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RESUMO 
EXECUTIVO

KEY ISSUE

A COVID-19 acelerou a necessidade da 
transformação digital, ao mesmo tempo que 
potenciou, sem precedentes, o desenvolvimento 
das tecnologias exponenciais. A unidade Deep 
Digital Business da LLYC nasceu com a vocação de 
ajudar as empresas na sua viagem de evolução 
digital com foco nas tecnologias exponenciais 
para transformar o seu modelo de negócio e/
ou encontrar soluções para os seus problemas 
a uma velocidade maior e de forma mais 
inovadora. Para tal, foi desenvolvido um estudo 
que fornece um quadro de trabalho claro para 
alcançar objetivos de negócios concretos no seu 
processo de transformação digital.

METODOLOGIA

A consulta foi realizada através de um inquérito 
feito por videochamadas e correio eletrónico 
a mais de 200 executivos de Marketing e 
Comunicação de grandes empresas pertencentes 
a 16 indústrias e 12 países da Europa e da 
América: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, 
Equador, Espanha, EUA, México, Panamá, Peru, 
Portugal, República Dominicana.

SOLUÇÃO

Ao cruzar a autoperceção dos inquiridos com 
o modelo de Deep Digital Business da LLYC, 
cada empresa foi colocada numa das 4 fases da 
matriz de Deep Digital Business:

1. Digital Being

2. Digital Optimization

3. Digital Data Driven

4. Deep Digital
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AVALIAÇÃO LLYC
SOBRE A

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DOS
INQUIRIDOS

A PERCEÇÃO
DOS INQUIRIDOS

QUANTO AO
SEU NÍVEL DE

DIGITALIZAÇÃO

33%
DIGITAL
DATA DRIVEN

10,8%
DEEP
DIGITAL

34%
DIGITAL

BEING

22,2%
DIGITAL

OPTIMIZATION

31,3%
AVANÇADO

10,4%
ESPECIALISTA

10,9%
INICIAL

47,3%
INTERMÉDIO

DIGITALIZAÇÃO NÃO É 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

FINDING 1

As empresas perspetivam-se como avançadas nas suas práticas de digitalização, esquecendo 
a verdadeira transformação digital que o deep digital journey implica, ligado a processos mais 
complexos de transformação cultural.

De acordo com o resultado global do estudo, que 
analisa não só a digitalização, mas sobretudo 
a transformação digital nos departamentos 
de comunicação e de marketing, 34 % das 
empresas desenvolvem práticas próprias 
da fase mais inicial da transformação 
digital e 22 % situam-se no segundo nível. 
Adicionalmente, apenas 10 % estão na fase 
mais avançada: Deep Digital. 

Em termos da sua autoperceção, apesar da 
aceleração da digitalização que aconteceu 
nos últimos dois anos e que foi realizada em 
processos, ferramentas e formas de comunicar, 
58 % das empresas percebem que ainda não 
chegaram a meio da viagem (situando-se ainda 
a um nível inicial ou intermédio).
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18,2%
1% - 10%

4,5%
0%

4,5%
10% - 20%

NEGÓCIO GERADO
ATRAVÉS DE

CANAIS DIGITAIS

72,7%
MAIS DE 20%

12,4%
INICIAL

6,4%
NÃO SEI/
NÃO SE APLICA

31,2%
INTERMÉDIO

38,6%
AVANÇADO

11,4%
ESPECIALISTA

ASSOCIAÇÃO
CAMPANHAS COM
BUSINESS GOALS

UTILIZAÇÃO DE
FIRST PARTY DATA

POR PARTE
DAS EMPRESAS

30%
NÃO SEI/
NÃO SE APLICA

22,2%
INICIAL

28,1%
INTERMÉDIO

14,8%
AVANÇADO

4,9%
ESPECIALISTA

AS EMPRESAS COM MAIOR 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL GERAM MAIS 
NEGÓCIOS ATRAVÉS DE CANAIS DIGITAIS

FINDING 2

73 % das empresas que estão na fase Deep 
Digital geram mais de 20 % do seu negócio em 
canais digitais.

Além disso, 50 % das empresas asseguram 
associar as suas campanhas de marketing e 
comunicação aos seus objetivos de negócio 
(avançado e especialista).

Contudo, apenas 5 % dos inquiridos fazem um 
uso especializado dos first party data1, o que é 
notável, dado que se trata de um valioso recurso de 
informação que deveria ser utilizado nas estratégias 
de Comunicação e Marketing e nos objetivos de 
negócios. 

[1] First Party Data (dados de origem): informação que uma empresa recolhe dos seus clientes, visitantes do site e utilizadores da aplicação durante as suas 
interações com os seus produtos e serviços. Para serem considerada dados de origem, a informação deve ser recolhida nos próprios sites da empresa/marca, 
aplicações, lojas físicas ou noutras situações em que as pessoas tenham interagido diretamente com os seus produtos e serviços.
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A MAIORIA DAS EMPRESAS NÃO SÃO 
“PEOPLE CENTERED”

FINDING 3

57 % das empresas focam-se mais em si próprias do que nas pessoas (clientes, empregados e 
stakeholders).

De acordo com diversas variáveis, como:

1. O tipo de dados que as empresas 
monitorizam.

2. Os perfis envolvidos na estratégia digital.

3. Os canais digitais utilizados.

4. A perceção que têm do nível de digitalização 
dos seus stakeholders.

15,8%
TERRITÓRIOS DE CONVERSAÇÃO
(TEMÁTICAS)

4,4%
PERFIS INFLUENTES

22,7%
COMUNIDADES DE INTERESSE

(CLIENTES, EMPREGADOS, SOCIAL, POLÍTICOS,
INVESTIDORES, CONCORRÊNCIA...)

57,1%
A MINHA MARCA

O QUE
AS EMPRESAS
MONITORIZAM

Pode-se inferir que as 
empresas dão prioridade 
à comunicação da 
sua marca e dos seus 
produtos, e não têm 
uma estratégia “people 
centered”.



Deep Digital Journey

6

MAIS ALTOS MAIS BAIXOS

7,46%

1%

2,49%

10,95%

12,94%

0%

1%

2%

3%

0%

110 9 2 3

5%

10%

15%

GRAUS DE AUTOMATIZAÇÃO
NA COMUNICAÇÃO

31,3%
AVANÇADO

10,4%
ESPECIALISTA

NÍVEL DE
DIGITALIZAÇÃO

EMPRESA

10,9%
INICIAL

47,3%
INTERMÉDIO

26,9%
AVANÇADO

NÍVEL DE
DIGITALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO

35,2%
ESPECIALISTA

14,9%
INICIAL

23%
INTERMÉDIO

OS DEPARTAMENTOS DE MK E COM 
AINDA TÊM UM LONGO CAMINHO 
A PERCORRER

FINDING 4

Apesar de a maioria dos Dircoms e CMO 
inquiridos afirmarem que os seus departamentos 
estão mais digitalizados do que a sua empresa 
em geral, continuam a ter carências na hora de 
transformar digitalmente o seu trabalho: 73 % 

das equipas de comunicação e marketing não 
utilizam modelos de IA nas suas campanhas e 
só 5 % estão muito satisfeitas com a recolha, 
ferramentas e análises de dados do seu 
departamento. 

Por outro lado, apenas 3,5 % asseguram ter 
a comunicação com os seus stakeholders 
automatizada, perdendo, assim, tanto a 
possibilidade de estabelecer relações a 
longo prazo como de lhes oferecer conteúdo 
personalizado para satisfazer as suas 
necessidades. Todos estes dados demonstram 
que ainda há um longo caminho a percorrer.
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RECOMENDAÇÕES

A falta de um processo cultural de 
transformação digital autêntico que envolve 
o deep digital journey impede a maximização da 
geração de negócios digitais nas empresas.

As empresas e instituições precisam de 
mudar o foco de atenção de si próprias para 
as pessoas (people centered). A transformação 
digital não afeta apenas as empresas e os seus 
processos de digitalização. Na sequência da 
pandemia, esta transformação teve impacto na 
vida quotidiana de todas as pessoas, e na sua 
relação com o uso da tecnologia. Um processo 
que acelerou no último ano, o que deveria 
ter acontecido nos próximos 3 ou 5 anos. 
As empresas não podem esquecer nas suas 
estratégias de comunicação, marketing e/ou 
branding.

As empresas ainda não entendem o valor da 
exploração dos seus próprios dados (First 
Party Data) aplicados às áreas de marketing 
e comunicação num contexto em que o 
desaparecimento dos cookies (Third Party Data) 
marcará um antes e um depois na eficácia das 
suas ações de publicidade e comunicação.

Existe uma oportunidade única de 
crescimento para os departamentos de 
Marketing e Comunicação que não está a 
ser aproveitada. Digitalizar os seus processos 
para alcançar uma posição de destaque na 
sua viagem rumo à transformação digital e 
integração dos dados para a sua posterior 
exploração e ativação através de campanhas 
de marketing e comunicação. Em resumo, 
liderar a automatização da comunicação com os 
stakeholders para melhorar a sua relação e os 
seus resultados de negócios.
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As diferentes organizações tiveram de responder 
de imediato à aceleração digital provocada pela 
COVID 19, otimizando capacidades técnicas, 
automatizando processos internos e externos 
e implementando novas ferramentas e 
soluções digitais. No entanto, “uma verdadeira 
transformação requer mais do que apenas 
novas tecnologias. Requer uma visão 
estratégica e um compromisso por parte 
das altas instâncias da organização para 
repensar e reorganizar os três principais 
atributos da empresa moderna: a sua 
cultura, os seus processos e a sua tecnologia. 
Qualquer líder empresarial eficaz dir-lhe-á 
que introduzir uma nova tecnologia é a parte 
mais fácil; são as mudanças na cultura e nos 
processos que podem frustrar o progresso da 
transformação.”2

Esta transformação também se foca na forma 
como as empresas gerem a sua comunicação e 
o seu marketing, áreas que estão a incorporar 

rapidamente o equipamento, a tecnologia, os 
processos e as técnicas próprias da inovação a 
que estamos a assistir.

Através de um inquérito, elaborado pela área 
Deep Digital Business da LLYC, tentamos 
descobrir em que fase se encontram as empresas 
na jornada que a transformação digital implica. 

DIGITAL DIGITALIZAÇÃO NÃO É TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Cada fase desta 
transformação tem as 
suas características 
e necessidades 
específicas. 
É importante saber como 
gerir cada nível para 
evoluir para o seguinte.

[2] https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-harvard-business-review-digital-transformation-pulse-survey-f14828-201901-es.pdf

INTRODUÇÃO 
A transformação digital é um tema que está no centro das conversas dos conselhos de administração e 
comités de direção das empresas há muito tempo, independentemente da geografia, do tamanho ou do 
setor das mesmas. A aceleração provocada pela pandemia estimulou ainda o sentido de urgência a todos 
os níveis das organizações.
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12 PAÍSES

16 INDÚSTRIAS

199 GRANDES EMPRESAS

203 EXECUTIVOS

NA EUROPA E AMÉRICA

DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INQUIRIDOS

FICHA TÉCNICA DO RELATÓRIO
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
DO ESTUDO
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A principal preocupação por detrás deste estudo 
foi a vontade de conhecer melhor o mercado que 
enfrentamos e no qual os nossos clientes estão 
imersos.

O relatório baseia-se nos resultados de um 
inquérito realizado a mais de 200 executivos de 
marketing e comunicação de grandes empresas 
de diferentes partes do mundo. O questionário 
incluía tanto perguntas de autoperceção (quão 

avançada digitalmente está a sua empresa) 
como perguntas específicas sobre ferramentas 
ou processos implementados nas empresas para 
contrastar esta abordagem inicial.

Para isso, foi criada uma categorização em 4 
fases que vão desde a atividade mínima da marca 
no ambiente digital até à evolução máxima que 
uma empresa pode alcançar na automatização 
dos seus processos e na transformação digital. 

De acordo com as suas respostas, foram criadas escalas numéricas que colocam os inquiridos em algum 
ponto do Digital Journey.

1. EM QUE FASE DA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL SE ENCONTRAM AS EMPRESAS

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO

N
ÍV

E
L 

D
E

 D
IG

IT
A

LI
ZA

Ç
Ã

O

NÍVEL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Digital Being

Desenvolvimento da 
identidade, da presença e 
da atividade mínima da 
marca no ambiente digital.

Digital Optimization

Fase de melhoria para 
afinar as ferramentas e os 
processos digitais.

Digital Data Driven

MATRIZ DE DIGITAL JOURNEY

Adaptação ao ambiente 
digital das atividades de 
Comunicação, Marketing e 
Assuntos Públicos da 
marca, incluindo recursos, 
processos, plataformas, etc.

Deep Digital

Evolução máxima da 
digitalização, operando já 
com uma visão, 
planificação e execução 
completamente digitais.
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A partir daí, foram extraídos importantes insights que se cruzaram com as 4 etapas do Digital Journey. 

Como se pode ver no gráfico, segundo a 
avaliação, mais de 34 % das empresas 
inquiridas estão no nível inicial de 
digitalização e apenas 10 % atingiram o nível 
mais alto. 

Embora 41 % dos inquiridos se considerem 
avançados ou especialistas, 58 % das 
empresas consideram que não estão sequer a 
meio do percurso da sua transformação digital 
(estando ainda a um nível inicial ou intermédio). 

Assim, estão efetivamente na base do Deep 
Digital Journey.

Esta disparidade de perceção reside, 
principalmente, na diferença entre digitalização e 
transformação digital. Como vimos, 
a digitalização é a adoção de determinados 
processos tecnológicos que não se refletem 
necessariamente numa transformação digital 
da sua cultura, do seu modelo de negócio, 
modelo de relação ou uso dos dados.

Com o objetivo de considerar a sua autoperceção, 
o inquérito incluiu orientações como:

• Avalie o nível de digitalização da sua 
empresa, do seu departamento, dos seus 
stakeholders e da sua concorrência.

• Avalie o grau de automatização na 
comunicação com os seus stakeholders.

• Indique o seu nível de satisfação com a 
recolha, as ferramentas e as análises de 
dados na sua área.

2. A PERCEÇÃO DOS EXECUTIVOS 
NÃO CORRESPONDE À FASE DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
DAS SUAS EMPRESAS

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO

AVALIAÇÃO LLYC
SOBRE A

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DOS
INQUIRIDOS

A PERCEÇÃO
DOS INQUIRIDOS

QUANTO AO
SEU NÍVEL DE

DIGITALIZAÇÃO

33%
DIGITAL
DATA DRIVEN

10,8%
DEEP
DIGITAL

34%
DIGITAL

BEING

22,2%
DIGITAL

OPTIMIZATION

31,3%
AVANÇADO

10,4%
ESPECIALISTA

10,9%
INICIAL

47,3%
INTERMÉDIO

O apelo à ação para 
os inquiridos foi a 
seguinte pergunta: 
Como vê a sua 
empresa em temas de 
transformação digital?
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UTILIZAÇÃO DE
FIRST PARTY DATA

POR PARTE
DAS EMPRESAS

30%
NÃO SEI/
NÃO SE APLICA

22,2%
INICIAL

28,1%
INTERMÉDIO

14,8%
AVANÇADO

4,9%
ESPECIALISTA

Ao responder às perguntas do inquérito, as empresas manifestaram alguma automatização de 
processos ou implementação de ferramentas digitais que não estavam necessariamente refletidas 
nas suas estratégias de negócios, de marketing e comunicação. Eis as principais nuances: 

57,4%
NÃO

MODELOS DE IA
NAS SUAS

CAMPANHAS DE
BRANDING E

PERFORMANCE

15,8%
NÃO SEI/

NÃO SE APLICA

26,7%
SIM

DADOS DE MARKETING E
COMUNICAÇÃO NA NUVEM

45,81%

35,96%

18,23%
NÃO SEI/

NÃO SE
APLICA

NÃO

SIM

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Uma das vantagens fundamentais da gestão dos 
dados na nuvem é a flexibilidade e a possibilidade 
de cruzar variáveis, acumular históricos e 
desenvolver modelos preditivos que nos ajudem 
a definir melhor segmentações, reduzir os custos 
de captação e aumentar o nosso alcance. 

45 % das empresas inquiridas afirmam utilizar 
os seus dados de marketing e comunicação na 
nuvem para ativar as suas estratégias e tomar 
decisões, mas apenas 26 % desenvolvem 
modelos de Inteligência Artificial, que lhes 
permitam maximizar estes resultados.

Dados na nuvem, sim; modelos de inteligência artificial, não

Uso reduzido do First Party Data

Embora 43 % dos inquiridos considerem o 
seu grau de digitalização avançado ou muito 
avançado, apenas 20 % fazem um uso 
avançado ou especialista do first party 
data nas suas estratégias de comunicação, 
branding e performance.
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10,8%
0%

39,9%
1% - 10%

19,7%
10% - 20%

29,6%
MAIS DE 20%

NEGÓCIO
GERADO

ATRAVÉS DE
CANAIS DIGITAIS

NÍVEL DE
TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL

10,8%
DEEP
DIGITAL

34%
DIGITAL

BEING

33%
DIGITAL
DATA DRIVEN

22,2%
DIGITAL

OPTIMIZATION

Negócio em canais digitais

29 % das empresas inquiridas geram mais de 20 % do seu negócio em canais digitais, mas apenas 1 em 
cada 10 está no mais alto nível de transformação digital (Deep Digital).

Assim, observamos que, apesar de os canais digitais serem um fator muito importante na estratégia 
de negócios, o grau de transformação digital destas empresas ainda não acompanha essas 
necessidades do negócio.

MAIS ALTOS MAIS BAIXOS

7,46%

1%

2,49%

10,95%

12,94%

0%

1%

2%

3%

0%

110 9 2 3

5%

10%

15%

GRAUS DE AUTOMATIZAÇÃO
NA COMUNICAÇÃO

Digitalização vs. automatização 
na comunicação

Embora 43 % dos inquiridos considerem o 
seu nível de digitalização avançado ou muito 
avançado, apenas 3,5 % consideram o seu grau 
de automatização na comunicação com os 
seus stakeholders avançado.
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De acordo com um estudo da We Are Social e 
da Hootsuite, no final de 2020 (o chamado “ano 
digital”), o número de utilizadores da Internet no 
mundo já tinha atingido os 4,66 mil milhões de 
pessoas, o que representa 59,5 % da população 
(7,83 mil milhões de pessoas). Paralelamente, o 
número de internautas nas Redes Sociais atingiu 
4,2 mil milhões, ou seja, 53,6 % da população 
mundial.

É contraditório que, enquanto a base de 
utilizadores na Internet continua a crescer, 
o estudo Deep Digital Journey contenha 
indicadores que nos mostram que as empresas 
continuam a focar-se nelas próprias e não nos 
seus stakeholders, protagonistas dos seus 
negócios e base do seu êxito.

Assim o demonstra o dado da perceção que 
as empresas têm do grau de digitalização dos 
stakeholders: mais de 60 % das empresas 
consideram que os seus stakeholders têm um 
baixo nível de digitalização.

NÍVEL DE
DIGITALIZAÇÃO DE

STAKEHOLDERS

3. NEM CUSTOMER NEM PEOPLE CENTERED
PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO



16

Deep Digital Journey

CANAIS MAIS UTILIZADOS PARA COMUNICAR COM AS PARTES INTERESSADAS

49,25%

41,79%

3,98%

2,49%

2,49%

WEBS E REDES
CORPORATIVAS

TODOS OS ANTERIORES

LÍDERES DE OPINIÃO/
INFLUENCERS

CANAIS VERTICAIS

EVENTOS VIRTUAIS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12,8%
EMPREGADOS
DA EMPRESA

28,6%
ATRAVÉS
DE TODOS OS
STAKEHOLDERS
(ATIVISMO CORPORATIVO)

41,9%
PERFIS

CORPORATIVOS
DA MARCA

16,7%
LÍDERES

DA EMPRESA

PERFIS
ENVOLVIDOS

Os perfis corporativos das empresas são os mais 
desenvolvidos no ecossistema digital (41,9 %). 
E algumas das marcas estão um passo mais à 
frente, focando-se na humanização das mesmas 
através do envolvimento dos perfis dos seus 
líderes (16,7 %). Em suma, 58 % dos canais 
concentram-se na marca e nos seus líderes.

No entanto, apenas 12,8 % envolvem os seus 
empregados da empresa. Isto é paradoxal 
quando considerada a importância para 
as empresas dos seus empregados, o seu 
sentido de pertença e a oportunidade de se 
tornarem embaixadores da marca se estiverem 
comprometidos com os valores da organização. 

Trabalhar o “employee advocacy” permite 
aumentar a capacidade de divulgação das 
mensagens corporativas, a credibilidade e solidez 

das mesmas, bem como gerar mais engagement 
e atração para outros profissionais e empresas 
do setor.

Apenas 58 % das empresas utilizam canais além da web e das redes corporativas. Os restantes 42 % dependem 
exclusivamente destes dois canais digitais para comunicar com os seus stakeholders no ambiente digital.

Perfis envolvidos nas estratégias digitais

Os canais digitais utilizados

Esta falta de uma estratégia “customer & people centered” também se manifesta através das 
diferentes ações que as empresas afirmam levar a cabo:
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15,8%
TERRITÓRIOS

DE CONVERSAÇÃO
(TEMÁTICAS)

4,4%
PERFIS

INFLUENTES

O QUE
AS EMPRESAS
MONITORIZAM

57,1%
A MINHA MARCA

22,7%
COMUNIDADES
DE INTERESSE
(CLIENTES,
EMPREGADOS,
SOCIAL, POLÍTICOS,
INVESTIDORES,
CONCORRÊNCIA...)

Os inquiridos dizem que monitorizam todos os 
tipos de dados da empresa. Contudo, o foco 
centra-se (80 %) em dados gerais relacionados com 
cobertura, reputação, conversão ou engagement/
conversação e não se focam em dados que 
lhes permitem conhecer aprofundadamente 
os seus consumidores (“todos os anteriores 
por buyer persona’) ou, de um modo geral, os 
seus stakeholders (“todos os anteriores por 
stakeholders”).

Deste modo, não exploram a personalização 
nem a contextualização dos dados para 
melhorar a interlocução e os resultados.

Da mesma forma, apenas 43 % das empresas 
monitorizam para além da sua própria marca, 
noutros aspetos tais como as comunidades de 
interesse, os territórios/temas de conversa ou os 
perfis influentes no seu âmbito de atuação.

Tipo de dados e foco da monitorização

TIPOS DE DADOS MONITORIZADOS PELAS EMPRESAS

35,32%

13,43%

11,44%

10,95%

9,45%

8,46%

7,46%

4,48%

CONVERSÃO

TODOS OS DADOS

TODOS OS DADOS
POR STAKEHOLDER

TODOS OS DADOS
POR BUYER PERSONA

ENGAGEMENT
OU CONVERSAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

COBERTURA

REPUTAÇÃO

0% 10% 15% 25%5% 20% 30% 35% 40%
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Além de consultar a perceção dos inquiridos 
sobre o nível de digitalização das suas empresas, 
também foram questionados sobre o grau de 
digitalização dos seus próprios departamentos, 
sendo estas áreas-chave na mudança cultural 
para a transformação digital.

Apesar de 62 % dos inquiridos declararem que o 
seu nível de digitalização é alto ou muito alto:

• Apenas 5 % dos inquiridos se mostraram 
satisfeitos com a recolha, as ferramentas e 
análises de dados que realizam.

• Apenas 3,5 % garantem ter a comunicação 
com os seus stakeholders automatizada.

• E apenas 26 % desenvolvem modelos de 
Inteligência Artificial para aplicar às suas 
campanhas de comunicação, marketing, 
branding ou performance.

4. O PAPEL DO MARKETING E DA 
COMUNICAÇÃO NA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO

26,9%
AVANÇADO

NÍVEL DE
DIGITALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO

35,2%
ESPECIALISTA

14,9%
INICIAL

23%
INTERMÉDIO

OS NÍVEIS MAIS ALTOS DE SATISFAÇÃO
DAS EMPRESAS COM A SUA
ANÁLISE DE DADOS

1%

3,98%9

10

0% 1% 2% 3% 4%
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Deep Digital Journey

O setor do Turismo e Lazer (companhias 
aéreas, plataformas de viagens, empresas de 
entretenimento) é o mais bem posicionado na 
escala do Deep Digital Journey: 30 % é o mais 
bem posicionado na escala do Deep Digital Journey.

Seguem-se os setores de Tecnologia e 
Telecomunicações e de Consultoria e Serviços 
Jurídicos, com quase 20 % na fase mais 
avançada.

Os setores que se seguem (com uma percentagem 
menor na fase mais avançada e, ao mesmo 
tempo, uma grande percentagem na fase inicial) 
são: Energia e Exploração Mineira; Serviços 
Financeiros; Transporte, Logística e Automóvel; 
Imobiliário e Construção; e Grande Consumo.

Por último, Farma, o Setor Público e os Serviços 
Industriais não têm nenhuma empresa na 
fase mais avançada; e a sua percentagem nas 
duas fases iniciais excede 50 %, 60 % e 70 %, 
respetivamente.

5. ANÁLISE POR SETORES E INDÚSTRIAS
PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO

TRANSPORTES, LOGÍSTICA
E AUTOMÓVEL

GRANDE CONSUMO

FARMA

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

SETOR PÚBLICO

ENERGIA E
EXPLORAÇÃO MINEIRA

SERVIÇOS FINANCEIROS

IMOBILIÁRIO
E CONSTRUÇÃO

TURISMO E LAZER

TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES

CONSULTORIA E
SERVIÇOS JURÍDICOS

0% 20% 30% 50%10% 40% 60% 70% 80% 90% 100%

Digital Being Digital Optimization Digital Data Driven Deep Digital

NÍVEL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SETORES
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Deep Digital Journey

Ibo Sanz. Global Senior Director de estratégia Deep Digital 
Business na LLYC

Bachelor of Business Administration pela Rotterdam Business 
School, tem uma certificação pela Universidade de Helsínquia 
em AI Elements, e conta com uma longa carreira em 
desenvolvimento de negócios no setor das Telecomunicações 
de grandes multinacionais. Durante os seus 8 anos na 
Telefónica, impulsionou a proposta de conteúdos do grupo 
e participou no processo de mudança do modelo de negócio 
de voz para dados. Nos 11 anos em que esteve na Vodafone, 
liderou a integração de soluções e plataformas tecnológicas 
nos serviços de m-commerce dirigidos à sua base de clientes. 
Destacamos também a sua passagem pela consultora Gartner, 
onde trabalhou na análise do impacto da inovação tecnológica 
na demonstração de resultados de muitas empresas.

isanz@llorenteycuenca.com

Imma Haro. Diretor Sênior de Deep Digital Business e 
Consumer Engagement na LLYC

Especializada em marketing e comunicação de marca, com 
mais de 20 anos de experiência no mundo da publicidade, do 
marketing e da comunicação digital. Desenvolveu boa parte da 
sua carreira profissional no Grupo Havas, nos últimos 10 anos 
como Diretora-geral da Havas Creative Barcelona, a empresa 
do grupo Havas dedicada à Publicidade, Comunicação Digital, 
Social Media e PR. Anteriormente, ocupou outras funções 
na área digital do Grupo Havas, em Barcelona. Previamente, 
trabalhou como Diretora de Fidelização e Serviços Interativos 
da Federação Espanhola de Marketing Direto e Comércio 
Eletrónico. Implementou também um intenso trabalho como 
investigadora e docente na Universidade Autónoma de 
Barcelona, no âmbito da interatividade, dos novos meios e 
novos consumidores.

Licenciada em Ciências da Informação, tem o Mestrado em 
Novas Tecnologias pela Universidade Autónoma de Barcelona 
e tem uma vasta formação de pós-graduação em Mindset 
Digital e liderança e inovação pelo IESE, pelo Massachusets 
Institute of Technology e pela Universidad de Warthon, assim 
como em marketing relacional e comércio eletrónico pela ESIC.

iharo@llorenteycuenca.com

AUTORES
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Deep Digital Journey

AUTORES

Luis Manuel Nuñez Maestre. Senior Director Tech & 
Digital Strategist de Deep Digital Business na LLYC

Digital executive com mais de 12 anos de experiência a 
participar em projetos de inovação digital e consultoria em 
Espanha, Inglaterra e Irlanda. Durante a sua experiência na 
Google, contribuiu para o lançamento de inúmeras empresas 
em diversos setores tais como grande consumo, travel, media 
& entertainment e eCommerce. Atualmente, lidera as equipas 
das áreas de operações, tecnologia e inovação na Apache 
ajudando grandes contas como a Havaianas EMEIA e o Grupo 
Hesperia a cumprir os seus objetivos de negócio, além de 
liderar o desenvolvimento de soluções tecnológicas próprias 
para prestar serviços diferenciais apoiados em tecnologias 
exponenciais.

Professor em diferentes cursos de pós-graduação da 
Universidade Europeia de Madrid sobre Marketing e Business 
Analytics, além de colaborar em programas como mentor de 
startups.

luis@apachedigital.io
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DIREÇÃO CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Sócio Fundador e Presidente

jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero
Sócio e CEO para as Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Sócio e Chief Strategy and Innovation 
Officer

acorujo@llorenteycuenca.com

Luis Miguel Peña
Sócio e Chief Talent Officer

lmpena@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer
Sócio e Diretor-geral Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

Marta Guisasola
Chief Financial Officer

mguisasola@llorenteycuenca.com

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Diretora Corporativa

cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Diretor Jurídico & Compliance

jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Chief Technology Officer

dfernandez@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Sócio e Global Controller

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de López
Vice-presidente de Advocacy 
para a América Latina

amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPANHA E PORTUGAL

Luisa García
Sócia e CEO

lgarcia@llorenteycuenca.com 

Arturo Pinedo
Sócio e Chief Client Officer

apinedo@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Sócia e Diretora-geral

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Sócio e Diretor Sénior

oiniesta@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Jorge López Zafra
Diretor-geral

jlopez@llorenteycuenca.com 

Joan Navarro
Sócio e Vice-presidente
Relações Públicas

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Sócio e Diretor Sénior Esporte e 
Estratégia de Negócio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Sócio e Diretor Sénior Crise e Riscos

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Sócio e Diretor Sénior
Engagement

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Ana Folgueira
Sócia e Diretora Executiva  
Estúdio Criativo

afolgueira@llorenteycuenca.com 

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Lisboa

Tiago Vidal
Sócio e Diretor-geral

tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa

Tel. + 351 21 923 97 00

Jesús Moradillo
CEO

jesus@apachedigital.io

Luis Manuel Núñez
Diretor-geral US

luis@apachedigital.io

David Martín
Diretor-geral LATAM

david@apachedigital.io

Arturo Soria 97A, Planta 1
28027 Madrid
Tel. +34 911 37 57 92

Marta Aguirrezabal
Sócia Fundadora e Diretora Executiva 

marta.aguirrezabal@chinamadrid.com

Pedro Calderón
Sócio Fundador e Diretor Executivo  

pedro.calderon@chinamadrid.com

Rafa Antón
Sócio Fundador e Diretor Criativo e 
de Estratégia 

rafa.anton@chinamadrid.com

Velázquez, 94
28006 Madrid
Tel. +34 913 506 508

ESTADOS UNIDOS

Alejandro Romero
Sócio e CEO para as Américas

aromero@llorenteycuenca.com 

Juan Felipe Muñoz
CEO US

fmunoz@llorenteycuenca.com 

Erich de la Fuente
Chairman

edelafuente@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Diretor Sénior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Juan Felipe Muñoz
CEO US

fmunoz@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2125
Miami, FL 33131

Tel. +1 786 590 1000

Nueva York

Juan Felipe Muñoz
CEO US

fmunoz@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

REGIÃO NORTE

Javier Rosado
Sócio e Diretor-geral Regional

jrosado@llorenteycuenca.com

Cidade do México

Mauricio Carrandi
Diretor-geral

mcarrandi@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Diretor Sénior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Diretor-geral

mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower 
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Diretor-geral

icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7 
Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Sócio Diretor
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros oeste 
Trejos Montealegre, Escazú 
San José

Tel. +506 228 93240

Federico Isuani
Co Founder

federico.isuani@beso.agency

José Beker
Co Founder

jose.beker@beso.agency

Av. Santa Fe 505, Piso 15, 
Lomas de Santa Fe
CDMX 01219

Tel. +52 55 4000 8100

REGIÃO ANDINA

Maria Esteve
Sócia e Diretora-geral Regional

mesteve@llorenteycuenca.com

Bogotá

Marcela Arango
Diretora-geral

marango@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Diretor-geral

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Diretor-geral

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÃO SUL

Mariano Vila
Sócio e Diretor-geral Regional

mvila@llorenteycuenca.com

São Paulo

Thyago Mathias
Diretor-geral

tmathias@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Rio de Janeiro

Thyago Mathias
Diretor-geral

tmathias@llorenteycuenca.com

Rua Almirante Barroso, 81
34º andar, CEP 20031-916 
Rio de Janeiro

Buenos Aires

María Eugenia Vargas
Diretora-geral

mevargas@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Mª Soledad Camus
Sócia e CEO

scamus@llorenteycuenca.com

Marcos Sepúlveda
Diretor-geral

msepulveda@llorenteycuenca.com

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago

Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

Rodrigo Gorosterrazú
Diretor-geral Criativo

rodrigo.gorosterrazu@beso.agency

El Salvador 5635, Buenos Aires
CP. 1414 BQE, Argentina




