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Caracterização da amostra

A amostra para este estudo foi recolhida através de um inquérito realizado a 

dirigentes  empresariais residentes em Portugal. Obtiveram-se 166 respostas ao 

questionário.

O questionário foi feito através de perguntas fechadas, de resposta múltipla e de 

valoração qualitativa, a fim de facilitar a resposta e avaliação. 

Foram invalidadas à partida 16 respostas por estarem incompletas. Para efeitos 

de caracterização descritiva dos resultados, são utilizadas as 150 observações.



Perfil geral das empresas
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Resultados
Estratégia digital da 
organização



Evolução digital

33%

22%

27%

23%

35%

43%

31%

27%

24%

28%

29%

29%

6%

4%

11%

13%

1%

3%

3%

8%

Acompanha a evolução digital?

A Evolução dos dispositivos?

Os canais de distribuição digitais?

O comportamento do consumidor online?

150 observações válidas

A organização acompanha a evolução digital?

Sim, de forma sistemática Sim, com bastante atenção

Sim, de modo informal mas activo Apenas de modo informal

Não é feito nenhum seguimento

Quase 70% das empresas afirmam acompanhar de forma sistemática ou com 
bastante a atenção a evolução digital. 

Situação não variou significativamente desde 2015 



Iniciativas estratégicas



Iniciativas estratégicas

+19% vs. 2015

+10% vs. 2015

+3% vs. 2015

Relatório EU identifica gap em capacidades digitais em Portugal (-26%)
(Digital Transformation Scoreboard 2017-European Commission)



Iniciativas estratégicas

50% das empresas tem uma estratégia digital integral e formal. Neste grupo: 

• Só cerca de 60% considera que conta com os recursos humanos suficientes 

para lidar com os desafios digitais.  

• Quase 80% investe activamente na formação digital dos colaboradores, 

sugerindo que esse investimento ainda não deu todo o fruto

15% das empresas não tem qualquer iniciativa estratégica relacionadas com as 

tecnologias digitais. Neste grupo: 

• Cerca de 33% são micro empresas, o que contrasta com os 24% da amostra 

geral

• Perto de 80% afirma que não conta com os recursos humanos suficientes para 

lidar com os desafios digitais

• Quase metade não investe activamente na formação digital dos colaboradores 



Grau de adaptação da organização à economia digital

27%

53%

20%

A cadeia de valor foi
alterada para endereçar

os requisitos do
consumidor digital;

feedback é recolhido para
melhorar o serviço

Apenas alguns aspectos
da cadeia de

abastecimento foram
melhorados

Cadeia de abastecimento
não focada / alinhada com

os requisitos do
consumidor digital

A cadeia de valor encontra-se alinhada com os requisitos 
do consumidor/cliente digital?

150 observações válidas



Grau de adaptação da organização à economia digital

31%

51%

7% 10%

Plataforma tecnologia
totalmente integrada

permite o uso de
tecnologias digitais

integradas (e.g. cloud,
mobility, analytics)

Integração em det
tecnologias (e.g.

apenas cloud)

Existem apenas
sistemas legacy;
inexistência de

plataformas

tecnológicas

n/a

As novas tecnologias estão integradas com as 
plataformas digitais existentes?

150 observações válidas



Grau de adaptação da organização à economia digital

31%

51%

7% 10%

Plataforma tecnologia
totalmente integrada

permite o uso de
tecnologias digitais

integradas (e.g. cloud,
mobility, analytics)

Integração em det
tecnologias (e.g.

apenas cloud)

Existem apenas
sistemas legacy;
inexistência de

plataformas

tecnológicas

n/a

As novas tecnologias estão integradas com as 
plataformas digitais existentes?

150 observações válidas

+6% vs. 2015

Portugal está 4% acima da média europeia
(Digital Transformation Scoreboard 2017-European Commission)



45%

28%

20%

7%

Controlo de segurança
consistente e integrado
dentro da arquitectura

tecnológica da
organização

Domínios de segurança
com cobertura através

de ferramentas e
processos isolados

Foco na segurança
limitado (e.g. objectivo

de garantir e gerir
ameaças através de

firewalls)

n/a

Qual é a abordagem da empresa à segurança dos dados?

150 observações válidas

Grau de adaptação da organização à economia digital



41%

35%

15%

9%

Controlo rigoroso em

curso para segregação
clara de informação e

uso nos diversos
parceiros

Identificação de

informação chave e
controlo associado, de

modo não sistemático

Falta de visão clara

sobre a segregação
crítica e não crítica da

informação / dados:
inexistência de políticas

de privacidade de
dados

n/a

Como gere a informação / privacidade dos dados?

150 observações válidas

Grau de adaptação da organização à economia digital



Resultados
Estratégia específica
para os Social Media



9%

40%

49%

65%

81%

87%

90%

Outro

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

150 observações válidas

% de membership das redes sociais

Pertença às redes sociais



9%

40%

49%

65%

81%

87%

90%

Outro

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

150 observações válidas

% de membership das redes sociais

Pertença às redes sociais



5%

21%

25%

24%

32%

55%

73%

67%

Other

Twitter

Instagram

Forums de discussão / feedback de
clientes

Blogs relacionados com a atividade
profissional

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

150 observações válidas

% de pessoas que acedem SEMANALMENTE a estas redes por motivos  
profissionais

Acesso às redes sociais por motivos

profissionais



28% 31% 32% 9%
Estratégia em relação aos

Social Media

150 observações válidas

Estratégia nos  Social Media

Tem uma estratégia explícita com um orçamento dedicado

Desenvolve acções frequentes mas sem sistematização, com um orçamento
limitado
Desenolve acçoes isoladas que exigem pouco ou quase nenhum investimento

Não tem presença nenhuma ou quase nenhuma nos social media

Estratégia específica social media



28% 31% 32% 9%
Estratégia em relação aos

Social Media

150 observações válidas

Estratégia nos  Social Media

Tem uma estratégia explícita com um orçamento dedicado

Desenvolve acções frequentes mas sem sistematização, com um orçamento
limitado
Desenolve acçoes isoladas que exigem pouco ou quase nenhum investimento

Não tem presença nenhuma ou quase nenhuma nos social media

Estratégia específica social media

+5% vs. 2015 -6% vs. 2015



17%

39%

29%

39%

42%

34%

27%

9%

19%

12%

5%

10%

5%

5%

7%

Investigação de mercado

Desenvolver a imagem de marca

Incentivar a compra dos
produtos/serviços

150 observações válidas

Objectivos da organização com os Social Media

Importância central Importante

Importância média Pouco importante

Irrelevante

Objetivos com 

as redes sociais



Resultados

Mobilidade



16%

10%

15%

26%

21%

34%

28%

32%

32%

10%

15%

5%

5%

6%

1%

Tem uma política de mobilidade com
um diretor responsável pelo tema e

um orçamento específico para as
tecnologias relacionadas

O investimento em mobilidade
representou uma parte muito

significativa do orçamento total em TI

O investimento em mobilidade
representará uma parte crescente do

orçamento total em TI

149 observações válidas

Política e investimentos em mobilidade da organização
Totalmente de acordo Bastante de acordo
Medianamente de acordo Bastante em desacordo
Totalmente em desacordo N/A

Investimento em Mobilidade na organização

Ligeiro incremento no investimento em mobilidade desde 2015, mas com boas

perspetivas futuras 



56%

42%

76%

A sua empresa tem um
modelo de colaboração

baseado no trabalho em
casa?

A sua empresa tem um
modelo de colaboração

baseado em trabalho a
tempo parcial?

A sua empresa adotou
uma política de BYOD

(bring your own device)?

149 observações válidas

Modelos de colaboração flexível
% de empresas que adoptaram

Cerca de metade das empresas inquiridas tem modelos de colaboração 

baseados no trabalho a tempo parcial ou de trabalho em casa

Notável incremento nos três tipos de modelo desde 2015

Quase 40% das empresas que admitem trabalho a partir de casa são micro 

empresas (e só 17% são grandes empresas)

Modelos de colaboração 

flexível



47%

54%

Para dar suporte às forças
de vendas

Para os clientes

149 observações válidas

A sua empresa desenvolveu aplicações móveis?
% de empresas que responderam  "sim"

Desenvolvimento de aplicações móveis



Algumas reflexões finais:

A Densidade Digital das empresas portuguesas evoluiu 

positivamente desde 2015

No entanto existem grandes diferenças na evolução em 

diferentes aspetos, merecendo destaque o capítulo Mobilidade

A formação de quadros para lidar com os novos desafios é

significativa, mas persistem gaps a nível de capacidades
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