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Medir a Transformação Digital faz um levantamento dos indicadores numa série de domínios – desde a educação e a 
inovação, ao comércio e resultados económicos e sociais – comparando-os com questões de política digital atuais, 
conforme apresentados no documento Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives (A Caminho do Digital: Moldando 
Políticas, Melhorando Vidas) (OCDE, 2019). Ao fazê-lo, identifica lacunas no atual quadro de medição e avalia o progresso 
conseguidos através de várias iniciativas que visam superar estas lacunas, conforme documentado nos 19 capítulos 
do roteiro apresentados na publicação. O objetivo principal de Medir a Transformação Digital é promover a agenda das 
medições aproveitando estes roteiros e um vasto conjunto de trabalhos em curso em organizações nacionais e noutras 
organizações internacionais, assim como nos domínios já identificados em Medir a Economia Digital: Uma Nova 
Perspetiva (OCDE, 2014) e na Caixa de Ferramentas para Medir a Economia Digital do G20 (G20, 2018).1

Trata-se de um desafio. As métricas e ferramentas de medição existentes têm dificuldade em acompanhar o rápido 
ritmo a que a transformação digital se processa. A série de perguntas que podem ser feitas sobre os seus impactos 
é avassaladora. Como podem as transformações digitais ser medidas e seguidas em todos os setores da economia, 
incluindo no setor público? Como medir a disrupção causada aos modelos de negócio existentes e o surgimento de outros 
novos, a reorganização do trabalho ou a dimensão da economia da partilha? De que modo pode o valor dos dados, quer 
privados, quer públicos, ser captado em estatísticas normalizadas? De que modo podem ser rastreadas as transações 
internacionais de bens e serviços digitais? De que modo deve ser monitorizado e avaliado o impacto das políticas na 
economia digital? Quais são as atividades económicas e os empregos do futuro? Que impactos têm as transformações 
digitais no bem-estar dos cidadãos e da sociedade em geral?

Muita, mas não toda a informação que é necessária para responder a estas perguntas já existe ou está a ser desenvolvida. 
Há um reconhecimento de que os sistemas de informação estatística têm de se adaptar e, em alguns casos, têm de se 
expandir para tirarem partido da sua capacidade de proporcionar perspetivas mais granulares. Há também necessidade 
de infraestruturas novas e complementares, que sejam capazes de monitorizar o surgimento de novas atividades e a 
substituição de atividades tradicionais, de forma atempada sempre que estas tenham lugar. Estes serviços de informação 
também têm de se adaptar às pegadas digitais que têm vindo a emergir (i.e. os fluxos enormes de informação gerados 
pelas tecnologias digitais e atividades assentes e permitidas por estas tecnologias, como o comércio eletrónico, os 
serviços na nuvem e a Internet das Coisas) que estão agora a ser geradas.

A mais curto prazo, o desafio consiste em melhorar a comparabilidade internacional dos indicadores atuais e tornar os sistemas 
de estatística mais flexíveis e reativos à introdução de conceitos novos e dinâmicos impulsionados pela transformação digital.

“Mesmo em domínios onde existem normas internacionais para guiar a recolha de estatísticas, os países podem não 
dispor de capacidades e recursos para implementá-las de forma sistemática, divulgar abertamente a informação resultante 
dessas estatísticas ou fazer esforços para assegurar a comparabilidade dos dados. Existe uma falta de cobertura clara em 
países em desenvolvimento, quando comparados com países desenvolvidos, devido a diferente capacidade estatística 
entre países, ou nas necessidades e prioridades dos utilizadores no que respeita à recolha de dados estatísticos” (G20, 2018).

Mesmo entre países da OCDE, assegurar a comparabilidade internacional dos indicadores utilizados para monitorizar 
a transformação digital pode implicar desafios. Só é possível compilar um número limitado de indicadores para 
monitorização nos diferentes países, e estes dados são normalmente bastante normais e sem granularidade suficiente 
para captarem as alterações da dinâmica da transformação digital. Os esforços para explorar as estatísticas oficiais 
ao nível micro (e.g., empresa/estabelecimento/organização, trabalhador ou agregado familiar/ indivíduo) de uma forma 
coordenada internacionalmente, incluindo através da utilização de dados administrativos e da troca de micro-dados entre 
os organismos nacionais de estatística (ONE), devem ser apoiados, designadamente no que diz respeito às oportunidades 
de combinação de dados. Isto significa continuar a incentivar a criação de ferramentas e mecanismos de acesso a micro-
dados, assegurando ao mesmo tempo a sua confidencialidade.

1. A Presidência Argentina do G20 em 2018, em colaboração com uma comissão diretiva de organizações internacionais (OI), liderada pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e compreendendo a União Internacional das Telecomunicações (UIT), a 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a União Europeia, o Grupo Banco Mundial (WBG), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), criou uma Caixa de Ferramentas G20 para Medir a Economia Digital. A caixa 
de ferramentas destaca as abordagens metodológicas e os indicadores utilizados para monitorizar a economia digital, assim como os principais 
desafios e lacunas relativamente à medição da economia digital que requerem um estudo mais aprofundado. Ver o Anexo 3 da Declaração 
Ministerial do G20 sobre Economia Digital, 24 de agosto de 2018, Salta, Argentina.

Várias organizações internacionais estão a contribuir para a medição da transformação digital através de iniciativas, algumas das quais são 
descritas na Caixa de Ferramentas G20 para Medir a Economia Digital. As iniciativas incluem, entre outros, o trabalho sobre os indicadores-chave 
das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no âmbito da Parceria para a Medição das TIC para o Desenvolvimento liderada pela UIT, 
UNCTAD e o Instituto de Estatística (UIS) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A OCDE trabalha de 
perto com várias destas organizações, incluindo a Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a questão da medição do comércio digital, e com 
o FMI sobre a medição das implicações da economia digital para as estatísticas macroeconómicas.
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Existem diversas opções que já começaram a ser exploradas e desenvolvidas para aumentar a flexibilidade das estruturas 
de estatística. Estas incluem o desenvolvimento e o preenchimento de contas satélite, o aproveitamento do potencial 
dos micro-dados existentes, o aditamento de perguntas a inquéritos existentes, o alargamento periódico dos inquéritos 
existentes com módulos específicos a tópicos, e a criação de inquéritos de alta frequência para atender a necessidades 
específicas. As restantes lacunas poderão ser colmatadas através de abordagens novas e experimentais criadas para 
satisfazer as prioridades e tendo em conta os recursos específicos dos países (OCDE 2014).

A mais longo prazo, o desafio para a comunidade estatística será a criação de novas abordagens interdisciplinares relativamente 
à recolha de dados, e à alavancagem da informação captada pelos sistemas digitais.

À medida que a transformação digital alastra a todos os setores e afeta todos os aspetos da sociedade, a medição das 
características e da dinâmica que a distinguem tornar-se-á cada vez mais difícil. Serão necessárias novas abordagens – 
as ferramentas digitais e as pegadas criadas pelas atividades digitais, podem fazer parte da solução. A transformação 
digital também está a ser sentida em todas as dimensões da produção e utilização de dados. Por exemplo, a informação 
qualitativa está a tornar-se cada vez mais uma fonte de dados quantitativos. As ferramentas de mineração de textos 
(e.g. processamento de linguagem natural) realçam o potencial para aliviar alguns dos desafios comuns da recolha de 
estatísticas (e.g. fadiga de inquéritos e sistemas de classificação que são aplicados de forma diferente por codificadores 
humanos), e proporcionam oportunidades de criação de indicadores adaptáveis. Neste contexto, as políticas que 
promovem um acesso (aberto) aos dados recolhidos para fins administrativos pelos setores público e privado representam 
um meio importante de facilitar novas formas de análise.

A próxima geração de infraestruturas de dados para a elaboração de políticas na era digital vai ter de criar parcerias com o setor 
privado e colaborar com partes interessadas de modo a incluir dados fiáveis e acessíveis ao público, no processo de elaboração 
de políticas.

O roteiro de medição proposto vai ter de ser discutido e implementado de forma gradual através de uma cooperação estreita 
entre a comunidade estatística e outras partes interessadas. Os decisores políticos vão ter de definir as necessidades dos 
utilizadores, ao mesmo tempo que os investigadores contribuem com perspetivas que são essenciais ao desenvolvimento 
de métricas e infraestruturas de dados adequadas. A interação com organizações, empresas, universidades e o setor 
público será indispensável, dado que o sistema de estatística só consegue recolher dados que possam ser medidos de 
forma viável no interior dessas organizações. Em especial, os dados de origem privada podem abrir novas oportunidades 
à monitorização da transformação digital e dos seus impactos. Podem ajudar a fazer o seguimento dos fluxos de dados e 
da utilização dos mesmos de forma contínua entre intervenientes, setores económicos e locais. Por exemplo, estes dados 
podem dar indicações sobre vagas de emprego e o surgimento de novos perfis de emprego, ou sobre novos serviços e 
modelos de negócio possibilitados pelas plataformas eletrónicas. No entanto, a utilização de dados de fontes privadas 
para a medição e análise, suscita novos desafios que têm de ser superados através do trabalho conjunto, quer a nível de 
estruturas de qualidade estatística, quer em termos de modelos económicos viáveis de partilha de dados.

A OCDE e as outras organizações internacionais que contribuem ativamente para a agenda da medição digital vão 
ter de continuar a melhorar a coordenação, para evitar a fragmentação de esforços e iniciativas e para garantir que a 
comunidade internacional assume o desafio de fortalecer a base empírica que contribuam para políticas mais robustas 
tendo em vista o crescimento e o bem-estar na era digital.

Há nove ações que, se fossem priorizadas e implementadas, fariam aumentar substancialmente a capacidade dos 
países para monitorizarem a transformação digital e os seus impactos. As quatro primeiras ações abrangentes (1 a 4) 
estão direcionadas para a construção da próxima geração de dados e indicadores capazes de lidar com os desafios da 
transformação digital. As outras cinco ações adicionais (5 a 9) estão apontam para áreas específicas que foram identificadas 
como necessitando de atenção prioritária:

Ação 1
Dar visibilidade à economia digital nas estatísticas económicas.

A medição da transformação digital e dos seus impactos obriga à criação de indicadores que complementem as opiniões 
resultantes dos quadros de medição tradicionais, como os que são utilizados para medir o PIB e os fluxos comerciais. 
Mas, mesmo nestes quadros atuais, há que adaptar a forma como as empresas, os produtos e até as transações são 
classificados e identificados. Além disso, é essencial acelerar os esforços para captar os fenómenos relevantes que 
ocorrem fora dos limites atuais da produção de contas nacionais — e.g. os que dizem respeito ao consumo (e valor) dos 
serviços eletrónicos proporcionados gratuitamente aos consumidores, tais como as pesquisas eletrónicas, plataformas 
de redes sociais, entre outros. Ao mesmo tempo, há que continuar a trabalhar para superar os desafios da globalização e 
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da medição de serviços que não estão fisicamente limitados a um só local (e.g. serviços na nuvem e serviços oferecidos 
por plataformas online). Em particular, as plataformas suscitam novos desafios em matéria de políticas, mas pouco 
se sabe ainda sobre os intervenientes que operam nas mesmas, as suas características, os tipos de atividade a que se 
dedicam, os serviços que prestam, o valor que criam e os locais a partir dos quais operam. Além disso, ao proporcionarem 
aos clientes um acesso fácil aos serviços de transportes, alojamento, entrega de refeições e muitos outros, as plataformas 
eletrónicas estão a fazer aumentar a importância da produção das famílias, esbatendo as linhas entre diferentes setores 
institucionais na economia e mudando a natureza do trabalho.

Os SNE, as comunidades de investigação e as organizações internacionais são encorajados a continuar a trabalhar em 
conjunto para:

• Preencher as tabelas da OCDE sobre oferta-utilização digital (Mitchell, 2018) e medir as transações em conformidade 
com o Manual sobre Medição do Comércio Eletrónico (“Handbook on Measuring Digital Trade”, a publicar em breve), 
designadamente em domínios que suplementam as estatísticas de contas nacionais e trocas comerciais, para obter 
novos detalhes e perspetivas.

• No âmbito das tabelas sobre oferta-utilização digital e o Manual sobre Medição do Comércio Eletrónico:

• Identificar transações com base na sua “natureza digital” (i.e. pedidos por via digital, entregues por via digital e/
ou facilitadas através de plataformas digitais de intermediários) e novos intervenientes com importância para a 
economia digital (e.g. plataformas digitais de intermediários, vendedores eletrónicos e empresas que dependem de 
plataformas de intermediários).

• Desenvolver novas agregações de empresas, produtos e transações que permitam perspetivas mais granulares 
sobre os intervenientes, incluindo os agregados familiares e os produtos envolvidos.

• Captar melhor a produção dos agregados familiares facilitada pelo digital e continuar a desenvolver estimativas sobre 
atividades não remuneradas das famílias em estatísticas sobre a economia, e superar o desafio de compreender e 
estimar o valor gerado pelos serviços prestados gratuitamente aos utilizadores (apesar de muitas vezes envolverem 
uma transação implícita relacionada com dados pessoais).

• Melhorar a qualidade e amplitude da informação sobre as transações de comércio eletrónico através de melhoramentos 
nos inquéritos sobre utilização das TIC por parte das empresas e das pessoas, da inclusão de perguntas sobre comércio 
eletrónico noutros inquéritos adequados (designadamente receitas do comércio eletrónico em inquéritos estruturais 
sobre empresas, e despesas em compras online em inquéritos sobre despesas das famílias), e através da utilização 
de dados alternativos (e.g. informação anonimizada sobre transações dos bancos e empresas de cartões de crédito).

• Apoiar a criação de definições e taxonomias comuns sobre diferentes tipos de plataformas, elaborar perguntas padrão 
sobre o trabalho das plataformas para inclusão em inquéritos relevantes (p. ex., inquéritos sobre a população ativa, 
utilização das TIC e utilização do tempo) de modo a obter estimativas robustas sobre o número da pessoas que 
trabalham com estas plataformas, e explorar o papel dos dados administrativos e fontes de dados alternativas (e.g. 
“raspagem de dados” na Web) para obter indicações sobre as transações intermediadas por estas plataformas.

Ação 2
Compreender os impactos económicos da transformação digital

As tecnologias digitais são implementadas no âmbito dos processos das empresas, juntamente com a mão-de-obra, 
o capital e o capital de conhecimento, para melhorar o desempenho. As primeiras provas, e as mais fortes sobre o seu 
impacto económico vão provavelmente surgir em micro-dados (dados sobre empresas, trabalhadores ou consumidores) 
antes de aparecerem em macro-dados. Para tal, é importante conseguir ligar as bases de dados existentes, explorar 
o potencial dos registos administrativos, e criar medições de maturidade digital nos negócios, que possam então ser 
utilizadas para analisar os impactos das tecnologias digitais no desempenho das empresas. Medições robustas sobre as 
alterações em termos de preços e qualidade também são essenciais para analisar a contribuição das tecnologias digitais 
para o desempenho económico. Por exemplo, as medições sobre o desempenho real das ligações de banda larga (ou 
seja, a qualidade da banda larga) são essenciais para os consumidores fazerem escolhas informadas, e para que tanto 
os decisores políticos, como os reguladores assegurem que os serviços prestados são de ótima qualidade. No entanto, 
são também essenciais para medir a produtividade e avaliar o contributo das TIC para o crescimento económico. A 
digitalização pode também complicar ainda mais a medição de preços e volumes de forma mais geral, dado que aumenta 
o ritmo da mudança da qualidade, conduz a mudanças nos pontos de escoamento através dos quais os produtos são 
vendidos e pode envolver novas práticas de diferenciação de preços, entre outros.

A qualidade da prestação de serviços também deve ser considerada no contexto de “divisões”, como por exemplo entre 
empresas de diferentes dimensões, ou agregados familiares com composições, rendimentos e localizações diferentes. 



MEDIR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: UM ROTEIRO PARA O FUTURO © OECD 2019 7

UM ROTEIRO DE MEDIÇÃO PARA O FUTURO UM ROTEIRO DE MEDIÇÃO PARA O FUTURO

Para tal, os inquéritos às empresas e às famílias sobre a adoção de tecnologias digitais devem continuar a ser analisados 
periodicamente de modo a terem totalmente em conta os fenómenos emergentes, como a banda larga de alta velocidade, 
os serviços de computação na nuvem, ativos de dados e outras tecnologias, quer como potenciadores da inovação, quer 
como fatores que contribuem para o desempenho das empresas e para o bem-estar dos consumidores. Ao mesmo tempo, 
há que continuar a explorar oportunidades de um maior aproveitamento dos dados administrativos ao combinar bases 
de dados existentes. Além disso, os inquéritos sobre a adoção de tecnologias e dados administrativos devem ser alinhados 
com medições agregadas da economia.

A comunidade de estatística mais alargada deve:

• Melhorar a medição dos investimentos em TIC para chegar a deflatores internacionalmente comparáveis para 
hardware, software e infraestruturas de comunicações, incluindo a definição dos preços dos pacotes de serviços de 
banda larga, e analisar os impactos e as oportunidades criadas pela digitalização relativamente à medição de preços 
e volumes de forma mais geral.

• Melhorar a medição da qualidade da banda larga (desempenho), incluindo as velocidades registadas, latência, 
fiabilidade e robustez dos serviços de banda larga, em ambas zonas rurais e urbanas.

• Avaliar periodicamente o quadro de medição da utilização das TIC para identificar e priorizar os domínios em que 
os inquéritos podem melhorar e evoluir em consonância com os desenvolvimentos em curso e as prioridades das 
políticas; tal inclui a obtenção de dados suficientemente granulares que permitam uma análise diferenciada dos 
impactos da transformação digital nas pessoas, empresas e locais.

• Explorar o potencial estatístico das fontes de dados administrativos e analisar as coleções de dados existentes para 
maximizar as oportunidades de combinar dados para investigação.

• Melhorar o acesso a estas bases de dados, assegurando ao mesmo tempo a confidencialidade dos dados.

Ação 3
Incentivar a medição dos impactos da transformação digital nas metas sociais e no bem-estar das pessoas

A transformação digital está a ter impacto em muitos aspetos das vidas das pessoas. Assim, são necessários quadros 
de medição que captem estes aspetos, incluindo os impactos emergentes. Neste sentido, os quadros desempenham 
um papel-chave na medição do grau em que as tecnologias digitais e os novos modelos de negócio podem ajudar 
na concretização das metas sociais, incluindo em áreas como a saúde, populações em envelhecimento e alterações 
climáticas. Atualmente, a informação sobre os impactos da transformação digital no bem-estar é escassa em muitas 
áreas. Por exemplo, dados relevantes sobre como a utilização das tecnologias digitais afeta as experiências das pessoas 
em termos de saúde mental ou das suas vidas sociais não são recolhidos de forma frequente nem harmonizada. Os 
instrumentos de inquérito são uma fonte importante de dados objetivos e subjetivos comunicados pelos próprios. Estes 
podem ser utilizados para recolher dados sobre as experiências de vida das pessoas no contexto da transformação 
digital, bem como para tentar estabelecer relações causais (e.g. entre a difusão de tecnologias digitais e vários resultados 
em termos de bem-estar).

A comunidade de estatística mais alargada deve:

• Promover uma implementação mais alargada do Inquérito Modelo da OCDE sobre Acesso e Utilização das TIC pelas 
Famílias e Pessoas (OCDE, 2015) para criar perguntas sobre o bem-estar subjetivo e a saúde mental para serem incluídas.

• Incluir variáveis detalhadas sobre a utilização das TIC (p. ex., inquéritos sociais gerais e inquéritos à população ativa) 
nos inquéritos às famílias, e especialmente em inquéritos longitudinais, para compreender melhor a relação causal 
entre a utilização da internet e os resultados em termos de bem-estar ao longo do tempo.

• Desenvolver novas ferramentas de estatística, incluindo inquéritos, para monitorizar os impactos da utilização das 
TIC nos adultos e nas crianças, tais como como a exposição à desinformação ou ao discurso de ódio.

• Melhorar a medição do impacto da transformação digital no ambiente, através do melhoramento das ligações 
estatísticas entre inquéritos sobre a utilização das TIC, inquéritos sobre despesas dos consumidores, tabelas de oferta-
utilização e dados a nível setorial.

Ação 4
Desenhar novas abordagens interdisciplinares à recolha de dados

Dado o ritmo a que se processa a evolução tecnológica, é compreensível que os quadros atuais não tenham ainda 
capacidade para revelar a dimensão e o âmbito total da transformação digital. No entanto, as tecnologias digitais podem 
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ser parte da solução, uma vez que geram fluxos enormes de informação. Muita da atividade online deixa “pegadas” digitais 
que podem ser observadas utilizando ferramentas que pesquisam, interpretam, filtram, reúnem e organizam informação 
existente na internet. Ao mesmo tempo que proporcionam excelentes oportunidades para a estatística, os dados obtidos 
através da internet também suscitam uma série de questões relativamente à qualidade estatística, à segurança e à 
privacidade, que devem ser abordadas. A internet também permite a criação de organizações não físicas e um outsourcing 
flexível das atividades comerciais, ao nível dos setores de atividade e entre locais, esbatendo assim as fronteiras entre 
empresas e mercados, assim como entre o trabalho e a vida social. Isto cria desafios aos atuais métodos de recolha 
estatística. Assim, são necessários novos métodos interdisciplinares de análise para compreender o comportamento 
inovador, os seus fatores determinantes e os seus impactos ao nível do indivíduo e da organização.

Os SNE, os reguladores, os fornecedores de serviços de internet (ISP), a comunidade de investigação, a comunidade da 
internet e as organizações internacionais são convidados a trabalhar em conjunto para:

• Continuar a desenvolver normas de estatística internacionais para a recolha de dados da internet e para a sua 
compilação em indicadores estatísticos (e.g. tratamento de resultados de pesquisas na Web).

• Estudar modelos alternativos de cooperação entre empresas, intermediários da internet e SNE para a recolha e 
tratamento de dados da internet; e promover o desenvolvimento de um quadro regulamentar associado, incluindo 
soluções técnicas e regulamentares, para preservar a segurança e a privacidade dos utilizadores.

• Desenvolver novas abordagens interdisciplinares relativamente à recolha de dados e criar novas unidades de recolha 
de dados.

• Melhorar a medição das atividades digitais em estruturas empresariais, organizações e redes complexas.

Ação 5
Monitorizar as tecnologias que apoiam a transformação digital, nomeadamente a Internet das Coisas, a IA e Blockchain.

Há uma série de tecnologias em evolução rápida que vão impulsionar a próxima fase da transformação digital. Prevê-se 
que a Internet das Coisas (IdC), um ecossistema em que as aplicações e os serviços são impulsionados pelos dados 
recolhidos a partir de dispositivos que funcionam como sensores e fazem interface com o mundo físico, cresça de 
forma exponencial, ligando muitos biliões de dispositivos num prazo de tempo relativamente curto. As aplicações da 
IdC estende-se a setores da economia, incluindo: saúde, educação, agricultura, transportes, indústria, redes elétricas 
e muito mais. Entretanto, a inteligência artificial (IA) tem potencial para revolucionar a produção, assim como para 
contribuir para a resolução dos desafios globais relacionados com a saúde, os transportes e o ambiente. Da mesma forma, 
o blockchain tem potencial para transformar o funcionamento de uma gama alargada de setores e aplicações, como o 
setor financeiro, a saúde, os transportes, a agricultura, o ambiente e a gestão da cadeia de abastecimento. A finalidade 
geral e a natureza interdisciplinar destas tecnologias digitais sublinham a necessidade de um quadro consistente que as 
defina, que identifique o seu aparecimento, que monitorize o seu desenvolvimento e difusão, e que quantifique os seus 
impactos económicos e sociais.

Os decisores políticos, as autoridades reguladoras, as comunidades empresariais, de estatística e de investigação são 
convidados a:

• Criar definições e taxonomias harmonizadas à escala internacional para a IA e o Blockchain, adequadas ao objetivo 
de monitorizar o desenvolvimento destas tecnologias e das suas aplicações, incluindo a definição das principais 
necessidades em matéria de políticas para medição.

• Tirar partido da definição da OCDE relativamente à IdC (OCDE, 2018) e taxonomias associadas para os seus domínios 
de aplicação (e.g. comunicações em larga escala através de máquinas tais como sensores para cidades inteligentes, IdC 
crítica que exige ligações ultra-rápidas e altamente fiáveisn como veículos automatizados); e fazer uma priorização 
clara para a medição desses elementos e indicadores da IdC com maior relevância para os decisores políticos, que 
vá para além da simples contagem de dispositivos ligados máquina-a-máquina, de forma a poder medir a potencial 
procura que a IdC poderá criar em termos de infraestruturas de comunicação devido ao fluxo de grandes volumes de 
dados gerados.

• Interagir com as partes interessadas no ecossistema da IdC (e.g. diferentes fornecedores de conectividade, fornecedores 
de plataformas IdC, etc.) para benefício da recolha de dados, bem como para benefício análise das políticas e análise 
regulatória.

• Desenvolver ferramentas para monitorizar a adoção de tecnologias da IdC, IA e Blockchain por parte das empresas, 
assim como o impacto da sua difusão no desempenho e produtividade.
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Ação 6
Melhorar a medição dos dados e dos fluxos de dados

Nos últimos anos, quer a escala da utilização dos dados, quer a sua importância para muitos modelos e processos de 
negócio aumentaram exponencialmente. No entanto, a avaliação dos dados enquanto fatores de produção e a atribuição 
aos dados de “qualidades equiparáveis a ativos” traz desafios significativos. Os fluxos de dados entre organizações, em 
específico, podem processar-se rapidamente e a custo reduzido. Além disso, organizações diferentes podem retirar valor 
a partir dos mesmos dados, ao mesmo tempo, e sem diminuir aquilo que outros podem fazer com esses dados. Por 
último, o valor dos dados depende fortemente do contexto (e.g. da informação que contêm e da forma como é utilizada). 
A combinação destes fatores resulta em inúmeros desafios de natureza conceptual e prática em termos de medição. Estes 
desafios são agravados pelo facto – relacionado em parte com a proliferação de serviços de computação na nuvem – de 
estes fluxos e interações atravessarem muitas vezes fronteiras nacionais.

As comunidades da área da estatística, empresarial e da investigação, assim como as organizações internacionais são 
encorajadas a trabalhar em conjunto para:

• Criar taxonomias e classificações de dados pertinentes para fins de medição estatística.

• Aprofundar o estudo do papel e da natureza dos dados nos modelos e processos de negócio.

• Explorar métodos de medição dos fluxos e stocks de dados.

• Melhorar a medição dos ativos com base o conhecimento, incluindo dados e o seu papel na produção, produtividade 
e competitividade.

Ação 7
Definir e medir as necessidades em matéria de competências para a transformação digital

O desenvolvimento da economia digital e das suas aplicações, como a análise dos grandes volumes de dados (“big 
data analytics”), computação na nuvem e aplicações móveis, aumenta a procura de certas competências cuja oferta e 
frequentemente escassa. No trabalho, a escassez de especialistas de TIC pode ser agravada por obstáculos por parte da 
gestão, ao desenvolvimento de novos modelos de negócio, novas estruturas organizacionais e novos métodos de trabalho. 
Ao mesmo tempo, a procura de competências complementares está a aumentar. Estas competências complementares 
incluem por exemplo a capacidade de compilar e analisar informações, comunicar nas redes sociais, atribuir marcas 
a produtos nas plataformas de comércio eletrónico, etc. Esta tendência também faz aumentar a necessidade de os 
utilizadores aprenderem a pesquisar e escolher entre uma miríade de aplicações móveis e saber proteger-se contra os 
riscos de segurança digital (“higiene digital”).

Tradicionalmente, as estatísticas oficiais têm utilizado o aproveitamento escolar, a formação profissional com conteúdo 
normalizado, ou as categorias profissionais com tarefas codificadas e previsíveis, como sendo representativas de 
competências. Poderiam ser obtidas novas perspetivas através da exploração e harmonização de inquéritos nacionais 
pormenorizados sobre tarefas e competências, bem como através do trabalho com a comunidade empresarial na definição 
de novas métricas de escassez de competências.

As comunidades da área da estatística, empresarial e da investigação, assim como as organizações internacionais são 
encorajadas a trabalhar em conjunto para:

• Explorar o potencial das estatísticas públicas e privadas que existem em matéria de competências, assim como das 
classificações das profissões e dos setores, e promover a harmonização dos inquéritos nacionais sobre as tarefas 
profissionais.

• Explorar melhor os inquéritos transnacionais (e.g. o Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho e o Programa 
da OCDE para a Avaliação Internacional das Competências dos Adultos), e promover a combinação de bases de 
dados empregadores-trabalhadores que contenham informação sobre competências, empregos e atividades ao nível 
individual.

• Melhorar o acesso e a utilização de bases de dados online sobre vagas de emprego para medir as vagas em empregos 
relacionados com o digital, a sua duração e a taxa de preenchimento.

• Incentivar a utilização sistemática de avaliações especializadas para identificar as necessidades emergentes em 
matéria de competências, a um nível detalhado de tarefas e ocupações, e entre diferentes países.
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Ação 8
Medir a confiança nos ambientes online

A gestão da segurança, da privacidade e do risco de proteção do consumidor online, assim como o nível geral de confiança 
da população em ambientes online, tornaram-se questões de política essenciais, à medida que as pessoas, as empresas e 
os governos transferem grande parte das suas atividades diárias para a internet. Apesar de terem sido feitos esforços para 
melhorar a medição da confiança, tais como a harmonização das estatísticas das Equipas de Resposta a Incidentes de 
Segurança Informática (ERISI) e um inquérito aos consumidores sobre atitudes para confiar nos mercados de plataformas 
de pares (“peer platform markets”), há outros caminhos que devem ser explorados de forma mais aprofundada. Por 
exemplo, a OCDE criou um quadro analítico de medição das práticas de gestão do risco de segurança digital nas empresas, 
com base nos Princípios contidos na Recomendação do Conselho da OCDE de 2015 sobre a Gestão do Risco de Segurança 
Digital para a Prosperidade Económica e Social. Este quadro permitiu a identificação de um conjunto de indicadores-
chave potenciais. Está também a ser desenvolvido trabalho com vista a melhorar a comparabilidade das estatísticas de 
notificação de violações dos dados pessoais que são produzidas pelas Autoridades de Proteção de Dados e Privacidade. 
Apesar da importância amplamente reconhecida da confiança entre parceiros em interações online, a medição destes 
aspetos de confiança é uma prática recente, designadamente nas estatísticas oficiais. As abordagens alternativas que 
estão atualmente em curso utilizam perspetivas comportamentais a partir de experiências, por exemplo, para verificar 
de que modo a divulgação afeta a confiança dos consumidores no contexto da definição personalizada de preços no 
comércio eletrónico. Os dados com base na internet (e.g. atividades de software malicioso registadas por uma firewall, a 
utilização da análise do sentimento nas redes sociais para medir a confiança das pessoas, as estatísticas sobre cookies, as 
definições dos navegadores ou as estatísticas sobre transferências de software relacionado com a segurança/privacidade) 
podem também ser utilizados para medir vários aspetos de confiança.

A comunidade estatística, os reguladores e outras partes interessadas, como os intermediários da internet, as associações 
de empresas e consumidores, e as organizações internacionais são convidadas a trabalhar em conjunto para:

• Criar orientações para as Autoridades de Proteção de Dados e Privacidade tendo em vista a elaboração e comunicação 
de estatísticas comparáveis a nível internacional sobre notificações de violações de dados.

• Criar bases de dados mais fiáveis e abrangentes sobre incidentes envolvendo a segurança digital e a prática de gestão 
dos riscos digitais, cujos elementos principais incluam a obtenção de consenso em matéria de tipologia e taxonomia, 
a criação de um repositório público-privado sobre incidentes de segurança no domínio digital, e incentivos para 
promover a comunicação de incidentes e partilha de dados pelas organizações.

• Testar e melhorar a qualidade e a taxa de resposta dos inquéritos relacionados com a segurança digital.

• Aprofundar o estudo sobre as atitudes e comportamento dos consumidores para destacar os contextos em que a 
confiança nas interações online aumenta ou diminui, tendo em vista o melhoramento da metodologia dos inquéritos 
nesta área.

• Desenvolver um quadro de medição da confiança das pessoas em ambientes online, e explorar abordagens assentes 
em inquéritos e experimentais para testar a viabilidade da medição desta confiança.

• Explorar a utilização de estatísticas com base na internet para medir os aspetos relacionados com a confiança e 
promover um quadro de qualidade estatística para dados com base na internet.

Ação 9
Estabelecer um quadro de avaliação de impactos para governos digitais

Os governos estão a adotar progressivamente as tecnologias digitais para encorajar a inovação na conceção, funcionamento 
e prestação dos serviços. A mudança de uma utilização das tecnologias digitais para melhorar a eficiência (governo 
eletrónico), para uma utilização destinada a influenciar e moldar os resultados da governação pública (governo digital) 
deve permitir aos governos responder melhor a imperativos estratégicos mais alargados, tais como confiança pública, 
bem-estar social e participação cívica. Para superar os desafios e tirar partido das oportunidades da era digital, os governos 
devem priorizar o estabelecimento de um quadro de avaliação de impactos que meça a contribuição concreta do governo 
digital para os resultados mais alargados das políticas.

Os decisores políticos, as comunidades estatística e da investigação, assim como as organizações internacionais são 
encorajadas a trabalhar em conjunto para:

Criar novas ferramentas de estatística para avaliar os efeitos das tecnologias digitais na relação entre os governos e 
os cidadãos e as empresas, considerando em particular o grau de impacto em grupos-chave (e.g. idosos, famílias de 
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baixos rendimentos, pais solteiros, pessoas portadoras de deficiência ou com problemas mentais, etc.) e apresentar dados 
concretos sobre o nível global de confiança pública no governo.

• Definir métricas que avaliem o efeito das tecnologias digitais na promoção de uma prestação de serviços que seja mais 
eficiente, inclusiva e ajustada às necessidades.

• Desenvolver métricas para medir os impactos das práticas e políticas existentes para promover a partilha, acesso e 
reutilização de dados no setor público, incluindo no que respeita à confiança dos cidadãos na capacidade dos governos 
para tratarem dados pessoais.

• Definir orientações para organizações do setor público que permitam medir o alcance e o impacto da reutilização de 
dados nas administrações públicas e nos processos de elaboração de políticas públicas.

• Medir a difusão das tecnologias emergentes, como a IA e o Blockchain, nos processos e serviços do governo.

• Avaliar potenciais obstáculos à plena integração das tecnologias digitais no seio da administração pública.
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Making the transformation work 
for growth and well-being

Medir a Transformação Digital
UM ROTEIRO PARA O FUTURO

Medir a Transformação Digital: Um Roteiro para o Futuro (Measuring the Digital Transformation: A Roadmap 
for the Future) apresenta novas perspetivas sobre o estado da transformação digital, fazendo um levantamento 
dos indicadores numa série de domínios - desde a educação e a inovação, ao comércio e resultados 
económicos e sociais - comparando-os com questões de política digital atuais, conforme apresentadas em 
A Caminho do Digital: Moldando Políticas, Melhorando Vidas (Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives). 
Ao fazê-lo, identifica lacunas ao nível do atual quadro das medições, mede os progressos conseguidos tendo 
em vista o preenchimento dessas lacunas e estabelece um roteiro para as medições tendo em vista o futuro.

O objetivo consiste em alargar a base empírica, que permita abrir caminho para políticas mais robustas que 
promovam o crescimento e o bem-estar na era digital.

Os gráficos e dados utilizados nesta publicação estão disponíveis para serem transferidos e, na sua maioria, 
contêm dados adicionais que alargam o horizonte temporal e cobertura geográfica, relativamente à edição 
impressa.

Going Digital Toolkit permite aos utilizadores visualizar e explorar outros indicadores-chave sobre 
Going Digital, assim como a pesquisa de orientações em matéria de políticas e publicações associadas: 
www.oecd.org/going-digital-toolkit.

Esta publicação é um contributo para o projeto OECD Going Digital, que visa dotar 
os decisores políticos das ferramentas de que necessitam para ajudar as suas 
economias e sociedades a prosperar num mundo cada vez mais digital e assente 
nos dados.

Para mais informações, consultar www.oecd.org/going-digital

#GoingDigital

Consulte a publicação na íntegra online em http://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en.

Esta obra está publicada na OECD iLibrary, que reúne todos os livros, publicações periódicas e bases de dados 
de estatística da OCDE. Visite www.oecd-ilibrary.org para mais informações.
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