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Este estudo tem como objetivo ilustrar o impacto que a Google gera 
na sociedade portuguesa, através dos seus produtos e serviços para 
particulares e empresas. O estudo foi realizado tendo por base apenas 
informação pública.

São explorados neste estudo fatores de impacto quantitativo e qualita-
tivo. Os cálculos quantitativos compreendem diversas realidades: o 
aumento de receitas das empresas que investem em serviços publici-
tários Google; o excedente do consumidor, que mede o montante que os 
consumidores estariam dispostos a pagar pelos produtos e serviços da 
Google que utilizam gratuitamente; e, por fim, os postos de trabalho 
equivalentes, que incorporam o impacto económico direto nas recei-
tas e a produtividade média em Portugal. Os aspetos qualitativos co-
brem múltiplas dimensões relativas à forma como os serviços da Goo-
gle estão a providenciar oportunidades de fortalecimento de negócio 
ou de melhorias de qualidade de vida às empresas e aos consumido-
res portugueses, respetivamente.

Quando são explorados impactos económicos, seja numa lente de re-
ceitas ou de emprego, os valores são considerados de um ponto de vis-
ta bruto, i.e., a atividade económica de produtos ou serviços que pos-
sa ter sido reduzida pelo aumento de utilização dos serviços Google 
não é considerada. Adicionalmente, cenários alternativos nos quais a 
Google não existiria não são considerados para calcular efeitos incre-
mentais. A relevância da Internet e dos serviços Google no contexto 
social e económico atual tornam a modelação desses cenários alta-
mente discricionária, e por conseguinte está fora do âmbito deste es-
tudo. 

NOTA PRÉVIA
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Números e
mensagens
chave

71 mil empregos 
suportados (equivalentes)

€2,5 mM em impacto económico 
(receitas)

€9 mM em excedente do consumidor

Palco de expressão para 
artistas independentes portugueses.

Parceria no desenvolvimento de 
competências tecnológicas nas empresas

42.000 indivíduos formados em 
competências digitais no “Atelier Digital”

Soluções transformadoras da 
proposta de valor digital das empresas

Democratização do acesso
aos smartphones e à Internet móvel

FACTOS E NÚMEROS 
EM DESTAQUE

NÚMEROS E MENSAGENS CHAVE DO IMPACTO  
DA GOOGLE EM PORTUGAL
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1. INTRODUÇÃO
A GOOGLE COMO FORÇA MOTRIZ DETERMINANTE PARA 

POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O CRESCIMENTO 
ECONÓMICO EM PORTUGAL NA ERA DIGITAL

A Google definiu como sua missão “organizar 
a informação mundial e torná-la universal-
mente acessível e útil”1. Esta ideia, que come-
çou como a missão de uma empresa, gerou 
um impacto que mudou o mundo. Desde a 
sua génese há 20 anos, as ferramentas que a 
Google criou impulsionaram a revolução tec-
nológica que o mundo continua a testemu-
nhar, e têm hoje uma relevância crescente 
para a sociedade e para os indivíduos.

Os produtos da Google assumem hoje um pa-
pel de grande destaque na vida dos portugue-
ses. Num contexto em que os portugueses 
passam duas vezes mais tempo online do que 
a ver televisão2, existem vários produtos da 
Google que desempenham um papel relevan-
te no suporte e fortalecimento da experiência 
online, com atividades como a pesquisa de in-
formação online, comunicações de e-mail, ou a 
pesquisa de direções2 a tornarem-se cada vez 
mais parte da rotina. Apesar de o acesso ser 
gratuito, os clientes valorizam significativa-
mente os serviços da Google2: esse valor as-
cende aos €1.400 por utilizador de Internet 
adulto. A título de exemplo, o valor atribuído 
ao Google Search é de €660 por ano, equiva-
lente à despesa anual per capita em saúde; e 
o Android é valorizado em €372 por utiliza-
dor, equivalente à despesa média anual em 
educação por agregado familiar. Apesar de es-
tes números serem elucidativos da relevância 
e do impacto da Google no dia-a-dia das po-
pulações, não capturam outros papéis igual-

mente relevantes. Por exemplo, ao facilitar o 
acesso à informação e à tecnologia – realida-
des a explorar nas próximas secções deste es-
tudo – a Google está a trazer esta realidade 
até às mãos dos portugueses, e em particular 
das gerações mais novas, que estarão mais 
dependentes dela no futuro. Este contacto 
será particularmente relevante na educação 
para uma economia digital, que terá um pa-
pel cada vez mais central no país e na econo-
mia global – e a Google está, por conseguinte, 
a fazer o seu papel para capacitar estas novas 
gerações, permitindo que tenham uma pala-
vra a dizer na sociedade do futuro. 

Apesar de o acesso ser gratuito, 
os clientes valorizam significati-
vamente os serviços da Google: 
esse valor ascende aos €1.400 
por utilizador de Internet adulto.

 
De facto, a Google tem concretizado a missão 
através do desenvolvimento de soluções ino-
vadoras para o quotidiano dos utilizadores, o 
que resultou na criação de um ecossistema 
evolutivo que recolhe informação dos mun-
dos online e offline, organizando-a sob uma 
grande variedade de formatos, e tornando-a 
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acessível de uma forma simples e convenien-
te no apoio a diferentes momentos do dia-a-
-dia. A Google lançou já mais de 250 produtos 
e serviços1, sendo que alguns deles adquiri-
ram uma relevância chave à escala global. A 
utilização generalizada de alguns desses pro-
dutos é a mais evidente demonstração do va-
lor que criam para a sociedade – a Google 
tem 8 produtos que contam com mais de mil 
milhões de utilizadores ativos mensais3 a ní-
vel mundial.

O impacto gerado pela Google na economia e 
na sociedade em geral pode ser descrito atra-
vés de 4 papéis diferentes, que retratam as di-
ferentes formas como hoje em dia esta está 
presente na nossa sociedade:

1. Uma janela para o mundo, democratiza-
dora do acesso à informação e conteúdos;

2. Um palco de expressão individual e um 
fórum de colaboração entre indivíduos;

3. Um motor de crescimento económico, 
potenciando o encontro entre consumido-
res e empresas;

4. Um agente na capacitação da sociedade, 
potenciando o progresso tecnológico das 
empresas e instituições públicas. 

 

Estimamos que o excedente 
do consumidor, gerado anual-
mente pela utilização gra-
tuita de produtos Google, 
ascenda a 9 mil milhões de 
Euros.

Neste relatório estimamos que o excedente do 
consumidor gerado anualmente pela utiliza-
ção gratuita de produtos Google ascenda a 9 
mil milhões de Euros2. O excedente do consu-
midor não é um impacto económico direto, 
mas sim uma quantificação da média da dis-
ponibilidade hipotética dos utilizadores para 
pagar pela utilização de produtos Google du-
rante um ano. De um ponto de vista de im-
pacto económico, a utilização de produtos 
Google gera anualmente 2,5 mil milhões de 
Euros de receitas incrementais no tecido em-
presarial português, mais especificamente na 
potenciação de vendas digitais ou vendas via-
bilizadas digitalmente. Adicionalmente, esti-
mamos que o emprego equivalente associado 

6,4 

6,1 

5,2 

5,0 

3,1 

5,0 

5,0 

Produto
# estimado de
utilizadores
em PT [M]

O que significa para o 
acesso ao mundo digital

 Uma janela para o mundo

 Uma nova lente para 
 aceder a informação

 A democratização do 
acesso na palma da mão

 Um palco para comunicar 
com o mundo

 Facilitação do encontro entre 
consumidores e empresas no 
mercado

 Potenciação da proposta de 
valor

 Competividade de estratégias 
digitais, capacitando o 
ecossistema móvel

 Canais de feedback que 
alimentam as propostas de 
valor das empresas

O que significa para 
a oferta das empresas

1. O Google Drive também atingiu recentemente a marca dos mil milhões de utilizadores. 2. Este número de utilizadores é 
uma estimativa BCG, com base num inquérito e ajustado pela penetração de Internet.

Figura 1 | Alguns dos produtos Google com mais de mil milhões de utilizadores1Figura 1 | Alguns dos produtos Google com mais de mil milhões de utilizadores1
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ao impacto económico da Google em Portu-
gal, ascenda atualmente a 71.000 empregos 
– como referência, apesar de não serem dire-
tamente criados pela Google, este número é 3 
vezes maior que a média de empregos exis-
tentes nos maiores empregadores do país 
(aproximadamente 25.000).

O impacto gerado pela Google vai para além 
do que é possível exprimir de forma pura-
mente quantitativa – neste relatório ambicio-
namos decompor as diferentes vertentes des-
se impacto e derivar as suas implicações para 
o futuro do ecossistema digital em Portugal.

€9 mM €2,5 mM 71 mil

Excedente do 
consumidor

Impacto
económico

Número de empregos 
(equivalente)

Fonte: Análise BCG.

Figura 2 | O impacto da Google é elevado e multifacetadoFigura 2 | O impacto da Google é elevado e multifacetado
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2.1. Uma perspetiva para o mun-
do através de um produto univer-
sal 
O atual papel e a própria história da Google 
são indissociáveis do seu primeiro e principal 
produto: o motor de pesquisa. Este é o site 
mais visitado no mundo desde 20114 5. Em 
Portugal estimamos que seja utilizado por 
98% de utilizadores entre a população 
adulta2. O motor de pesquisa da Google 
estabeleceu-se como um produto verdadeira-
mente global, ajudando os seus utilizadores 
ao processar mais de 40.000 pesquisas por 
segundo, o equivalente a 1,2 biliões de 
pesquisas por ano6 e tendo ultrapassado a 
marca dos mil milhões de utilizadores 
mensais em 20117, sem cobrar ao utilizador 
pelo usufruto do serviço. A missão de tornar 
a informação universalmente acessível foi 
reforçada em paralelo com o lançamento do 
browser Chrome, hoje o mais utilizado em 
Portugal com cerca de 3,1 milhões de utiliza-
dores adultos8.

Através da sua capacidade de processamento 
de informação, a Google elevou a acessibili-
dade à informação a um novo patamar, elimi-
nando custos e acelerando a sua recolha. Tor-
nou-se relevante devido não só à inovação 
que gerava melhores resultados, como tam-
bém ao seu foco no utilizador. Hoje qualquer 
pessoa tem acesso a 2 mil milhões de sites9, a 
partir do seu sofá, e consegue procurar esse 
conteúdo de uma forma muito próxima da 
sua linguagem natural. Este acesso gera um 

círculo virtuoso: os utilizadores habituam-se a 
encontrar de forma simples a informação que 
desejam; esta experiência positiva reforça o 
seu tráfego online, o que por sua vez torna a 
criação de páginas potencialmente mais atra-
tiva. Essa atratividade contribui para um 
ecossistema onde há cada vez mais conteúdo 
e onde futuras pesquisas têm mais probabili-
dade de se tornarem conteúdo relevante.

O fácil acesso a uma vasta quantidade de in-
formação quebrou o trade-off que tradicional-
mente existia entre profundidade e abran- 
gência de informação. O custo e a dificuldade 
para o utilizador de aprofundar ou de tornar 
mais abrangente o conhecimento foi reduzido 

2. UMA JANELA PARA O MUNDO, 
DEMOCRATIZADORA DO ACESSO À 

INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS

 192

 660

 370

 415

Valorização anual por utilizador (€)

Fonte: Survey BCG; Análise BCG.

Figura 3 | Consumer Surplus gerado por 
alguns produtos Google
Figura 3 | Excedente do Consumidor gerado 
por alguns produtos Google
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de tal modo que hoje pode desenvolver am-
bos os objetivos em paralelo através do aces-
so ao mundo online. 

O fácil acesso a uma vasta 
quantidade de informação 
quebrou o trade-off que tra-
dicionalmente existia entre 
profundidade e abrangência 
de informação.

Para além da quantidade de informação in-
dexada, uma característica transversal a mui-
tos dos produtos da Google é a sua universali-
dade – o produto é concebido para que seja 
utilizado por todos de forma igual. A criação 
de estratificações pagas e a cobrança para al-
gumas destas estratificações seria geradora 
de distorções no acesso à informação. Esta 
natureza universal garante que a janela aber-
ta para o mundo dependa apenas da possibi-
lidade de acesso à Internet, permitindo o 
acesso ao motor de busca mesmo às povoa-
ções das regiões mais remotas do país. 

A importância que a função de pesquisa assu-
me hoje em dia para os utilizadores de Inter-
net traduz-se no valor que lhe atribuem. 
Hoje, mais de 98% dos portugueses utilizam o 
Google como o seu motor de busca preferen-
cial8; coletivamente os portugueses atribuem-
-lhe o valor de 4,2 mil milhões de Euros por 
ano, cerca de €660 anuais por utilizador10, o 
equivalente ao gasto anual médio em saúde 
por indivíduo. Adicionalmente, um terço dos 
utilizadores de Internet afirma que não abdi-
caria da função de pesquisa, independente-
mente do valor da contrapartida oferecida.

2.2. Uma nova lente para obser-
var o mundo, esbatendo as fron-
teiras entre o offline e o online 
Com o aumento da penetração da Internet, a 
evolução dos conteúdos aí disponíveis e a me-
lhoria da infraestrutura subjacente – nomea-
damente a velocidade da transferência de da-
dos e o poder computacional – as necessi- 
dades e potenciais mais-valias para os seus 
utilizadores também evoluíram, e a Google 
procurou ter um papel na expansão dessa 
fronteira. Tendo começado por tornar mais 
fácil o acesso à informação escrita contida 
nos sites de Internet, a Google expandiu de-
pois as tipologias de informação que sistema-
tizava, tratava e tornava acessíveis, mantendo 
os mesmos princípios de facilidade e univer-

A experiência 
positiva leva os 
utilizadores a 
reforçar a 
utilização do
ecossistema

Aumento
de tráfego

Os utilizadores 
acedem ao Google 
para encontrar 
informação

Pesquisa

Aumento do 
número de sites

Os utilizadores 
encontram o 
que procuram 
de forma 
conveniente

Obtenção 
de resultados

Aumento 
de informação

Pesquisa

Aumento 
de tráfego

Aumento do
número de sites 

Aumento
de

informação

Enriquecimento
da informação

online

Obtenção
de resultados

O aumento do 
tráfego no 
ecossistema 
incentiva o desen-
volvimento de 
mais sites/
conteúdo

O maior volume de 
conteúdo reforça a 
probabilidade de 
satisfazer necessi-
dades online

Fonte: Survey BCG; Análise BCG.

Figura 4 | Como a Google quebrou o trade-off que existia entre a profundidade e a 
abrangência da informação
Figura 4 | A Google contribui de forma positiva para um ecossistema que incentiva a 
geração de conteúdo online relevante
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salidade que caracterizavam o seu motor de 
busca.

Alguns exemplos desta evolução incluem a 
pesquisa de imagens em 2001 – em 2015, cer-
ca de 1,8 mil milhões de fotografias eram car-
regadas todos os dias para a Internet12 – ou o 
Google News, lançado em 2002, funcionando 
como motor de busca numa indústria de notí-
cias online ainda num estágio embrionário. 
Desde então, a Google tem criado agregações 
e tratado de outras categorias de informação 
tais como artigos académicos, previsões cli-
matéricas, voos, livros, entre outras.

O Google Maps é um dos exemplos do suces-
so com que a Google estruturou novos tipos 
de informação, passando de um papel de 
agregação para um agente ativo no seu trata-
mento, sempre que esta não existisse num 
formato adequado à realidade digital. Este 
serviço tornou-se numa parte integrante da 
vida de muitas pessoas, sendo um dos instru-
mentos de localização de lugares e de estudo 
de percursos ou viagens mais utilizados. Hoje, 
a nível mundial, a navegação do Google Maps 
disponibiliza mais de 64 milhões de quilóme-
tros de estrada e a sua Application Program In-
terface (API) é utilizada por mais de 1 milhão 
de sites a nível mundial10. O projeto de foto-
grafar todas as ruas do planeta para as dispo-
nibilizar online – o Street View – é um teste-
munho da dimensão do esforço que a Google 
tem despendido para criar um mapa do mun-
do, recorrendo aos seus próprios recursos ou 
a uma combinação destes com iniciativas de 
crowdsourcing. Outro aspeto do Google Maps 
que trouxe valor para os consumidores foi o 
Google My Business, que possibilitou o acesso 
a informação relevante sobre o negócio provi-
denciada pelas empresas. Assim, muito do es-
forço tradicionalmente feito offline de desco-
berta de informação, como horários de 
abertura, número de telefone, descrição do 
negócio, entre outros, passou para o universo 
online e disponível num único local, aumen-
tando a conveniência para o utilizador. Em 
Portugal, este conceito tem já um impacto sig-
nificativo no processo de compra dos consu-
midores, com cerca de 30% a afirmar que uti-
lizam frequentemente a Internet para 
localizar lojas perto de si através do Google 
Maps2.

2.3. Um agente democratizador 
do acesso ao mundo digital, na 
palma da mão
Os telemóveis tornaram-se numa das tecnolo-
gias mais omnipresentes no mundo e desem-
penham um papel central na forma como as 
pessoas acedem à Internet atualmente: 58% 
dos residentes em Portugal utiliza o telemó-
vel para aceder à Internet, com uma penetra-
ção de smartphones perto de ¾ da população. 
Adicionalmente, diversos estudos colocam a 
média de tempo de utilização de um telemó-
vel acima das duas horas por dia13. Por esta 
razão, a missão da Google de tornar a infor-
mação disponível e relevante para todos, en-
controu no Android um importante impulsio-
nador. 

O Google Maps é um dos 
exemplos do sucesso com 
que a Google estruturou 
novos tipos de informação, 
passando de um papel de 
agregação para um agente 
ativo no seu tratamento.

A natureza open source do Android reflete a 
natureza inclusiva da missão da Google, dado 
que, embora o esforço de desenvolvimento e 
melhoramento da plataforma seja em grande 
parte exercido pela Google, todo o código de 
base está disponível, sem custo, para ser me-
lhorado ou modificado. Isto possibilita aos fa-
bricantes focarem-se na produção de disposi-
tivos (hardware), sem necessitar de consumir 
recursos para desenvolver um sistema opera-
tivo, com ganhos de escala para todo o setor. 
Para além dos fabricantes, a natureza open 
source permite também a programadores de-
senvolver o próprio sistema operativo, crian-
do assim uma plataforma que permite que a  
comunidade que utiliza o código do Android 
seja uma força significativa no seu desenvol-
vimento. Deste modo, a riqueza e o desenvol-
vimento do ecossistema digital potenciado 
pelo Android é sustentado pela sua natureza 
open source. 
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De facto, a disponibilização do sistema opera-
tivo aos fabricantes fomentou a entrada de 
um maior número de players no setor, e por 
consequência gerou um novo ambiente com-
petitivo que exerce uma pressão de descida 
sobre os preços finais para o consumidor – o 
custo médio de um smartphone a nível mun-
dial reduziu 34% entre 2011 e 201814, apesar 
da evolução exponencial das suas funcionali-
dades – esta descida foi decisiva para o aces-
so de milhões de pessoas ao mundo digital. 
Este ambiente competitivo reflete-se nos 
24.000 dispositivos Android diferentes15, em 
todos os segmentos de preço, que garantem 
que existe um smartphone com excelentes 
funcionalidades para qualquer carteira. 

Este efeito democratizador da introdução do 
Android faz-se também sentir em Portugal, 
sendo a base de um novo paradigma de aces-
so ao Digital através do telemóvel – o An-
droid regista os maiores níveis de utilização 
em todas as faixas etárias e níveis de rendi-
mento, atingindo uma quota de cerca de 75%, 
e é avaliado pelos seus utilizadores em €372 
anuais2. É também o efeito de escala gerado 
por estes utilizadores de smartphone adicio-
nais que permite atingir o limiar que justifica 
a existência de muitas das aplicações que 
hoje encontramos disponíveis no mercado – 
exploraremos este e outros impactos na pro-
posta de valor gerada pelas empresas na sec-
ção 4.3..

13 14 17
24

29

 €501 a
 €1.000

 Salário do agregado familiar

 Quota de mercado (%)

 79

 10

 64

 83  79

 Até
 €500

 €1.001 a
 €2.000

 72

 €2.001 a
 €3.000

 72

 €3.001 a
 €4.000

 Acima de
 €4.000

22
13 15 12

 Quota de mercado (%)

 Idade

 73

 23

 18 a 24  25 a 34

 74
 80

 35 a 44

 78

 45 a 54

 73

 55 a 65

Android Concorrente mais próximo 

Fonte:  Survey BCG; Análise BCG.

Figura 5 | Android é o sistema operativo mais relevante em Portugal
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3. UM FÓRUM DE COLABORAÇÃO 
ENTRE INDIVÍDUOS E UM PALCO  
DE EXPRESSÃO INDIVIDUAL

3.1. Uma ponte de comunicação 
entre indivíduos  
Um dos mais importantes casos de uso que se 
foi tornando possível com a expansão das 
capacidades tecnológicas subjacentes à 
Internet foi a aproximação entre indivíduos 
em quaisquer dois pontos do globo através de 
comunicação bidirecional. O tráfego de 
informação deixou então de ser apenas da 
rede para o utilizador – decorrente da 
procura e acesso a informação – passando a 
ser igualmente importante o espaço dado à 
voz de cada utilizador. 

O primeiro produto da Google que visou esta-
belecer um espaço de comunicação entre pes-
soas foi o Gmail, lançado em 2004. O seu im-
pacto foi imediato: em 2010 já tinha cerca de 
200 milhões16 de utilizadores, valor que au-
mentou 7 vezes em 8 anos, atingindo os 1,4 
mil milhões em 201817. Em Portugal, esse nú-
mero ascende a cerca de 5 milhões de utiliza-
dores (estimativa BCG)2. O desenvolvimento 
de outros produtos, como o Hangouts, uma 
plataforma de mensagens instantâneas e chat 
de vídeo desenvolvido pela Google, lançado 
em 2013, reforçaram este esforço.

3.2. O palco de expressão indivi-
dual para uma audiência global
Com a compra do YouTube em 2006, a Goo-
gle expandiu o seu papel na comunicação en-
tre indivíduos, tornando-se um palco para a 
liberdade criativa, e dando aos criadores de 

conteúdo um palco – ou uma tela – à escala 
global. Hoje em dia, o YouTube regista 1,9 
mil milhões de utilizadores ativos mensal-
mente – o equivalente a 1/4 da população 
mundial18. Esta possibilidade de distribuição 
de conteúdos a baixo custo, aliada à demo-
cratização simultânea das capacidades de 
produção e edição de imagens com smartpho-
nes e computadores, veio transformar todo o 
processo de criação de conteúdos e dar aos 
artistas e criadores de conteúdo independen-
tes (mas também aos institucionais), um aces-
so sem precedentes ao seu público-alvo bem 
como uma oportunidade de completar a sua 
oferta. Atualmente em Portugal, as páginas 
de YouTube dos canais de sinal aberto (RTP, 
SIC, TVI) contam no seu conjunto com cerca 
de 1,5 milhões de subscritores. 

Os artistas portugueses, frequentemente con-
frontados com a subescala do contexto nacio-
nal, tiraram particular vantagem das possibi-
lidades criadas pelo YouTube para expandi- 
rem a sua base de fãs para além fronteiras. 
São inúmeros os exemplos de artistas portu-
gueses que conseguiram dar esse salto para 
um palco internacional. Salvador Sobral, em-
bora beneficiando à partida da exposição 
conseguida por ser o vencedor do festival Eu-
rovisão em 2017, já conta com mais de 17 mi-
lhões de visualizações no vídeo oficial da can-
ção vencedora. Esse sucesso estendeu-se 
também a outras canções que disponibiliza 
no YouTube, sendo vários os seus vídeos com 
mais de 1 milhão de visualizações. Um exem-
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plo ainda mais recente é Blaya, que com ape-
nas uma canção conseguiu atingir 24 milhões 
de visualizações19. Em Portugal, o YouTube é 
central para esta exposição dos artistas, uma 
vez que é uma das formas preferenciais das 
pessoas acederem aos seus artistas favoritos 
– afirmado por 58% dos portugueses2. 

Esta possibilidade de distri-
buição de conteúdos a baixo 
custo (…) veio transformar 
todo o processo de criação 
de conteúdos.

 
No entanto, este novo poder de projeção que 
o YouTube permite não é restrito do mundo 
da música. De facto, entre os 10 canais portu-
gueses com mais de 1 milhão de subscritores 
nenhum deles é de conteúdos musicais, e 7 
são de jovens portugueses que, não tendo 
carreiras no plano mediático anteriormente, 
se projetam produzindo os seus próprios con-
teúdos em temas que vão desde os videojogos 
à comédia ou à moda20. 

O YouTube assume hoje um papel chave no 
acesso ao entretenimento em Portugal – os 
maiores 250 canais de YouTube portugueses 
geraram já mais de 16 mil milhões de visuali-
zações desde que foram criados20 – estes ví-
deos atingem mais de 60% da população por-
tuguesa com mais de 15 anos2 e têm um 
impacto ainda maior junto das gerações mais 
jovens. Estimamos que, ao todo, os criadores 
de vídeo em Portugal recebam cerca de 12 
milhões de Euros por ano21, através da publi-
cidade associada aos seus vídeos. 

O YouTube tem também um papel importan-
te na proteção dos direitos de autor através 
do Content ID. Esta tecnologia permite aos 
criadores de conteúdo ter mais controlo sobre 
o seu conteúdo e partilhá-lo de modo seguro. 
Estes podem assim tomar decisões sobre a 
utilização dos seus conteúdos por terceiros, 
podendo bloqueá-los, monetizá-los ou sim-
plesmente monitorizar as estatísticas de vi-

sualizações. Isto apoia os criadores e cria 
transparência em relação à utilização do seu 
conteúdo no YouTube. Adicionalmente, provi-
dencia proteção para os criadores de conteú-
do – segundo o YouTube, esta tecnologia re-
solve 98% de questões relacionadas com 
direitos de autor22.

Um dos fatores de atratividade do YouTube é 
a liberdade de escolha e a variedade dos con-
teúdos disponibilizados. Isto complementa a 
oferta de televisão para lá dos formatos linea-
res – mundialmente, as 20 categorias de ví-
deos mais vistos incluem categorias como co-
zinha, vlogs, tutoriais, walkthroughs, ou 
avaliações de produto23. Esta multiplicidade 
advém das mudanças de preferências dos uti-
lizadores que veem no YouTube uma respos-
ta complementar às suas vontades no que 
toca a conteúdos.  

5,1 M 950 MSirKazzio

4,4 M 590 MD4arkFrame

3,2 M 585 MFer0m0nas

3,2 M 840 MWuant

1,5 M 160 MWindoh

1,1 M 66 MPi

1,1 M 170 MNuno Agonia

Número de 
subscritores

Número de 
visualizações

Fonte:  SocialBlade.

Figura 6 | Criadores de conteúdo in-
dependentes com mais de 1 milhão de 
subscritores
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O YouTube presta hoje um 
papel chave no acesso ao en-
tretenimento em Portugal.

Hoje, uma pessoa que queira embarcar num 
projeto DIY para construir uma peça artesa-
nal de mobília, aprender aquela receita do 
Chef Kiko para impressionar convidados es-
peciais, ou resolver qualquer problema de 
computador que esteja a impedir a conclusão 
dos trabalhos de casa, poderá aprender a fa-
zê-lo através de um vídeo do YouTube.

3.3. Um potenciador da produtivi-
dade e colaboração entre indiví-
duos
Num mundo cada vez mais digital, os indiví-
duos têm mais e mais possibilidades de ultra-
passar as barreiras físicas no que toca à cola-
boração, seja por motivos laborais ou por 
qualquer outro motivo. No entanto, a capaci-
dade de escolher mais livremente o local físi-
co de trabalho necessita de ser sustentada 
por uma boa qualidade de ferramentas de co-
laboração. O G Suite, focado em aumentar a 
produtividade da colaboração entre indiví-
duos, é a aposta da Google para servir essa 
necessidade. Esta plataforma disponibiliza 
uma série de ambientes de trabalho, como fo-
lhas de cálculo ou geradores de texto, que, 
quando foi lançada no mercado, elevou a um 
novo patamar a experiência de trabalho cola-
borativo em tempo real. Isto foi possibilitado 
pelo seu carácter de cloud nativo, permitindo 
aos utilizadores aceder aos seus documentos 
em qualquer momento, independentemente 
do dispositivo em que se acede, atuando em 
simultâneo sobre o mesmo documento em 
tempo real.   

Em Portugal, diversas univer-
sidades tem protocolos com 
a Google que facilitam 
a utilização do G Suite  
for Education. 

Hoje, pelo seu carácter gratuito para particu-
lares, esta biblioteca de aplicativos é extensa-
mente utilizada por todo o mundo no apoio a 
tarefas de organização familiar, como suporte 
ao estudo e colaboração em contexto escolar, 
ou como plataforma de apoio diário às opera-
ções de organizações sem fins lucrativos. Em 
Portugal, diversas universidades utilizam o  
G Suite for Education, quer seja por parte dos 
estudantes como também em atividades de 
investigação. Um bom exemplo é a Universi-
dade do Porto que se juntou ao projeto Google 
for Education em 2015.
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4.1. Um facilitador da comunica-
ção entre consumidores e empre-
sas num ecossistema cada vez 
mais complexo  
As mudanças de hábitos inerentes à crescente 
penetração da tecnologia e do Digital na 
sociedade acarretam uma série de oportuni-
dades e desafios para as empresas que 
tentam servir um público-alvo que passa cada 
vez mais tempo online. Por outro lado, a 
diversidade cada vez maior de opções, canais 
de contacto e formas de abordagem comer-
cial gera vantagens evidentes para o consumi-
dor, mas também complexidade acrescida no 
seu processo de escolha. 
 

A diversidade cada vez maior 
de opções, canais de contac-
to e formas de abordagem 
comercial gera vantagens 
(…), mas também dificulda-
des acrescidas no seu proces-
so de escolha.

 
Em Portugal, os utilizadores de Internet pas-
sam hoje o dobro do tempo online em relação 

ao que acontecia há 5 anos, e quase o dobro 
do tempo do que passam a ver televisão2. Ao 
mesmo tempo, o número de sites na Internet 
aumentou cerca de 260%9. O aumento de 
complexidade do ecossistema digital dimi-
nuiu a lealdade do consumidor a marcas e 
produtos11 – em Portugal, metade dos utiliza-
dores da Internet afirmam utilizá-la para 
comparar preços antes de executar uma com-
pra2. Se a escolha do consumidor antes do 
aparecimento da Internet era sobretudo de-
terminada pela oferta e promoção disponível 
na sua proximidade, hoje o consumidor por-
tuguês tem de facto acesso a uma montra de 
produtos e serviços incomparavelmente mais 
diversificada, e potencialmente mais adequa-
da às suas necessidades específicas.

Um desafio adicional que o Digital trouxe às 
empresas portuguesas foi o de elevar a exi-
gência dos consumidores, em particular em 
relação à sua experiência de compra e servi-
ço. Através do contacto com empresas nativas 
do meio digital, habituaram-se, por exemplo, 
a experiências de utilização desenvolvidas a 
pensar no mobile como meio principal de 
acesso, ao carregamento veloz de páginas de 
Internet, à sugestão de propostas personaliza-
das no momento, local e contexto certo ou a 
soluções de pagamento simplificado. Os con-
sumidores esperam hoje uma experiência se-
melhante dos seus fornecedores de serviços 
ou produtos nacionais24. Para estes últimos, 
muitas vezes com várias décadas de desenvol-

4. UM MOTOR DE CRESCIMENTO 
ECONÓMICO, POTENCIANDO 

O ENCONTRO ENTRE OS 
CONSUMIDORES E EMPRESAS
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vimento de modelos operativos alheados do 
digital, isto acarreta um esforço de reinvenção 
estratégico e operativo. Ignorar esta realidade 
pode ser uma desvantagem competitiva tan-
gível – um estudo recente estima que a taxa 
de conversão dos utilizadores decresça em 
cerca de 50% quando o tempo de carrega-
mento da página sobe de 2,4 para 4,2 segun-
dos25.

No entanto, os novos canais digitais de con-
tacto com o consumidor são ainda assim uma 
oportunidade para as empresas, possibilitan-
do a aproximação a uma audiência muito 
mais alargada – para lá das fronteiras portu-
guesas – e uma forma de interação muito 
mais personalizada. O verdadeiro valor desta 
interação está de facto em ser capaz de enca-
rar os consumidores de maneira cada vez 
mais granular – segmentando clientes por 
uma variedade de indicadores de comporta-
mento como o seu histórico de visitas ao site, 
interações com a marca, interesses, histórico 
de transações, localização, entre outros. Isto 
possibilita a definição de micro-segmentos 
que podem ser visados com estratégias distin-
tas, que melhor respondam às suas necessida-
des específicas. Tudo isto exige, contudo, no-
vas capacidades na identificação, recolha e 
tratamento de informação sobre os seus clien-
tes e potenciais clientes, durante o seu per-
curso online. 

Quando analisado de forma 
global, o impacto total gera-
do pela Google em Portugal 
através da pesquisa e produ-
tos de publicidade ascende a 
cerca de € 2.530 M.

É na conexão entre o novo consumidor digital 
e as empresas que a Google atua, em particu-
lar através dos produtos de publicidade para 
as empresas, da pesquisa online e do Google 
Maps, que permitem a descoberta por parte 
dos consumidores de ofertas que respondem 
à sua necessidade e preferência. Do ponto de 

vista das empresas, permite almejar uma 
oferta mais direcionada e personalizada, dan-
do-lhes as ferramentas para melhor defini-
rem as suas audiências, partindo uma escala 
global em níveis muito mais granulares, e um 
acesso de qualidade aos seus potenciais clien-
tes nos canais onde despendem uma cada vez 
maior proporção do seu tempo. Esta ponte 
permite aos consumidores e empresas desen-
volverem uma relação mais relevante, dura-
doura e adequada às suas necessidades.

4.2. Um gerador de valor econó-
mico pela potenciação das recei-
tas das empresas portuguesas 
Os serviços de publicidade online da Google 
desempenham um papel chave neste encon-
tro entre consumidores e os produtos/serviços 
que lhes são relevantes. A publicidade 
vendida pela Google é distribuída principal-
mente através do Google Ads, e compreende 
a publicidade de Search, Display e Vídeo. A 
publicidade Search fornece resultados de 
anunciantes nas páginas de resultados de 
pesquisas no Google Search; o Display utiliza 
a rede de banners da Google em sites de 
terceiros; e o Vídeo é maioritariamente 
constituído pela publicidade nesse formato 
no YouTube. Para lá da publicidade paga 
através do Google Ads, a utilização do motor 
de busca Google para procurar produtos e 
serviços também impacta as empresas 
através da pesquisa orgânica, em que anga-
riam clientes sem anúncios patrocinados.
Quando analisado de forma global, o impacto 
total gerado pela Google em Portugal através 
da pesquisa e produtos de publicidade ascen-
de a cerca de €2.530 M. Deste valor incremen-
tal para as receitas totais das empresas, 
€1.850 M resultam do aumento em receitas 
decorrentes de pesquisa orgânica, €530 M ad-
vêm de publicidade Search e €150 M de publi-
cidade Display. Adicionalmente, €30 M são 
pagos aos websites em que os anúncios Dis-
play são exibidos. 

Considerando apenas a publicidade Search e 
Display, de entre as categorias acima identifi-
cadas, em Portugal por cada €1 investido, 
uma empresa recebe €5,7 em vendas adicio-
nais.
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Search

A publicidade Search é um veículo altamente 
atrativo para as empresas, estimando-se que 
gere uma média de €6,7 de vendas por cada 
euro investido no canal26. Esta medida repre-
senta uma média para o agregado das dife-
rentes indústrias que fazem uso deste canal, 
sendo que existe uma grande variabilidade 
entre indústrias, associada aos diferentes pa-
péis que o canal online assume nos diferentes 
setores, e também intra-indústria, já que o 
tipo de produto, a estratégia de marketing e o 
objetivo da campanha, entre outros fatores, 
têm elevado impacto nos retornos obtidos.

No caso da pesquisa orgânica, o volume de 
tráfego oriundo da pesquisa orgânica é 5 ve-
zes superior27 ao volume de tráfego oriundo 
de resultados patrocinados, mas que a sua 
qualidade comercial é de valor mais reduzi-
do28, sendo que no agregado o impacto da 
pesquisa orgânica nas receitas da empresa re-
presenta 3,5 vezes o do impacto do Search.

Display

A publicidade Display permite a exibição de 
publicidade aos utilizadores baseada no con-
teúdo do site em que está inserida e/ou no 
perfil do utilizador a quem é apresentada. O 
seu impacto para o anunciante é menor, esti-
mado em cerca de €4,3 por cada euro investi-
do (ver secção "Notas Metodológicas" para 
mais detalhes).

A receita obtida pela publicidade Display é 
partilhada com os websites anfitriões dos 
anúncios, que recebem 65-70% das receitas 
geradas pela introdução dos anúncios no 
site29.

Vídeo

Para além destes canais, o aumento da rele-
vância do vídeo e a possibilidade de atingir 
uma audiência relevante com base nos seus 
consumos de conteúdo têm também atraído 
investimento para anúncios neste formato, e 
em particular no YouTube. Até hoje, as estra-
tégias neste canal têm-se focado sobretudo 
em aumentar brand awareness, medindo o seu 
sucesso através do alcance e engagement do 
seu público-alvo. Ainda que se assista a um 
crescimento na utilização do canal para a 
conversão direta de vendas, optou-se por fo-
car os resultados do estudo nos formatos de 
Search e Display.

4.3. Um agente de transformação 
da proposta de valor e produtivi-
dade das empresas
Atualmente as empresas portuguesas utili-
zam serviços da Google para lá dos fins publi-
citários. Existe já um conjunto relevante de 
empresas que utiliza produtos Google com o 
objetivo de melhorar a sua proposta de valor 
e de se tornarem mais eficientes de um ponto 
de vista dos seus processos e capacidades in-
ternas. 
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Fonte: Análise BCG

Figura 7 | Impacto na receita das empresas (€M)
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Um dos recursos que mais valoriza a propos-
ta de valor das empresas é o acesso a uma 
quantidade significativa do código Google 
open source. Este ativo intelectual é disponibi-
lizado através de mais de 400 APIs30 que pos-
sibilitam a interação de aplicações proprietá-
rias com tecnologia da Google. Isto permite 
que os programadores possam embutir tecno-
logia Google nos seus produtos, melhorando 
a sua integração no ecossistema digital: o pa-
pel do developer é potenciado, os custos de 
desenvolvimento são drasticamente reduzi-
dos, e o consumidor tem uma melhor expe-
riência quando interage com os produtos ou 
serviços da empresa. Um exemplo de API que 
tem sido utilizado regularmente para melho-
rar a proposta de valor das empresas é o Goo-
gle Maps, que permite às empresas adicionar 
uma componente de georreferenciação e na-
vegação ao seu negócio. 

Um dos recursos que mais 
valoriza a proposta de valor 
das empresas é o acesso a 
uma quantidade significativa 
do código Google.

 
Novas empresas portuguesas estão a utilizar 
o Google Maps – a Uniplaces usa as APIs do 
Google Maps para ajudar os utilizadores a 
identificar as zonas onde existem quartos 
para alugar, e permitir uma melhor experiên-
cia para o consumidor na escolha de aloja-
mento. Também players mais tradicionais 
portugueses, como o Continente ou o Pingo 
Doce, utilizam o Google Maps para facilitar o 
processo de identificação de lojas na vizi-
nhança dos seus clientes. Para além de apoiar 
na navegação até um local, é também utiliza-
do em diversos sítios para ajudar na navega-
ção interna, como por exemplo em universi-
dades, centros comerciais, e até lojas. Para 
outras empresas, a utilização desta API serve 
para melhorar a sua oferta para o cliente. 
Exemplos disto são a Chronopost, que inte-
grou o Google Maps no seu produto de modo 

a possibilitar a identificação de pontos de re-
colha próximos do utilizador e para permitir 
o seguimento do estado de entrega da sua en-
comenda, e a myTaxi, que utiliza o API do 
Google Maps como navegação nos seus veícu-
los.

De forma mais indireta, os próprios níveis de 
penetração do sistema operativo Android – 
assunto explorado na secção 2.3. – trouxeram 
vantagens para a relação entre consumidores 
e empresas. O seu papel na democratização 
do acesso a smartphones foi chave em estabe-
lecer a massa crítica de utilizadores necessá-
ria para justificar o investimento nestas for-
mas de interação digital com os clientes. Esta 
massa crítica gerou então um ciclo virtuoso 
em que os consumidores procuram o acesso 
aos dispositivos porque encontram valor na 
sua utilização, e o volume de utilizadores jus-
tifica o desenvolvimento de mais features e a 
digitalização da maioria das etapas das jorna-
das de compra e serviço. 

O papel (do Android) na de-
mocratização do acesso a 
smartphones foi chave em 
estabelecer a massa crítica 
de utilizadores necessária 
para justificar o investimento 
nestas formas de interação 
digital com os clientes.

O aumento de competitividade é ainda po-
tenciado pela colaboração e produtividade 
dentro das empresas. O G Suite procura atin-
gir isso mesmo, e tem sido relevante para 
muitas empresas que apostaram nesta ferra-
menta de produtividade e colaboração. A sua 
estrutura na cloud permite também uma sim-
plificação da estrutura de IT, diminuindo as 
necessidades de investimento e potenciando 
a competitividade. A facilidade de colabora-
ção em documentos e outras ferramentas de 
trabalho permite também que o local de tra-
balho se adapte às operações da empresa, 
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dando aos colaboradores a liberdade de exe-
cutar as suas responsabilidades a partir de 
qualquer sítio, mesmo em funções que exi-
jam a colaboração com vários indivíduos no 
mesmo documento de trabalho. A estas van-
tagens soma-se ainda a segurança conferida 
por este tipo de configuração na cloud, que 
torna estas empresas menos vulneráveis a 
ataques informáticos.

Estes contributos para a proposta de valor e 
modelo operativo de empresas são sobretudo 
relevantes para as empresas de pequena di-
mensão do tecido empresarial português. 
Num país onde muitas vezes a escala do mer-
cado foi inimiga do desenvolvimento de al-
guns modelos de negócio, o efeito do Digital 
na redução dos custos de marketing, na anga-
riação de clientes, na simplificação de proces-
sos internos e na redução do investimento 
tecnológico necessário à operação potenciam 
a competitividade destas empresas, e dão-
-lhes uma hipótese de encararem um merca-
do globalizado.

 
4.4. Um forte contribuidor para a 
geração de emprego 
Todos os impactos dos serviços da Google já 
descritos têm também repercussões no 
mercado de trabalho em Portugal. Assumindo 
uma produtividade média de €21,6 por 
hora31, estimamos que as receitas geradas 
pelos produtos e serviços da Google em 
Portugal sejam equivalentes a cerca de 71.000 
empregos. 

O motor de pesquisa da Google é o produto 
que mais influencia este impacto, através do 
aumento de receitas a partir da pesquisa or-
gânica, e da utilização do Google Ads. Para 
além destes, há ainda os cerca de 3.000 em-
pregos que são equivalentes às receitas parti-
lhadas com os anfitriões de publicidade e 
criadores de conteúdo.

Estimamos que as receitas 
geradas pelos produtos e ser-
viços da Google em Portugal 
sejam equivalentes a cerca 
de 71.000 empregos. 

 
Para além dos empregos provenientes das re-
ceitas geradas no tecido empresarial portu-
guês, a Google é ainda indiretamente respon-
sável pela ocupação de cerca de 8.000  
programadores portugueses, cerca de 15% do 
total de programadores, que se dedicam 
maioritariamente ao desenvolvimento de 
aplicações para o Android32. Na Europa,  
estima-se que a economia de aplicações de 
Android tenha apoiado a criação de 1,2 M de 
empregos33.
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Figura 8 | Impacto no emprego (m)
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5. UM AGENTE NA  
CAPACITAÇÃO DA SOCIEDADE  
PARA UMA NOVA ECONOMIA

5.1. Um parceiro para as empre-
sas na melhoria das suas compe-
tências tecnológicas e no apoio à 
exportação 
Para além do papel desempenhado pelos 
seus produtos e serviços com exposição aos 
consumidores, a Google tem também promo-
vido a inovação do setor empresarial em 
Portugal através de algumas parcerias diretas 
com empresas, dos seus serviços de marke-
ting digital e da sua tecnologia de cloud. 

O investimento de mais de €7 M34 em vários 
projetos portugueses por parte da Digital 
News Initiative, em grupos de media como o 
Observador, Público, ou Impresa são exem-
plos destas parcerias. Estes apoios não pre-
veem contrapartidas para a Google pelo 
apoio prestado.  

Este leque de funcionalidades que 
a Google disponibiliza, em conjunto 
com as funções de pesquisa, poten-
cia atualmente que as empresas 
portuguesas pensem cada vez mais 
numa estratégia de internacionali-
zação, apoiada em grande medida 
em plataformas digitais e com me-
nor intensidade de capital.

O Google Analytics é também um exemplo 
da capacitação das empresas para exportação 
através do canal digital. É líder de mercado 
no serviço de análise do comportamento e 
origem de utilizadores de um website, com 
mais de 80% dos 100.000 sites com mais tráfe-
go na Internet a utilizar este produto35. É 
através desta ferramenta que as empresas oti-
mizam a configuração do seu site de maneira 
a aumentar as taxas de conversão e assim o 
retorno do seu investimento em marketing di-
gital. Este leque de funcionalidades que a 
Google disponibiliza, em conjunto com as 
funções de pesquisa, potencia atualmente 
que as empresas portuguesas pensem cada 
vez mais numa estratégia de internacionaliza-
ção, apoiada em grande medida em platafor-
mas digitais e com menor intensidade de ca-
pital. Isto está a ser aplicado tanto na 
transformação de indústrias mais maduras, 
como na introdução de modelos de negócio 
completamente novos – de qualquer forma, o 
conjunto de produtos disponibilizados pela 
Google são uma importante alavanca para ex-
por as empresas e empreendedores portugue-
ses às oportunidades internacionais. Em Por-
tugal é já possível identificar claras histórias 
de sucesso deste tipo de movimentos:

 • A Prozis é um paradigmático exemplo 
português de uma empresa que desenvol-
veu um produto físico e que se focou 
quase exclusivamente no canal digital 
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para chegar ao seu mercado alvo interna-
cional de suplementos alimentares. Esta 
presença fora de portas permite hoje à 
Prozis ver o mercado português como 
relevante, mas não como uma priorida-
de36. É expectável que cerca de 80% da sua 
receita de 2018 seja proveniente de 
exportações37. 

 • A 360imprimir é uma empresa portuguesa 
que revolucionou a indústria da impres-
são, por se focar exclusivamente no canal 
online para fazer intermediação entre o 
cliente final e as unidades de impressão já 
instaladas, otimizando a capacidade de 
produção destas últimas. Através dos seus 
canais digitais de baixo custo, de algo- 
ritmos que otimizam a distribuição da 
impressão numa folha e de parcerias com 
pequenos empresários locais, a 360impri-
mir conseguiu baixar os preços para o 
consumidor final em cerca de 80%38. Este 
modelo digital permitiu à empresa um 
forte foco na exportação desde muito 
cedo, o que rapidamente fez da atividade 
externa a sua principal fonte de receita39.

 • No setor hoteleiro, o grupo Pestana é um 
exemplo desta mudança de atitude em 
relação ao Digital através da forma como 
abordou a completa dependência dos 
canais offline para vendas, canais estes 
muitas vezes controlados por terceiros, 
causando a desintermediação do setor. 
Isto alterou o anterior balanço de forças e 
permitiu que as empresas de turismo se 
pudessem diferenciar e chegar ao consu-
midor final através de uma aposta na 
estratégia digital direta40. Em 2017, este 
foco nas vendas diretas através do marke-
ting digital representou 40% do total de 
crescimento do grupo41. 

 • O Digital funciona também no apoio à 
exportação de bens em que o tecido 
empresarial português tem uma posição 
histórica a nível mundial, como é o caso 
do setor do calçado. A Undandy é um 
exemplo de uma empresa focada na 
exportação de calçado português persona-
lizado – cerca de 99% das vendas são 
exportações, principalmente para os 
Estados Unidos42, um mercado onde as 
empresas portuguesas têm tradicional-

mente dificuldade em competir. Ao 
apostar numa experiência de consumidor 
totalmente digital e ao alavancar as 
vantagens que advêm desse canal, a 
Undandy consegue competir com players 
internacionais com uma escala muito 
mais desenvolvida. Outro exemplo neste 
setor é a Overcube, um Marketplace que 
agrega calçado de várias marcas e alcança 
os seus clientes no canal online, apostando 
na conveniência e rapidez para o consu-
midor através de todo o processo.

5.2. Um parceiro para a educação 
e avanço tecnológico das institui-
ções públicas 
A transformação digital, à semelhança de ou-
tras transformações tecnológicas que ocorre-
ram na história da humanidade, tem o poten-
cial de provocar ganhos em grande escala 
para a sociedade, no entanto, por outro lado, 
tem também o potencial para provocar uma 
disrupção material em múltiplos domínios da 
atividade humana, pelo que levanta desafios 
que urge serem endereçados pelas institui-
ções nacionais e internacionais, públicas e 
privadas. Um dos desafios que a digitalização 
traz consigo é a alteração das competências 
humanas que sustentam o aumento de pro-
dutividade e competitividade económica. 
Esta disrupção causa um crescente desfasa-
mento entre as competências disponíveis na 
força de trabalho do país e as necessidades 
do mercado, o que não só põe em causa al-
guns postos de trabalho, como torna mais di-
fícil a reintegração de alguns perfis.

Compreendendo esta dinâmica, a Google lan-
çou na Europa o programa “Grow with Goo-
gle”, que procura ajudar, até 2020, 1 milhão 
de pessoas a encontrar emprego ou a crescer 
na sua empresa através da capacitação digi-
tal. Em Portugal, este objetivo materializa-se 
com o programa “Atelier Digital”, que já for-
mou mais de 42.000 indivíduos43 em compe-
tências digitais em áreas como o marketing 
digital e o comércio eletrónico, entre outras. 
Alguns dos formandos do "Atelier" da Google 
fizeram uso da sua formação para abrir os 
seus próprios negócios, como no caso da 
Axon Studio, empresa de design gráfico e pre-
sença web. Este programa está em linha com 
o Estratégia para a Indústria 4.0 do Governo, 
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um programa de 60 medidas que visa tam-
bém capacitar a sociedade para os desafios 
através de formação, incentivos e captação de 
recursos qualificados. 

A Google lançou na Europa o  
programa “Grow with Google”,  
que procura ajudar, até 2020,  
1 milhão de pessoas a voltar  
ao mercado de trabalho ou a 
crescer na sua empresa através 
da capacitação digital.

 
Se as alterações que já tiveram lugar colocam 
pressão sobre a força de trabalho atual, a Co-
missão Europeia identifica como principal ris-
co da digitalização para a sociedade o facto 
de esta não estar a endereçar as capacidades 
digitais associadas ao desenvolvimento tecno-
lógico que ainda está por vir44. Tendências 
como a crescente automatização de tarefas 
anteriormente apenas desempenhadas por 
humanos obrigam a repensar as competên-
cias que a sociedade está a promover através 
dos seus sistemas de educação. Neste âmbito, 
a Google tem promovido parcerias que visam 
o desenvolvimento de capacidades digitais 
em todos os níveis de educação. Junto das fai-
xas etárias mais jovens, promoveu o progra-
ma Gen10s – em conjunto com organizações 
de caridade, que visa aumentar as competên-
cias digitais de crianças, em particular de 
áreas mais desfavorecidas, e que já treinou 
cerca de 4.000 crianças no país. Também fo-
cado nesta faixa etária está o programa Net 
Viva e Segura, desenvolvido em parceria com 
a DECO PROTESTE que promove a alfabeti-
zação digital nas escolas em Portugal.  

Em Portugal, este objetivo mate-
rializa-se com o programa “Atelier 
Digital”, que já formou mais de 
42.000 indivíduos em competên-
cias digitais.

A Google pretende continuar a promover o 
desenvolvimento destas competências cada 
vez mais determinantes para a economia por-
tuguesa. Nesse âmbito, a Google vai lançar o 
Android Training Program, um programa pi-
loto ambicioso, que visa treinar 1.000 progra-
madores portugueses em tecnologia Android 
a um nível avançado em Portugal.
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6. UM DOS PARCEIROS CHAVE PARA 
PREPARAR PORTUGAL PARA UM 

FUTURO DIGITAL

6.1. Um mundo cada vez mais 
digital 
É expectável que a influência do mundo 
digital na sociedade continue a aumentar, 
devido a duas macrotendências chave: por 
um lado, cada vez mais elementos do mundo 
offline passam a ser instanciados online, 
aumentando a proporção de momentos 
“digitais” no nosso dia-a-dia; por outro lado, a 
capacidade de gerar valor a partir destes 
objetos e da informação gerada irá continuar 
a expandir-se, o que aumenta a sua atrativi-
dade para consumidores e empresas, e em 
consequência o seu impacto social e econó-
mico.  
 

Cada vez mais elementos do 
mundo offline passam a ser  
instanciados online, aumentando 
a proporção de momentos “digi-
tais” no nosso dia-a-dia.

 
Internet of Things, veículos autónomos, eletri-
ficação do consumo energético ou a genómica 
computacional são exemplos de tendências 
que vão trazer muitos dos aspetos do nosso 
dia-a-dia para o mundo online: os eletrodo-
mésticos, os alimentos que consumimos, os 
cartazes na rua, a sinalização das estradas, os 
veículos automóveis, a geração de energia, o 

nosso próprio património genético. Toda esta 
informação vai passar a viver num mundo 
virtual, armazenado em Clouds que deixam 
de estar sequer fisicamente na nossa proximi-
dade, capazes de armazenar quantidades de 
informação gigantesca de forma cada vez 
mais eficiente. Adicionalmente, o poder com-
putacional, os algoritmos de construção de 
significado a partir destes pedaços de infor-
mação e a forma de expor estes resultados 
aos consumidores vão evoluir a velocidades 
vertiginosas: o computador quântico, a inteli-
gência artificial e a realidade aumentada en-
carregar-se-ão de fazer isso acontecer.

Estamos portanto perante uma evidência for-
te de que cada vez mais a economia portu-
guesa e mundial vai assentar em soluções di-
gitais, por permitirem um tipo de interação 
com o consumidor de maior valor acrescenta-
do, mais personalizada, mais autêntica e mais 
simples. 

6.2. Novas oportunidades e novos 
desafios 
Pela tendência de crescente digitalização, a 
sociedade e economia portuguesas devem 
questionar-se sobre quais são os desafios e as 
oportunidades que essa evolução implica, e 
sobre como pode Portugal posicionar-se para 
colher os seus benefícios para os consumido-
res e empresas.

Uma das grandes oportunidades que o Digi-
tal representa para as empresas portuguesas 
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é a possibilidade de competir em mercados a 
uma escala global com modelos com baixas 
necessidades de capital e maior flexibilidade 
de lançamento e teste. Se até hoje a dimen-
são do mercado português impediu que mui-
tas das empresas pudessem adquirir a escala 
necessária para se tornarem competitivas a 
nível europeu ou mundial, o desenvolvimen-
to de modelos de negócio digitais elimina em 
grande medida as vantagens de escala e con-
fere ainda igualdade na abrangência do mer-
cado alvo potencial. 

Se por um lado a proliferação do mundo digi-
tal reduz as barreiras para que as empresas 
portuguesas possam competir no estrangeiro, 
também são levantados os entraves a que 
mais empresas estrangeiras possam competir 
em território nacional. Este risco é agravado 
quando se observa que esta competição terá 
provavelmente origem em mercados onde a 
posição de partida dos incumbentes e a sua 
maior literacia digital podem impedir as em-
presas portuguesas de se bater em pé de 
igualdade.  

A proliferação do mundo digital 
reduz as barreiras para que as 
empresas portuguesas possam 
competir no estrangeiro.

Hoje estimamos que o peso direto da econo-
mia digital no PIB português ascenda já aos 
4,5%45 – este peso, ainda que muito relevante, 
é bastante menor do que o que se observa 
nos seus pares europeus. No caso da Espanha, 
por exemplo, estimamos que represente 5,8% 
do PIB, mais 20%, e no Reino Unido esse va-
lor deve chegar aos 13,3% – mais do triplo do 
que em Portugal. Este gap é sintomático do 
subaproveitamento que a economia portu-
guesa tem feito do fenómeno e vantagens do 
Digital, o que não só tem prejudicado a sua 
pujança económica, como pode agora colocar 
o país numa posição de desvantagem no pal-
co digital internacional.

De modo a aumentar a competitividade de 
Portugal, é necessário garantir que as empre-

sas apostem em colmatar as suas insuficiên-
cias nesta área, para que possam lançar-se 
com maior sucesso nos mercados exteriores 
– a começar pelo europeu. O tipo de compe-
tências promovidas pela Google e por outros 
players relevantes no mundo digital será críti-
co, e certamente uma peça fundamental em 
qualquer estratégia de cobertura deste gap. 

O tipo de competências promo-
vidas pela Google e por outros 
players relevantes no mundo digi-
tal será crítico, e certamente uma 
peça fundamental em qualquer 
estratégia de cobertura deste gap.

Esta progressão só será feita se tanto as insti-
tuições públicas como o tecido empresarial 
assumirem uma estratégia clara na educação 
para o Digital, que exige políticas bem estru-
turadas e a longo prazo para alterar profun-
damente o mix de competências que hoje 
existe no país. Portugal é o 23º país da União 
Europeia em proporção de licenciados em 
Ciências, Matemática e Informática entre os 
25-34 anos46, enquanto a qualidade do ensino 
de Matemática e Ciência, Portugal encontra-
-se em 28º entre países da OCDE47. Outra área 
em que Portugal pode melhorar para fortale-
cer a preparação para a economia do futuro é 
na penetração de Internet das escolas, encon-
trando-se em 31º a nível da OCDE47.

6.3. O papel que a Google pode 
desempenhar
Neste contexto, a Google surge de facto como 
um parceiro importante para o desenvolvi-
mento da competência digital em Portugal. 

Pela importância que os seus produtos têm 
para os consumidores portugueses, a Google 
deve continuar a ser uma janela para o mun-
do, facilitando que cada vez mais pessoas 
possam aceder à Internet, e através dela a 
um manancial de informação com uma pro-
fundidade, transversalidade e utilidade ini-
gualáveis.  
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A Google está numa posição que 
permite continuar a oferecer a 
Portugal soluções que capacitem 
as suas empresas e pessoas.

Pela escala, funcionalidade e inovação das 
suas plataformas de colaboração e exposição 
de conteúdos, a Google deverá manter o seu 
papel importante na democratização da voz 
individual, aproximando cada vez mais não 
só a sociedade portuguesa, mas também a so-
ciedade portuguesa do resto do mundo.

Através das suas soluções para empresas, e 
pela relevância da sua montra digital para os 
consumidores, a Google poderá continuar a 
ser um ponto de união entre estes dois mun-
dos, proporcionando um encontro que valori-
ze a experiência de compra, e entregue de 
forma eficiente os produtos e serviços mais 
adequados aos consumidores. 

Pela sua dimensão ao nível nacional e mun-
dial, e pela profundidade do seu know-how 
tecnológico, a Google está numa posição que 
permite continuar a oferecer a Portugal solu-
ções que capacitem as suas empresas e pes-
soas, transformando as suas competências e 
preparando-as para um mundo cada vez mais 
digital. Este fator será importante para conse-
guir preparar as empresas portuguesas para o 
sucesso numa economia mais globalizada.

Apesar de melhorias, Portugal tem de facto 
um caminho importante de digitalização a fa-
zer e deve procurar parcerias com institui-
ções que se proponham a apoiar e acelerar 
esse processo. E a Google, sob os diversos 
pontos de vista aqui abordados, tem provado 
consistentemente que é, e poderá continuar a 
ser, uma das principais forças motrizes a 
apoiar esta transformação imperativa para o 
nosso país.
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Impacto dos Produtos Publicitá-
rios Google e do Search na receita 
das empresas
A quantificação do impacto dos diferentes 
meios publicitários é baseada no ROI (Retor-
no do Investimento) que estes diferentes 
meios atingem. Neste relatório,  o ROI é defi-
nido como:

Existem considerações importantes quando 
se procuram definir pressupostos relaciona-
dos com o ROI de diferentes meios publicitá-
rios. Os valores aqui considerados baseiam-se 
na performance total e englobam diferentes 
estratégias de marketing, indústrias ou tipos 
de produtos.

Publicidade Search e Search orgânico

O impacto da publicidade Search e do Search 
orgânico é baseado em dois pressupostos 
principais, recolhidos através de literatura 
disponível relativamente ao tópico:

1. Em primeiro lugar, por cada €1 gasto em 
publicidade Search, as empresas recebem 
€6,7 em receita incremental. Este número 
é baseado na análise empírica realizada 
na Alemanha aos gastos em publicidade 
com a Google pela parte de 4.135 empre-

sas e no valor referenciado no estudo da 
Google “US Economic Impact Report”. A 
publicidade Search em Portugal em 2018 
ascende ao valor de 92,7 milhões de 
Euros, de acordo com a Statista. Ajustando 
de acordo com a quota de mercado da 
Google obteve-se um impacto total de 
aproximadamente 530 milhões de Euros 
em receita para as empresas.

2. Em segundo lugar, obteve-se o valor de 
Search orgânico comparando o volume de 
tráfego que é originado através de Search 
orgânico e patrocinado, e aplicando um 
fator para controlar o valor comercial 
deste tipo de clicks. Consideramos um click 
ratio de 5 para 1 no que toca a clicks 
orgânicos vs. clicks patrocinados, tal como 
quantificado num artigo académico 
publicado no International Journal of 
Internet Marketing and Advertising. No 
entanto, consideramos também que estes 
clicks orgânicos têm uma pior qualidade 
comercial, quando comparados com clicks 
patrocinados, pelo que ajustámos por um 
fator de 70%, em linha com o relatório “US 
Economic Impact Report” da Google.

Banners e Vídeos – para publicitá-
rios e criadores de conteúdo 
Youtube
O impacto da publicidade em banners para as 
empresas portuguesas segue o mesmo cálculo 
de ROI que foi mencionado acima. No entan-

NOTAS METODOLÓGICAS

Custo do Investimento

Receita adicional gerada por Campanhas
Publicitárias – Custo do Investimento

ROI =
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to, este valor de ROI teve de ser estimado ten-
do em conta os benchmarks de CPA (Custo 
por Aquisição) publicados pela WordStream. 
O CPA para os dois meios de publicidade são 
os seguintes:

 
Para estimar o impacto dos acordos de parti-
lha de receitas de serviços de publicidade 
Google para websites e criadores de conteúdo 
para o YouTube, multiplicámos o valor gasto 
em publicidade em cada meio pelos valores 
de acordos de receita disponíveis publica-
mente na imprensa (banners 68%, YouTube 
55%). Considerando o valor de gastos em pu-
blicidade segundo a Statista e as percenta-
gens de partilha de receita descritos acima, 
estimámos o valor de 32 milhões de Euros 
para hosts de publicidade e 12 milhões de Eu-
ros para criadores de conteúdo YouTube. 

Impacto no mercado de trabalho
Foram considerados neste relatório 3 blocos 
de impactos no mercado de trabalho. O pri-
meiro bloco está relacionado com os empre-
gos suportados pelo aumento das receitas de 
empresas; o segundo bloco está relacionado 
com os empregos suportados por partilha de 
receita com hosts publicitários e criadores de 
conteúdo; o terceiro e último bloco está rela-
cionado com o número de desenvolvimentos 
de aplicações relativas ao Android.

Para os primeiros dois blocos, foi considerada 
a produtividade média em Portugal, conside-
rando informação do PORDATA para 2017, de 
(€21,6/hora), e 2.000 horas de trabalho anual 
por trabalhador. Por relação com o impacto 
total de utilização dos produtos publicitários 
Google (€2,55 mil milhões de Euros), obtivé-
mos a estimativa de aproximadamente 
60.000 postos de trabalho. O mesmo procedi-
mento para criadores de conteúdo e hosts pu-
blicitários resultou em 3.000 postos de traba-
lho.

Para os programadores Android utilizámos o 
seguinte racional:

Esta fórmula representa o cálculo utilizado 
para o limite inferior dos valores. Para o limi-
te superior, considerámos apenas aqueles que 
utilizaram Android, independentemente de 
ser ou não o seu foco primário. A fonte dos 
valores está descrita abaixo:

 • Número total de programadores em Portu-
gal – State of European Tech Report 2017 
publicado pela Atomico – (74.000 progra-
madores)

 • Percentagem de programadores mobile 
– obtida através do Stack Overflow no seu 
inquérito de utilizadores 2018 (20,4%)

 • Percentagem de programadores mobile 
que desenvolvem Android – obtida 
através de Developer Economics Q1 2014 
(72%)

 • Percentagem de programadores com foco 
primário em Android – obtida através de 
Developer Economics Q1 2014 (52%)

Número estimado de utilizadores 
e avaliação financeira dos Servi-
ços Google
Como parte deste relatório foi conduzido um 
inquérito a 1.500 pessoas, com uma amostra 
representativa de toda a população portugue-
sa (Figura 9).

Neste inquérito recolhemos informação dos 
participantes relativamente ao conjunto de 
produtos que utilizavam. Os produtos Google 
incluíam o Google Search, Google Maps, An-

Search €48,96 

Display €75,51 

Meio CPA

Programadores
Android em 

Portugal
=

Total programadores PT

% programadores Mobile

% que desenvolve Android 

% com foco primário Android 

X

X

X

Número de
utilizadores =

% de inquiridos

População portuguesa

% penetração Internet

X
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droid, Gmail e YouTube. Para estes produtos 
estimámos o número de utilizadores em Por-
tugal da seguinte forma:

Os pressupostos para a população e penetra-
ção da Internet foram retirados da informa-
ção PORDATA mais recente.

Para os restantes produtos, as fontes estão 
descritas abaixo:

 • Chrome: A percentagem de inquiridos na 
equação acima foi substituída pela quota 
de mercado do Google Chrome, como 
reportada no artigo “Chrome é o browser 
mais usado em Portugal” do portal 
pplware.sapo.pt, publicado a 16 de abril 
de 2015.

 • Loja Google Play: Assumimos o mesmo 
número de utilizadores que a plataforma 
Android.

O segundo objetivo deste inquérito foi com-
preender o valor que o Google Search, YouTu-
be, Gmail e Android têm para os utilizadores 
– o excedente que criavam para os consumi-
dores, por serem disponibilizados gratuita-
mente. O método utilizado para determinar 
este valor foi uma análise conjunta.

Como estes serviços são atualmente gratuitos, 

procurou-se estimar o valor que os utilizado-
res de um determinado serviço (Search, e-mail, 
Vídeo e Android) necessitavam de receber 
para abdicarem da utilização desse mesmo 
serviço, forçando os inquiridos a refletir sobre 
o real valor que estes produtos representam 
para eles.

Concretamente, esta análise foi realizada 
através de um estudo do tipo Conjoint, em 
que eram feitas ofertas aos inquiridos para 
abdicarem de um produto durante 1, 3 e 12 
meses.

Os valores apurados para cada produto fo-
ram:

6% Salário

Participantes no inquérito

Distribuição geográfica Idade

1.500

5%

19%
19%

19%

19%
16%

15%

11%

11%

19%

21%

11%

10%

X%

X%
 21,2%

 Acima de €4.000

 Até €500 

 €501 a €1.000

 €2.001  a €3.000 

 €1.001 a €2.000 

 €3.001 a €4.000 

 43,1%

 2,7%

 20,5%

 7,1%

 5,4%

 45 a 54

 35 a 44

 15 a 24

 21,8%

 25 a 34

 55 a 65

 13,7%

 20,1%

 21,0%

 16,4%

 20,5%

 23,5%
 22,9%

 21,4%

 18,8%

 Amostra  População

População

Amostra

Nota: O salário refere-se ao salário líquido mensal do agregado familiar, reportado pelos inquiridos. N=1.500
Fonte: Inquérito; PORDATA; Análise BCG.
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Figura 9 | O inquérito é representativo da população portuguesa
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