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Indústrias principais
Consumer (36%)
e FS (31%)

Maioritariamente 
empresas com 
mais de 250 
colaboradores

Outros inclui TMT e LSH, que 
pela dimensão reduzida da 
amostra não foram 
considerados na análise.

Implementou medidas com o 
objetivo de proteger a saúde e 
bem-estar dos colaboradores

A relevância do marketing 
digital e social media 
enquanto canal de 
comunicação preferencial 
com os clientes

Desenvolvimento e 
predominância de 
plataformas de venda 
online

a relevância do propósito 
na valorização das marcas

Com o intuito de aumentar a 
perceção positiva da marca, 
a maioria das empresas 
portuguesas implementou 
as seguintes 3 medidas: 

Mais de

Em Consumer, 
sobressai também

dos inquiridos consideram que houve 3 mudanças que vieram para ficar: 

A maioria dos inquiridos considera que as alterações introduzidas são para 
manter e são chave para o sucesso a longo prazo, nomeadamente no que se 
refere a novos produtos (47%), novas áreas de negócio (44%), parcerias (50%) 
e transformação dos canais de comunicação (75%).

Adicionalmente, apenas uma pequena percentagem (menos de 10%) considera que a 
empresa deve voltar para o modelo de negócio pré-COVID, exceto no que se refere a 
novas geografias.

Caracterização da amostra

O que mudou?

Quais os maiores desafios para as organizações?

CMO Survey

31%
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92%

80%

A tendência considerada com impacto elevado e muito elevado 
para as organizações nos próximos 12 meses é Agilidade

As 3 tendências consideradas com impacto neutro para as 
organizações nos próximos 12 meses são: Fusão, Talento e 
Human Experience

Agility

83%

dos inquiridos concorda e 
concorda totalmente que a 
transformação digital veio 
reforçar o papel do 
marketing na organização

As plataformas digitais e 
social media são os canais 
preferenciais das organizações 
portuguesas para comunicar 
com o cliente. Adicionalmente, 
para os inquiridos, 2021 não 
será o ano de regresso aos 
eventos presenciais

As opiniões dividem-se quanto a evolução do orçamento 
de marketing em 2021, quando comparado com 202072%
33%

92%

Trust Purpose

77% vs 58% Outras áreas

1
Doou bens para iniciativas 
externas de resposta à pandemia2
Disponibilizou acesso gratuito de 
produtos e serviços da 
organização

3

da amostra

O trabalho
remoto

Execução

Controlo de risco

Competitividade

Reinvenção empresarial

Novos produtos

Robustecimento de preços

Novos modelos de negócio

SegurançaImprevisibilidade da pandemia

Equilíbrio da omnicanalidade

Moratórias

Volatilidade
Propósito

Reorganização interna

Resiliência

Agilidade
Parcerias em serviços

Acelerar
Reconquistar clientes

Mudança

Gestão de assimetrias

Crescimento
ClienteDigital

Adaptação

Confiança

Inovação
Reposicionar

Expectativas

50%
dos inquiridos considera que 
haverá um aumento do volume 
de negócios inferior 
a 10% em 2021 (em 
comparação com 2020), 
sendo que apenas 22% 
considera que haverá 
uma redução

Papel do Marketing

Marketing Digital

Expectativas para Portugal

92% 86%69%

42% 38%

Elevado e
muito elevado
Muito elevado

Impacto

6%

22%

72%

dos inquiridos consideram que 
o orçamento do marketing em
2021 vai diminuir

Social media

31%
considera que 
se vai manter 
inalterado

36%
considera que 
vai aumentar

89%

Plataformas 
digitais

58%
dos inquiridos considera a 
indisponibilidade de talento e 
desafios relacionados com a 
implementação de soluções 
tecnológicas como os principais 
desafios que a organização tem 
de enfrentar aquando da 
implementação da estratégia de 
marketing digital

49%

Eventos virtuais 
e webinars

Discordo
Neutro
Concordo

Os principais objetivos subjacentes à 
estratégia de marketing digital passam por: 

81%
melhoria da experiência 
do consumidor 

64%
melhoria do acesso dos 
produtos em casa 
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