
Índice de Maturidade Digital
a maturidade digital dos brasileiros

Esta apresentação baseia-se em pesquisa colaborativa realizada por Google e McKinsey. Março/2019



Desde a Revolução Industrial, investimentos em
ciência e tecnologia provaram ser motores confiáveis

de crescimento econômico.

Neil deGrasse Tyson



Daí a importância de
um índice que nos ajude a 

acompanhar a evolução da 
nossa maturidade digital.



Iniciativa inédita que passa a ser referência para estudos 
futuros sobre o desenvolvimento de competências digitais 
entre os brasileiros e seu impacto socioeconômico.



Dados sobre os skills que estão mais maduros e
as competências que precisam ser desenvolvidas ajudam o 
Google a dirigir suas iniciativas pela universalização do acesso 
à informação e ao conhecimento. 
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Um índice para
a digitalização 
Competências digitais
e gaps de performance1



OS BRASILEIROS TÊM VOCAÇÃO DIGITAL.



67% da população brasileira 
têm smartphone

 

7 entre 10 brasileiros estão 
conectados 

 

Brasileiros gastam em média 
mais de 9h por dia na internet 

7 entre 10 brasileiros estão 
em alguma rede social (45% 
acima da média mundial)  

Fonte: We are social, 2018 e 2019; PNAD, 2017; TGI, 2019.  



Nos últimos 4 anos, 
o consumo de vídeo online 
cresceu 135%.

Fonte: Video Viewers, Google/Provokers, 2018 e dados internos, Google.

86% dos brasileiros conectados 
assistem a vídeos online.

 O Brasil tem o 3o watch time de 
YouTube em todo o mundo. 

9 entre 10 brasileiros usam YouTube 
para obter algum conhecimento. 

 



Fonte: Video Viewers, Google/Provokers, 2018.

7 em 10 brasileiros 
concordam que o YouTube 

traz um impacto positivo
na sociedade.  

 



O interesse e adoção de tecnologias digitais, no Brasil, também
estão muito relacionados com o desejo de comunicação & socialização. 
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8o país em número
de digital shoppers

20o em penetração 

Fonte: Video Viewers, Google/Provokers, 2018.

4a
maior população 

ONLINE

mas...

Fonte: Dados internos Google, 2019.



Digital Skill index 
Dimensões de habilidades investigadas

A C E S S O

U S O

S E G U R A N Ç A

C U L T U R A  D I G I T A L

C R I A Ç Ã O



metodologia

2477 entrevistas

15 a 60 anos, A-D.

5 regiões

12 estados

28 cidades
(São Paulo RM, Ribeirão preto, Jundiaí, Rio de Janeiro RM, Niterói, Duque 
de Caxias, Belo Horizonte RM, Juiz de Fora, Gov. Valadares, Porto Alegre 
RM, Pelotas, Santa Maria, Curitiba RM, Londrina, Maringá, Goiânia RM, 
Campo Grande RM, Brasília RM, Salvador RM, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Recife RM, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, São Luis RM, 
Manaus RM, Parintins, Belém RM)

Online (60%) +  offline (40%)



A C E S S O U S O S E G U R A N Ç A C R I A Ç Ã OC U L T U R A

HARDWARE
- Manuseio de

equipamentos eletrônicos
- Conexão de diferentes

devices em rede
- Configuração de novos devices

- Resolução de problemas 
inesperados

SOFTWARE
- Uso das funções principais dos 

principais programas de 
computador e apps de celular. 

INTERNET BROWSING
- Conexão com a internet e uso 

das funções principais do 
browser 

TRANSAÇÕES ONLINE
- Pagamentos por

meios digitais em lojas
- Compra e venda online

de itens diversos
- Realização de transações 

financeiras online

PRESENÇA ONLINE
- Uso de aplicativos

de mensagem
- Criação e administração

de perfis online
- Fazer e compartilhar posts

em redes sociais
- Armazenamento de arquivos e uso 

de programas em nuvem

BUSCA DE INFOR.
- Uso de ferramentas

de busca
- Uso de Maps e serviços

de GPS
- Boa navegação

em qualquer website

CONS. DE CONTEÚDO
- Consumo de conteúdo on demand

-  Jogar games
- Reconhecimento de anúncios 
relacionados a hábitos online 

DATA PROTECTION
- Configurações de segurança e 

privacidade 
- Entendimento de que dados 
armazenados estão sujeitos a 

ataques externos. 
- Identificação de vírus e 

malwares
- Back-up de dados 

armazenados

AVALIAÇÃO DE 
CONFIABILIDADE

- Diferenciação entre 
informações pessoais e 

informações compartilháveis
- Identificação do nível de 

segurança de websites
- Verificação de credibilidade

- Identificação de phishing 

CONSCIÊNCIA LEGAL 
- Diferenciação entre 

comportamentos inapropriados 
e comportamentos ilegais

- Denúncia de conteúdo 
inapropriado ou ilegal

- Identificação das leis que se 
aplicam às condutas online

- Entendimento dos "termos e 
condições"

VOCAÇÃO 
EXPLORATÓRIA 

- Aprendizado de novas 
tecnologias por conta própria
- Cultura de aprendizado por 

tentativa e erro
- Atualização constante em 
relação a novas tecnologias

- Acompanhamento de reviews 
antes de adquirir/usar novas 

tecnologias

SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

- Avaliação entre diferentes 
soluções para um problema

- Definição de indicadores e uso 
deles para tracker resultados 

- Gosto pelo desafio de resolver 
problemas complexos 

CRIATIVIDADE
- Tomada de risco

- Abertura para aprendizagem
- Busca de soluções criativas

- Vocação para aprender 
testando

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO
- Edição e criação de meia

- Design de interfaces
- Design de novos produtos

- Elaboração de apresentações a 
partir de programas de 

computador

DIVULGAÇÃO DE 
CONTEÚDO

- Aplicação de SEO.
- Uso de ferramentas de 
promoção de conteúdo

- Uso de ferramentas para 
gerenciamento de publicidade 

online

ADVANCED ANALYTICS
- Organização, limpeza e 

manipulação de base de dados
- Estruturação de cons. de dados

- Entendimento de ML
- Visualização de dados

PROGRAMAÇÃO
- Programar em diferentes 

linguagens
- Identificar e corrigir erros de 

programação
- Sistemas de versão de 

softwares



1 2 3 4 5

básico

0

avançado



acesso



Como
entendemos

acesso?

LIGAR 
DISPOSITIVOS 

CONECTADOS À 
INTERNET

DOMÍNIO DE 
BROWSERS

E HABILIDADES 
BÁSICAS DE 
NAVEGAÇÃO

USO DAS FUNÇÕES 
BÁSICAS DOS 
PRINCIPAIS 

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR E 

APPS DE CELULAR



-3.5
Ligar e desligar aparelhos.

Navegação. 

Uso de comando de voz

Configuração de softwares.

A C E S S O

+

+

-



segurança



Como
entendemos
segurança?

CONHECIMENTO DE 
PROCEDIMENTOS 

PARA PROTEÇÃO DE 
DADOS 

RECONHECIMENTO
DE OPERAÇÕES 
INAPROPRIADAS
OU ILEGAIS NO

AMBIENTE DIGITAL 

AVALIAÇÃO DA 
CONFIABILIDADE 

DE FONTES, 
INTERAÇÕES

E INFORMAÇÕES 



3.4
S E G U R A N Ç A

Cuidados com dados e informações 
pessoais. 

Identificação de phishing. 

Identificação de sites seguros.

Identificação de ameaças como malware. 

-

+

+

-



uso



Como
entendemos

uso?

CAPACIDADE
DE BUSCAR E 
ENCONTRAR 

INFORMAÇÕES 
DE INTERESSE

REALIZAÇÃO
DE TRANSAÇÕES 

ONLINE

CONSUMO DE 
CONTEÚDO EM 

DIFERENTES 
FORMATOS E 
LINGUAGENS 



3.4
U S O

Uso de aplicativos de mensagem. 

Uso de buscadores.  

Armazenamento de dados em 
nuvem.

Transações online. 

-

+

+

-



cultura 
digital



Como
entendemos
cultura digital?

APRENDIZADO 
CONTÍNUO E 

CURIOSIDADE 
PARA A 

DESCOBERTA DE 
NOVAS SOLUÇÕES

ATUALIZAÇÃO 
CONSTANTE EM 

RELAÇÃO A NOVAS 
TECNOLOGIAS

ACOMPANHAMENTO 
DE ATUALIZAÇÕES 

DE SOFTWARES, 
HARDWARES, 

APLICATIVOS ETC. 



3.0
C U L T U R A   D I G I T A L

Vocação para aprender experimentando.  

Acompanhamento de reviews de 
lançamentos.  

Cultura de aprendizagem por tentativa e 
erro.

Tomada de risco no uso de novas 
tecnologias. 

-

+

+

-



criação



Exemplos
de skills em
Criação

USO DE 
FERRAMENTAS 

PARA PROMOÇÃO
DE CONTEÚDO

CONHECIMENTO DE 
FERRAMENTAS

PARA 
GERENCIAMENTO
DE PUBLICIDADE 

ONLINE

PROGRAMAÇÃO
EM DIFERENTES 
LINGUAGENS E 

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 



C R I A Ç Ã O

1.8
Criação e desenvolvimento de 
apresentação 

Edição de vídeos. 

Entendimento e aplicação de conceitos 
de machine learning.

Automação de sistemas de dados. 

-

+

+

-



acesso segurança uso cultura criação

desenvolvimento básico desenvolvimento específico

Os brasileiros iniciam a 
jornada digital 
aprendendo os skills 
relacionados a acesso. 
Somente depois de 
desenvolver 
competências 
relacionadas a 
segurança, uso e a uma 
cultura específica  é que 
passam a criar no e 
para o ambiente digital 

Fonte: Digital Skills Index, McKinsey, 2019. 



1 2 3 4 5

ACESSO + USO + SEGURANÇA + CULTURA + CRIAÇÃO

3.0
DSI Brasil

0



Oportunidades
para um país 
mais digital
Atuação e desenvolvimento 
socioeconômico

2



O Digital Skills Index (DSI) mapeia
as desigualdades no domínio de skills e permite o 

desenho de linhas concretas de atuação.



Observando os grupos que menos pontuaram em 
cada uma das dimensões de skills estudadas, 
percebemos que as desigualdades no domínio de 
competências digitais espelham as 
desigualdades de gênero, raça e idade ainda 
muito grandes no país. 



maduros
mulheres
jovens baixa renda 

Acesso (-10% vs homens)

Criação (-10% vs homens)

DSI (-20% vs pop geral)

Criação (-30% vs pop. 
geral)

Grupos 
demográficos 

com gap no 
índice de  

digitalização 

Acesso (-10% vs AB)

Uso (-14% vs AB)



Para quase 70% das empresas, 
no Brasil, os mais velhos 
não conseguem acompanhar 
as transformações 
tecnológicas. 

Fonte: Envelhecimento nas organizações e a gestão da idade, FGV/ Aging Free Fair, 2018.



Em 2018, as mulheres corresponderam a 
apenas 15% das inscrições para a carreira 

de Ciências da Computação, na USP.

Fonte: FUVEST, 2018; Revelo, 2019.

Somente 13% dos candidatos para a 
carreira de desenvolvedor(a) são mulheres. 

Apenas 1 entre 10 candidatos para 
trabalhar em TI é mulher. 



95%
dos desempregados 
brasileiros pertencem às 
classes C/D/E.

Fonte: IBGE, 2018.



A digitalização tem repercussão direta sobre a renda
e as oportunidades de desenvolvimento social do Brasil.



Fonte: Digital Skills Index, McKinsey, 2019. 

O estudo encontrou uma correlação positiva entre renda
e o índice de competências digitais.
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Fonte: Digital Skills Index, McKinsey, 2019. 

No limite, todas as competências combinadas podem ter um impacto de até 
+R$380 na renda mensal de um trabalhador, equivalente a quase

40% do salário mínimo.

Entretanto, o impacto na renda difere para cada uma das 5 competências

Competências de Criação tem alto impacto positivo na renda já a partir do nível 
introdutório.

Competências de Segurança, Uso, e Cultura exigem níveis avançados
de habilidade para ter impacto positivo na renda.

Competências de Acesso não impactam positivamente a renda, independente
do nível de habilidade.



Fonte: Digital Skills Index, McKinsey, 2019. 

O desenvolvimento de competências digitais é importante
para captura de impacto econômico...

Redução do 
desemprego

Maior participação 
da força de 

trabalho

Aumento da 
produtividade

Impacto 
econômico

e social

A

BC

Indivíduos com maior 
maturidade em 
competências digitais 
reportam maior 
satisfação no trabalho e 
mais e melhores 
oportunidades 
profissionais

Indivíduos no quartil 
superior de competências 

digitais são 5x mais 
propensos a aplicar para 
um trabalho online e tem 

2x mais chance de serem 
contratados para a 

posição

Habilidades digitais estão 
diretamente associada à 

participação na economia digital, 
com 33% dos indivíduos no quartil 

superior utilizando plataformas 
digitais como fonte de renda



... com potencial para adicionar US$ 70 bilhões ao PIB.
O upskilling pode gerar um aumento de cerca de 0,4 p.p. ao ano, o que representa um incremento 

de mais de 15% no crescimento projetado para o PIB brasileiro nos próximos anos.

Fonte: Digital Skills Index, McKinsey, 2019. 

Contribuição ao PIB
($ bilhões)

AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE

IMPACTO TOTAL 
ATÉ 2025

3

26

REDUÇÃO
DO DESEMPREGO

MAIOR PARTICIPAÇÃO
DA FORÇA DE TRABALHO

7019Melhores 
colocações

Redução da 
informalidade

Colocações 
mais rápidas

Novas 
colocações

16

23

3

23



Iniciativas
para crescer 
digitalmente
Investimento em formação 
e capacitação digital





Pessoas em 
busca de 
emprego

Mulheres

Pequenos 
empreendedores

Professores e 
educadores 

Jornalistas e 
estudantes de 
Jornalismo

Desenvolvedores 



 Mais de 50 mil pessoas treinadas desde 2017 
em 7 estados do Brasil.

 



https://docs.google.com/file/d/1HWJNsqaKDdvOEY-qs3XCIhux6x9l3Mgg/preview


Brasília [ 26, 27 de março]
CICB

Porto Alegre [ 7, 8 de maio]
FIERGS

Belo Horizonte [28, 29 de maio]
Expo Minas

Recife [13,14 de agosto] 
Teatro Guararapes

Goiânia [ 3,4 de setembro] 
CCG

Treinamentos em 2019: 

Saiba mais em g.co/cresca




