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O documento resume os resultados de uma nova pesquisa de satisfação cidadã sobre
os serviços públicos digitais no Brasil. Mostra que a população brasileira está conectada e
se considera bem adaptada ao mundo digital, mesmo com desigualdades esperáveis
de idade, nível de educação formal e renda. Nos três níveis de governo, o nível de
satisfação com os serviços digitais foi muito superior aos níveis de insatisfação.
Uma parte importante da população não conhecia a oferta de serviços digitais dos
municípios. A diferença de satisfação com os serviços digitais do setor privado é
importante, marcando a necessidade de aprofundar e acelerar a transformação
digital no setor público. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e
dezembro de 2020, com uma amostra representativa da população brasileira de idade
superior aos 16 anos, entrevistando 13.250 pessoas distribuídas em todo o território
nacional. Teve como objetivo coletar informações sobre a adaptação dos cidadãos ao
mundo digital, seu nível de conectividade percebido e uso de internet e sua avaliação
sobre a qualidade dos serviços digitais do setor público (com foco no nível estadual,
mas também com perguntas sobre os níveis federal e municipal) e do setor privado, entre
outros temas.

Códigos JEL: H7, H83, O33
Palavras-chave: transformação digital; governo digital; conectividade; serviços públicos; Brasil;
estados; inovação; governança digital; satisfação cidadã.
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PREFÁCIO

É comum ouvir que a pandemia forçou a migração de diversas práticas sociais e econômicas para o
mundo digital. A análise mais precisa, no entanto, é que a crise apenas acelerou tendências que mais
cedo ou mais tarde se cristalizariam – seja no setor privado, seja no público.
Antes mesmo da necessidade de distanciamento social imposta pelo coronavírus, a adesão a atividades como e-commerce, telemedicina, teletrabalho e serviços públicos on-line já vinha ganhando corpo no Brasil e no mundo. Com a crise sanitária, essa onda de digitalização deixou de ser opção para se
tornar emergência.
Hoje, um ano após o início dessa crise, já é possível assertar que, mesmo quando tivermos superado o
novo coronavírus, grande parte das operações transportadas para ambientes virtuais assim permanecerão, dadas as vantagens claras em termos de custo, eficiência e agilidade experimentadas por cidadãos e provedores de serviços on-line.
Com exceção de alguns setores para os quais o contato presencial é crucial para o pleno desempenho (como a educação de crianças e jovens), para grande parte das atividades, permanecer digital será
mandatório, quer pela demanda social, cada vez mais habituada à praticidade desse modelo, quer pela
necessidade (aprofundada pelos efeitos da pandemia) de alocar os limitados recursos financeiros, físicos e humanos de maneira otimizada. São premissas especialmente verdadeiras para o setor público,
dada a situação fiscal delicada que governos de todo o planeta herdarão dessa crise.
Daí a importância desta publicação. Por meio dela, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) contribui para que o setor público brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal, consolide
os ganhos tempestivamente conquistados durante a pandemia quanto à digitalização de seus serviços
e identifique pontos em que pode avançar nessa jornada.
Em poucas semanas, o país estabeleceu, por exemplo, um mecanismo de distribuição de renda para
mais de 65 milhões de pessoas com tramitação via internet – prova da capacidade do poder público
e da população brasileira de se apropriar de novas tecnologias. Por outro lado, como revela esta pesquisa inédita realizada com 13.250 pessoas, há diferenças entre os níveis de satisfação dos cidadãos
com a oferta de serviços públicos digitais (entre 53% e 55%, dependendo da esfera de governo) com
relação à experiência relatada com os serviços oferecidos pela iniciativa privada (85% de satisfação), o
que mostra que há espaço para aperfeiçoamento.
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PREFÁCIO

É evidente que implementar e lapidar programas digitais em um país com a extensão, a população e a
heterogeneidade do Brasil é desafiador. Mas a boa notícia é que o país, entre os primeiros 20 do mundo
em oferecimento de serviços digitais, não parte do zero.
Conforme também revelado pela pesquisa, talvez a maior do gênero já feita na América Latina e Caribe, 86% dos brasileiros se dizem adaptados ao mundo digital, e até 95% reportam terem conexão
à internet pelo celular. E embora haja brechas importantes a serem resolvidas, como mostra a lupa
posta sobre estratos populacionais etários, de renda e escolaridade, o estudo também descortina dados de presença e de adesão a ferramentas digitais em níveis bastante elevados no país, o que precisa
ser encarado como oportunidade para acelerar a saída dessa crise.
Por meio de serviços custo-efetivos, transparentes e rápidos, os governos nacional e subnacionais poderão facilitar a abertura de novos negócios, reduzir a burocracia exigida para a realização de transações e estimular a criação de emprego e renda de que o país tanto precisará.
Em outras palavras, esta publicação se propõe a contribuir para o processo de transformação digital
do país, entendido como um dos pilares da retomada econômica e como instrumento para que o Brasil ofereça aos seus cidadãos não apenas serviços públicos melhores e mais eficientes, mas as condições para gerar prosperidade e crescimento.
Fevereiro de 2021

Morgan Doyle

Representante do Grupo BID no Brasil

Lea Giménez

Chefa da Divisão de Inovação para Servir ao Cidadão, BID
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INTRODUÇÃO

O advento da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19 reforçou o protagonismo das
tecnologias da informação e comunicação (TIC) na sustentação da atividade econômica e na resiliência
das administrações públicas. Os governos brasileiros testemunharam a relevância das TIC como
recurso fundamental para auxiliar a gestão da crise, permitindo aos gestores públicos antecipar e limitar
adversidades geradas pela pandemia com mais agilidade. Durante a crise sanitária, uma proporção
mais alta de usuários de internet procurou informações sobre serviços públicos ou os realizou on-line
(CETIC, 2020).
No entanto, pouco se sabe sobre a avaliação dos cidadãos com relação a essa mudança repentina
na forma de se relacionar com o poder público. Se, por um lado, a digitalização pode ter contribuído
para a continuidade dos serviços públicos, a informação disponível aponta que sobretudo os governos
estaduais não estavam preparados para uma transformação tão brusca na maneira de se relacionar
com os cidadãos (BID, 2021). Trata-se de uma situação que merece atenção, uma vez que pode gerar
frustração entre cidadãos e profissionais públicos, estes últimos nem sempre capazes de atender às
elevadas expectativas de digitalização geradas com a acelerada transformação dos serviços privados
durante a pandemia. No contexto brasileiro se soma também um cenário de consolidação fiscal de
longo prazo, que diminuiu os recursos disponíveis para a realização de investimentos e, ao mesmo
tempo, aumentou a pressão pela adoção de novas tecnologias poupadoras de recursos financeiros e
mão de obra.
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INTRODUÇÃO
Metodologia

Com base nessa conjuntura e visando obter dados para suprir a lacuna de informações disponíveis
sobre a conectividade, a adaptação ao mundo digital e a avaliação dos usuários brasileiros sobre os
serviços públicos digitais no país e, dessa forma, lograr que o desenho das políticas públicas digitais
incorpore com mais detalhes a visão do cidadão, entre os meses de outubro e dezembro de 2020, o
BID, com o apoio da empresa IDEIA Big Data, conduziu uma pesquisa de satisfação cidadã com uma
amostra representativa da população brasileira de idade superior aos 16 anos, entrevistando 13.250
pessoas de todo o território nacional. O objetivo foi coletar informações sobre a avaliação dos cidadãos
em relação à qualidade dos serviços digitais existentes no Brasil, bem como a disponibilidade e a usabilidade dos serviços públicos oferecidos pelos governos federal, estaduais e municipais.
A pesquisa convidou cidadãos brasileiros a avaliar diversas dimensões de sua satisfação pessoal com
os serviços públicos. Também foi possível questionar a satisfação dos entrevistados com relação a um
conjunto de serviços privados relevantes, permitindo lançar comparações entre a satisfação dos usuários de serviços providos pelo Estado e pela iniciativa privada.
As entrevistas foram conduzidas com base no método CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing, ou entrevista telefônica assistida por computador), que é uma técnica de coleta de dados pela
qual o entrevistador executa um plano de perguntas que pode ser personalizado de acordo com as
respostas de cada entrevistado. O intervalo de confiança da pesquisa é estimado em 95%, e a margem
de erro máxima estimada para a amostra é de 1 ponto percentual para mais ou para menos sobre os
resultados encontrados.
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INTRODUÇÃO

A satisfação e a experiência dos usuários de serviços públicos digitais no Brasil
O presente documento aprofunda esforços analíticos prévios ao somar uma nova perspectiva sobre o
avanço das políticas de transformação digital nos estados brasileiros, desta vez sob o ponto de vista
dos cidadãos e usuários.
Os resultados da pesquisa estão organizados em quatro capítulos. No primeiro, são apresentados indicadores gerais de acesso ao mundo digital e uso da internet, incluindo a adaptação ao mundo digital,
forma e frequência de acesso aos serviços digitais e expectativas associadas à digitalização dos serviços públicos. O segundo capítulo apresenta informações sobre os serviços públicos digitais: preferência na forma de atendimento, grau de conhecimento, e a satisfação dos cidadãos nos três níveis de
governo (federal, estadual e municipal). O terceiro capítulo apresenta o nível de satisfação dos usuários
com os serviços oferecidos pela iniciativa privada, com o objetivo de traçar uma análise comparada com
relação aos índices de satisfação com os serviços públicos. Finalmente, no quarto e último capítulo, são
apresentadas as considerações finais e recomendações de políticas para autoridades dos três níveis
de governo no Brasil.
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INTRODUÇÃO

Transformação digital dos governos brasileiros: Brasil Mais Digital
Este é o segundo de uma série de quatro relatórios do BID focados na transformação digital dos governos brasileiros. O primeiro, publicado em janeiro de 2021, apresenta um diagnóstico sobre a maturidade das políticas de transformação digital em governos estaduais e no Distrito Federal, com base
em informações declaradas pelas autoridades de governo digital em cada estado. O terceiro relatório
será lançado no primeiro semestre de 2021 e complementará o presente documento, aportando informações desagregadas por estado sobre a satisfação cidadã com os serviços públicos digitais. Por fim,
o quarto e último relatório será uma pesquisa de profundidade sobre os avanços e desafios da transformação digital baseada em múltiplas fontes, como as coletadas pela ABEP-TIC para a elaboração do
Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais, os indicadores produzidos pelo CETIC.br e os microdados desta pesquisa de satisfação cidadã.
Além desses esforços analíticos, a linha de crédito Brasil Mais Digital do BID, solicitada pelo governo
federal e que está em processo de preparação, espera contribuir com o financiamento em programas
pioneiros para a transformação digital do Brasil na próxima década. O foco deste programa serão investimentos em infraestrutura digital (qualidade e cobertura da conectividade), economia digital (adoção de novas tecnologias pelo setor privado), governo digital (transformação digital das instituições
públicas nas três esferas de governo) e fatores transversais (como alfabetização digital, entre outros).
A aposta na coleta de novos dados e a estruturação da linha de crédito são esforços sincronizados do
BID para apoiar os governos brasileiros em um contexto desafiador. As urgências determinadas pela
pandemia se somam a outros desafios estruturais (como o ajuste fiscal) que exigem dos governos cada
vez mais informações de qualidade para priorizar investimentos. Nesse contexto, o Banco entende que
a agenda de transformação digital oferece aos governos a oportunidade de aumentar a produtividade
dos órgãos públicos (com a digitalização dos serviços) e a satisfação de cidadãos e empresas, assegurando mais resultados com menos custos. Nesse caso, esta pesquisa contribui para estabelecer um
diagnóstico inicial sobre a realidade dos serviços digitais no país, orientando futuros investimentos da
União, estados e municípios.
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INTRODUÇÃO

O BID agradece a todos os especialistas em transformação digital que colaboraram com o desenho
da pesquisa. Especialmente à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, à
Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e ao Grupo de Transformação Digital dos Estados e Distrito Federal (GTD.GOV), uma parceria entre a Associação Brasileira de Entidades Estaduais
de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) e o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD).
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
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Um país conectado (principalmente pelos celulares)
O acesso à internet nos lares brasileiros é amplamente disseminado: 87% das pessoas reportaram ter
acesso à internet por wi-fi em casa e 95% reportaram ter acesso móvel por celular.
Dentre os que estão desconectados do wi-fi em casa, 30% afirmam que o fazem pelo alto custo, razão
pela qual a internet móvel tornou-se um poderoso instrumento de inclusão digital, democratizando
o acesso à internet. O acesso à internet por wi-fi em casa reflete uma brecha digital que penaliza a
população de 60 anos ou mais, as pessoas com menor renda, menos escolarização formal e aquelas
que moram nas cidades do interior.
Embora a brecha de conectividade por celular permaneça um ponto de atenção (14% dos maiores
de 60 anos afirmam não ter acesso à internet por celular, assim como 11% das pessoas com ensino
fundamental e 9% das pessoas que recebem até dois salários mínimos -SM por mês), o acesso à
internet móvel atenua as desigualdades territoriais e sociodemográficas em todos os níveis, ampliando
a conectividade entre a população de mais de 60 anos, de menor renda, menor escolarização formal,
moradora do interior e das regiões do país de menor desenvolvimento econômico.2

Não foi identificada uma brecha de gênero no acesso à internet no Brasil. A pesquisa não perguntou sobre a qualidade da
conexão à internet.
2
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
Acesso à internet wi-fi em casa

*
*
*
*
Fonte: Você tem acesso à Wi-Fi em casa? (Resposta Única – RU)
Base: 13.250

* Salários mínimos
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
Acesso à internet pelo celular

3

*
*
*
*
Fonte: Você tem acesso à internet no seu celular na cidade onde vive? (RU)
Base: 13.250

12

* Salários mínimos
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
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Forma de acesso a serviços digitais públicos e privados

Fonte: De que forma você costuma acessar serviços digitais públicos ou privados? (Respostas Múltiplas - RM)
Base: 13.250
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE

Satisfação dos cidadãos com
os serviços públicos digitais

Uma sociedade adaptada ao mundo digital, mas de forma desigual
Do total de entrevistados, 86% afirmaram estar adaptados desde antes da pandemia ou ter enfrentado
pouca ou nenhuma dificuldade para se adaptar ao mundo digital nos últimos seis meses.
No contexto da pandemia, essa resiliência é notável: os trabalhadores adotaram o trabalho remoto em
massa. As escolas fecharam, e as crianças e jovens passaram a frequentar aulas on-line. O consumo
de bens e serviços se deslocou das ruas para as redes. Cinco em cada seis brasileiros disseram ter se
adaptado sem grandes problemas à nova rotina.
No entanto, uma análise detida dos dados permite identificar que alguns grupos se adaptaram melhor
que outros:
		
enquanto 71% dos jovens entre 16 e 24 disseram já estar adaptados ao mundo digital no
início do ano, apenas 21% dos maiores de 60 anos disseram o mesmo;
		
61% das pessoas com ensino superior afirmaram já estar adaptadas ao mundo digital no início do ano, e apenas 27% das pessoas com ensino fundamental afirmaram o mesmo;
		
se 19% das pessoas com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (SM) afirmaram
não ter se adaptado ao mundo digital, ou se adaptaram com muita dificuldade, apenas 4% das pessoas
com renda mensal familiar superior a cinco SM afirmaram o mesmo.
Por outro lado, a capacidade de adaptação ao mundo digital não apresentou disparidades expressivas
de acordo com o gênero das pessoas entrevistadas, entre as diferentes regiões do país, ou mesmo entre as capitais, regiões metropolitanas e cidades do interior.
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
Adaptação ao mundo digital

45

1

25

16

8

5

1

1

*
*
*
*
Fonte: Pensando nas atividades que você precisou fazer on-line nos últimos 6 meses, como você avalia sua adaptação ao mundo digital? (RU)
Base: 13.250
* Salários mínimos
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
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Novos hábitos digitais
Entre as dez principais atividades realizadas de forma digital nos últimos seis meses, duas estão exclusivamente relacionadas à interação com o setor público (solicitar benefícios sociais e documentos). Por
outro lado, cinco são atividades tipicamente exercidas pela iniciativa privada, dentre as quais se destacam o amplo acesso aos serviços de internet banking, utilizado por 65% de todos os entrevistados no
período.
Além disso, 97% dos entrevistados com acesso à internet pelo celular relataram o uso do aplicativo
WhatsApp como uma das principais finalidades de acesso ao mundo digital.
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
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Finalidade do uso da internet no celular

Realização de atividades de forma digital nos últimos seis meses

Para qual finalidade tem acesso à internet no celular:

Fonte: Pensando nas atividades que você realizou nos últimos 6 meses, por favor me diga
quais das seguintes atividades você realizou de forma digital no último semestre? (RM)
Base: 13.250
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Fonte: Você tem acesso à internet no seu celular na cidade onde vive? (RU)
Base: Total: 13.250 / tem acesso à internet no celular: 12.558
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE
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Intensidade no mundo digital
Metade dos entrevistados afirmou utilizar serviços digitais várias vezes durante a semana ou mais,
dentre os quais 36% admitiram utilizá-los todos os dias.
O uso intensivo dos serviços, no entanto, é bastante concentrado em determinados grupos sociais,
especialmente os mais jovens, os de mais instrução e os de mais alta renda, entre os quais a utilização
diária dos serviços digitais alcança 71%, 62% e 65%, respectivamente.
Nesse quesito, as diferenças de idade são as mais profundas. A quantidade de jovens entre 16 e 24
anos que utilizam serviços digitais todos os dias é mais de três vezes superior à quantidade de pessoas
maiores de 60 anos que os utilizam com a mesma frequência, diferença que também se traduz nas na
preferência pela forma de atendimento entre os diferentes grupos. No caso do Brasil, o fato de 45% da
população brasileira ter menos de 30 anos indica preferência crescente pelo canal digital.
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1. ACESSO AO MUNDO DIGITAL,
USO E INTENSIDADE

Frequência de acesso a serviços digitais públicos e privados

*
*
*
*

Fonte: Com que frequência você acessa serviços digitais públicos ou privados? (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO

Inseridos no mundo digital, com alguns entusiastas do mundo analógico
A proporção de pessoas que preferem ser atendidas por algum canal digital é de 60% (26% via páginas de internet e 24% por celular), enquanto 24% reportou preferir o atendimento presencial. Quanto
maior a idade, mais alta a escolaridade formal e a renda, mais alta é a utilização das páginas de internet
como principal meio para interagir com os governos.
Nesse caso, o atendimento presencial previsivelmente demonstrou ser a forma de atendimento preferida entre os menos adaptados ao mundo digital: a população de mais de 60 anos (34%), as pessoas
com menos escolaridade formal (28%) e renda mais baixa (31%). Esses grupos da população reportaram mais preferência pelo acesso via celular, apresentando menos disposição para acessar os serviços
públicos estaduais por meio de páginas da internet (como sites oficiais). Essa dissociação é relevante
na medida em que a construção de páginas on-line com diagramação acessível para dispositivos móveis, assim como o atendimento via aplicativos (inclusive por meio de plataformas já existentes como o
WhatsApp) tornam-se também essenciais para garantir o acesso dos grupos mais excluídos do mundo
digital.
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
Preferência na forma de atendimento

*
*
*
*
Fonte: Agora pensando no estado onde você reside, quando você tem que fazer um procedimento com o governo do estado onde você mora – por
exemplo, abrir uma empresa, registrar uma matrícula escolar, obter uma segunda via da carteira de identidade, CPF ou da CNH, tramitar um boletim de
ocorrência de furto, agendar atendimento médico na rede pública ou outros – se você tivesse que escolher a forma como realizar esse atendimento, de
qual forma você gostaria que ocorresse? (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO

O que os cidadãos brasileiros mais valorizam nos serviços públicos digitais?
Para 46% dos entrevistados, o principal benefício da oferta de serviços públicos digitais é a economia
de tempo, aos quais se somam outros 29% que valorizam a facilidade de poder ser atendido sem a
necessidade de se deslocar até uma repartição pública.
Principal benefício da oferta de serviços públicos de forma digital

Fonte: Na sua opinião, qual o principal benefício de poder realizar um serviço público de forma digital? (RU)
Base: 13.250
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO

O nível de satisfação dos cidadãos com os serviços públicos digitais supera amplamente o
nível de insatisfação, mas existem oportunidades de aprimoramento
Dentre os entrevistados que conhecem os serviços públicos digitais, a proporção daqueles que se di
zem satisfeitos e muito satisfeitos com a oferta disponível quase não varia de acordo com os níveis de
governo. O grau de satisfação com a disponibilidade de serviços federais alcança 55% (com 14% de
insatisfação e 31% neutros), é de 53% em nível estadual (com 11% de insatisfação e 36% neutros) e,
nos casos dos serviços prestados por municípios, é de 54% (13% de insatisfação e 33% neutros).
Também se destaca o grau de conhecimento do portal de serviços do governo federal, o Gov.Br (90%),
superior aos níveis registrados por demais serviços digitais do governo federal (70%), dos governos
estaduais (66%) e dos municípios (56%). O portal também registra baixo nível de insatisfação no uso,
11%.
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
Grau de satisfação com a oferta de serviços públicos digitais
ou telefônicos pelo governo federal
30 %

Conhece

70 %

5

31

50

11

3
*
*
*
*

Fonte: Vamos falar agora dos serviços digitais do governo federal: qual é o seu grau de satisfação com a oferta de serviços públicos digitais ou
telefônicos disponibilizados pelo governo federal, tais como FGTS, seguro desemprego e auxílio emergencial? Você diria que está: (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
Grau de satisfação com o uso do portal Gov.Br
10 %

Conhece

90 %

4

36

49

9

2
*
*
*
*

Fonte: Qual o seu grau de satisfação ao realizar o login para acesso a serviços digitais federais no portal Gov.br? Você diria que está : (RU)
Base: total: 13.250 / conhece ou já utilizou os serviços digitais ou telefônicos do governo federal: 9.243
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* Salários mínimos

32

Satisfação dos cidadãos com
os serviços públicos digitais

2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
Grau de satisfação geral com os serviços públicos digitais ou
telefônicos disponibilizados pelo governo estadual
34 %

Conhece

66 %

2

36

51

9

2
*
*
*
*

Fonte: Quanto você diria que está satisfeito especificamente com os serviços públicos digitais ou telefônicos disponibilizados pelo governo estadual, tais
como cadastro de empresa, registro de boletim de ocorrência policial, alterar o endereço do veículo no Detran (departamento de transporte) consulta de
registro escolar do seu estado? Você diria que está: (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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2. SERVIÇOS PÚBLICOS: PREFERÊNCIA
NA FORMA DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
Grau de satisfação geral com os serviços públicos digitais ou
telefônicos disponibilizados pelo governo municipal
44 %

Conhece

56 %

4

33

50

10

3
*
*
*
*

Fonte: Quanto você diria que está satisfeito com os serviços públicos digitais ou telefônicos disponibilizados pelo governo municipal, tais como IPTU,
nota fiscal eletrônica e parcelamento de ISS (ou outros tributos) na sua cidade? Você diria que está: (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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3. SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS
DIGITAIS OFERECIDOS PELA INICIATIVA PRIVADA

A satisfação com os serviços digitais privados é muito superior à dos serviços públicos
Dos entrevistados, 35% avaliaram os serviços digitais privados (última compra on-line) como muito
bons, índice muito superior ao número de pessoas que avaliaram como muito bons os serviços digitais
oferecidos pelo governo federal (5%) e pelos estados (2%) e municípios (4%).
Finalmente, embora a satisfação com os serviços digitais privados também conte com variações semelhantes às do setor público – cujos usuários mais jovens, mais escolarizados e com renda mais alta
tendem a apresentar satisfação mais elevada que a média – nos dois casos, as diferenças são menos
profundas.
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3. SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS
DIGITAIS OFERECIDOS PELA INICIATIVA PRIVADA

Avaliação da última compra on-line realizada com
o setor privado nos últimos 12 meses

Muito boa

Boa

Regular

Ruim

35

50

Muito ruim

Não sabe

12

1 2

*
*
*
*

Fonte: Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom, em relação à última compra on-line que você fez, como você avaliaria sua
experiência em relação à transação? (RU)
Base: 13.250
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* Salários mínimos
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		A
grande maioria dos cidadãos brasileiros (86%) se sente adaptada ao mundo digi01
tal e está conectada (87% com wi-fi em casa, 95% pelo celular). Muitos utilizam a internet
diariamente para acessar serviços públicos (como a adesão ao auxílio emergencial) e privados
(em compras on-line ou no acesso a serviços bancários), e 97% dos entrevistados com acesso
à internet no celular usa WhatsApp. Ou seja, estão prontos para aproveitar melhores ofertas
de serviços digitais pelo setor público. Esses dados indicam que continuar a expansão dos serviços digitais é fundamental, e que mais serviços no celular e mais uso de canais como WhatsApp ou outros utilizados pela cidadania brasileira facilitaria o uso.
		A
02 brecha digital está centrada em grupos socioeconômicos específicos. Uma análise
detida permite identificar alguns grupos que apresentam menos capacidade de adaptação ao
mundo digital: as pessoas com mais de 60 anos, os indivíduos com baixa escolaridade formal
e as pessoas com renda mais baixa. Esses grupos também acessam a internet principalmente
pelo celular. Nesse contexto, seria importante investir na melhoria da conectividade de banda
larga, na disponibilidade de computadores e na alfabetização digital para esses grupos, a fim
de superar a brecha digital no Brasil.
		A
experiência do cidadão-consumidor digital é mais bem avaliada do que a experi03
ência de cidadão-usuário de serviços públicos digitais. Os cidadãos brasileiros reconhecem
diferenças entre os níveis de satisfação dos cidadãos com a oferta de serviços públicos digitais
(entre 53% e 55%, dependendo da esfera de governo) com relação à experiência relatada com
os serviços oferecidos pela iniciativa privada (85% de satisfação). Essa ampla diferença reforça
uma agenda de trabalho para acelerar a transformação digital nas três esferas de governo e
evidencia a relevância dos objetivos da Estratégia de Governo Digital 2020-2022 do Governo Federal (decreto nº 10.332/2020), também para governos estaduais e municipais: (i) governo centrado no cidadão, que oferece mais serviços digitais através de canais mais simples e
intuitivos e que avalia constantemente a satisfação cidadã; (ii) governo integrado, que oferece
acesso digital único e que interopera entre as instituições, compartilhando informações e facilitando os serviços; e (iii) governo inteligente, que oferece serviços preditivos e personalizados
ao cidadão.
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		Nos
três níveis de governo, o nível de satisfação com os serviços digitais foi muito
04
superior aos níveis de insatisfação. O governo federal aparece com avaliação positiva (55%
satisfeitos contra 14% insatisfeitos) perto da média dos estados (53% contra 11%) que, por
sua vez, também não apresentam variações significativas entre si, nem mesmo entre os diversos cortes demográficos. A oferta dos serviços municipais é menos conhecida pelos cidadãos
mas, dentre os que a conhecem, tem avaliação positiva (54% contra 13%). O portal Gov.Br,
que reúne os serviços digitais do governo federal e conta com 90 milhões de cidadãos cadastrados, alcançou 90% do conhecimento pela população e apresenta avaliação positiva (53%
satisfeitos contra 11% insatisfeitos).
		Quase
metade dos cidadãos não conhecem os serviços públicos digitais providos
05
por municípios ou não os utilizam. Há, nesse caso, uma potencial agenda de transformação
digital dos governos locais, cujos serviços públicos digitais são desconhecidos por parcela expressiva da população (44%, em média, superior aos 34% de desconhecimento dos serviços
digitais dos governos estaduais e aos 30% dos serviços do governo federal), fenômeno observado em todos os grupos demográficos e regiões geográficas, alcançando capitais, municípios
metropolitanos e municípios do interior em proporções semelhantes.
		A
hora e a vez dos estados e municípios. Em conclusão, ainda que a transformação
06
digital dos serviços públicos tenha se acelerado em nível nacional – atualmente o Brasil é
classificado entre os 20 países com melhor oferta de serviços digitais no ranking da ONU, reconhecido também pela OCDE – para que a modernização do estado seja consistente e possa
chegar a mais cidadãos, no dia a dia, é necessário dar ênfase à digitalização dos serviços administrados por governos subnacionais.
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