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INTRODUÇÃO
Se 2020 foi um ponto de viragem na digitalização 
dos negócios, acelerando exponencialmente 
a necessidade de uma transformação digital, 
2021 confirmou que as mudanças trazidas pela 
pandemia vieram para ficar.

Nestes dois anos, tomámos consciência da 
necessidade de compreender melhor as nossas 
partes interessadas por meio da recolha, do 
processamento e da análise adequada de dados, 
bem como de desenvolver novos canais de ligação 
aos nossos clientes ou de adotar e explorar 
tecnologias exponenciais para transformar os 
modelos de negócio. Em suma, fizemos grandes 
progressos na aquisição de um mindset digital 
generalizado que, de outro modo, nos teria levado 
muito mais tempo enquanto sociedade.

Neste sentido, a partir de 2022, esperam-
nos tempos emocionantes, durante os quais 
assistiremos à consolidação e à universalização 
de algumas tendências que têm vindo a surgir 
nos últimos tempos e, principalmente, a um 
grande impulso no desenvolvimento e na 
aplicação de novas tecnologias nos negócios, no 
marketing e na comunicação: a necessidade da 
digitalização já é reconhecida e compreendida, 
pelo que tenderá a evoluir a grande velocidade.

A viagem rumo à transformação digital implica 
grandes desafios e oportunidades para empresas 
e instituições, com implicações estratégicas em 
diversas frentes sobre as quais terão de tomar 
decisões cruciais, incluindo o uso de dados, a 
gestão da privacidade, a ética e o compromisso 
social, a liderança, as políticas de talentos, a 
exploração de novos canais de comunicação ou, 
naturalmente, a adoção de novas tecnologias. É 
dentro deste quadro que, a partir da unidade de 
Deep Digital Business da LLYC, identificámos as 
principais tendências que, ao longo de 2022, vão 
ser fundamentais nesta viagem.
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1. IA PARA AS  
BOAS RELAÇÕES 
De acordo com o nosso estudo Deep Digital 
Journey: a viagem para a transformação digital, 
apenas 20 % dos mais de 200 executivos 
inquiridos disseram que não olham além das 
próprias organizações ao avaliar e analisar os 
dados que recolhem. Da mesma forma, no 
âmbito das empresas, aprendemos a observar 
o impacto das coisas que fazemos e das coisas 
que nos acontecem, mas ainda não estamos 
prontos para antecipar e fazer acontecer  
tais coisas.

Para prever e fazer acontecer as coisas, temos 
de dar um passo decisivo, que consiste em ter 
uma organização centrada nas pessoas. Este é 
um desafio ímpar, pois obriga-nos a procurar 
respostas fora de um perímetro de informação 
definido e controlado, no qual as empresas têm 
evoluído com certa facilidade, e entrar num 
emaranhado de informação não estruturada que 
torna muito difícil analisar e obter insights sem a 
ajuda da tecnologia. 

A IA dá a todos aqueles que trabalham em 
marketing e comunicação a capacidade de 
olhar mais além, de compreender as realidades 
muito diferentes de cada stakeholder e de 
fornecer respostas personalizadas às diferentes 
necessidades destes graças à capacidade 
de análise de grandes volumes de dados. 
As tecnologias, como o processamento da 
linguagem natural, o reconhecimento de 
imagem ou áudio, juntamente com software de 
visualização de dados, permitem hoje estruturar, 
analisar e visualizar facilmente o modo como 
os stakeholders se auto-organizam com base 
em interesses partilhados, compreender as 
necessidades e os desafios específicos de cada 
um destes clusters e o modo de se conectarem 
com os mesmos. 

Esta é uma ferramenta extremamente poderosa 
no momento de definir as estratégias de 
marketing e o impacto potencial das nossas 
ações, pois poderá ajudar-nos a avaliar melhor 
a nossa estratégia de patrocínios, o nosso plano 
quanto a meios ou mesmo a definir melhor o que 
criar e os conteúdos para cada um dos clusters 
dos nossos stakeholders.

Simultaneamente, temos visto como a IA aumenta 
a nossa capacidade de fazer chegar este conteúdo 
personalizado a destinatários individuais por 
meio das aplicações em bots, da automação de 
marketing e das campanhas publicitárias. 

Por último, a IA está a chegar à geração de 
conteúdos, com desenvolvimentos como o 
GPT-3 a possibilitar já, na versão em inglês, 
desenvolver textos que estão próximos dos que 
um humano produziria. Veremos nos próximos 
anos como cada vez mais os conteúdos que 
produzimos serão desenvolvidos por algoritmos, 
aproximando-nos das necessidades das pessoas. 

É, certamente, um desafio emocionante. A 
tecnologia tem aumentado a distância física 
que nos separa dos nossos stakeholders. 
Hoje, um cliente tem a possibilidade de nos 
comprar algo a partir de qualquer parte do 
mundo, uma vez que as barreiras à entrada no 
mercado foram eliminadas ao ser suprimida 
a necessidade de investir num canal de 
distribuição de grande dimensão. Contudo, 
a tecnologia também nos permite estar mais 
próximos do que nunca das necessidades 
dos nossos clientes, da sociedade ou dos 
investidores, pois permite-nos compreendê-los 
melhor e responder rapidamente.

“A IA dá a todos 
aqueles que 
trabalham em 
marketing e 
comunicação a 
capacidade de 
olhar mais além, 
de compreender as 
realidades muito 
diferentes de cada 
stakeholder e de 
fornecer respostas 
personalizadas”

https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/10/deep-digital-journey/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/10/deep-digital-journey/
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Hoje, apenas 5 % das pessoas estão satisfeitas 
com a recolha e a análise de dados realizadas 
pelo departamento de marketing e comunicação 
e com as ferramentas utilizadas para o efeito. 
Este sentimento deve-se em grande parte ao 
valor diminuto que esta informação traz para 
as tomadas de decisão. No entanto, o problema 
não se deve necessariamente à má qualidade 
das ferramentas ou das equipas responsáveis 
pela recolha, mas aos canais por meio dos quais 
esta informação é partilhada com os stakeholders 
dentro da organização.

A crescente incerteza trazida pela COVID-19 à 
nova normalidade aumentou a necessidade de 
tornar estes canais mais eficientes dentro das 
organizações, a fim de ter mais rapidamente 
informações valiosas para testar novas 
estratégias de modo a melhor atender às 
necessidades dos clientes. Para tal, é necessário 
que as organizações tenham não só as melhores 
ferramentas do mercado, mas também 
metodologias ágeis que permitam uma reação 
mais rápida à informação.

Outro problema para tirar o máximo partido da 
informação é a falta de culturas data-driven, que 
gerem melhorias na conceção de estratégias. 
Para combater este problema, as pessoas 
dentro das organizações devem guiar-se pelo 
mantra de que a melhor maneira de fazer 
bem o trabalho é aproveitando a informação 
trabalhada pelas equipas de inteligência, o que 
requer que se garanta a existência de um canal 
de comunicação bidirecional que alcance uma 
compreensão profunda dos dados de que todas 
as equipas necessitam e que consideram ser de 
valor elevado.

Se pensarmos no que as empresas poderão 
procurar no médio prazo, provavelmente 
chegaremos à conclusão de que serão 
necessidades cuja resposta depende do bom uso 
destes dados. Por exemplo: terem uma melhor 
posição no canal digital, tornarem-se empresas 

mais customer-centric, terem uma relação muito 
mais próxima e em tempo real com os clientes e / 
ou consumidores, conhecerem em profundidade 
os interesses e as motivações dos públicos para 
conseguirem realizar ofertas completamente 
personalizadas, entre outros. Portanto, para ter 
sucesso com os clientes, as organizações, hoje 
mais do que nunca, é necessário centrarem-se 
mais nas ferramentas de data analytics e no bom 
uso da informação que produzem. 

As histórias de sucesso nas quais a organização 
conseguiu satisfazer as necessidades dos 
clientes, esforçando-se não só por reunir 
as melhores ferramentas tecnológicas, mas 
também por encontrar as melhores formas de 
democratizar o acesso aos dados, são as dos 
data corridors, implementados por agências de 
publicidade e diferentes retalhistas. Permitem 
partilhar informações sobre os clientes e 
concorrentes de uma forma muito visual e em 
tempo real com todas as equipas internas, 
incluindo designers, community managers, 
estrategas e equipas de operações, em alguns 
casos incluindo até os próprios clientes. Esta 
democratização permite reações muito mais 
ágeis às mudanças dos consumidores, devido 
à pandemia. Também permite antecipar as 
tendências do mercado para alcançar um time 
to market mais curto, bem como a deteção de 
possíveis crises que requeiram a ativação de 
protocolos de emergência em segundos.

2. A DEMOCRATIZAÇÃO 
DOS DADOS
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3. NO COOKIES,  
NO PARTY
Os cookies foram o motor sobre o qual o 
modelo de publicidade digital foi construído. Ao 
identificar os comportamentos e os interesses 
dos utilizadores, foi possível oferecer publicidade 
personalizada para estes perfis. 

Os cookies de terceiros beneficiaram três 
intervenientes. Por um lado, os anunciantes, 
que conseguiram segmentar os conteúdos 
para públicos com os quais não tinham tido 
contacto prévio; por outro, os utilizadores, que 
obtiveram uma experiência muito mais positiva 
ao receber conteúdos que corresponderam aos 
próprios interesses; e, por último, as empresas 
de tecnologia de dados, que encontraram um 
grande negócio na agregação dos dados dos 
utilizadores por meio de cookies de terceiros e na 
venda dos mesmos à indústria. 

E porque é que a Google quer eliminá-los? Porque 
os cookies de terceiros são bastante controversos, 
pois recolhem dados pessoais e o utilizador 
não tem controlo sobre quais as empresas que 
estão a processar os dados. Existe agora um 
movimento por parte de muitos utilizadores, 
governos, empresas e associações que exigem 
uma maior privacidade. A Google é uma destas 
empresas, mas não é a primeira. A Apple e a 
Firefox assumiram a liderança ao bloquear nos 
navegadores cookies de terceiros por padrão 
(embora o utilizador possa optar por ativá-los). 

Muitas vozes na indústria acusam a Google de 
ser oportunista ao oferecer algumas soluções 
baseadas no próprio ecossistema, o que 
favorece o monopólio. É por este motivo que 
as associações e os concorrentes exigem uma 
solução da indústria liderada por um sindicato. 

Evidentemente, teme-se que tal afete a eficácia 
da publicidade, tornando mais difícil ter 
impacto em cada utilizador com conteúdos 
personalizados ou mais relevantes, aumentando 
os custos e reduzindo o retorno do investimento, 
o que tornará mais difícil para os anunciantes 
combinarem conteúdo e públicos, tornando as 
campanhas mais caras e reduzindo a eficácia da 
publicidade. Por este motivo, as empresas que 
vivem da intermediação de dados procuram 

outras fontes de segmentação para substituir 
os cookies, por exemplo, estima-se que se 
tornará mais relevante a segmentação baseada 
na análise contextual do conteúdo no qual o 
utilizador que se quer influenciar está a navegar. 

No que respeita ao utilizador, estas alterações 
trarão um maior controlo sobre a gestão dos 
dados pessoais que decidem partilhar com as 
empresas na Internet. Terão uma maior capaci-
dade de decidir o que querem partilhar e com 
quais empresas. Além disso, perderão qualidade 
de experiência, e poderão ser forçados a visuali-
zar anúncios irrelevantes ou desinteressantes. De 
qualquer modo, os utilizadores que visitaram a 
página de um anunciante que instalou um cookie 
próprio, ainda poderão receber anúncios perso-
nalizados da marca. 

A Google e outras empresas estão a trabalhar em 
iniciativas como a Privacy Sandbox para permitir 
que a indústria continue a exibir anúncios 
personalizados, sem poder aceder aos dados 
pessoais dos utilizadores. Dentro da Privacy 
Sandbox existem iniciativas como a FLoC, com a 
qual a Google pretende substituir os cookies de 
terceiros por informação estatística sobre grupos 
de utilizadores, em vez de informação sobre 
utilizadores individuais. 

Em suma, assistiremos ao desenvolvimento de 
modelos de negócio de criação de informação 
mais claros, transparentes e não baseados em 
cookies. Por exemplo, por meio de testes de 
personalidade. 

A grande aposta das marcas é a construção de 
dados poderosos de first party, o que contraria 
qualquer falha na prospeção de novos públicos. 
O mais importante é começar a recolher e a 
processar estas fontes de dados o mais rápido 
possível, a fim de ter inputs baseados em grandes 
volumes de dados que possam ser usados para 
criar segmentos e experiências personalizadas. 

 As tensões na indústria serão uma realidade. 
Poderá ponderar-se um sistema de signed-in 
user, sistemas de coortes ou outros que estão a 
ser considerados. Mas as marcas, para estarem 
preparadas, devem começar a trabalhar nos 
first party data o mais rapidamente possível e 
os fornecedores de dados devem começar a 
procurar outras fontes de segmentação não 
baseadas em cookies. 
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4. METAVERSO: A 
IMERSÃO NO FUTURO
Nos últimos meses de 2021, Mark Zuckerberg, 
CEO do Facebook (ups, desculpem, queríamos 
dizer META), decidiu fazer grandes mudanças: 
alterou o nome da empresa, anunciou que 
investirá 10 mil milhões de dólares por ano numa 
nova tecnologia, referindo tratar-se de uma das 
apostas mais arriscadas da história da Internet.

Zuckerberg está convencido de que dentro de 
cinco a dez anos já não estaremos a “navegar” na 
Internet, como fizemos no início com os nossos 
computadores, nem a “olhar” para a Internet 
pelos nossos ecrãs móveis. O que nós faremos é 
«viver» dentro da Internet, por assim dizer.

No vídeo introdutório, Zuckerberg mostrou 
pessoas a jogar xadrez numa praça de Nova 
Iorque: uma estava fisicamente lá, a outra estava 
presente por meio da realidade aumentada. 
Também nos mostrou duas amigas num 
concerto: uma rapariga convidou a outra por 
mensagem de texto, e acabaram a dançar juntas. 
A segunda amiga tinha sido “teletransportada” 
pela tecnologia.

Obviamente, como Zuckerberg reconhece, 
estamos a muitos anos de nos mudarmos 
em massa para o Metaverso: os dispositivos 
de Realidade Virtual e Realidade Aumentada 
continuam a ter muito pouca definição e estima-
se que não serão indistinguíveis da realidade 
até 2030. Por outras palavras, não teremos 
um sentimento realista de estarmos imersos 
num mundo idêntico ao real. Mas este tempo 
chegará e, quando chegar, será uma experiência 
completa. Também não estão prontos os chips 
que nos permitirão falar com Mozart enquanto 
nos dá uma aula de piano; nem a inteligência 
artificial que permitirá a um assistente de loja 
virtual manter uma conversa connosco enquanto 
nos mostra diferentes modelos de carros.

Ainda não estamos lá, mas estamos no início. 
Muitos são os que têm vindo a edificar os pilares 
do que se tornará o metaverso (empresários, 
tecnólogos e investidores), num movimento 

coletivo que lembra os primórdios da Internet, tal 
como a conhecemos no final dos anos 90.

Existem mundos virtuais que podemos habitar. 
Os mais conhecidos são o Fortnite (que já tem 
um ambiente de conversação entre avatares, 
não é apenas um jogo) e o Roblox, um espaço 
no qual os adolescentes e os pré-adolescentes 
jogam, compram e vendem objetos virtuais e 
no qual podem criar um mundo próprio. Mas 
há outros metaversos menos conhecidos para 
adultos, nos quais se movimenta muito dinheiro: 
o Decentraland (onde se compram e vendem 
terrenos virtuais) ou o The Sandbox, ambos 
geridos com o uso de criptomoedas.

Existem metaversos para empresas. A empresa 
de tecnologia NVIDIA oferece aos clientes a 
capacidade de simular qualquer ambiente  
—chamam-lhe Digital Twins— num metaverso 
chamado Omniverse. Por exemplo, foi lá que 
a BMW concebeu as fábricas onde fabricará o 
carro elétrico. Também a Microsoft está a criar 
um escritório virtual, onde se pode colaborar 
remotamente de uma forma mais realista do que 
nas videoconferências de hoje.

“Muitos são os 
que têm vindo a 
edificar os pilares 
do que se tornará 
o metaverso 
(empresários, 
tecnólogos e 
investidores), 
num movimento 
coletivo que lembra 
os primórdios da 
Internet, tal como 
a conhecemos no 
final dos anos 90”
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Alguns poderão ter uma sensação de déjà vu ao 
ler sobre os mundos virtuais: como podemos 
esquecer o fiasco do investimento prematuro 
de várias marcas no SecondLife, o metaverso 
original? 

O que está a mudar em relação a esta primeira 
experiência é tanto a tecnologia quanto os 
utilizadores. As gerações que utilizam os novos 
metaversos são nativos digitais e possuem vários 
dispositivos muito mais versáteis do que o PC. 
Em resultado, 43,2 milhões de pessoas conectam-
se ao Roblox todos os dias, tendo as vendas de 
objetivos digitais, jogos e espaços ultrapassado 
os 2 mil milhões de euros em 2021. Alguns dos 
mestres do Fortnite —jogadores com milhões 
de seguidores—, fazem promoções diretas 
para marcas de consumo, tais como a Uber ou 
a Wendys. Os resultados são espetaculares em 
qualquer dos casos. 

Muito provavelmente, em 2022, veremos grandes 
anunciantes a criar experiências de envolvimento 
com os utilizadores destas plataformas. Para 

uma marca como a Nike, com um orçamento 
anual de mais de 300 milhões de dólares, 
desenvolver um espaço chamado NikeLand, que 
é gratuito para os utilizadores, não representa 
um grande esforço, mas o retorno na forma de 
aprendizagem para um futuro mais ambicioso 
poderá ser interessante. 

Aí reside o interesse de experimentar estes 
ambientes: aprender, a fim de imaginar opções 
futuras para as marcas. Não é necessário investir 
dinheiro. Os óculos Quest 2 da Oculus custam 
menos de 300 euros, e oferecê-los à equipa de 
marketing ou à de design de produto em 2022 
poderá ser um investimento pequeno e valioso 
em aprendizagem. 

Existirá um Metaverso? Sim. O que não sabemos 
é que forma assumirá. No final dos anos 90, 
sabíamos que a humanidade estaria conectada, 
mas não sabíamos como. O iPhone não tinha 
sido inventado e as ligações eram muito lentas. 

Vemo-nos nos metaversos!
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5. DA ERA DIGITAL  
À ERA QUÂNTICA
Muitos de nós já ouvimos que a computação 
quântica revolucionará o futuro da humanidade, 
mas o que é um computador quântico e que 
impacto terá nas nossas vidas?

Todos temos em casa e no escritório um 
computador clássico, que baseia todo o 
processamento numa série de bits clássicos 
de zeros e uns (“0” e “1”), ou seja, o estado 
de um computador é uma sequência de “n” 
números binários. Enquanto um computador 
quântico tem como unidade básica de 
informação o qubit, usando a capacidade 
única de particípios subatómicos em forma 
de quat que têm a possibilidade de existir 
simultaneamente em forma de sobreposição 
coerente de 0 e 1, por meio de probabilidades 
estatísticas, que nos permitem processar 
volumes incalculáveis de informação a uma 
velocidade exponencial.

É por este motivo que os gigantes tecnológicos 
já estão a investir grandes quantias de dinheiro 
na investigação e no desenvolvimento desta 
tecnologia. Vejamos alguns exemplos:

· IBM, pioneira com o Q System One em 2019 
(Nova Iorque, nos EUA).

· A Google anunciou, no final de 2019, que já 
está a trabalhar na “supremacia quântica”.

· A D-Wave é a fornecedora líder mundial  
em computação quântica (Vancouver,  
no Canadá).

· Outras empresas estão a realizar 
investigações e a estudar mais aplicações da 
computação quântica: a Alibaba, a Amazon, 
a Microsoft, a Tencent ou a HP, entre outras.

Países como a China, os EUA, a Alemanha, a 
Rússia e a União Europeia também estão a 
investir milhões em investigação.

No entanto, vale a pena esclarecer que um 
computador quântico não será útil para uso 
frequente ou diário nas nossas casas, pois 
são máquinas muito complexas para usos 
especializados em campos muito específicos, tais 
como o científico, o tecnológico e o corporativo. 
Além disso, requerem condições de quase 
nenhuma pressão atmosférica, isolamento do 
campo magnético da Terra e uma temperatura 
ambiente de aproximadamente -273 °C para 
funcionar adequadamente.

 Descrevemos a seguir os casos de uso mais 
transcendentes que vemos para a computação 
quântica.

A criptografia, provavelmente capaz de quebrar 
sistemas de segurança, pois poderia resolver 
chaves criptográficas públicas e privadas 
utilizadas na Internet, o que poderá ser possível 
com o algoritmo de SHOR, que serve para 
decompor em fatores em número “n” no tempo 
=O((Log N)^3) e espaço O(Log N). Atualmente, o 
tamanho das chaves é demasiado grande para a 
capacidade de processamento dos computadores 
quânticos; no entanto, se evoluírem, não há 
dúvida de que teremos sérios problemas devido 
à exposição do sistema financeiro e das contas 

“Um computador 
quântico (...), 
por meio de 
probabilidades 
estatísticas, que 
nos permitem 
processar volumes 
incalculáveis de 
informação a 
uma velocidade 
exponencial”
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pessoais. Além disso, do mesmo modo que 
conseguem quebrar a criptografia atual, também 
poderiam criar novos algoritmos com uma chave 
quântica aleatória.

A simulação de moléculas, que nos permitirá 
analisar as cadeias proteicas e os ângulos de 
dobragem para descobrir novos medicamentos 
e para tratar ou curar várias doenças 
geneticamente, o que nos permitirá avançar 
ciclos de desenvolvimento médico, biológico e 
biotecnológico.

A Inteligência Artificial (IA), que nos 
permitirá acelerar o valor neste tipo de práticas 
exponencialmente; um dos ramos a destacar é 
o da Machine Learning, pois poderia melhorar 
a aprendizagem e a precisão ao aumentar a 
velocidade e a capacidade de processamento, 
graças aos elevados volumes de informação com 
que opera, facilitando o uso de mais variáveis 
para tornar mais real e preciso o diálogo entre 
homem e máquina, bem como a criação de 
conteúdos sobre temas complexos. Tal resultaria 
numa nova disciplina chamada “Quantum 
Machine Learning” (QML), que poderia representar 
um marco extremamente importante na nossa 
história, pois poderíamos estar cada vez mais 
próximos do “Jarvis” do Homem de Ferro ou da 
“Skynet” do Exterminador Implacável.

O grande desafio é traduzir os problemas e 
/ ou as oportunidades do mundo real para a 
realidade que enfrentamos enquanto indivíduos 
e empresas, a fim de conseguir uma resolução e 
de aproveitar este alto nível de processamento.

“É por este motivo 
que os gigantes 
tecnológicos já 
estão a investir 
grandes quantias 
de dinheiro na 
investigação e no 
desenvolvimento 
desta tecnologia”
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6. AUDIÊNCIAS 
FLUÍDAS
A fluidez é um dos termos mais utilizados hoje 
em dia para definir as novas gerações. No 
entanto, começa na construção da identidade 
das pessoas, que é uma evolução da tendência 
do género fluido, em que as pessoas procuram 
não se autodefinir num estereótipo, mas, 
sim, viver numa busca de experimentação 
constante. Esta experimentação da identidade 
começa com a definição da mesma: segundo 
Nick Bostrom, a identidade é um grupo 
de camadas construídas e acomodadas 
pelas nossas interações. Esta última é 
uma das palavras que melhor definem o 
comportamento digital de qualquer utilizador 
da internet em qualquer lugar do mundo e que, 
diariamente, está sempre a mudar e a evoluir.

No último ano, falou-se da geração Tik 
Tok que, segundo a empresa, “é mais uma 
mentalidade do que uma geração e está a 
quebrar as regras demográficas, ao mesmo 
ritmo que a plataforma está a mudar atitudes 
e comportamento”, o que sugere que os 
comportamentos já não pertencem apenas 

a um perfil demográfico / psicográfico e que 
respondem mais às posturas individuais (Tik Tok 
for Business Europe).

Ainda que o conteúdo fluido ou os momentos 
de marketing fluido (ideias criativas que têm 
a capacidade de se moldar a qualquer ponto 
de contacto) sejam conceitos pré-existentes, 
faz parte do futuro de como entendemos a 
comunicação a conceção de um público que 
não se define pela idade nem pelo sexo, mas, 
sim, pelo comportamento e pela comunidade 
à qual pertence. De acordo com um estudo 
da CINTELL, as empresas com melhor 
desempenho tendem a 1,6X compreender 
os medos e os desafios enfrentados pelos 
consumidores vs. 2,3X a investigar os fatores  
e as motivações dos compradores.

Os públicos fluidos podem ser definidos 
enquanto grupo de pessoas que partilham a 
mesma mentalidade, os mesmos interesses e 
estilos de vida, sem terem de se adaptar a uma 
sociodemografia ou psicografia tradicional, e 
que mudam de comunidade à medida que o 
comportamento ou os interesses se alteram 
em cada dia. De facto, em 2020, o YouTube 
começou a falar de segmentações de “públicos 
avançados”, acrescentando um modelo de cinco 
passos no qual os públicos mais determinados 
são os que respondem a momentos da vida e a 
comportamentos individuais, mais do que uma 
segmentação em massa que apenas contribui 
para as métricas de volume.

Hoje encontramos públicos fluidos em 
estudos de tribos, antropologias digitais e 
caraterizações baseadas em insights que nos 
descrevem enquanto grupos mesmo que não 
tenhamos a mesma idade nem os mesmos 
gostos e hábitos tradicionais.

“Faz parte do 
futuro de como 
entendemos a 
comunicação a 
conceção de um 
público que não se 
define pela idade 
nem pelo sexo, 
mas, sim, pelo 
comportamento e 
pela comunidade à 
qual pertence”
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7. ARQUITETURAS 
MULTI-CLOUD
Em resultado do boom digital impulsionado 
pela pandemia da COVID-19, muitas grandes 
empresas tiveram de começar a olhar para 
o mundo da nuvem. Embora seja verdade 
que a maioria já tivesse algum conhecimento 
(em muitos casos muito básico), atualmente, 
as grandes empresas têm de dedicar mais 
tempo a analisar versões mais complexas das 
arquiteturas em nuvem, a fim de acompanhar 
muitos dos concorrentes. De acordo com um 
inquérito realizado pelo IBM Institute for 
Business Value a 3000 CEO, 74 % consideram 
a computação na nuvem uma tecnologia 
obrigatória que dará frutos nos próximos 
dois a três anos.

Provavelmente, muitos estão neste momento a 
pensar “na nuvem” apenas enquanto ferramenta 
de armazenamento de informações. No entanto, 
hoje, o serviço de Cloud tornou-se muito mais do 
que isto, sendo atualmente um dos principais 
aliados das equipas tecnológicas no sentido 
de levar as capacidades de inteligência das 
empresas a novos limites.

De facto, as arquiteturas híbridas e multi cloud 
têm apresentado vantagens, tais como:

1. Mais inovação e automação: ter um 
conjunto diversificado de nuvens permite tirar 
maior proveito dos pontos fortes nas camadas 
de inovação de cada fornecedor, dando acesso 
a soluções de IA e de Machine Learning que 
permitirão às equipas e às empresas processar 
dados a um nível muito mais profundo, de 
forma mais rápida e mais automática. Por 
exemplo, por meio do speech-to-text, do text-
to-speech, do processamento de linguagem 
natural, da computer vision, da video vision, 
da conceção de modelos preditivos ou de 
Antropologia Digital. 

2. Mais segurança: embora seja uma 
realidade que ter informação armazenada 

num servidor fora da empresa pode ter 
múltiplas desvantagens no que respeita à 
segurança (em comparação com as soluções 
on-premise), é também uma realidade que ter 
soluções híbridas permite às empresas brincar 
com o tipo de informação que armazenam 
em cada nuvem, dependendo dos níveis de 
confidencialidade da informação. Tal permite 
criar camadas de segurança que os tornarão 
menos vulneráveis a ataques à cibersegurança 
que se estão a tornar mais complexos a cada 
dia que passa.

3. Maior fiabilidade: as soluções híbridas 
tornam mais fácil e mais barato tirar 
partido, nas nossas arquiteturas, do valor 
da “redundância”, que consiste em ter a 
informação armazenada em vários locais (neste 
caso, em diferentes nuvens) para proteger 
a informação e poder reagir muito mais 
rapidamente às necessidades de recuperação 
em caso de desastres.

4. Maior flexibilidade: hoje, as equipas 
e as empresas querem ter a liberdade de 
colocar a informação em várias nuvens, de 
desenvolver uma única vez e querem ser 
capazes de implementar e de processar os 
dados em qualquer uma delas. Atualmente, 
tornou-se evidente que os fornecedores que 
querem prender os clientes às nuvens estão 
a perder terreno no mundo da tecnologia. 
Os fornecedores deste tipo de serviço devem 
concentrar-se em gerar o máximo valor a 
partir das soluções que oferecem e em ser 
suficientemente compatíveis para que este valor 
possa ser potenciado com o uso das nuvens de 
outros fornecedores.

5. Maior rendibilidade: já foi demonstrado 
que as empresas obtêm 2,5 vezes mais valor a 
partir de uma estrutura híbrida do que a partir 
de estruturas de single-cloud / single-vendor 
(https://www.ibm.com/cloud/learn/hybrid-
cloud). Grande parte desta poupança deve-se à 
crescente tendência de contratação mediante 
pagamento por utilização, uma vantagem que 
antes não estava disponível com as soluções 
on-premise nem com as nuvens privadas.

https://www.ibm.com/cloud/learn/hybrid-cloud
https://www.ibm.com/cloud/learn/hybrid-cloud
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De acordo com a IDC (International Data 
Corporation), “em 2022, mais de 90 % das 
empresas em todo o mundo dependerão 
de uma combinação de nuvens privadas 
on-premises / dedicadas, múltiplas nuvens 
públicas e plataformas clássicas para 
satisfazer as necessidades de infraestrutura”. 
Graças a todos estes avanços tecnológicos, 
hoje somos capazes de gerir os dados 
na nuvem de forma mais flexível e com a 
possibilidade de cruzar variáveis, acumular 
históricos e desenvolver modelos preditivos 
que nos ajudem a definir melhores 
segmentações, a reduzir os custos de 
recrutamento e a aumentar o valor da 
experiência para os nossos clientes.

“Sendo atualmente 
um dos principais 
aliados das equipas 
tecnológicas no 
sentido de levar 
as capacidades de 
inteligência das 
empresas a novos 
limites”
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8. A HORA DO 
MARKETING 
INCLUSIVO
Rara é a pessoa que ainda não ouviu falar de 
“human centric marketing”, tendência pela qual o 
marketing digital já não se centra no consumidor, 
mas antes no ser humano. Houve uma mudança 
de uma posição passiva por parte do público 
para uma comunicação interativa para a qual 
contribui com pontos de vista pessoais.

Esta tendência destaca caraterísticas humanas 
como a reciprocidade, a compaixão, a empatia, a 
justiça etc. Em suma, procura um equilíbrio entre 
os objetivos humanos e os empresariais.

As vantagens são claras: melhoria dos resultados 
financeiros, identificação de novas áreas de 
crescimento, aumento da satisfação dos clientes, 
melhoria do branding e alinhamento com os 
valores da empresa, por exemplo.

Mas, como quase sempre, nesta nova realidade 
da digitalização, rápida e líquida, a sociedade tem 
uma voz poderosa, como não poderia deixar de 
ser. E esta voz clama por uma digitalização que 
não seja apenas centrada na pessoa, mas que 
seja também inclusiva, totalmente inclusiva. 

O debate já não deve ser sobre se a tecnologia 
é boa ou má para o ser humano nem se está no 
centro, pois entendemos que já é uma realidade. 
A questão agora é como devemos usar os meios 
digitais para superar o fosso digital, sendo a 
inclusão um grande fosso existente à escala 
global, e não apenas na esfera digital. Este é um 
grande problema, uma vez que vivemos numa 
sociedade que foi concebida de uma forma na 
qual a diversidade não tem lugar, ao passo que 
a diversidade de capacidades na sociedade, no 
nosso dia a dia, é uma realidade. Portanto, o 
marketing digital deve, sim, estar direcionado 
para o ser humano, mas deve ir um passo além, 
centrando-se na inclusão de todos os seres 
humanos, sob os princípios do projeto universal 
(o que permitirá que qualquer ação de um 
consumidor, tal como consultar uma página na 
Internet, seja acessível a qualquer pessoa).

Como em muitos outros cenários, as novas 
gerações têm nas mãos a possibilidade de 
introduzir práticas inclusivas e acessíveis dentro 
do panorama digital. Neste ponto, as marcas 
também devem aproximar-se e andar de mãos 
dadas. Se recordarmos as vantagens mencionadas 
acima relativamente ao human centric marketing, 
não há dúvida de que a busca das seguintes 
melhorias tem a ver com um cenário no qual 
o marketing inclusivo é uma realidade. Uma 
realidade para as marcas que passa por 
conhecerem as sensibilidades e as opiniões dos 
públicos, por serem mais reais do que nunca, 
pelo uso de uma linguagem inclusiva que garanta 
a representatividade do maior número possível 
de públicos e, tudo isto, logicamente, ativado 
internamente na própria empresa. 

Um cenário no qual conquistar novos clientes 
exigirá que as marcas se comprometam com 
a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI). 
Atualmente, diferentes estudos dizem que 
as marcas que crescem mais rapidamente 
estabeleceram métricas de desempenho mais 
importantes em relação aos objetivos da DEI.

Verificamos que a digitalização, sempre referida 
e presente na transformação social, não chegou 
ao fim, e não deve chegar ao fim, pois deve ser 
uma constante atualização para a melhoria 
da sociedade em geral e o marketing digital 
deve estar atento, como sempre esteve, para 
continuar a crescer em paralelo. 

O marketing inclusivo pensa em todas as 
pessoas, não apenas na maioria. É no todo que a 
diversidade está incluída. 
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9. A TECNOLOGIA NO 
(E PARA O) TALENTO
Novos espaços, novas oportunidades e 
novos desafios. A digitalização das empresas 
proporciona uma vasta gama de opções. 
Não foram apenas os meios que mudaram, 
mas também as ferramentas. Nas áreas da 
comunicação e do marketing, vivemos numa 
época em que conceitos como big data, machine 
learning e digital analytics estão a ganhar cada 
vez mais importância. As oportunidades são 
muitas, sendo uma delas a procura de talento 
tecnológico para implementar novas soluções.

Hoje, já não são apenas as grandes empresas 
de tecnologia que competem por tais recursos: 
as empresas não tecnológicas também estão 
a entrar em cena na busca de talentos e de se 
manterem competitivas nos respetivos setores, 
mas as dificuldades são muitas. Um estudo da 
PwC, que englobou responsáveis de recursos 
humanos do mundo inteiro, mostra que 58 % 
dos inquiridos indicam a busca e a retenção 
de talentos digitais enquanto um dos maiores 
problemas na tomada de decisões de RH.

O talento tecnológico disponível não é suficiente 
para todos e é, na maioria, absorvido por 

grandes empresas e startups de tecnologia 
que iniciaram este caminho mais cedo. Mas, 
então, como poderão as empresas de marketing 
e comunicação ser atrativas para estes 
profissionais, tal como o são o Facebook ou a 
Amazon? É este o desafio.

Com um paradigma em constante 
transformação, a estratégia de aquisição de 
talentos tecnológicos já está a ser repensada 
por algumas empresas. Estes profissionais 
podem não ter um currículo tradicional nem 
sequer estar à procura de emprego e, para 
chegar até eles, é necessário ir mais longe: 
entrar em fóruns internacionais, tais como o 
Hacker News, o Github, o Stackoverflow ou 
mesmo o Reddit. A interação nestes ambientes 
requer o investimento de novas equipas de 
recrutamento nas empresas, que sejam capazes 
de falar a mesma língua com os candidatos, de 
abordar questões altamente técnicas do setor e, 
além disto, que consigam avaliar as potenciais 
oportunidades para as organizações.

Tão ou mais importante quanto renovar as 
formas de atrair os talentos tecnológicos é a 
retenção e a fidelização dos talentos existentes 
dentro da organização, implementando 
uma cultura de coaching e incentivando o 
desenvolvimento contínuo. Transformar o 
talento tecnológico dentro das empresas não 
só é mais vantajoso, como também é mais 
saudável para a cultura corporativa de uma 
empresa. Utilizando a Inteligência Artificial (IA), 
é possível organizar e coordenar uma formação 
personalizada, adaptada, portanto, ao leque 
de conhecimentos de cada colaborador, e em 
diferentes formatos digitais.

Combinada com as análises de dados avançadas, 
a IA também torna possível identificar padrões 
na análise da informação e reconhecer potenciais 
problemas e tendências dentro das organizações. 
Além disto, consegue ainda otimizar processos, 
fornecendo painéis de avaliação personalizados, 
chatbots ou assistentes virtuais que constituem 
canais de comunicação always-on entre as 
empresas e os colaboradores. O Hospital Royal 
Marsden foi um exemplo durante a pandemia, 
ao criar um assistente virtual que permitiu 

“Estes profissionais 
podem não ter 
um currículo 
tradicional nem 
sequer estar 
à procura de 
emprego e, para 
chegar até eles,  
é necessário ir  
mais longe”
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aos trabalhadores o acesso à informação mais 
atualizada e às políticas de recursos humanos 
relacionadas com a pandemia da COVID-19.

Numa época de transição para modelos de 
trabalho híbridos, a conceção do espaço 
de escritórios combinada com a tecnologia 
desempenha um papel fundamental na relação 
entre os funcionários e as organizações. 
A OpenSensors está a desenvolver uma 
tecnologia que mede a qualidade do ar e a 
ocupação do espaço por meio de sensores 
colocados nas secretárias, a fim de otimizar o 
ambiente de trabalho. Da mesma forma, o BBVA 
implementou uma organização transparente 
com hot desks, na qual os funcionários reservam 
o posto de trabalho físico para os dias em que 
trabalham no escritório, tudo através de uma 
aplicação. Estas são todas formas de abordar e 
de reter o talento tecnológico na transição e no 
regresso ao escritório.

Até ao final do ano, os especialistas da McKinsey 
& Co preveem um défice global de 3,5 milhões 
de empregos de cibersegurança. Paralelamente, 
preveem que a procura de agile skills em 
funções relacionadas com o setor tecnológico 
seja quatro vezes superior à oferta existente e 
que a necessidade de talentos vinculados aos 
Big Data será cerca de 60 % superior à força de 
trabalho disponível.

A guerra pelos talentos tecnológicos 
intensificou-se nos últimos anos e as equipas de 
marketing e comunicação enfrentam o desafio 
de encontrar e reter talentos tecnológicos para 
atender às necessidades que a transformação 
digital acarreta, enquanto competem 
diretamente com os gigantes tecnológicos por 
estes recursos especializados.
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10. DEEP DIGITAL (& 
SOCIAL) LEADERSHIP
A digitalização está a mudar a forma como as 
empresas operam e isto também implica o modo 
como são geridas, uma vez que a verdadeira 
transformação não consiste apenas na adoção 
de novas ferramentas e tecnologias, mas envolve 
também mudanças culturais e estratégicas 
profundas que só podem ser estruturadas pelas 
instâncias superiores de uma organização. A 
transformação digital exige líderes digitais.

Em 2020 e 2021, a pandemia impulsionou esta 
transformação em todos os setores empresariais 
de um modo e a uma velocidade totalmente 
imprevistos, pelo que o que antes era uma 
recomendação para qualquer tipo de líder se 
tornou agora uma necessidade de adaptação e de 
aquisição de certas competências e de um mindset 
digital que lhes permitam enfrentar tanto as 
mudanças em que já estão imersos quanto as que 
ainda estão por vir. A liderança transformadora 
requer pensar, agir e reagir de forma diferente.

No que respeita à comunicação, esta mudança 
de paradigma leva-nos a aprofundar modelos de 
liderança mais transparentes, abertos ao diálogo 
e comprometidos, o que começa a ser conhecido 
como Social Leadership.

As empresas perceberam agora que o objetivo 
é tão importante quanto o negócio, e estruturar 
este objetivo só é possível conhecendo e 
participando nas conversas relevantes para 
os interesses onde elas estão a ter lugar. Esta 
participação, por sua vez, não é tão eficaz quando 
realizada a partir dos perfis corporativos de uma 
marca como quando é humanizada: as pessoas 
querem falar com pessoas.

De acordo com o nosso relatório Deep Digital 
Journey: a viagem para a transformação digital 
das empresas, apenas 16,7 % das empresas 
inquiridas integram atualmente os perfis sociais 
dos líderes na estratégia de comunicação digital, 
uma percentagem que, sem dúvida, crescerá 
exponencialmente nos próximos anos. 

Os líderes transformadores têm vindo a perceber 
que estarem presentes nas conversas que 
interessam às empresas que lideram requer 
envolvimento pessoal, algo que as grandes 
figuras empresariais já vêm aceitando, mas 
que nos próximos anos será uma necessidade 
compreendida e enfrentada pelos líderes de 
empresas de todos os tamanhos e setores, 
lembrando aquela frase que ouvíamos 
repetidamente há uma década, “a nossa empresa 
tem de estar nas redes sociais”, que agora está a 
ser revista e alterada para “os nossos líderes têm 
de participar nas redes sociais”.

“E estruturar 
este objetivo 
só é possível 
conhecendo e 
participando 
nas conversas 
relevantes para os 
interesses onde elas 
estão a ter lugar”

https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/10/deep-digital-journey/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/10/deep-digital-journey/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/10/deep-digital-journey/
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Óscar Iniesta
Sócio e Diretor Sénior

oiniesta@llorenteycuenca.com

Gina Rosell
Sócia e Diretora Sénior

grosell@llorenteycuenca.com

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

Madrid

Jorge López Zafra
Sócio e 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

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

David G. Natal
Sócio e Diretor-geral Regional

dgonzalezn@llorenteycuenca.com

Javier Rosado
Sócio e Chief Client Officer para as 
Américas

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
Sócio e Diretor-geral

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Sócio e 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

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

María Eugenia Vargas
Diretora-geral

mevargas@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

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
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IDEAS é o Departamento de Liderança através do 
Conhecimento da LLYC.
 
Porque estamos testemunhando um novo 
modelo macroeconômico e social. E a 
comunicação não fica atrás. Avança.
 
IDEAS LLYC é uma combinação global de 
relacionamento e troca de conhecimentos que 
identifica, se concentra e transmite os novos 
paradigmas da comunicação a partir de uma 
posição independente.
 
Porque a realidade não é preta ou branca existe 
IDEIAS na LLYC.

ideas.llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com
Podcast Diálogos LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.

https://open.spotify.com/show/3kBk8TvsKnZWZqCgLAg9c7

