as casas de moda que se apegaram à esperança de um Brexit regulamentado ou de 

uma "saída do Brexit" agora devem tomar medidas de precaução. 

O que um cenário de Brexit "sem acordo" pode significar para a indústria da moda 

europeia e britânica? 

Quando o Brexit realmente acontece, todos os regulamentos europeus perdem efeito 

automaticamente no Reino Unido. O Parlamento tomou precauções e promulgou uma lei 

que declara que todos os regulamentos da UE permanecem aplicáveis, a menos que um 

novo regulamento seja encontrado para essa lei específica. Isso soa como uma solução 

simples, mas não significa que o status quo permanecerá. 
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O Reino Unido não pode simplesmente decidir manter aberta a fronteira com a UE. O 

efeito imediato do Brexit poderia, portanto, resultar em verificações e pedágios 

personalizados em todas as fronteiras da UE. Como essas verificações foram 

abandonadas anos atrás, atualmente não está claro se as autoridades britânicas terão 

capacidade para lidar com esse problema a tempo. Retalhistas famosos, como o Harrods 

de Londres, começaram a armazenar grandes quantidades de mercadorias para garantir 

que não encontrarão falta no próximo verão. Alguns especialistas alertam que mesmo 

atrasos de 10 a 30 minutos na fronteira podem colocar as empresas em risco. 

Então, o que as casas de moda têm que fazer? Todas as empresas que importam do Reino 

Unido para a UE ou vice-versa devem preparar todas as formalidades para o desembaraço 

aduaneiro na fronteira. Portanto, deve-se garantir que as casas de moda tenham os 

recursos necessários (por exemplo, a quantidade certa de equipe, infraestrutura de TI e 

capacidades estendidas de armazém) para resolver esse problema. Ao mesmo tempo, as 

lojas de moda devem verificar seus contratos com fornecedores para determinar qual 

parte pode ter que arcar com custos adicionais e quem será responsável por possíveis 

danos. Além disso, deve-se considerar a renegociação desses contratos. 

Deveres relacionados ao produto: O que mudará num cenário de não negociação? 

Os artigos de moda do Reino Unido que são entregues através da "nova fronteira" para a 

UE podem ser "disponibilizados" no mercado interno da UE pela primeira vez. 

É possível que a casa de moda relevante seja então considerada como "fabricante" ou 

"distribuidor" desses produtos. Isso pode levar a responsabilidades e deveres adicionais. 

Por exemplo, a dita casa de moda pode ser pelo menos co-responsável pelo cumprimento 

das leis relevantes que regem a rotulagem de têxteis. 

Isso pode mudar a responsabilidade pelo caráter de um produto para essas lojas de moda 

relacionadas a mercadorias que cruzam a nova fronteira em seu pedido. 
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As marcas registadas protegem particularmente o bem mais valioso da moda, o esforço 

criativo e a marca de prestígio (o que vale uma bolsa Louis Vuitton sem o famoso 

monograma, um casaco Burberry sem o famoso padrão de cheques?) 

Num cenário de não negociação, é possível que as marcas registadas e os projetos 

possam, pelo menos parcialmente, perder sua validade. Para ter certeza absoluta de que 

isso não acontecerá, as lojas de moda também devem solicitar os direitos nacionais do 

Reino Unido. 

Os proprietários de uma das 11 milhões de marcas registadas europeias podem ser 

demitidos. Independentemente de um cenário de acordo ou não, o Escritório de 

Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) anunciou que criará um "irmão gêmeo 

britânico" para todas as marcas registadas da Europa. O UKIPO copiará todas as marcas 

comerciais da UE registadas na data do Brexit e criará marcas comerciais do Reino Unido 

separadas, supostamente gratuitas para o proprietário. Presumivelmente, todos os 

proprietários serão contatados e receberão informações sobre essas novas marcas 

registadas nacionais do Reino Unido. 

Isso significa que todos os proprietários de marcas registadas da UE podem não precisar 

tomar medidas imediatas para manter sua proteção de marca no Reino Unido. No 

entanto, as empresas devem considerar que, a partir da data do Brexit, elas possuem 

duas marcas comerciais completamente independentes. Isso significa que todos os 

gêmeos do Reino Unido terão que ser gerenciados e estendidos separadamente. Além 

disso, as empresas que usam escritórios de advocacia para gerenciar seu portfólio de 

marcas registadas devem verificar se a empresa relevante ainda será capaz de 

representá-las no Reino Unido. Caso contrário, o proprietário deve considerar instruir 

novos representantes. 

No entanto, as marcas comerciais da UE que não estão registadas na data do Brexit não 

receberão um gêmeo britânico. As lojas de moda que desejam ter seu pedido de marca 

da UE pendente para cobrir o Reino Unido também devem, portanto, registar um pedido 

de marca nacional do Reino Unido em separado. Especialmente quando se trata de 
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marcas comerciais importantes, as casas de moda devem tomar precauções para garantir 

que suas marcas não sejam removidas pelos concorrentes ou trolls de marcas comerciais. 

Todos os fabricantes de produtos licenciados também precisarão ser proativos para 

proteger seus produtos. Isso não afeta apenas os fabricantes de camisas Star Wars e 

meias Snoopy, mas também os fabricantes de outros produtos, como perfumes, 

cosméticos e óculos de sol, geralmente fabricados por licenciados especializados. 

Toda casa de moda que licencia marcas comerciais a terceiros ou é licenciada de uma 

marca europeia deve verificar os contratos de licença relevantes. Deve-se avaliar 

cuidadosamente se o atual contrato de licença ainda permite fabricar e vender os 

produtos relevantes após o Brexit através da nova fronteira. Alguns dos acordos podem 

ter que ser renegociados, enquanto se deve considerar o registo da licença no registo 

nacional relevante. 

 

13.2.– Evolução do Retalho 
 

Após um Natal relativamente dececionante, que tipo de 2019 os retalhistas britânicos 

podem esperar? E até que ponto eles sentem o resultado de condições económicas mais 

amplas ou de mudanças estruturais de longo prazo? Esta revisão analisa de perto como as 

vendas online estão a agitar o cenário de retalho estabelecido. Com base na pesquisa, 

prevemos:  

1) As vendas no retalho devem crescer 1,6% em relação ao ano anterior em 2019, uma 

vez que um crescimento salarial mais forte se combina com uma menor inflação.  

2) A direção desconhecida que o Brexit pode tomar e o efeito que afeta o sentimento do 

consumidor significa que a perspetiva permanece altamente incerta e pode mudar 

drasticamente no futuro.  

3) A queda nas vendas em 2018 não foi tão severa quanto alguns dados sugerem, com 

movimentos de preços a impulsionarem os valores de retalho.  
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4) O retalho online está a tirar até 1,8 ponto percentual do crescimento das vendas gerais 

da High Street.  

2018 não foi tão mau quanto as notícias sugeriram. O crescimento geral das vendas no 

retalho desacelerou até o segundo semestre de 2018, especialmente entre as grandes 

lojas estabelecidas que compõem grande parte do índice de vendas do British Retail 

Consortium. Essa desaceleração ocorreu principalmente no setor de alimentos, enquanto 

os grupos não-alimentares estão em declínio desde meados de 2017. Por que vimos esse 

deslize no crescimento das vendas? Efeitos inflacionários são uma das razões. Como 

mostra o gráfico 18, a queda da libra após o referendo de 2016 levou a um aumento 

acentuado da inflação importada, que alimentou os preços ao consumidor ao longo do 

tempo (uma grande proporção do consumo britânico consiste em bens importados, com 

cerca de 50% dos alimentos consumidos no Reino Unido em 2017, provenientes do 

exterior2). Isso significava que, durante grande parte de 2017, os preços de retalho para 

alimentos e não-alimentos aumentaram de acordo com a inflação geral do IPC. 

No entanto, desde o início de 2018, a taxa de aumentos nos preços de alimentos e não 

alimentares diminuiu. Em dezembro passado, a inflação nos preços dos alimentos 

desacelerou para 0,9%, enquanto os preços não alimentícios estavam realmente caindo -

0,1%. Então, de fato, a imagem para o segundo semestre de 2018 não é tão ruim quanto 

parece. A eliminação dos efeitos das mudanças de preços mostra que o volume de vendas 

de alimentos em termos reais aumentou a uma taxa relativamente estável desde 2015.  

A imagem para não-alimentos também foi mais clara do que os dados nominais 

sugeridos. Em termos reais, os não-alimentos realmente registaram uma recuperação nos 

volumes de vendas no segundo semestre de 2018. O que podemos dizer é que, como os 

consumidores foram pressionados por preços mais altos em 2017 e 2018, os 

consumidores reduziram os itens não essenciais. Como resultado, vimos uma queda nos 

volumes de vendas desproporcionalmente ponderados em relação a compras não 

relacionadas a alimentos. 
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Vendas não alimentares recuperam 

No futuro, espera-se que o crescimento nas vendas de alimentos permaneça próximo dos 

níveis atuais, em torno de 1% em termos reais. Isso se baseia na procura por alimentos 

permanecendo amplamente estável e considerando que esperamos que a inflação fique 

em média 2% em 2019. As perspetivas para os volumes de vendas no segmento de não-

alimentos também parecem positivas, graças em grande parte à retomada do 

crescimento dos ganhos reais no período. segundo semestre de 2018. O gráfico 20 mostra 

a correlação entre o aumento da renda real e o crescimento mais rápido do volume não 

alimentar a partir de 2014 (foi apenas quando a inflação mais alta começou a consumir a 

renda em 2017 que o crescimento não alimentar diminuiu). Enquanto a taxa de 

crescimento dos ganhos permanecer sólida até o final de 2019, as vendas de produtos 

não alimentícios terão uma plataforma sólida para crescer neste ano. 

O impacto da incerteza do Brexit no sentimento do consumidor pode significar que o 

crescimento no retalho é mais fraco do que esperamos. A confiança tem um efeito muito 

maior nos gastos não alimentares - principalmente porque o consumidor pode adiar uma 

parcela significativa das compras não alimentares, como produtos elétricos. As vendas 

não alimentares e o sentimento do consumidor tiveram uma correlação muito próxima 

nos últimos tempos, como mostra o Gráfico 21. O que preocupará os retalhistas, 

portanto, é que o Índice de Confiança do Consumidor GfK está agora no seu nível mais 

baixo desde 2013, enquanto as expectativas para a economia nos próximos 12 meses 

estão no seu nível mais baixo desde o final de 2008 / início de 20093. Apesar do 

crescimento positivo dos ganhos e da moderação da inflação, não prevemos uma 

melhoria imediata na perspetiva do consumidor, dadas as incertezas atuais do Brexit. De 

fato, essas visões mais pessimistas da economia entre os consumidores britânicos nos 

levaram a revisar nossa previsão de gastos de retalho de cerca de 1,9% para cerca de 

1,6% em 2019 - ainda uma melhoria substancial dos 1,2% em 2018, graças principalmente 

ao aumento dos salários reais. Essa projeção é baseada no Reino Unido e na UE 
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concluindo algum tipo de acordo este ano e evitando interrupções significativas. Se isso 

não acontecesse, o número real poderia parecer consideravelmente diferente. 

Mais vendas online do que nunca 

Mesmo que esperemos que o crescimento geral das vendas no retalho se recupere, 

impulsionado por uma taxa mais forte de crescimento dos salários e permitindo o 

possível impacto do Brexit na confiança do consumidor, uma grande parte dos aumentos 

nas compras será feita online. A Internet há muito tempo é a estrela do firmamento de 

retalho, crescendo a uma taxa anual de mais de 10% nos últimos 10 anos. Os dados mais 

recentes mostram que as vendas online agora representam dezanove centavos de cada 

libra gasta no Reino Unido. Não é de admirar, então, que a ameaça da concorrência 

online tenha levantado questões sobre o futuro do retalho de rua. Considerando o 

crescimento do retalho, estima-se que, nos últimos 10 anos, o impacto do retalho online 

reduziu o crescimento das vendas nas lojas de rua em cerca de 1,8%. Isso deixa muitas 

lojas físicas a enfrentarem uma escolha difícil de se adaptar ao novo ambiente. Mas, da 

mesma forma, há questões sobre a sustentabilidade do modelo online, em parte devido 

aos custos mais altos de entrega, principalmente ao considerar a maior taxa de retorno. 

Claramente, a próxima década será crucial para determinar o futuro papel da High Street 

do Reino Unido. 

Futuro da moda: o setor de retalho de amanhã 

O setor de retalho do Reino Unido está a enfrentar um período prolongado de 

dificuldades. Parece que não podemos passar uma semana nos dias de hoje sem ouvir 

falar de outra marca britânica que se enquadra na administração ou de outro recorde 

quebrado por menos espaço nas ruas agitadas do país. O Reino Unido perdeu 70.000 

empregos no retalho nos últimos meses de 2018, de acordo com o British Retail 

Consortium, enquanto uma pesquisa compilada pela Local Data Company (LDC) revelou 

que a high street sofreu uma perda histórica de 2.481 lojas em 2018, ante 1.772 em 2017. 
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Então, por que os tempos são tão difíceis? Embora uma série de questões sociais e 

económicas complexas possa ser atribuída ao mau ambiente de retalho do Reino Unido, 

algumas questões importantes parecem estar no centro do problema: 

Incerteza do Brexit 

A temida palavra "B". O Brexit tem sido um ponto de discussão para o Reino Unido desde 

que os resultados do referendo foram anunciados em junho de 2016. 

Independentemente das opiniões das pessoas em torno da escolha de sair ou não, é 

inegável que as implicações da decisão do Reino Unido de deixar a UE já se 

materializaram.  

Mas nem tudo é desgraça e melancolia. Embora as lojas físicas possam estar a enfrentar 

algumas dificuldades, seria errado dizer que a high street está a morrer. O cenário do 

retalho, como todo setor, está a evoluir. Neste artigo, a FashionUnited analisa algumas 

das maneiras pelas quais o retalho de moda está a mudar e olhamos para o futuro - com a 

ajuda de profissionais do setor - como ele pode parecer daqui a dez anos. 

M-commerce e o crescimento das compras online 

Um dos maiores contribuintes para a mudança sísmica do retalho nos últimos anos é, sem 

dúvida, o crescimento das compras online. Um estudo de 2018 da Ofcom descobriu que o 

britânico médio gasta 24 horas por semana online (mais do que o dobro do tempo em 

2011) e verifica seu telefone a cada 12 minutos. 

Faz sentido, então, que uma proporção tão grande de nossas compras agora seja feita 

online. Com apenas alguns cliques e de praticamente qualquer lugar, os compradores 

podem explorar itens, verificar preços e fazer compras. E as compras por telemóvel estão 

a tornar isso ainda mais fácil. As vendas online estão crescendo a uma taxa de 16% ao ano 

no Reino Unido e devem superar as vendas de desktops globalmente até 2023, de acordo 

com o último relatório Global Payment Trends da Wordplay. 
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As compras sociais são um exemplo importante da importância das compras móveis 

atualmente. As redes sociais tornaram-se uma parte considerável das nossas vidas, e as 

empresas sabem disso; parece que toda semana uma plataforma social anuncia um novo 

recurso para se envolver melhor com seu público e seus hábitos de compra. Em março, 

por exemplo, o Instagram introduziu um recurso que permite que seus utilizadores 

comprem roupas diretamente de seu aplicativo, sem precisar redirecionar os clientes 

para o site da marca específica antes de comprá-los. 

Da mesma forma, a Zara recentemente aproveitou o poder dos influenciadores sociais 

com seu Instagram colaborativo, @livingzara. Um novo influenciador assume a conta toda 

semana para criar conteúdo com itens da Zara disponíveis para compras no Instagram. 

À medida que a economia de influenciadores continua a crescer e o Instagram faz 

melhorias adicionais, podemos esperar que mais marcas adotem essas práticas e compras 

através da mídia social se integrem ainda mais aos hábitos de compra do consumidor. 

 Kayla Marci, analista de mercado, Editada 

Retalho experimental: lojas físicas 2.0 

Mas o crescimento do comércio eletrónico não significa o fim das lojas físicas. Nos 

últimos anos, os retalhistas adotaram uma abordagem diferente da maneira como usam 

seu espaço físico. Agora eles estão focados na experiência do cliente, em vez de 

simplesmente olharem para as lojas como uma sala cheia de produtos em constante 

mudança a serem vendidos. 

Lojas conceituais, boutiques pop-up e showrooms estão em alta - e por boas razões. 

Cerca de 85% dos consumidores do Reino Unido ainda preferem comprar na loja, 

segundo uma pesquisa de março da Marketing Signals. A mesma pesquisa constatou que 

94% consideraram que pesquisam um produto online antes de tomar uma decisão. 

O ambiente de dificuldades viu o surgimento de um espaço diferente - um que foca na 

experiência do cliente. De acordo com a Euromonitor, "ver ou experimentar um produto 
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antes de comprar" já é a principal motivação para fazer compras na loja para 47% dos 

consumidores conectados de hoje em todo o mundo. Agora, mais do que nunca, os 

retalhistas precisam realmente envolver seus compradores e oferecer-lhes uma 

experiência quando visitam uma loja. 

 

13.3.– Perspetivas de consumo 
 

Os consumidores do Reino Unido geralmente são muito comedidos quando se trata de 

gastos. Embora muitos britânicos possam ser descritos como tendo "braços curtos e 

bolsos profundos", a sua relutância em desembolsar pode ser por uma variedade de 

razões: frugalidade, cautela ou indecisão simples e antiga. O que isso significa em termos 

reais, porém, é que os consumidores do Reino Unido passam quase um ano de suas vidas 

a ponderar as suas decisões de compra. Isso divide-se em duas horas e meia por semana, 

cinco dias por ano - ou 340 dias ao longo da vida. 

Em média, os consumidores do Reino Unido passam uma hora a decidir fazer uma 

compra pequena, como batom ou o que almoçar, e duas semanas a considerar compras 

de tamanho médio, como uma escapada de fim de semana ou roupa nova. Para compras 

grandes, como carros ou férias, os consumidores geralmente levam até três meses e meio 

para tomar uma decisão. 

Esse cuidado é igualmente percetível quando se trata de utensílios domésticos e 

eletrodomésticos. É improvável que os consumidores do Reino Unido comprem um 

modelo mais novo apenas por aparências ou novos recursos interessantes. Se algo está 

quebrado além do reparo, então - e somente então - eles o substituirão. Nove em cada 

dez consumidores esperam até que uma geladeira ou máquina de lavar esteja 

completamente quebrada antes de comprar uma nova. 

A confiança vem com a idade 
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Uma pesquisa revelou que as gerações mais velhas sabem o que querem e se sentem 

mais confiantes em suas compras do que seus colegas mais jovens. De fato, 63% das 

pessoas com mais de 60 anos dizem que se veem algo que gostam, compram. Por outro 

lado, apenas 55% das pessoas de 16 a 29 anos se sentem tão confiantes quando fazem 

compras. 

Gerações mais jovens também têm muito mais probabilidade de sofrer remorso do 

comprador. A culpa pós-compra afeta 75% dos jovens compradores, enquanto apenas 

35% das pessoas com mais de 60 anos se sentem culpadas após a compra. 

Além da idade, a culpa afeta os sexos de maneira diferente: 64% das mulheres se sentem 

culpadas, contra apenas 46% dos homens. 

Nossa pesquisa sobre os hábitos de consumo dos consumidores no Reino Unido revelou 

muito mais informações sobre as diferenças geracionais de compras e pagamentos. 

Apresentamos alguns provadores abaixo. 

Os deliberadores: de 16 a 29 anos 

Este grupo de consumidores é muito consciente do dinheiro. Eles não gastam seus 

centavos facilmente e não se demoram para encontrar o melhor negócio. 

Surpreendentemente, esse bando digitalmente experiente ainda desfruta da experiência 

física de compras na loja. No entanto, uma lenta experiência de compra online os deixará 

frios e eles farão compras em outros lugares sem olhar para trás. 

Os navegadores: pessoas de 30 a 44 anos 

Comparado aos Deliberadores, este grupo está um pouco mais relaxado em gastar 

dinheiro. Como o nome sugere, eles gostam de navegar e considerar suas opções antes 

de fazer uma compra - mas não têm medo de comprar. De fato, a maioria (62%) diz que 

são compradores decisivos e, quando veem algo de que gostam, compram. Dito isto, os 

navegadores ainda sofrem com remorso após a compra, com dois terços (66%) se 

sentindo culpados quando tomam a decisão de comprar alguma coisa. 
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Os gastadores: 45 a 59 anos 

Os gastadores têm muito mais confiança em seus hábitos de compra do que os 

deliberadores e os navegadores. Mais de três quartos (76%) pensam que são cuidadosos 

com o dinheiro e 60% se consideram compradores decisivos. Ainda existe alguma culpa 

pós-compra por metade dos gastadores; dessa metade, 52% se sentem mal quando 

gastam dinheiro que poderia ser orçado em outro lugar e 47% sentem remorso por 

comprar algo que realmente não precisam. No geral, porém, a maioria dos gastadores 

gosta de gastar - especialmente quando pode justificar a compra. 

The Assured: maiores de 60 anos 

Este grupo é o dinheiro mais confortável para gastar. Eles nem sempre gostam de gastar, 

mas isso não faz com que se sintam tão ansiosos ou culpados. Quando se trata de fazer 

compras, essa geração está confiante em suas decisões. Os compradores mais velhos não 

passam anos decidindo comprar algo ou não; se eles gostam ou precisam, eles compram. 

As redes sociais têm pouco ou nenhum impacto no ciclo de compras desse grupo. 

As tendências do consumidor mostram que os compradores do Reino Unido são 

compreensivelmente cuidadosos quando se trata de gastar dinheiro. Isso vale para jovens 

e idosos, homens e mulheres. Eles deliberam por tempo suficiente sobre suas decisões de 

compra; portanto, naturalmente, não há nada mais frustrante do que um processo ruim 

de pagamento online. De fato, para 57% dos nossos entrevistados, um processo de 

pagamento lento os afastaria, relutaria em retornar à marca ou retornaria, mas somente 

depois de procurar outras opções. 

A moda masculina e a boia de retalho online podem moda em 2018? 

A Mintel estima que o mercado de roupa masculina tenha crescido 3,5% em 2017, 

atingindo 15 mil milhões de libras, e a previsão é de 11% entre 2018 e 2022, atingindo 

17,1 mil milhões de libras. 
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O mercado de moda do Reino Unido registou um crescimento mais fraco das vendas, 

aumentando apenas 3,3% em 2017, em comparação com um aumento de 4% em 2016. 

Enquanto os consumidores continuam a comprar moda apesar de um cenário económico 

incerto, a forma como compram está a mudar. As vendas online de roupa, acessórios de 

moda e calçado aumentaram 17%, atingindo 16,2 mil milhões de libras em 2017, uma vez 

que os consumidores se adaptaram à conveniência de comprar moda online e via 

telemóveis - ambos ajudando a estimular a procura online. Os rapazes viram sua escolha 

de onde comprar online e na loja de roupas e sapatos expandir rapidamente. Com um 

terço dos jovens britânicos com idades entre 16 e 24 anos a gastar mais em roupas e 

acessórios no ano passado, vários retalhistas de moda jovem estão a aumentar o seu foco 

em roupa masculina e novas adições ao mercado. 2018 deverá ser um ano desafiador 

para os retalhistas de moda, já que os consumidores continuam a ver orçamentos mais 

apertados para a renda disponível e a incerteza sobre o Brexit pode levar muitos a 

tornarem-se mais cautelosos com os gastos em compras discricionárias. 

 

13.4.– Preferências de moda 
 

As raparigas britânicas parecem naturalmente possuir uma certa sofisticação não 

intencional que todos nós não podemos deixar de procurar imitar. Veja Alexa Chung, por 

exemplo. O estilo da veterana It girl não é estudado e ela sempre parece confortável 

(mesmo no tapete vermelho do Met Gala). Numa recente visita a Londres, no entanto, 

não pude deixar de notar que todas as garotas que andavam pela rua tinham um ar 

atemporal, mas fresco, sobre ela. Fiquei instantaneamente fascinado por esse estilo de 

menina britânica indescritível. 

Para entender o que há de mais no visual exclusivo do conjunto britânico, consultamos 

um especialista sobre o assunto: Mariam B PhDabi, chefe de design de moda feminina da 

marca favorita de menina britânica Boden, de longa data. Doutorado nos ensinou as 

filosofias de alfaiataria, o essencial do guarda-roupa e as roupas de uma garota britânica 
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típica. Também dei uma espiada na próxima coleção de outono da marca, e os modelos 

de roupas coloridas e bombas confortáveis de salto alto eram o que você poderia chamar 

de rosas inglesas com estilo. Pense numa mistura de Kate Middleton e Sienna Miller. 

"Acho que muito do estilo britânico é sobre confiança", ponderou . "Um visual nunca é 

exagerado e sempre parece natural e real. O estilo britânico pode estar profundamente 

enraizado em nossa herança e é reinventado a cada estação de uma maneira moderna. É 

eclético e somos bons em misturar o antigo com o novo". 

"Uma ótima camisa branca é um must-have. Isso pode levá-lo a qualquer lugar. Ótimo 

durante o dia e igualmente ótimo à noite. Gosto de uma camisa branca bem usada, 

levemente grande demais." 

"Um blazer bem cortado no seu guarda-roupa é obrigatório. Ele combina muito bem com 

uma camisa branca ou bretão - tão clássico. Você não pode errar com esse visual".  

"Jeans justos para meninas e uma blusa bonita e macia - adoro essa combinação. Eu acho 

que esse look é britânico - misturando o mais masculino com o feminino. Nesta 

temporada, o meu favorito é a nossa blusa de seda com um jeans realmente desbotado 

Jean. "  

"Não tenha medo de cores vivas. Eu tenho camisas de caxemira em muitas das nossas 

cores. Perfeito para conforto e estilo e as luzes são tão animadoras." 

Homem 

Londres tornou-se um caldeirão cultural nos últimos dez anos, criando uma variedade 

eclética de homens elegantes que andam pelas ruas da cidade. Temos o conhecimento 

interno de como se vestir como um londrino. 

Com uma atitude que vale tudo ao estilo, um homem pode usar o que quer que seja em 

Londres e os espectadores não dão uma segunda olhada. Mas essas liberdades não 

significam que os habitantes da capital inglesa sejam aleatórios em relação às aparências; 

é mais que eles aperfeiçoaram vários looks especiais. Do elegante ao extravagante, os 
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homens nesta cidade sabem quem e o que são; mostrando o quão importante é a 

confiança quando se trata de estilo. 

O Savile Row frequenta a faixa de alfaiataria de Londres para um fato feito sob medida, 

sempre que ele corta o cabelo no barbeiro local. Sabendo que um fato nunca é suficiente, 

este homem de Londres encontra seu estilo em jaquetas de ajuste perfeito - num ou dois 

seios - e não tem vergonha de trazer adições tradicionais como colete, alfinete de lapela e 

bolso quadrado. 

Quebrando a tristeza do azul marinho e cinzas típicos (e o clima britânico), este londrino 

tem uma propensão a gravatas estampadas e meias coloridas - este último escondido em 

sapatos de monge de couro britânico e mocassins de borla. 

Numa volta ao hip-hop dos anos 90, o visual urbano se infiltrou em Londres 

(principalmente no leste e sul), com os londrinos misturando o visual outrora disforme e 

acolhedor com peças relaxadas e luxuosas para um toque modernizado. Trabalhando 

numa imensa quantidade de preto e cinza, os tons suaves são frequentemente 

contrastados com as impressões digitais (pense em camuflagem ou desenho animado) e 

acessórios de textura, como emblemas, alfinetes e logotipos personalizados. 

Como se vestir como um londrino? As calças de baixo são casuais - das calças de jogging 

aos shorts de basquete - e os ténis, em silhuetas retro, são essenciais para manter a 

atmosfera urbana das ruas. Os acessórios são os grandes investimentos aqui, com bolsas 

de couro e porta-moedas que se destacam sob o braço, combinadas com chapéus 

igualmente sofisticados, como chapéus de feltro em cores naturais. 

"Sloanie" é um termo que se refere a alguém da Sloane Square - uma das partes mais 

ricas de Londres. Esse tipo de gente é grande em marcas de luxo; as melhores boutiques 

de King Road eram exibidas em seu corpo como um manequim ambulante. Mas, o sloanie 

sofisticado é discreto sobre sua extravagância; optando por itens que não sejam do 

logotipo que demonstram seu apreço por lã, caxemira e seda superiores inglesas e cortes 

e silhueta britânicos. 
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Quando não está num evento de black tie no Chelsea, o sloanie está num estado 

constante de 'casual casual', o que significa que um café da manhã exigirá algum tipo de 

calçado de couro: calças sob medida (jeans ou chinos) e jaqueta ou casaco estruturado. 

Ele tem uma propensão para coordenar também - seja o bloqueio de cores tonais com 

agasalhos, malhas e calças, ou combinando o seu cinto castanho com mocassins de couro 

em castanho claro. 

Pioneiros do punk, o leste de Londres mantém suas raízes anárquicas com rapazes com 

looks totalmente pretos, com detalhes em couro e hardware metálico. Para não ficar 

preso no passado, o cara de East London hoje adota uma nova abordagem de estilo, 

vestindo camadas de jaquetas de motoqueiro bem cortadas com zíperes e clipes grossos. 

Uma dica importante de estilo sobre como se vestir como um londrino, camisetas de gola 

alta, blusas de gola rolê e flanelas xadrez adicionam uma sensação do Nirvana dos anos 

90, em sapatos sempre de couro - alternando entre sapatos super confortáveis em couro 

envernizado e botas de derby ou Dr Martens .  

Não seria uma revisão de estilo sem mencionar o hipster. Em Londres, o rapaz obcecado 

por tendências adota um comportamento britânico. Um passo peculiar para Savile Row, o 

hipster da herança é fã de alfaiataria - adotando referências de silhueta das últimas 

décadas. Os anos 20, 40 e 70 são proeminentes com calças de pernas largas em lã do pós-

guerra, passando pelas frentes planas de cintura alta em riscas ousadas. 

Mas os acessórios compõem a maior parte do tema da herança: relógios de bolso, laços 

estranhos e malas vintage que equilibram suspensórios, fedoras de palha com guarnição 

de fita e shirting vintage com colarinhos. Não há muita cor - na Borgonha, na melhor das 

hipóteses -, mas tudo o resto, desde o corte tradicional do fato até os detalhes do botão - 

faz com que pareça ter sido estudado durante dias. 
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14 – República Checa 
 

14.1.– Retrato socioeconómico 
 

Em 2019, a economia Checa crescerá 2,2%. Devido à escassez contínua de mão-de-obra, 

os salários continuarão subindo (+ 6,5%) num ritmo cada vez mais rápido em comparação 

com a produtividade do trabalho. A inflação permanecerá acima de 2% e a política 

cambial do banco central deve ser menos agressiva do que no ano passado. Estas são as 

conclusões da perspetiva económica Checa de 2019 preparada por uma equipe de 

economistas da Deloitte. 

“2019 será, local e globalmente, marcado pelo avanço do outono no ciclo económico. A 

volatilidade do mercado financeiro e as preocupações relacionadas aos riscos geopolíticos 

serão exacerbadas pelas guerras comerciais entre os EUA e o mundo, o Brexit, as 

problemáticas finanças públicas da Itália, as eleições parlamentares na Grécia e as 

eleições para o Parlamento Europeu ”, afirma David Marek, economista-chefe da 

Deloitte. . 

Segundo as previsões, a economia global desacelerará para crescimento de 4,0% do PIB 

em 2019 e a da Zona Euro para 1,8%. Na República Checa, os economistas da Deloitte 

esperam que o crescimento do PIB caia para 2,2%. No entanto, isso não será refletido 

significativamente no mercado de trabalho. O desemprego permanecerá baixo e o 

crescimento salarial será apenas um pouco mais lento que no ano passado. 2019 marcará 

o quarto ano consecutivo em que os salários crescerão mais rapidamente do que a 

produtividade do trabalho. 

“A inflação salarial geralmente precede um aumento nos preços ao consumidor. O 

crescimento dos preços dos alimentos devido aos baixos rendimentos da safra do ano 

passado e o aumento dos preços da energia no início deste ano também contribuirão 

para a inflação dos preços ao consumidor. A inflação deve ficar abaixo de 2% durante 
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todo o ano de 2019 e permanecerá dentro da faixa de tolerância do Banco Nacional 

Checo ”, acrescenta David Marek. 

A perspetiva de desaceleração económica e inflação dentro dos limites da meta de 

inflação fornece algum espaço para respirar em termos de política monetária. No início 

deste ano, o Banco Nacional Checo provavelmente aumentará as taxas de juros mais uma 

vez; no entanto, eles podem permanecer estáveis durante o resto do ano. 

Com relação à política fiscal, toda uma série de medidas adotadas em 2018 se 

manifestará, desde o crescimento salarial no setor público até o ajuste de reformas e a 

introdução de concessões de transporte para estudantes e idosos. Isso deve resultar num 

declínio do superávit do setor governamental para 0,8% do PIB em 2019. A dívida pública 

deve diminuir ainda mais em 2019 para 28,9% do PIB, ou seja, 2,4% pontos ano a ano. 

Segundo a análise da Deloitte, a ansiedade em relação à desaceleração económica 

prevalecerá em 2019. Embora isso não seja nada fora do comum da perspetiva do ciclo 

económico, se certos riscos geopolíticos se materializarem, a desaceleração económica 

global poderá ser sentida com mais severidade. 

O FMI previu que o crescimento da economia Checa diminuiria de 2,9% para 2,5% em 

2018 neste ano. Desde então, os economistas trabalharam numa previsão de longo prazo 

que foi aprovada pelo conselho executivo do FMI no início desta semana. 

A previsão também prevê um aumento gradual do desemprego na República Checa, que 

atualmente desfruta dos níveis mais baixos de desemprego na União Europeia. O FMI diz 

que o desemprego deve chegar a 3,2% até 2024, um aumento de apenas 1% em relação 

ao nível atual. 

Enquanto isso, a inflação deverá diminuir para 2,3% até 2021. A taxa de inflação atual é 

de 2,5%. Depois disso, espera-se que fique em torno de 2%, o que, aliás, também é o 

objetivo do Banco Nacional Checo. 
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O comunicado de imprensa apontou os riscos que podem afetar a previsão, ou seja, um 

Brexit sem acordo, bem como a estagnação contínua da economia alemã. 

Na quarta-feira, a presidente do FMI, Christine Lagarde, usou a República Checa como 

exemplo ao alertar contra os perigos do pedágio americano nos produtos europeus. 

Ela disse que, embora a exportação direta de componentes automotivos da República 

Checa para os EUA seja muito baixa, isso não significa que a República Checa estará 

imune aos efeitos desse evento, como sugerem os métodos analíticos tradicionais. 

Em vez disso, continuou Lagarde, a pesquisa do FMI mostra que o país seria a quarta 

economia europeia mais impactada. 

Isso devido ao fato de um grande volume de valor agregado na República Checa ser 

incorporado na exportação de carros de outros países para os EUA. 

A Pesquisa Económica da OCDE da República Checa diz que os padrões de vida médios 

estão a melhorar gradualmente, com o PIB per capita em 82% da média da OCDE em 

2017. 

O crescimento é projetado em 3,8% em 2018 e 3,2% em 2019, com a escassez de mão de 

obra contribuindo para uma desaceleração da alta taxa de crescimento de 4,6% em 2017. 

Outros desafios incluem o aumento do preço das casas, o rápido envelhecimento da 

população e os baixos salários, que estão a aumentar, mas precisarão de aumentar mais 

rapidamente para que os padrões de vida convirjam totalmente com os níveis da OCDE. 

"A economia Checa está crescendo, mas a escassez de mão-de-obra e de habilidades 

pode criar um gargalo que reduziria o crescimento futuro", disse o secretário-geral da 

OCDE, Angel Gurría, apresentando a pesquisa em Praga, ao lado do primeiro-ministro 

Andrej Babiš. "Atualizar e atualizar as habilidades profissionais seria uma vantagem para o 

crescimento inclusivo, pois ajudaria a melhorar a qualidade do emprego, aumentar os 

salários e promover o bem-estar, garantindo que todos os cidadãos Checos se beneficiem 

do progresso económico". 
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Maior flexibilidade nas horas de trabalho e assistência infantil mais acessível podem 

ajudar a aliviar o aperto do trabalho, aumentando a quota de mulheres no trabalho, 

principalmente aquelas com crianças pequenas. As pressões de uma sociedade em 

envelhecimento podem ser reduzidas vinculando a idade da reforma à expectativa de 

vida e ampliando o financiamento dos cuidados de saúde e velhice. A República Checa 

está entre os países que mais envelhecem na Europa, com a proporção de aposentados e 

trabalhadores subindo de 28% em 2016 para um pico de 56% em 2058. Os gastos 

relacionados ao envelhecimento representam 43% do orçamento do governo e pode 

subir para 75% sem ação. A pesquisa recomenda uma melhor gestão hospitalar, 

coordenação da atenção primária e pagamento de incentivos para melhorar a 

sustentabilidade financeira do sistema de saúde. 

Uma nova Revisão do Desempenho Ambiental da República Checa, também apresentada 

pelo Secretário-Geral Gurría durante sua visita a Praga, mostra o progresso do país na 

redução das emissões de gases de efeito estufa e na substituição de parte do carvão que 

domina o mix de eletricidade por energia nuclear e renovável. Diz, no entanto, que será 

necessário um maior compromisso político com uma economia de baixo carbono para 

cumprir as metas climáticas de longo prazo, incluindo os objetivos do Acordo de Paris. 

A economia Checa é uma das mais intensivas em carbono da OCDE, devido ao grande 

setor da indústria pesada e à dependência do carvão. A parcela de energias renováveis 

usada para eletricidade é a quarta mais baixa da OCDE. A qualidade do ar é outro desafio, 

com mortes prematuras por poluição do ar ambiente em torno do dobro da média da 

OCDE, com 633 por milhão de habitantes. 

A revisão recomenda que a República Checa alinhe sua política energética à política 

climática e ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. O nível e a aplicação dos 

impostos sobre energia também devem ser ajustados para impor um preço significativo 

ao carbono. Também devem ser tomadas medidas para desviar os resíduos dos aterros e 

aumentar a densidade urbana para o desenvolvimento sustentável. 
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As empresas Checas venderam roupas, têxteis e fibras no valor de 56,5 mil milhões de 

coroas, um aumento de três por cento em relação ao ano anterior, de acordo com um 

relatório anual divulgado pela Associação Checa das Indústrias Têxtil, de Roupas e Couro 

(ATOK). 

No entanto, os salários na indústria têm crescido muito mais rapidamente, 8,5%, o que 

afetará os lucros. “Registamos vendas de mais de 7,7 mil milhões de coroas no ano 

passado. Foi um ano decente, mas trabalhamos sob grande pressão ”, disse Jiří Hlavatý, 

chefe da maior empresa têxtil do país, Juta, ao jornal. 

Segundo Hlavatý, os salários crescentes colocam as empresas Checas em crescente 

desvantagem em relação às empresas asiáticas, que lucram com o menor custo da mão-

de-obra. 

A empresa, que produz tecidos não tecidos para a indústria da construção e agricultura, 

emprega atualmente cerca de 2.300 pessoas e exporta seus produtos para 66 países do 

mundo. Segundo o chefe da ATOK, Jiří Česal, os salários na indústria têxtil crescerão pelo 

menos sete por cento este ano. É o que a associação garante num acordo coletivo 

assinado com os sindicatos. 

Trabalhadores de empresas têxteis no ano passado receberam um salário médio de 

25.900 coroas. Apesar do crescimento salarial, a taxa de emprego na indústria têxtil 

continua caindo, devido a outras indústrias que oferecem melhores salários. No ano 

passado, o número de pessoas empregadas pela indústria têxtil caiu cerca de 1,6%, para 

32.200. 

A escassez de trabalhadores está a forçar as empresas têxteis a investir mais em 

automação. De acordo com Hospodářské noviny, Juta deve investir dezenas de milhões 

de coroas em automação este ano. 

Outras empresas estão a tentar atrair funcionários por várias vantagens, como um bônus 

anual, ou introduzindo melhores condições para mães com filhos. 
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O crescimento da indústria têxtil está sendo alimentado principalmente pelo foco em 

têxteis técnicos, utilizados na indústria automobilística, agricultura, saúde e aviação. 

Segundo Jiří Česal, oito dos dez maiores produtores têxteis do país fabricam têxteis 

técnicos. 

ITV 

Atualmente, a indústria têxtil e de vestuário checa é representada principalmente pela 

produção de têxteis técnicos. O foco na produção de têxteis técnicos oferece às empresas 

uma ampla gama de oportunidades em termos de vendas e desenvolvimento, sejam elas 

têxteis para as indústrias automotiva e de aviação ou para os setores de saúde, 

construção, agricultura e outros campos da atividade humana. 

 Em 2017, as receitas das empresas com mais de vinte funcionários foram de CZK 55,25 

mil milhões. No que diz respeito às exportações de têxteis e vestuário, continua a ser um 

mix relativamente variado de mercadorias, composto por produtos tecnicamente 

avançados, produtos semi-acabados e produtos com menor valor agregado. Esses 

produtos são direcionados principalmente para mercados europeus exigentes, 

principalmente para Alemanha, Itália, Polônia, Eslováquia, Áustria, França, Holanda e 

Reino Unido.  

No setor têxtil, a Associação da Indústria Têxtil-Couro e Vestuário (ATOK) e as empresas 

têxteis criaram a CLUTEX (o cluster técnico têxtil) e a Plataforma Tecnológica Checa para 

Têxteis. Essas duas organizações têm como objetivo apoiar o desenvolvimento técnico e a 

inovação na indústria têxtil. Por exemplo, o cluster ajudou a organizar o desenvolvimento 

do Prowell, um novo material exclusivo em seu design, usando dois materiais diferentes - 

algodão e poliéster, que conferem ao tecido novas propriedades, sendo suas vantagens 

excelente absorção, calor, secagem rápida e baixo volume de tecido. Outros tecidos 

incluem a Nanomembrane, uma nova membrana de nanofibras. Essa membrana possui 

propriedades únicas que são incomparáveis entre outras membranas do mundo e é usada 

para desporto e atividades ao ar livre. Os tecidos destinados aos cuidados de saúde 

incluem colchões anti-decúbito ou um novo tipo de fio cirúrgico (visível por imagem 
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RMN) adequado para aplicações permanentes como equipamento médico in vivo. 

Também podemos mencionar um novo sistema de inspeção para avaliar defeitos de cores 

de tecidos e equipamentos acabados, projetados para medir as características das 

bobinas de bobina destinadas ao tingimento em máquinas sob pressão.  

Além das organizações acima mencionadas, é necessário mencionar também a Faculdade 

de Têxteis da Universidade Técnica de Liberec (FT TUL). Além do ensino, esta escola 

também se concentra na pesquisa e desenvolvimento de aplicações de novos materiais 

no campo de vestuário e têxteis técnicos, o desenvolvimento de estruturas compostas 

contendo fibras inorgânicas, nanopartículas e reforços têxteis, o design e avaliação de 

têxteis inteligentes, a modificação e desenvolvimento de tecnologias para o 

processamento de novos materiais, novas fontes de energia e novos meios de transporte 

em têxteis.  

Além disso, as áreas de interesse desta escola incluem o uso interdisciplinar de têxteis, o 

uso de fibras óticas e materiais de memória de forma para produtos técnicos, o 

desenvolvimento de sensores têxteis e sensores adequados para uso em têxteis. O corpo 

docente também é relativamente conhecido por pesquisa e desenvolvimento no campo 

da utilização de nanotecnologias em têxteis. Naturalmente, também existem empresas na 

República Checa que têm seu próprio desenvolvimento técnico ou que cooperam com 

outras escolas (também estrangeiras) e instituições de pesquisa. Garantir novos 

funcionários com educação têxtil adequada é atualmente um dos maiores problemas da 

indústria têxtil e de vestuário, que é difícil e leva tempo para ser resolvido. 

No que diz respeito ao ensino superior, o FT TUL é um fator positivo; no entanto, a 

situação é muito pior no caso do ensino médio. O problema tem dois aspetos: o número 

insuficiente de jovens interessados na educação têxtil e de vestuário e a educação 

secundária e de aprendizado mal estruturada nas regiões onde as empresas de têxteis e 

roupas operam; além disso, com uma exceção, não há mais escolas de tecnologia têxtil. 

Portanto, para melhorar a situação, foi iniciado um acordo setorial em âmbito nacional, 

que forma a base de acordos setoriais regionais com base na cooperação entre regiões, 
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empresas e escolas, num esforço para atender às necessidades educacionais das 

empresas das regiões.  

Atualmente, esses acordos foram concluídos na região de Hradec Králové, na região de 

Zlín, na região da Morávia do Sul e na região de Olomouc. Atualmente, existem 

negociações em andamento sobre a conclusão de um acordo setorial na região da Boêmia 

do Sul e elas estão sendo preparadas nas regiões de Pilsen e Vysočina.  

Na indústria têxtil e de vestuário (como em outras indústrias de consumo), grandes 

contratos pontuais não são geralmente concluídos. Esse setor é bastante característico 

para um número de pedidos menores. As indústrias têxtil e de vestuário cresceram no 

ano passado pelo oitavo ano consecutivo e pode-se presumir que, salvo eventos 

inesperados, eles continuarão a crescer nos próximos anos, especialmente no contexto 

de recuperação económica. Entre os fatores mais importantes que podem afetar 

negativamente a indústria estão a falta de funcionários qualificados, o aumento dos 

custos de produção e a valorização da coroa checa. No futuro, as empresas têxteis e de 

vestuário Checas serão, portanto, forçadas a se concentrar ainda mais nas inovações que 

levam à produção com maior valor agregado e construção mais intensa de contatos 

comerciais internacionais. 

 

14.2.– Evolução do Retalho 
 

Vinte e oito do total de 80 marcas que entraram no mercado da região da Europa Central 

e Oriental em 2018 escolheram a República Checa como destino. Como resultado, o 

número de novas marcas que chegam ao país permaneceu o mesmo do ano anterior. A 

Polônia está em segundo lugar, com 26 novas marcas internacionais abrindo suas 

primeiras lojas no ano passado. Os números vêm da última comparação preparada pela 

Cushman & Wakefield, que monitora e compara dados do setor imobiliário em toda a 

região. Isso permite que a empresa forneça uma imagem completa dos desenvolvimentos 

no mercado da Europa Central. 
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“O número de novas marcas que estão por vir permanece o mesmo, assim como sua 

estratégia para explorar os mercados da região da Europa Central. Sob a estratégia, Praga 

continua sendo a principal porta de entrada, um mercado que oferece um ambiente 

muito cosmopolita e uma excelente proporção de turistas internacionais para clientes 

locais. Praga é um mercado em que as marcas podem prever muito bem seu sucesso ”, 

explica Jan Kotrbáček, diretor da Agência de Retalho CEE da Cushman & Wakefield. 

Os números atuais confirmam que a região continua atraente para as novas marcas: os 80 

novatos do ano passado representam uma queda quase insignificante em comparação 

com 2017, quando 83 marcas chegaram aos mercados locais. 

A maior percentagem de marcas (26%) vem da Itália, que representa a grande maioria 

entre os países de origem das marcas que chegam junto com os Estados Unidos e a 

Alemanha. 

O maior número de novas marcas está no setor da moda; essa tendência persiste há 

vários anos. O setor de alimentos e bebidas (F&B) também está a ganhar importância, 

pois continua a trazer novos conceitos para a região. 

Praga é a mais cara para os retalhistas 

Os valores de aluguer estão crescendo em toda a região, com Praga e Budapeste na 

liderança - tanto em centros comerciais quanto em ruas principais. Embora o aluguer 

mais alto possível na rua Na Příkopě de Praga possa chegar a 230 euros por m² por mês, é 

apenas 150 euros na segunda capital mais cara da região. 

Centros comerciais, ruas e pontos de venda são todos atraentes 

A chegada de novas marcas nos países da Europa Central geralmente envolve a atividade 

de centros comerciais - eles costumam abrir suas lojas por ocasião da abertura de 

esquemas comerciais novos ou ampliados. 

“A abertura de um projeto novo ou ampliado geralmente envolve a chegada de muitas 

novas marcas ao mesmo tempo. Vimos isso com o Chodov Center, a Galeria Północna em 
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Varsóvia e a Wroclávia em Wroclaw. Para o futuro, esperamos o mesmo 

desenvolvimento, por exemplo, com o projeto Savarin em Praga. Esse será um exemplo 

muito bom de um moderno esquema multifuncional que facilita a chegada de muitos 

conceitos e empresas novos e originais no mercado e no centro de Praga ”, diz Jan 

Kotrbáček. 

Além dos centros comerciais, as marcas que chegam recentemente também abrem suas 

lojas nas ruas principais e, na República Checa, uma grande percentagem também é 

atribuída à chegada de projetos de outlet, em particular o Fashion Arena e o Premium 

Outlet Prague Airport. 

“Não há muitos novos centros comerciais atualmente em construção; novos projetos são 

raros e são basicamente esquemas polivalentes, combinando retalho, restauração de 

qualidade, entretenimento, escritório, residências e hospitalidade - tudo em ótimos 

ambientes com os melhores projetos arquitetónicos. Os esquemas de retalho mais 

antigos do mercado sofrem a inevitável revitalização. Os proprietários são forçados a 

pensar no futuro de seus centros comerciais e a apresentar novos conceitos. Nós da 

Cushman & Wakefield os ajudamos a elaborar estratégias que melhorem o desempenho 

e aumentem o valor do projeto. Pode ser um elevador de cara simples, extensão ou uma 

mudança geral no conceito do esquema, que envolve o reaproveitamento de uma parte 

do shopping ou da loja de departamentos - conceitos polivalentes que podem incluir uma 

parte do retalho, restaurantes, hotel, espaço de escritório e apartamentos. A localização e 

o potencial do projeto sempre desempenham um papel crucial ”, Jan Kotrbáček explica as 

últimas tendências do retalho. 

De acordo com a pesquisa mais recente da Savills, consultora imobiliária global, na 

verdade é: Praga está prevista para ser o mercado de retalho que mais cresce na Europa 

até 2022. 

Na pesquisa, Savills classificou as 40 metrópoles mais elegantes com base em estatísticas 

do turismo, mapeando o número e o crescimento de visitantes, PIB, dados de retalho e 

crescimento populacional e o potencial de crescimento adicional. 
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Na sua pesquisa sobre os mercados de retalho da moda que deverá ter o maior 

crescimento em 2018-2022, Savills focou em 22 cidades europeias com uma população 

entre 1 e 5 milhões, com o volume de produtos da moda vendidos até o final de 2017 

ultrapassando 500 milhões dólares. 

O maior crescimento era esperado em Praga e Varsóvia, e a previsão também espera 

forte crescimento em outras cidades “emergentes” da CEE, como Cracóvia, Budapeste e 

Bucareste. 

Com grandes desenvolvimentos a chegarem à parte inferior da Praça Venceslau e Národní 

třída e marcas internacionais a continuarem a residir na Cidade Velha, incluindo mais 

recentemente The Store e Christian Louboutin, o status contínuo da capital Checa como 

meca das compras na Europa parece certo. 

 

Centros e zonas comerciais principais 

 

Chodov Shopping Centre 

Com mais de 300 lojas, é o maior shopping da República Checa. Comumente chamado de 

Centrum Chodov, está localizado no coração da capital de Praga. Concluído em 2005, o 

shopping passou por uma grande expansão em 2017 e agora recebe mais de 13 milhões de 

pessoas todos os anos, de todos os cantos do mundo. As lojas aqui têm literalmente tudo, 

incluindo moda de luxo, joias, boutiques, livrarias e lojas de flores. Além disso, existem cerca 

de 35 restaurantes aqui, então você pode realmente vir aqui para ter uma aventura 

gastronómica. 
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Palladium 

Este shopping localizado no centro de Praga é uma parada para todas as suas necessidades de 

retalho. Um dos maiores centros comerciais da República Checa, o shopping foi concluído no 

outono de 2007, substituindo o edifício Josef Barracks. No entanto, o novo edifício mantém a 

fachada do antigo - um pequeno pedaço de história para seus hóspedes. Existem mais de 170 

lojas no shopping, incluindo H&M, Esprit, Albert, Marks e Spencer, e vários ótimos 

restaurantes (cerca de 30, para ser mais preciso), o que talvez seja uma experiência 

imperdível de compras na República Checa. 

 

Bila Labut 

Literalmente significando Cisne Branco, esta loja de departamentos é uma visita obrigatória 

para os fãs de compras e fãs de história. Mesmo após a extensa restauração que começou em 

2017, a loja manteve seu status como um dos destinos de retalho obrigatórios no centro de 
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Praga, com redes de retalho e moda de retalho, como Lidl e Kika, localizadas aqui ao lado de 

redes e lojas médias locais . Para quem viaja pela primeira vez em Praga, Bila Labut é uma 

visita obrigatória, tanto para uma ótima experiência de compras quanto para um senso de 

história - a loja de departamentos foi aberta quatro dias após a ocupação nazista de Praga. 

 

Na Prikope Street 

Correndo da Praça Wenceslas até a Torre da Pólvora, essa rua certamente é uma resposta 

muito nova para a pergunta sobre o que comprar na República Checa. Entre os itens mais 

populares que você pode obter aqui estão o vidro boêmio, a moda francesa, bem como os 

relógios suíços e os itens eletrónicos japoneses. Na Prikope ficou em 23º na lista dos 

mercados mais caros do mundo. 

 

Nova Karolina 

O centro comercial de Nova Karolina, no centro da cidade de Ostrava, está emergindo como a 

definição de bons tempos na cidade Checa. Localizado no centro da cidade, o shopping se 

estende por uma área de 58.000 metros quadrados e prospera com uma combinação única de 

compras e entretenimento, popular entre a população local e os visitantes. Os terraços e 

cafés de verão são um verdadeiro prazer quando o sol está presente, e também há cinemas, 

uma zona de relaxamento e um lugar para crianças. O Nova Karolina abriga a maior variedade 

de lojas de moda, incluindo Armani, Liu Jo e Triumph. 

 

Parizska Street 

Conectando a Praça da Cidade Velha à Ponte Cechuv, a Rua Parizska é uma rua comercial bem 

conhecida em Praga. Atravessando os bairros judeus, a cidade é cercada por enormes 

moradias que exemplificam o brilho arquitetónico da cidade, combinando a história pré-

guerra com detalhes brilhantes de Art Nouveau (Praga foi a única grande cidade europeia que 

não foi extensivamente destruída durante a Guerra devido a ataques aéreos). A Rua Parizska 
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está alinhada com as boutiques de moda mais luxuosas (e caras) de toda a Europa, incluindo 

Tiffany, Prada, Jimmy Choo, Dior, Bulgari e Halada. 

 

Avion Shopping Park 

Este lugar relaxante na cidade de Ostrava pode não ter as armadilhas da história, como é o 

caso da maioria dos lugares em Praga, mas é perfeito para um passeio em família e algumas 

compras baratas na República Checa. Possui uma grande loja IKEA; portanto, se você precisar 

de móveis ou quaisquer itens para sua casa, pode ir aqui. Há também uma loja Starbucks, 

além de um Decathlon, onde você pode comprar equipamentos de ginástica e caminhadas, 

jaquetas e sapatos comuns. Há também muitas outras lojas onde você pode comprar roupas e 

outras coisas. 

 

Galerie Vankovka 

O maior lugar para fazer compras em Brno, a Galerie Vankovka, fica numa antiga fábrica da 

era comunista. Localizado ao lado da estação de metrô, o local é facilmente acessível. 

Juntamente com muitas lojas de retalho, você pode ir a restaurantes como o Bok Simply Asia, 

que é um ótimo lugar para encontrar comida chinesa realmente acessível e deliciosa. As lojas 

são uma mistura de marcas europeias e ocidentais, mas você não encontrará muitas marcas 

de luxo no shopping. 

 

Cerna Ruze 

Literalmente significando Rosa Negra, Cerna Ruze representa a era inspirada das compras e 

do luxo em Praga. Localizada no coração da cidade, perto da Praça Wenceslas e da famosa 

Rua Na Prikope, a Cerna Ruze está alojada em dois edifícios que foram construídos em 1840 e 

1940. Com algumas das melhores e mais sofisticadas marcas, é o melhor lugar para se visitar. 

vá para comprar roupas na República Checa. 
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Novy Smichov 

 O Novy Smichov fica ao lado da estação de metrô Andel e um dos melhores lugares para fazer 

compras no país. Com 146 lojas, incluindo algumas das marcas mais conhecidas da Europa e 

da América, Novy Smichov pode mantê-lo ocupado a tarde toda. Marcas como Aldo, 

Beltissimo, Bibelot e Luxor estão presentes aqui. Também há muitas marcas de maquiagem, 

cuidados com a pele e acessórios. 

 

Comércio eletrónico 

O comércio eletrónico na República Checa valia 135 mil milhões de coroas Checas (ou 5,25 mil 

milhões de euros) em 2018. Isso é o dobro do que em 2014. No ano passado, 90% dos 

consumidores Checos fizeram compras online pelo menos uma vez. 

Isso é mostrado no relatório "Panorama dos pagamentos na República Checa: oportunidades 

e riscos para 2022", da Research and Markets. Eles dizem que a crescente adoção do 

comércio eletrónico na República Checa se deve a uma confiança crescente no comércio 

eletrónico, na segurança online e em várias lojas online. 

Método de pagamento mais popular na República Checa 

O relatório se concentra, como o título poderia ter dado, principalmente no cenário de 

pagamentos neste país da Europa Oriental. Isso mostra que o dinheiro ainda é o método de 

pagamento mais popular na República Checa. O dinheiro representou 62,1% do volume total 

das transações de pagamento no ano passado. No entanto, o uso de cartões de pagamento 

vem crescendo nos últimos quatro anos. 

Quando analisamos apenas os pagamentos com cartão, parece que os cartões de débito são 

os mais populares. Tanto em termos de número de cartões em circulação quanto no valor da 

transação. "A frequência dos pagamentos com cartão de débito por cartão registou uma forte 

taxa de crescimento anual composta de 19,2%, com 89,3 vezes no ano passado." 
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No entanto, os cartões de crédito e de cobrança não são muito populares na República Checa. 

Em média, havia apenas 13 cartões por 100 indivíduos no ano passado. 

 

O retalho online teve um crescimento significativo na República Checa, com roupas de moda 

entre as categorias que mais crescem online. A tendência de crescimento do comércio 

eletrónico se reflete no crescente número de lojas eletrónicas. 

Em 2018, o retalho Checo teve outro ano de rápido crescimento, com, de acordo com os 

dados mais recentes, o crescimento mais rápido nos últimos 10 anos. A razão desse 

crescimento excecional é o desempenho sem precedentes da economia Checa e, em conjunto 

com isso, a mudança de comportamento dos Checos nas lojas. 

A líder europeia em moda online, a alemã Zalando e-shop, lançou seu site Checo no verão de 

2018. As vendas pela Internet de roupas na República Checa estão crescendo fortemente. 

A tendência do turismo continua a ser o principal fator de crescimento na indústria checa de 

roupas e calçado. As vendas de vestuário não ativo estão estagnadas, enquanto as activewear 

continuam a sua trajetória de crescimento, e espera-se que essa tendência continue nos 

próximos anos. 

À medida que a indústria da moda enfrenta novos desafios, a digitalização está a tornar-se 

uma obrigação. Uma redução nos tempos de resposta e maior flexibilidade, eficiência e 

qualidade, considerando a segurança e o meio ambiente, representam apenas a ponta do 

iceberg. 

 

14.3.– Perspetivas de consumo 
 

A população Checa está envelhecendo mais rapidamente do que na maioria dos países 

europeus. Segundo projeções recentes da Europa, o índice demográfico de dependência 

da velhice na União Europeia está prestes a subir dos atuais 29,6% para 51,2% em 2070. A 
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situação Checa segue essa tendência média, com projeções a passarem de 28,1% em 

2016 para 49,7% em 2070, com um pico de 56,1% em 2058. 

Esse pico é superior à média da UE e é causado principalmente pelas grandes gerações 

nascidas na década de 1970 e pela queda na virada de milénios, que estava ligada à 

mudança de estilo de vida após a Revolução de Veludo. 

 

Os baixos níveis de desigualdade de renda levaram ao desenvolvimento de uma grande 

classe média, responsável por 48% do total de famílias do país em 2016, uma das mais 

altas do mundo. Embora se espere que essa parcela permaneça significativa durante o 

período 2018-2030, um aumento moderado da desigualdade de renda também apoiará o 

crescimento das classes de renda mais alta e mais baixa. Essa tendência gerará 

oportunidades para bens e serviços premium, incluindo recreação, lazer, hotéis e 

restaurantes. 

Os segmentos de jovens adultos e de meia-idade, que obtêm as maiores rendas, 

diminuirão nos próximos 10 a 15 anos, enquanto idosos e adolescentes experimentarão 

crescimento. A idade média da população Checa está a aumentar constantemente. Em 

2017, 19,2% da população total tinha 65 anos ou mais. Mudanças demográficas, como o 

aumento das preferências da cidade e a crescente parcela de grupos etários mais velhos, 

modificam o estilo de vida do consumidor e as decisões de compra. 

A República Checa tem um poder de compra médio per capita de 8.394 euros (US $ 

10.150), o que representa 60,2% da média europeia (42 países, inclusive fora da UE). Seu 

valor é o mais alto da CEE (Europa Central e Oriental) e vem crescendo nos últimos quatro 

anos. Além do crescimento económico, a força da coroa Checa, ou seja, a taxa de câmbio 

CZK / EUR, é um fator importante. Entre os distritos Checos, Praga tem o maior poder de 

compra, 31% maior que a média nacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

426 

Em geral, os consumidores Checos continuam muito preocupados com os preços, 

aproveitando as promoções e alterando seus fornecedores de retalho, se isso significar 

um preço mais baixo. No entanto, as mudanças demográficas têm um forte impacto em 

diferentes preferências e padrões de compras. Os millennials checos desfrutam de 

novidades e nova experiência de compra. 

 

14.4.– Preferências de moda 
 

A tendência do vestuário casual veio lentamente. Basicamente, a alta gerência nos 

setores corporativos ainda se veste de fato. Nossos clientes mais fiéis são do setor 

financeiro, advogados, altos executivos e empreendedores de sucesso. 

Os homens Checos não se arriscam com o que vestem. Eles geralmente escolhem cores 

azul escuro ou cinza. O estilo é mais provavelmente britânico do que italiano. Podemos 

ver isso também em sapatos. As marcas britânicas são mais populares que as italianas 

aqui. 

Sempre haverá espaço para alfaiataria sob medida. A maioria dos homens não tem um 

tipo de corpo pronto para vestir e homens de sucesso querem um produto perfeito. Não 

se trata apenas de estilo formal / casual, mas de qualidade. 

As ofertas de tamanho estendido são uma oportunidade de expansão em todo o 

vestuário, mas o vestuário ativo é uma área de crescimento particular, dado o tamanho 

sub-representado de tamanhos maiores. Calças, como calças e leggings, são a categoria 

mais abastecida. 

A tendência dos atletas está sendo adotada por uma maior variedade de consumidores 

Na última parte do período analisado, a tendência de atenuação continuou a ser uma 

influência importante na indústria de vestuário e calçado. Embora roupas esportivas 

sejam para esportes e exercícios, o desgaste da roupa pode ser usado a qualquer 
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momento e em qualquer lugar, e é por isso que atraiu uma gama maior de pessoas e não 

apenas entusiastas do fitness. 

Em 2018, roupas inspiradas no desporto registaram o maior crescimento em termos de 

valor atual. Por outro lado, o vestuário desportivo de desempenho registou um 

abrandamento considerável no crescimento do calçado e um declínio no vestuário. 
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15 – Rússia 
 

15.1.– Retrato socioeconómico 
 

A economia russa está estagnada e o plano do presidente russo Vladimir Putin de 

revitalizá-la com seus 12 projetos nacionais está a começar muito lentamente. 

Os números preliminares da Rosstat mostram que o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) da Rússia nos primeiros três meses do ano foi de apenas 0,5% em relação ao 

ano anterior, um número bem abaixo das previsões mais cautelosas. O impulso que o 

crescimento deve receber dos investimentos de R $ 25,7 trilhões (US $ 390 mil milhões) 

planejados para os 12 projetos nacionais ainda está a pelo menos dois anos e o governo 

ainda está discutindo quanto deve atribuir a qual projeto. 

Os efeitos positivos desses gastos devem aumentar o crescimento do PIB para mais de 3% 

até 2021, mas os economistas continuam céticos quanto à possibilidade de atingir esse 

objetivo. 

Vladimir Tikhomirov, economista-chefe da BCS Global Markets, atribuiu o desempenho 

inferior do primeiro trimestre de 2019 a três fatores - consumo fraco, pois os 

consumidores tiveram que absorver o aumento da idade da reforma e uma taxa de IVA 

mais alta em janeiro, além de invernos mais imprevisíveis e mais quentes que diminuem a 

produção de serviços públicos. um grande contribuinte para o número do PIB, bem como 

um crescimento mais lento das ordens militares estaduais. 

Tikhomirov alerta que o investimento estatal de fato permaneceu o principal motor do 

crescimento económico. O investimento direto estrangeiro (IED) caiu para quase nada e 

se o dinheiro reinvestido por empresas estrangeiras que já trabalham na Rússia (que 

conta como IED) for descontado, então o IED é negativo, pois alguns investidores 

estrangeiros menores deixaram a Rússia quando a economia se torna cada vez mais 

moribundo. 
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Se o investimento estatal for mal executado, os projetos nacionais poderão falhar em 

acelerar o PIB este ano, pois não há sinais de que os grandes projetos do programa 

estejam perto de serem lançados. 

No final de 2018, o Banco Central da Rússia (CBR) previa um crescimento na faixa de 1 a 

1,5% para 2019 e isso agora parece otimista, enquanto analistas entrevistados pela 

Bloomberg previram um crescimento de 1,2% neste ano. Mesmo o ministério de 

desenvolvimento económico da Rússia, que atualizou sua previsão mensalmente, agora 

espera apenas 0,8% de crescimento este ano - muito abaixo da surpresa e do controverso 

crescimento de 2,7% registado em 2018. 

O aumento da taxa do IVA em 2 pontos percentuais em janeiro parece ter impulsionado o 

comércio atacadista no final do ano passado, antecipando taxas mais altas. A queda desse 

comércio após a introdução do imposto é uma das razões pelas quais o crescimento caiu 

tão acentuadamente e, portanto, é considerado um efeito temporário. 

A atividade de atacado no primeiro trimestre deste ano contraiu 7,4% no ano, mesmo 

com as vendas no retalho crescendo 1,8%, em parte devido a um inverno ameno. E o 

estado desacelerou as compras de defesa, que agora estão incluídas no cálculo do PIB, à 

medida que a Rússia começa a encerrar seu programa de modernização militar. 

E, finalmente, a renda real está estagnada e espera-se que continue assim em 2019, pois 

o governo não tem planos de distribuir mais dinheiro ao público por meio de novos 

benefícios ou aumentos de salários do setor público. Em 2018, a renda real dos russos 

caiu 0,2% em comparação com 2017 e 8,3% em comparação com 2013, de acordo com o 

Serviço Federal de Estatística do Estado. O Ministério do Desenvolvimento Económico 

prevê que este ano haverá o primeiro aumento da renda disponível real da população em 

cinco anos, que aumentará 1% em 2019, de acordo com a previsão oficial. 

"A renda disponível real da população no primeiro trimestre de 2019 diminuiu 2,3% em 

comparação com o primeiro trimestre de 2018. Para fixar o crescimento mínimo (100,1%) 
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durante todo o ano, a renda disponível real da população deve crescer em segundo a 

quarto trimestres a uma taxa de pelo menos 1% ao trimestre, mas, para atingir o nível do 

indicador de previsão levado em consideração nos cálculos da Lei Federal nº 459-FZ 

(101%), o crescimento trimestral deve ser superior a 2% ao trimestre ", afirmou Rosstat 

em comunicado em maio. 

"Considerando as tendências atuais e o facto de que em 2019 não são esperadas novas 

medidas monetárias significativas de apoio social aos cidadãos, há riscos de manter a 

dinâmica desse indicador numa área negativa", acrescentou a agência. 

As perspetivas para a segunda metade do ano são um pouco melhores. Após vários 

trimestres de fraqueza, o crescimento salarial da Rússia provavelmente aumentará um 

pouco nos próximos meses, à medida que os salários do setor público aumentarão e as 

condições do mercado de trabalho continuarem a apertar, disse a Capital Economics em 

nota em maio. "Isso deve significar que o crescimento do PIB se mantém melhor do que o 

consenso antecipa ao longo de 2019", disse a consultoria em nota. 

O aumento do IVA também atingiu os salários, já que o aumento dos salários nominais de 

apenas 5,5% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre foi quase inteiramente 

consumido pelo aumento semelhante da inflação. 

No entanto, como o efeito inflacionário do IVA tem sido muito moderado, segundo os 

economistas da RBC, espera-se que a inflação caia rapidamente de volta à meta de 4% da 

RBC, dando um impulso de alguns pontos percentuais aos aumentos reais de salário no 

processo . 

Atualmente, a inflação é de 5,3%. Juntamente com uma forte desaceleração da produção 

industrial em março, os analistas agora esperam que a CBR melhore ainda mais os salários 

reais, cortando as taxas mais cedo do que o previsto em junho. Isso elevará o crescimento 

novamente no segundo semestre deste ano. 

O clima da população melhorou levemente, pois as expectativas de inflação entre a 

população estão caindo de mais de 9% e convergindo lentamente com a taxa real de 
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inflação. Isso deve apoiar o consumo na segunda metade do ano e também facilitará o 

corte de taxas pela CBR. 

Moda 

Depois que a União Soviética entrou em colapso e os preços do petróleo subiram, os 

russos recentemente abastados correram para pôr as mãos em bens de luxo ocidentais 

anteriormente inatingíveis. Stoleshnikov Lane tornou-se uma meca para os compradores 

que gastam mais, que esvaziam as prateleiras das lojas recém-abertas. Cartier e Louis 

Vuitton abriram suas primeiras boutiques em Moscovo em 2003 e Chanel seguiu em 

2006. No auge da economia do petróleo no início de 2010, a Rússia se tornou o quinto 

maior mercado de luxo da Europa. 

No entanto, como o acentuado declínio no preço do petróleo e as tensões com o 

Ocidente empurraram a política russa para um isolamento, a moda doméstica também 

está tendo um momento. No recente Fórum Económico Internacional, organizado pelo 

presidente russo Vladimir Putin, em São Petersburgo, a moda ficou sob os holofotes 

quando políticos, especialistas em mídia e indústria debateram a reforma da indústria de 

vestuário doméstico. Alguns players russos estão a aproveitar o momento. 

A ascensão do milénio local como consumidor com renda disponível coincidiu com o 

colapso da moeda russa em meados de 2010. O valor do rublo em relação ao dólar quase 

caiu pela metade entre 2014 e hoje, quando 63 rublos compram apenas US $ 1. Ao 

mesmo tempo, marcas internacionais lutaram com preços, a explosão global do 

streetwear entrou na Rússia, atraindo instantaneamente clientes com novos gostos. 

"A crise deu aos jovens empreendedores a oportunidade de serem competitivos em 

preço e oferta", diz Nikita Moiseenko, fundadora da Sorry, I‘m Not, uma marca de 

streetwear sediada em Moscovo. “As marcas de luxo continuaram extremamente caras. A 

high street tornou-se nosso principal concorrente ... mas nosso produto difere de um 

produzido em massa. ” 
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Marcas como a Sorry, I‘m Not, onde as vendas cresceram 60% ano a ano desde 2016, não 

competem com o luxo tradicional em preço. Os moletons e moletons de Moiseenko, por 

exemplo, são vendidos no retalho pelos baixos três dígitos. No entanto, consumidores 

russos experientes que apreciam o frescor da moda de vanguarda veem os preços como 

menos relevantes. "Os pontos de referência mudaram graças ao aumento das redes 

sociais e mudanças na definição de moda de luxo", diz Olga Karput, fundadora da loja 

conceitual KM20, com sede em Moscovo. "A fusão da moda tradicional com o streetwear 

tornou difícil diferenciar uma das outras." 

Algumas etiquetas domésticas de turismo foram influenciadas pela maneira como as 

casas de luxo supremas e tradicionais usavam suas marcas para sinalizar um sentimento 

de pertença e comunidade. Não se compra apenas um produto, mas a entrada numa 

tribo. "Realizamos festas de rua com entrada e bebidas gratuitas e vemos as pessoas se 

tornarem amigas", diz Masha Raeva, diretora de arte da Volchok, uma gravadora russa 

fundada em 2014 que rapidamente se tornou popular e recentemente se expandiu para a 

Ucrânia. A marca agora tem 50 armazenistas, contra 11 há dois anos. 

"Os clientes viajam e vêem tendências globais - sua estética é semelhante aos países 

ocidentais", diz Masha Fedorova, editora-chefe da Vogue russa. 

Obviamente, a Rússia tem as suas marcas locais que operam a preços contemporâneos e 

de luxo. Peças elaboradas de Ulyana Sergeenko são vendidas por mais de US $ 1.900 e 

são apresentadas na Paris Fashion Week. Sergeenko e Alexander Terekhov, conhecidos 

por mais de US $ 1.000 em vestidos femininos, e Alena Akhmadullina, que vende vestidos 

de coquetel e blusas caprichosas, estão entre as marcas mais populares do Aizel.ru, um 

dos principais retalhistas de comércio eletrónico do país. 

A linha de difusão da Akhmadullina aumentou 30% em relação ao ano anterior desde o 

seu lançamento, há dois anos, e a empresa prevê receita de US $ 15 milhões este ano. 

Terekhov diz que as vendas de comércio eletrónico triplicaram em 2018, com um 

crescimento de 10% em toda a empresa. No entanto, a inércia económica doméstica 

limita a capacidade dessas marcas de crescer mais rapidamente. A Euromonitor prevê 
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uma taxa de crescimento anual composta de 1,2% para a indústria de vestuário da Rússia, 

com US $ 35,5 mil milhões, até 2023, cerca da metade da média global. 

No entanto, algumas dessas marcas encontraram oportunidades de expansão para outros 

estados pós-soviéticos: a economia da Ucrânia, por exemplo, cresceu 3,3% em 2018, uma 

alta de sete anos. A maioria dos 57 estoquistas de Alexander Terekhov está localizada na 

Rússia e estados pós-soviéticos - incluindo Azerbaijão, Ucrânia e Bielorrússia - e a marca 

"vê as oportunidades no mercado local", diz Oxana Lavrentieva, proprietária do Rusmoda 

Group, holding de Terekhov. 

"É claro que queremos expandir globalmente, mas o foco atual é local", acrescenta 

Akhmadullina. 

Uma grande restrição são as regulamentações desfavoráveis de importação e exportação 

para produtos de vestuário, uma questão levantada num painel do Fórum Económico 

Internacional co-organizado por Aizel Trudel, cofundador da Aizel. A produção doméstica 

de tecidos desacelerou após o colapso da URSS, mas os tecidos importados não estão 

isentos de direitos aduaneiros. A Rússia não possui um acordo abrangente de livre 

comércio com a União Europeia, portanto, as marcas russas precisam pagar tarifas sobre 

remessas para armazenistas europeus. Além disso, as formas de declaração em constante 

mudança desviam as marcas da produção e do design. 

"Quando você produz em Moscovo, é difícil tirar a roupa da Rússia, é caro reservar um 

showroom", diz Natasha Goldenberg, diretora criativa da loja de departamentos de luxo 

Tsum. "Claro, é uma estratégia difícil." 

"É difícil estar num setor em que você não pode importar tecidos rapidamente, onde a 

documentação muda a cada estação", diz Andrey Artemov, fundador da marca de 

vanguarda Walk of Shame, que é estocada na Harvey Nichols e Galeries Lafayette e uma 

das poucas marcas de moda russas que fazem a maior parte de seus negócios 

internacionalmente. "Você não pode pagar isso como uma marca mais jovem." 
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Num país com taxas de crescimento anêmicas, é de atenção internacional que essas 

marcas precisarão se quiserem expandir localmente e no exterior. "Assim que a Ssense ou 

a Selfridges o atendem, você também recebe atenção do mercado russo", diz Sasha 

Krymova, cofundadora da consultoria Dear Progress, que trouxe 22 marcas russas para 

estoquistas internacionais como Selfridges e KaDeWe, de Berlim. 

 

15.2.– Evolução do Retalho 
 

O mercado de retalho russo deve enfrentar desafios este ano, principalmente porque o 

IVA aumentou 2% em janeiro. Alguns dos maiores retalhistas do país estão a reposicionar-

se, analisando fusões e aquisições enquanto se preparam para a próxima fase, enquanto 

a desaceleração nos novos projetos de centros comerciais ajudou os shoppings existentes 

a reduzir as taxas de vacância. 

Este mês, a cadeia de supermercados russa Lenta foi envolvida numa guerra de ofertas 

depois que a maior rival Magnit propôs a compra da retalhista para contestar um acordo 

de aquisição firmado pelo magnata do aço Alexei Mordashov. A Magnit, a segunda maior 

cadeia de supermercados da Rússia, fez uma proposta não vinculativa de compra da 

Lenta e a disputa pelo controle da terceira maior retalhista de alimentos do país ocorre 

em meio a um período de intenso fluxo corporativo, com as cadeias tradicionais sob 

pressão de concorrentes online e rivais menores e mais experientes em tecnologia. 

A oferta de Mordashov pela Lenta permitiria que o bilionário, o quarto homem mais rico 

da Rússia, combinasse os negócios com Utkonos, o maior retalhista de alimentos online 

da Rússia, de sua propriedade, numa tentativa de aumentar sua escala e poder de 

compra. 

Enquanto isso, o Dixy Group foi vinculado a uma fusão com as redes Krasnoye & Beloye e 

Bristol e, em março, os acionistas da espanhola DIA apoiaram um plano de resgate para a 

cadeia de supermercados vacilante numa votação que abre caminho para o fundo de 
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investimento do magnata russo Mikhail Fridman prosseguir com um oferta pública de 

aquisição. Fridman transformou seu X5 Retail Group no maior retalhista de alimentos da 

Rússia, com mais de 13.000 lojas. 

Essas mudanças estão redefinindo um mercado que passou por fases iniciais de 

desenvolvimento em expansão e paradas repentinas, uma vez que questões económicas 

e políticas mais amplas impactaram o retalho. 

"Agora vemos a formação de uma nova realidade", diz Tatyana Divina, diretora associada, 

vice-chefe de departamento, pesquisa da consultora Cushman & Wakefield. "O mercado 

imobiliário de retalho na Rússia passou pela fase de crescimento ativo e 'ganho de peso'. 

O mercado está próximo da maturidade. ” 

Ela cita a atividade de construção entre 0,5-0,7 milhões de metros quadrados em 2017-

2019, em oposição a 1,7-2,3 milhões de metros quadrados entre 2014-2016 como 

evidência disso. Os centros comerciais que abriram após 2014 com uma alta taxa de 

vacância estão reduzindo significativamente os vazios, diz ela, enquanto novas 

propriedades estão gradualmente a ganhar a atenção de consumidores e retalhistas. Os 

desenvolvedores concentram-se em seus portfólios existentes, em vez de em novos 

desenvolvimentos, visando aumentar os passos, atualizando conceitos e procurando 

novos formatos e abordagens. 

“F&B é um dos segmentos que mais se desenvolve ativamente, os participantes estão se 

expandindo no país e também estão a anunciar planos de expansão internacional”, diz 

Divina. "A consolidação do mercado é uma das principais tendências - grandes retalhistas 

nacionais e internacionais estão assumindo as cadeias locais ou os ativos de retalhistas 

internacionais que saem do mercado". 

Os promotores estão a focar-se em centros comerciais de bairro, em vez de grandes 

centros comerciais regionais e super-regionais. Como resultado, o tamanho médio dos 

projetos entregues ao mercado está a diminuir e a atividade está concentrada nas 
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grandes cidades, com os esquemas de vizinhança da ADG em Moscovo como um 

excelente exemplo. 

“Desde setembro de 2018, observamos uma procura crescente de ocupantes por nossos 

projetos. Nesse período, fechamos 142 negócios, e outros 164 serão fechados nas 

próximas semanas. Nosso primeiro projeto, Angara, é 91% locado e acreditamos que será 

totalmente locado pela sua abertura no 2T 2019 ”, afirma Maxim Karbasnikoff, diretor de 

retalho do grupo ADG. “Nossas equipes estão fazendo um ótimo trabalho com os 

retalhistas em potencial para criar novos formatos que se ajustem à mudança do padrão 

do consumidor e ao aumento da digitalização de nossos negócios. Também estamos 

extremamente focados em trabalhar com comunidades locais que, acreditamos, 

maximizarão o fluxo de clientes em nossos projetos. ” 

Os retalhistas estão a trabalhar para redefinir suas ofertas e seus portfólios de lojas nesse 

mercado em transformação. Um exemplo é o VostokInvest, que é o franqueado exclusivo 

Under Armour na Rússia. 

"Operamos 11 lojas com cinco lojas e preço integral em Moscovo, São Petersburgo e 

Ekaterinburg", diz o CEO Yaroslav Savin. “Nossa primeira loja foi inaugurada em outubro 

de 2017 e até o final de 2017 já existiam 10 lojas, por isso entramos no mercado de forma 

bastante agressiva e cobrimos todos os principais shoppings do país.” 

O foco é Moscovo, depois São Petersburgo e Ekaterinburg e a visão da empresa é olhar 

para cidades com um milhão e mais de populações e Savin estima que, para ser 

competitiva, qualquer grande marca esportiva deve ter entre 70-80 lojas monomarca em 

todo o mundo. país. 

“O mercado de moda esportiva em Moscovo está crescendo em comparação com o ano 

passado. Os principais shoppings das cidades regionais também estão a mostrar dinâmica 

positiva ”, diz ele. “O sportswear está crescendo especialmente como uma marca de 

estilo de vida e sim, ainda existem níveis extremamente baixos de participação esportiva 

na Rússia, em comparação com a América do Norte e a Europa, mas as pessoas que 
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ingressam no desporto e no exercício estão a aumentar de ano para ano. É por isso que a 

nossa quota do mercado deve crescer no próximo ano. " 

Em qualquer menção a marcas de relógios acessíveis hoje em dia, é impossível não 

reconhecer o domínio de Daniel Wellington, a empresa sueca que o fundador Filip 

Tysander baseou num homem que ele conheceu enquanto viajava. Wellington foi visto a 

usar um Rolex vintage com uma pulseira NATO robusta e de inspiração militar, que 

inspirou Tysander a criar sua própria linha de relógios com braceletes intercambiáveis. 

Desde a sua fundação em 2011, Daniel Wellington vendeu mais de 11 milhões de relógios 

em todo o mundo e baseou a expansão na Rússia a partir da capital Moscovo, enquanto 

também se concentra no retalho de viagens 

“Atualmente, temos quatro lojas em funcionamento, todas na região de Moscovo. 

Estamos a segmentar locais privilegiados em torno de 25 a 55 metros quadrados em 

centros comerciais com muito tráfego. Preferimos estar localizados perto de marcas de 

moda e acessórios no segmento premium ou jovem ”, afirma Louise Wintzell, gerente de 

expansão europeia. "Continuaremos em Moscovo, mas focados em garantir locais em São 

Petersburgo, Ekaterinburg, Sochi, Kazan e Novosibirsk. Queremos estar em locais 

privilegiados, com alta visibilidade e vizinhos da moda. Também estamos a olhar para o 

Cazaquistão e a Ucrânia. " 

Ela diz que o sentimento do mercado determina "decisões rápidas e diálogos diretos" e 

diz "este ano assinamos quatro locais e planejamos garantir pelo menos mais quatro". 

Enquanto isso, a marca francesa de moda feminina Jennyfer está a trabalhar com dois 

grandes players digitais, La Moda e Wildberry, na Rússia, e o diretor internacional David 

Marche diz: “A marca já é conhecida porque tínhamos cerca de 25 lojas antes da crise. 

Nosso posicionamento e nossos preços atendem muito bem ao mercado russo. ” 

Jennyfer já opera em mais de 30 países e as prioridades atuais da empresa são Espanha e 

México, além de expansão contínua em mercados como o Oriente Médio. No entanto, 

enquanto Marche diz que "a Rússia é um mercado difícil de entrar no momento", 
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também é "definitivamente um mercado em que acreditamos fortemente, estamos a 

procurar o parceiro certo e o momento certo". 

Marche acrescenta: “Eu acho que o mercado de retalho continuará sendo muito difícil, 

especialmente para os retalhistas de médio porte. Agora, não é mais hora de falar sobre o 

uso do digital, mas realmente implementá-lo de maneira eficiente. Para Jennyfer, estou 

muito otimista porque, desde agosto passado, temos acionistas novos e muito fortes 

(Guess, Veepee-Vente Privée, uma das principais empresas digitais da França e da 

Europa), que estão a pressionar-nos a reinventar a empresa com um novo 

posicionamento e um uso significativo do marketing digital ". 

Semelhante a outros canais, como retalhistas especializados em eletrónica e 

eletrodomésticos, retalhistas especializados em vestuário e calçado sofreram fortemente 

com o novo padrão de comportamento do consumidor causado pela economização. Com 

a queda da renda, a baixa segurança no emprego e a economia instável, os consumidores 

mudaram para o modo de sobrevivência e compraram apenas as necessidades imediatas, 

como mantimentos e medicamentos. 

A criação de valor percebido para os consumidores provou ser muito difícil para os 

retalhistas especializados nessas condições difíceis, principalmente devido às tentativas 

dos retalhistas de ampliar sua oferta, introduzindo roupas e calçado baratos em suas 

gamas de produtos. Isso significa que a maioria dos consumidores compra apenas com 

retalhistas de vestuário e calçado com preços muito baixos e orientados para o 

orçamento, enquanto outros retalhistas experimentam um ambiente de mercado muito 

desafiador, e a previsão é de que continuem. 

As perspetivas positivas para os retalhistas especializados em vestuário e calçado estão 

no extremo oposto do espectro de preços. Em 2017, o governo russo introduziu compras 

isentas de impostos de bens de luxo, na tentativa de capitalizar o rublo fraco e o 

consequente interesse de consumidores ricos de outros países - principalmente a China, 

onde os bens de luxo permanecem proibitivamente altamente tributados. 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
   

 

439 

CENÁRIO COMPETITIVO 

A FRAGMENTAÇÃO EXTREMA CONTINUA A CARACTERIZAR O CANAL 

Com o sucesso dos retalhistas de menor preço e de luxo, ajudados por compradores 

internacionais, vestuário e calçado continua sendo um canal significativamente 

fragmentado, com apenas cinco participantes com mais de 2% de participação de valor 

em 2018. No entanto, a participação dos jogadores pequenos caíram ligeiramente em 

2018. 

Em 2018, o desempenho de marcas internacionais com nomes fortes, como as marcas 

Springfield, Women's Secret, H&M e Grupo Inditex, como Zara e Stradivarius, registou 

crescimento de vendas acima da média do canal, o que demonstra que sua estratégia de 

investimento cuidadoso e conservador no mercado russo valeu a pena. No passado, esses 

retalhistas eram céticos em relação ao desenvolvimento de roupas e calçado no país. 

A marca Kari assumiu a liderança da Gloria Jeans & Gee Jay em 2018. Observou um rápido 

crescimento desde o início do período da revisão, passando do 40º para o primeiro lugar 

em apenas cinco anos. 

Comércio eletrónico 

O retalhista de moda online Wildberries.ru é o número um numa lista de sites de 

comércio eletrónico russos classificados por volume de vendas, número de pedidos e 

valor médio dos pedidos. Assim como em 2016 e 2017, o site de moda lidera as fileiras. 

A agência de pesquisa Data Insight classificou os sites de comércio eletrónico russo e 

excluiu os mercados, de modo que o AliExpress, por exemplo, não pode ser encontrado 

na lista. 

O Wildberries também é maior em termos de tráfego. Com uma receita de mais de 1,5 

mil milhões de euros, o Wildberries é o número um absoluto, muito à frente dos outros 

jogadores da lista. A Internet Retailer descobriu que a retalhista de moda russa também é 

a líder do país em termos de tráfego, à frente de outros grandes players de moda, como 
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Asos, H&M e Zara. Segundo a Forbes Russia, o valor do Wildberries é estimado em mais 

de 1 bilhão de euros. 

 

Top 5 das lojas online na Rússia 

O top 5 é dominado pelos retalhistas online que vendem produtos eletrónicos de 

consumo, com o Citilink em segundo lugar, o MVideo multicanal em terceiro e o MV-Shop 

em quinto. Entre eles está a loja online geral Ozon. 

Na lista, também encontramos algumas empresas de comércio eletrónico de propriedade 

do Ocidente, como Lamoda (6º lugar), Bonprix (14º) e Witt (21º). Essas duas últimas 

empresas fazem parte do principal grupo retalhista alemão Otto Group, que estava muito 

presente na Rússia, mas agora deixou parcialmente o mercado. 

A Amazon talvez não esteja na lista das 40 maiores lojas online da Rússia. Isso ocorre 

porque suas vendas a consumidores russos são muito modestas, baseadas apenas numa 

oferta internacional, pois a Amazon não possui um site dedicado na Rússia. 

 

15.3.– Perspetivas de consumo 
 

Um “lugar sagrado” nunca fica vazio. Ao decidir o que fazer em seu tempo livre, metade 

dos residentes da cidade na Rússia, sem mais delongas, irá para o centro comercial e de 

entretenimento. Recentemente, é o componente de entretenimento que atrai pessoas 

aqui - antes de tudo, famílias com crianças pequenas. Eles são os principais utilizadores 

de serviços que permitem que as crianças permaneçam nas zonas de jogo por um tempo, 

enquanto os pais fazem compras. 

 Uma grande tragédia com um grande número de vítimas ocorreu no shopping "Winter 

Cherry" em Kemerovo em abril de 2017, o que obrigou as autoridades locais em todo o 
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país a prestar atenção extra às técnicas de segurança e ao cumprimento dos inquilinos 

com todos os requisitos legislativos disponíveis e regulamentos.  

Apesar do choque geral experimentado por pessoas em todo o país, a barreira psicológica 

para visitar centros de compras e entretenimento foi bastante temporária - o formato é 

muito popular entre as pessoas e as autoridades estão interessadas em preservar os 

fluxos, pois os russos não apenas passam muito tempo lá de tempo, mas deixe grandes 

somas de dinheiro. Grandes centros comerciais geralmente são construídos em centros 

regionais ou grandes cidades, e essas “ilhas das férias da vida” cintilantes recolhem o 

fluxo de consumidores não apenas de uma cidade, mas também atraem moradores da 

periferia, de vilarejos vizinhos e pequenas cidades.  

No final de 2014, um mega-shopping “Aviapark” foi inaugurado em Moscovo, que na 

época se tornou o maior da Europa. Mas depois de apenas dois anos, a "guirlanda do 

líder" foi para a cidade de Samara, onde apareceu um mega-shopping "Gudok", que 

ultrapassou o "Aviapark". Atualmente, gigantes do comércio e do entretenimento 

existem não apenas na parte europeia da Rússia, mas além dos Urais - em Ecaterimburgo, 

Chelyabinsk, Ufa, Barnaul e Novosibirsk. 

Mães renovadas 

Em 2017, a taxa de natalidade na Rússia caiu 11% e Rosstat prevê um novo declínio na 

taxa de natalidade no médio prazo. Portanto, para as marcas de produtos para crianças, 

todas as crianças e todas as mães se tornam cada vez mais valiosas, e entender as mães 

modernas será a chave para o desenvolvimento da marca num ambiente altamente 

competitivo.  

Para a Rússia, assim como para o mundo como um todo, há uma tendência de longo 

prazo de aumentar a idade do casamento e aumentar a idade de nascimento do primeiro 

filho. A proporção de mães que consideram que a idade mais adequada para o 

nascimento do primeiro filho é de até 24 anos (48%) está em declínio constante e a 
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proporção de mães que preferem o nascimento do primeiro filho com 25 anos ou mais 

está a crescer. 

O aumento na idade de nascimento do primeiro filho muda radicalmente o retrato 

psicológico da jovem mãe. Para a grande maioria das mães, a maternidade é um passo 

consciente (84%). Eles se preparam para a maternidade, participam de cursos, leem 

atentamente fóruns para mães, artigos e outras fontes de informação. Como condições 

importantes para o nascimento de um filho, as mães russas consideram o casamento 

(54%) e a prontidão moral e psicológica para essa etapa (36%). No momento em que o 

bebê nasce, sua mãe já tem educação e começou a fazer carreira. Pais jovens tornam-se 

mais maduros. Portanto, a família jovem e moderna é muito mais independente 

financeiramente e psicologicamente do que era antes. 

As crianças russas modernas são caracterizadas pela socialização económica precoce. Já 

na idade pré-escolar, as crianças têm dinheiro de bolso, que podem gastar por conta 

própria. Na maioria das vezes, as crianças gastam dinheiro em lanches, confeitos e 

bebidas. Desde a idade escolar, as crianças já usam carteiras eletrónicas e fazem compras 

independentes online. As crianças se adaptam facilmente ao dinheiro eletrónico - 8% das 

crianças de 7 a 15 anos têm seu próprio cartão bancário, 14% possuem uma carteira 

eletrónica13. Isso abre oportunidades para os bancos apresentarem serviços financeiros 

às crianças muito antes de receberem seu primeiro salário. 

 

15.4.– Preferências de moda 
 

Segundo, um estudo de mercado fornece à consultoria RBK, uma percentagem 

consideravelmente maior de mulheres do que homens, de acordo com suas 

possibilidades, segue as tendências da moda. Os homens, no entanto, preferem conforto 

e estilo clássico para se vestir de acordo com as últimas tendências. 
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Durante a crise, os consumidores reduziram suas compras, principalmente no segmento 

alto. Em ordem de prioridades em suas decisões de compra, eles eram o preço, o quão 

lisonjeiro é a figura, o conforto, o design e a qualidade dos materiais. 

Destes, o fator determinante permanece o preço, com 74% dos entrevistados a dar-lhe 

prioridade (especialmente no segmento de idade entre 18 e 24 anos, onde eles têm 

orçamentos muito pequenos). Esse fator é seguido de perto pela forma como favorece a 

peça, que eles escolhem até 62% dos entrevistados. O conforto, mesmo quando 

prevalece mais para homens do que para mulheres, é decisivo para 60% dos 

entrevistados: o design para 53% e, finalmente, a qualidade dos materiais para 40%. 

Na maioria das vezes, os russos compram roupas para crianças todos os dias, já que o uso 

constante leva ao desgaste. Além disso, à medida que as crianças crescem, a frequência 

de compra é maior se a compararmos com a frequência de compra de roupas para 

adultos. 

O vestuário infantil mais usado, como aconteceu no ano passado, foi o macacão. Os pais 

compraram uma média de 6,5 por ano. Bodysuits e camisolas, de manga curta e longa, 

eram comprados com menos frequência, 4,5 e 4,3 vezes ao ano. O restante das peças de 

vestuário é comprado em média 3,7 vezes ao ano. 

Os itens que são comprados com menos frequência são os de inverno, como corta-vento 

e casacos leves, que são comprados apenas uma vez por ano. 




