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Sumário Executivo

Em um mundo globalizado é necessária  
a adoção de uma língua universal. Além de 
possibilitar uma conexão maior, aumenta 
a inovação e facilita a compreensão. Em 
suma, precisamos de um idioma em  
comum para trabalharmos juntos. O inglês 
não é a única opção. Na América Latina, 
por exemplo, grande parte das negociações 
é feita em espanhol e no Oriente Médio 
em árabe, mas mesmo assim é importante 
a utilização de uma Língua Franca. Dos 
2,5 bilhões de falantes de inglês, apenas 
cerca de 400 milhões possuem este idioma 
como língua materna. As pessoas estão 
aprendendo inglês porque perceberam a 
sua importância em diversas situações.

O inglês aumenta a inclusão já que permite 
o desenvolvimento profissional e coloca 
pessoas de origens e históricos diferentes 
no mesmo patamar. Além disso, possibilita 
o gerenciamento de talentos internacionais 
e a progressão para um nível mais avançado.

Este relatório investiga como e  
onde a proficiência em inglês está se 
desenvolvendo em todo o mundo. Para a 
elaboração do Índice de Proficiência em 
Inglês da EF 2021, foram analisados os 
resultados de testes de inglês realizados por 
dois milhões de participantes em 2020.

Nossas principais constatações foram:

A proficiência em inglês continua 
avançando lentamente.  
A média da pontuação mundial não 
 sofreu mudanças significativas desde o  
ano passado. No entanto, 16 países 
atingiram um nível de proficiência mais alto, 
um apresentou um nível inferior e nenhum 
teve um declínio significativo na pontuação 
(mais de 20 pontos em uma escala de 800). 
A adição de 12 países que não estavam na 
edição anterior, bem como a alta densidade 
de pontuação no meio do índice, causaram 
uma mudança nos rankings, maior do que 
a habitual. Embora estas alterações tenham 
sido amplamente reportadas, tratam-se 
de avaliações relativas e não absolutas de 
proficiência em inglês. 

A população masculina percebeu  
a importância do inglês 
Em todo o mundo, a proficiência em  
inglês dos homens ultrapassou a das 
mulheres pela primeira vez, desde que 
começamos a medi-la em 2014. Esta 
redução da diferença de proficiência entre 
os gêneros foi impulsionada pela melhora 
da proficiência entre os homens. Todas 
as regiões, exceto a Ásia, apresentaram a 
mesma tendência: a proficiência em inglês 
manteve-se estável entre as mulheres e 
aumentou entre os homens. A África é o 
único lugar em que as mulheres ainda estão 
à frente, ainda que seja por pouca diferença. 
De todos os indicadores que apontam o 
aumento das habilidades em inglês no 
mundo, este talvez seja o mais relevante.

Pessoas acima dos 30 anos  
evoluíram mais rápido 
Desde 2015, as pessoas na faixa dos 30 
anos, vêm aprimorando o inglês três vezes 
mais do que as de 21 a 25 anos. Este ano, 
pela primera vez, a média mundial dos 
adultos com mais de 40 anos, atingiu o 
Nível de Proficiência Moderado. Estas 
tendências contrariam a crença de que 
há uma idade mais indicada (juventude) 
para aprender um idioma, após a qual 
o progresso é praticamente impossível. 
Quando os alunos são motivados pela 
melhoria de condições sociais e econômicas 
e regularmente expostos ao inglês em uma 
série de situações práticas, podem sim, 
melhorar suas habilidades.

Inglês aumenta a  
competitividade econômica 
O inglês é de longe o idioma mais utilizado 
para a troca de informações mundo afora, 
indispensável para o conhecimento e 
o profissionalismo. Encontramos fortes 
correlações entre inglês e várias medidas 
de inovação e competitividade. Esta 
constatação endossa pesquisas recentes 
que apontam que empresas com gestores 
internacionais, geram mais receitas com 
inovação do que seus concorrentes 

menos diversificados. Empresas onde 
o inglês é falado, conseguem atrair 
talentos diversificados e aproveitar ideias 
e informações de um número maior de 
pessoas. Além disso, estão mais dispostas 
a colaborar internacionalmente e dentro de 
suas próprias organizações.

O nível de proficiência está ligado  
ao cargo ocupado 
Há fortes evidências de que o inglês  
é cada vez mais exigido em todos os 
setores e níveis hierárquicos. A diferença 
de competências de inglês entre os setores 
de maior e menor proficiência, diminuiu 
20% desde 2012 e já não há uma diferença 
gritante entre executivos, gerentes e 
equipes em geral. Contudo, o gap das 
habilidades de inglês entre os que ocupam 
cargos administrativos, de manutenção, 
de marketing, estratégia e jurídico, é maior 
que nunca. É claro que nem todas as 
funções exigem o mesmo nível de inglês, 
mas ninguém quer ficar no mesmo cargo 
para sempre. Quando há necessidade 
de mudanças, a mobilidade profissional 
é um fator determinante para indivíduos, 
empresas e economias.

As pessoas que moram nas cidades 
possuem um nível de conhecimento em 
inglês melhor. 
A proficiência em inglês foi maior nas 
grandes cidades do que na zona rural,  
sendo que as capitais apresentaram o 
melhor desempenho do país. A causa 
provável desta diferença é a economia. 
Maior oferta de empregos e melhores 
salários atraem indivíduos para a cidade, 
que acabam sendo expostos a ambientes de 
trabalho internacionais e consequentemente 
têm a necessidade de falar inglês com mais 
frequência. Embora seja extremamente 
difícil diminuir esta diferença, os países 
devem investir para que o ensino de inglês 
nas escolas da zona rural seja tão bom 
quanto o das zonas urbanas.

Falar inglês possibilita o acesso a uma gama maior de informações, 
um networking mais diversificado e mais oportunidades de emprego.
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Lugares com nível de proficiência mais 
elevado são mais justos e mais receptivos 
Há uma relação cada vez mais clara 
entre o nível de envolvimento de uma 
sociedade com o mundo, o entendimento 
de igualdade, liberdade e inglês. O 
levantamento mais simples de se explicar 
é entre a relação externa de um país e 
seu nível de inglês. Trata-se de um ciclo 
virtuoso. Os países que estão fortemente 
conectados com o mundo (seja na 
economia, na ciência, nas questões 
diplomáticas, etc), precisam do inglês 
e naturalmente acabam priorizando o 
aprendizado do idioma. Portanto, quanto 
maior o envolvimento com o mundo, mais  
a sociedade é exposta ao inglês e maior  
a proficiência.

Verificamos uma relação mais complexa 
entre inglês e a justiça e correlações  
fortes e consistentes entre inglês, igualdade  
de gênero, mobilidade social e liberdade.  
A desigualdade prejudica a proficiência  
em inglês já que grande parte da população 
não têm acesso ao aprendizado da  
língua inglesa.

Na Europa a proficiência em inglês que  
já era mais elevada, vem crescendo. 
A proficiência em inglês na Europa 
permanece mais elevada do que em 
qualquer outra região e vem aumentando 
significativamente desde 2011. No 
entanto, a diferença entre o nível médio 
da França, Espanha e Itália, as três maiores 
economias da Europa, e a média da UE, tem 
permanecido estável. Apesar da melhora 
significativa destes três países na última 
década, nenhum apresentou progresso 
rápido o suficiente para alcançar o outro.

Tendências contraditórias na Ásia 
Na Ásia não houve grandes mudanças na 
média regional em relação ao ano passado, 
mas por ser tratar de um continente 
muito vasto, este pode não ser o melhor 
indicador. A Ásia Central teve o progresso 
mais notável, ganhando em média oito 
pontos por ano desde sua entrada no 
índice em 2018. Apesar de um declínio 
constante no Japão, a tendência é que a 
proficiência no Leste da Ásia continue a 
subir (e por um período mais longo). Já o 
sul da Ásia e os países que fazem parte da 
ASEAN, apresentaram tendências mistas 
com médias ponderadas da população em 
declínio, mesmo com a melhora do inglês 
em vários países membros.

Grande parte da América Latina 
apresentou uma melhora contínua  
na proficiência 
Na América Latina, a maioria dos países 
aumentou sua proficiência em inglês nas 
últimas décadas e embora nem sempre 
expressivo, o progresso tem se mantido 
constante. Para consolidar estas mudanças, 
é importante que a proficiência das 
mulheres e dos homens seja nivelada. A 
diferença de habilidades entre os gêneros 
é crescente e isso não é bom. O declínio 
constante de proficiência em inglês no 
México, uma queda de 69 pontos desde 
2011, também é um fator preocupante que 
requer atenção e investimento.

A África apresentou níveis de  
proficiência variados 
Pela primeira vez, trouxemos um mapa 
mais completo da proficiência em inglês na 
África. A imagem mostra uma proficiência 
mais diversificada do que em qualquer 
outro continente, quando considerada a 
discrepância entre as pontuações mais altas 
e baixas. O norte da África apresentou um 
grande ritmo de mudança. Argélia, Egito e 
Tunísia alcançaram um nível de proficiência 
mais elevado este ano, sendo que a Argélia 
é o país que mais tem aumentando sua 
pontuação ano a ano.

No Oriente Médio o progresso  
foi bem lento 
No Oriente Médio a proficiência em 
inglês permanece muito mais baixa 
do que em qualquer outro continente. 
Embora tenhamos observado um pequeno 
progresso na última década, não houve 
uma melhora entre os menores de 25 
anos, fator preocupante, dada a população 
jovem da região. Além disso, a proficiência 
entre as mulheres não acompanhou a dos 
homens. O trabalho é fundamental para o 
aprimoramento da proficiência e como que 
as mulheres são excluídas do mercado de 
trabalho, acabam não desenvolvendo suas 
habilidades em inglês.

Idiomas conectam pessoas. É através deles 
que compartilhamos ideias, informações 
e culturas. Uma mesma língua falada por 
muita gente tem o incrível poder de abrir 
portas. O inglês será fundamental para a 
diversidade e inclusão na próxima década, 
mas para isso é crucial que todos tenham o 
mesmo acesso ao aprendizado.
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Rankings EF EPI 2021 
por Países e Regiões

Proficiência Muito Alta Proficiência Alta Proficiência Moderada

Alta

Muito Alta

Baixa

Moderada

Muito Baixa

Faixas De Proficiência

01 Países Baixos 663

02 Áustria 641

03 Dinamarca 636

04 Cingapura 635

05 Noruega 632

06 Bélgica 629

07 Portugal 625

08 Suécia 623

09 Finlândia 618

10 Croácia 617

11 Alemanha 616

12 África do Sul 606

13 Luxemburgo 604

14 Sérvia 599

15 Romênia 598

16 Polônia 597

17 Hungria 593

18 Filipinas 592

19 Grécia 591

20 Eslováquia 590

21 Quênia 587

22 Estônia 581

23 Bulgária 580

24 Lituânia 579

25 Suíça 575

26 Letônia 569

27 República Tcheca 563

28 Malásia 562

29 Nigéria 560

30 Argentina 556

31 França 551

32 Hong Kong, China 545

33 Espanha 540

34 Líbano 536

35 Itália 535

36 Moldávia 532

37 Coreia do Sul 529

38 Bielorrússia 528

39 Albânia 527

40 Ucrânia 525

41 Bolívia 524

42 Gana 523

43 Cuba 521

44 Costa Rica 520

44 Paraguai 520

44 República Dominicana 520

47 Chile 516

48 Índia 515

49 China 513

50 Geórgia 512

51 Rússia 511

52 Tunísia 510

53 Uruguai 509

54 El Salvador 508

55 Honduras 506

56 Peru 505

57 Macau, China 504

58 Irã 501
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Proficiência Baixa Proficiência Muito Baixa

59 Armênia 499

60 Brasil 497

61 Guatemala 493

62 Nepal 492

63 Paquistão 491

63 Etiópia 491

65 Bangladesh 490

66 Vietnã 486

67 Tanzânia 485

68 Moçambique 482

69 Emirados Árabes Unidos 480

70 Turquia 478

71 Marrocos 477

72 Barein 476

73 Panamá 475

73 Venezuela 475

75 Argélia 474

76 Nicarágua 470

77 Madagascar 469

78 Japão 468

79 Catar 467

80 Indonésia 466

81 Colômbia 465

82 Sri Lanka 464

83 Mongólia 461

84 Kuwait 458

85 Egito 455

86 Azerbaidjão 451

87 Afeganistão 448

88 Uzbequistão 447

89 Síria 445

90 Jordânia 440

90 Equador 440

92 México 436

93 Myanmar 429

94 Angola 428

94 Camarões 428

96 Cazaquistão 426

97 Camboja 423

98 Sudão 421

99 Costa do Marfim 420

100 Tailândia 419

101 Quirguistão 418

102 Omã 417

103 Tajiquistão 405

104 Arábia Saudita 404

105 Haiti 403

106 Somália 401

107 Iraqueue 399

108 Líbia 390

109 Ruanda 389

110 República 
Democrática do 
Congo

386

111 Sudão do Sul 363

112 Iêmen 360
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Pontuações EF EPI 2021 por cidade 

Proficiência Muito Alta Proficiência Alta Proficiência Moderada

Amsterdam 682

Copenhague 668

Helsinque 659

Viena 658

Estocolmo 646

Porto 643

Joanesburgo 641

Lisboa 638

Zagreb 635

Oslo 633

Budapeste 628

Berlim 622

Hamburgo 622

Varsóvia 621

Atenas 616

Zurique 616

Bucareste 612

Belgrado 604

Nairóbi 601

Bruxelas 598

Davao 597

Kuala Lumpur 596

Manila 595

Paris 595

Bratislava 594

Sófia 591

Praga 590

Chennai 586

Mumbai 586

Lyon 580

Bangalore 579

Lagos 576

Milão 571

Seul 571

Barcelona 569

Madri 569

Buenos Aires 567

Córdoba 561

San José 553

Roma 552

Santiago 552

Hanói 548

Hyderabad 548

São Paulo 546

Hong Kong 545

Xangai 543

Minsk 538

São Petersburgo 537

Moscou 535

Santo Domingo 535

Acra 534

Lima 532

Kiev 531

Guadalajara 528

Havana 527

Délhi 524

Pequim 523

Tbilisi  523

Dar Es Salaam 522

Surabaya 522

Adis Abeba 521

Taipei 521

TIrãa 520

Brasília 517

Tóquio 516

Montevidéu 515

Shenzhen 515

Tunes 515

Teerã 514

Rio de Janeiro 513

Bandung 512

Daca 512

Monterrey 512

Dubai 511

Carachi 511

Cazã 511

São Salvador 510

Jacarta 506

Chengdu 505

Cidade do Panamá 505

Caracas 504

Macau 504

Alta

Muito Alta 

Baixa

Moderada

Muito Baixa

Faixas De Proficiência
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Proficiência Baixa Proficiência Muito Baixa

Cantão 498

Wuhan 498

Cidade da Guatemala 497

Maputo 493

Argel 492

Ancara 489

Medelim 489

Bogotá 486

Casablanca 482

Istambul 482

Cairo 480

Saigon 480

Quito 480

Manágua 475

Cidade do México 475

Doha 472

Bangkok 471

Nursultan 470

Almati 466

Tijuana 464

Amã 460

Baku 459

Cáli 458

Ulan Bator 454

Damasco 451

Tashkent 446

Cartum 441

Rangum  441

Cabul 440

Bishkek 437

Luanda 436

Riade 432

Bagdá 431

Jidá 424

Mogadíscio 423

Abidjão 421

Trípoli 421

Yaoundé 420

Dushanbe 412

Kigali 405

Kinshasa 403

Juba 375

As pontuações de proficiência 
em inglês em mais de 400 
regiões e cidades, bem como 
dados por país, sexo, idade e 
indústria, estão disponíveis para 
download em www.ef.com/epi.
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Quem são os participantes do teste?

Como o sexo e a idade afetam a proficiência em inglês?

Diferença global entre homens  
e mulheres

26
Idade média

96%
Com menos de 

60 anos53%

47%

Mulheres

Homens

112
Países e 
regiões

Pontuação EF EPI

Diferença global entre gerações

Faixas etárias

2,0M
Total de participantes do teste

  
Anos

18-20 26-3021-25 31-40 41+Mulheres Homens

Fatos e números do EF EPI

Oriente Médio 
12

Ásia   
24

América 
Latina  
20

África 
21

475

517
529 529

500498 508

Pontuação EF EPI

700

300

400

500

600

700

300

400

500

600

Europa  
35

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa
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Pontuações Regionais do EF EPI 2021

Tendências Regionais do EF EPI 2021

Médias regionais do EF EPI

Europa Ásia África América Latina Oriente Médio

Maior pontuação Países Baixos
663

Cingapura
635

África do Sul
606

Argentina
556

Líbano
536

Menor pontuação Azerbaidjão
451

Tajiquistão
405

Sudão do Sul
363

Haiti
403

Iêmen
360

Elevação de Faixa 
(países ou regiões) 2 3 4  6 1

Declínio de Faixa 
(países ou regiões) 0 0 0 0 1 

Europa Ásia África Oriente Médio

552

504

445

489
Pontuação média mundial: 503

Pontuação EF EPI

700

300

400

500

600

América Latina

485

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
gratuitamente acessando efset.org

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa
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Na última década, observamos 
correlações evidentes entre 
proficiência em inglês e PIB, renda 
per capita e uma série de outros 
indicadores econômicos. O inglês se 
tornou uma habilidade fundamental 
na formação da força de trabalho 
moderna. Além de possibilitar a 
exportação de serviços, melhora a 
competitividade, fomenta o comércio 
internacional e amplia os horizontes 
individuais. O inglês tornou-se 
uma competência tão essencial 
que a partir de 2025, a OCDE irá 
incluí-lo no Programa de Avaliação 
Internacional de Alunos (PISA), além 
de leitura, matemática e ciência.

Inglês e Economia

Alta

Muito Alta

Baixa

Moderada

Muito Baixa

Faixas De Proficiência

Pontuações EF EPI
Fonte: Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, 2020

350 400 450 500 550 600 650 700

English and Productivity
Índice de Capacidade de Produtividade

GRÁFICO A

Pontuações EF EPI
Fonte: Banco Mundial, 2020
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GRÁFICO B
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Pontuações EF EPI
Fonte: Lanvin & Monteiro, 2020
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Inglês e Competitividade de Talentos
Índice Global de Competitividade de Talentos

GRÁFICO C

R=0,65

Pontuações EF EPI
Fonte: Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2020
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Inglês e Inovação Global
Índice de Inovação Global

GRÁFICO D

R=0,68

A inovação depende intimamente  
da integração, troca de ideias 
e o fluxo de tecnologia entre 
laboratórios de pesquisas, empresas, 
universidades e fóruns públicos. Este 
intercâmbio só é possível através do 
inglês. Não há nada mais inovador 
ou científico que a língua inglesa e o 
fato de ser falada por tantas pessoas, 
acaba criando um efeito de rede: 
quanto mais as pessoas a utilizam, 
mais útil ela se torna.

350 400 450 500 550 600 650 700

350 400 450 500 550 600 650 700

Inglês e Inovação

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
gratuitamente acessando efset.org
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Muito Baixa

Faixas De Proficiência
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 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes
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A maioria das indústrias apresenta 
um nível de inglês inferior ao ideal 
(proficiência moderada ou superior).  
É claro que não podemos generalizar, 
mas muitas ainda trabalham em 
uma bolha. No dia a dia, falhas na 
comunicação, compartilhamento de 
conhecimento ineficaz, especificações 
imprecisas, negociações trabalhosas 
e demais empecilhos, geram uma 
perda de tempo inestimável que 
acaba impactando diretamente o 
desenvolvimento das mesmas. 

EF EPI por Indústria

Pontuações EF EPI

Consultoria

Tecnologia da Informação

Engenharia

Bens de Consumo Rápido

Alimentos e Bebidas

Logística

Hospitalidade

Aviação

Varejo

Construção

Farmacêutica

Telecomunicação

Automotiva

Minas e Energia

Bancos e Finanças

Eletrônicos

Química

Manufatura

Seguros

Educação

Administração Pública

Assistência Médica

Em média, a proficiência em inglês 
no mercado de trabalho se manteve 
estável desde 2012. No entanto, a 
diferença entre os setores diminuiu 
quase 20%. Isso comprova a tese de 
que o inglês é cada vez mais exigido 
no mercado de trabalho mundial. 
O nivelamento das competências 
em inglês em toda economia é uma 
tendência positiva, pois permite 
uma maior flexibilidade individual 
e estrutural. O fato de os níveis de 
inglês não estarem crescendo no 
mercado de trabalho, indica que ainda 
exitem muitas oportunidades para o 
aumento da eficiência organizacional.

Tendências da Indústria- EF EPI 2012 a 2021

Inglês e Mercado de Trabalho

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa
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EF EPI por Área
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EF EPI por Hierarquia

Pontuações EF EPI

As empresas modernas estão cada 
vez menos hierárquicas, com equipes 
multinacionais e ênfase em agilidade e 
inovação. Quando um profissional não 
possui habilidade em inglês suficiente 
para assumir novas funções, seu plano 
de carreira é diretamente prejudicado 
e para os empregadores, esta situação 
aponta uma ineficiência estrutural. 
Com os negócios evoluindo cada vez 
mais rápido, a capacidade de uma 
empresa de requalificar e aumentar as 
habilidades, são peças-chave para a 
competitividade. O inglês deve ser um 
fator de inclusão e não uma barreira para 
o desenvolvimento de carreira.

Embora no mundo todo, os gerentes 
continuem apresentando níveis de 
proficiência em inglês ligeiramente 
maiores, eles não são os melhores 
falantes do idioma em três das cinco 
regiões estudadas e as diferenças 
estão extremamente pequenas. Esta 
democratização da proficiência em 
inglês entre os cargos mais seniors está 
ligada a melhora constante do inglês 
dos adultos com mais de 30 anos. 
Acreditamos que as lacunas maiores 
apresentadas na Ásia e no Oriente 
Médio, tendam a diminuir à medida  
que a proficiência for aumentando.

 Executivos     Gerentes     Equipes

Mundo

Europa

Ásia

América Latina

África

Oriente Médio

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
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UPDATE GRAPHIC

Inglês e Sociedade

Pontuações EF EPI
Fonte: Fórum Econômico Mundial, 2020
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Pontuações EF EPI
Fonte: Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 2019
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As sociedades modernas apresentam 
níveis crescentes de desigualdade 
que abalam a confiança nas 
instituições políticas, gerando um 
sentimento constante de injustiça. 
A proficiência em inglês é maior nos 
países que oferecem oportunidades 
mais justas para todos. Como 
o conhecimento em inglês cria 
oportunidades internacionais, 
consequentemente possibilita 
uma mobilidade socioeconômica. 
No entanto, se as competências 
em inglês forem desiguais, só irão 
agravar o problema.

Alta

Muito Alta

Baixa

Moderada

Muito Baixa

Faixas De Proficiência
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UPDATE GRAPHIC

Inglês e o Futuro

Pontuações EF EPI
Fonte: Universidade Yale, 2020
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Pontuações EF EPI
Fonte: Freedom House, 2020
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Um planeta globalizado precisa se 
comunicar e o inglês tem este papel. 
Falar inglês permite que as pessoas 
se conectem internacionalmente em 
todos os sentidos, seja para conhecer 
novos amigos e assistir à Netflix 
ou para compreender os desafios 
comuns da humanidade e pensar 
em possíveis soluções. O acesso 
total à informação e a comunicação 
internacional sem ruídos são pré-
requisitos básicos para abordagem 
de assuntos importantes que vão 
desde a crise climática à manutenção 
da paz entre as nações.

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
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EUROPA
Rankings EF EPI

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa

01 Países Baixos 663

02 Áustria 641

03 Dinamarca 636

05 Noruega 632

06 Bélgica 629

07 Portugal 625

08 Suécia 623

09 Finlândia 618

10 Croácia 617

11 Alemanha 616

13 Luxemburgo 604

14 Sérvia 599

15 Romênia 598

16 Polônia 597

17 Hungria 593

19 Grécia 591

20 Eslováquia 590

22 Estônia 581

23 Bulgária 580

24 Lituânia 579

25 Suíça 575

26 Letônia 569

27 República Tcheca 563

31 França 551

33 Espanha 540

35 Itália 535

36 Moldávia 532

38 Bielorrússia 528

39 Albânia 527

40 Ucrânia 525

50 Geórgia 512

51 Rússia 511

59 Armênia 499

70 Turquia 478

86 Azerbaidjão 451
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Diferença Entre Gerações

Tendências do EF EPI

Diferença Entre Homens E Mulheres

 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes
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Variação de Pontuação do EF EPI em relação ao Ano Passado

Pontuações EF EPI
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O nível de inglês na UE aumentou 
em média seis pontos desde 2011, 
a região do mundo com os maiores 
ganhos na última década. Portugal 
merece destaque pelo aumento de 
116 pontos, superior ao de qualquer 
outro país no índice.

No ano passado, pela primeira vez, 
a proficiência em inglês dos homens 
ultrapassou a das mulheres na Europa, 
ainda que por uma pequena margem. 
No entanto, neste ano, a diferença 
simplesmente dobrou. Na Albânia, 
República Tcheca, Dinamarca e 
Espanha, os homens superaram as 
mulheres significativamente.

O aumento da proficiência em 
inglês na Europa parece ter sido 
impulsionado pelos mais velhos. 
Desde que começamos a coletar os 
dados de idade em 2015, os europeus 
com mais de 40 anos, melhoraram 
seu inglês praticamente duas vezes 
mais dos que os de 20 a 25 anos. 
Já na faixa etária de 18 a 20 anos, a 
proficiência permaneceu estável.

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
gratuitamente acessando efset.org
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ÁSIA
04 Cingapura 635

18 Filipinas 592

28 Malásia 562

32 Hong Kong, China 545

37 Coreia do Sul 529

48 Índia 515

49 China 513

57 Macau, China 504

62 Nepal 492

63 Paquistão 491

65 Bangladesh 490

66 Vietnã 486

78 Japão 468

80 Indonésia 466

82 Sri Lanka 464

83 Mongólia 461

87 Afeganistão 448

88 Uzbequistão 447

93 Myanmar 429

96 Cazaquistão 426

97 Camboja 423

100 Tailândia 419

101 Quirguistão 418

103 Tajiquistão 405

Rankings EF EPI

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa
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Diferença Entre Gerações

Tendências do EF EPI

Diferença Entre Homens E Mulheres

 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes

Variação de Pontuação do EF EPI em relação ao Ano Passado

Pontuações EF EPI

Faixas etárias

Pontuações EF EPI

Mundo

Na última década, a proficiência em 
inglês na Ásia permaneceu mais estável 
do que em qualquer outro continente, 
mas isto não ocorreu em todas as 
regiões. A Ásia Central só foi incluída no 
índice em 2018, mas tem apresentando 
o maior índice de crescimento do 
mundo, com um aumento médio de  
oito pontos por ano. 

Este ano, pela primeira vez, a 
proficiência em inglês dos homens 
ultrapassou a das mulheres na 
Ásia, liderada pela Índia e Tailândia, 
com diferenças de 21 e 32 pontos 
respectivamente. Por outro lado, a 
China foi na contramão, a diferença 
entre os gêneros que era de 36 
pontos a favor das mulheres, dobrou 
desde o ano passado e agora é a 
terceira maior do mundo.

Na Ásia, os adultos entre 20 e 30 
anos, continuam sendo os melhores 
falantes de inglês. A competência 
em inglês não sofreu alterações 
significativas desde 2015, houve 
apenas uma ligeira diminuição na 
faixa etária de 18 a 20 anos.

Participe do EF EPI: faça o teste EF SET  
gratuitamente acessando efset.org
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AMÉRICA 
LATINA
Rankings EF EPI

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa

30 Argentina 556

41 Bolívia 524

43 Cuba 521

44 Costa Rica 520

44 República Dominicana 520

44 Paraguai 520

47 Chile 516

53 Uruguai 509

54 El Salvador 508

55 Honduras 506

56 Peru 505

60 Brasil 497

61 Guatemala 493

73 Panamá 475

73 Venezuela 475

76 Nicarágua 470

81 Colômbia 465

90 Equador 440

92 México 436

105 Haiti 403
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América Latina

Diferença Entre Gerações

Tendências do EF EPI

Diferença Entre Homens E Mulheres

 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes

Variação de Pontuação do EF EPI em relação ao Ano Passado

Pontuações EF EPI
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Pontuações EF EPI
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Nas Américas Central e do Sul, 
a proficiência em inglês vem 
aumentando desde o ano passado, 
sendo que há mais países na faixa de 
proficiência moderada do que nunca. 
No entanto, a pontuação do México, 
que vem diminuindo a cada ano desde 
2017, fez com que a média da América 
Latina permanecesse estável.

Na América Latina, a proficiência em 
inglês das mulheres vem diminuindo 
desde 2014, enquanto a dos homens 
tem melhorado significativamente, 
gerando a segunda maior diferença 
entre gêneros do mundo. Dos 
oito países em que os homens 
apresentaram maior proficiência em 
inglês do que as mulheres, cinco 
estão na América Latina.

Os adultos na faixa dos 30 anos 
apresentaram o maior ganho em 
proficiência em inglês desde 2015 na 
América Latina. Embora as escolas 
tenham sido as grandes responsáveis, 
os incentivos econômicos, a 
exposição ao idioma no mercado 
de trabalho e o acesso às mídias em 
inglês, contribuíram fortemente para 
este aumento.
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ÁFRICA
Rankings EF EPI

Faixas De Proficiência          Muito Alta     Alta     Moderada     Baixa     Muito Baixa

12 África do Sul 606

21 Quênia 587

29 Nigéria 560

42 Gana 523

52 Tunísia 510

63 Etiópia 491

67 Tanzânia 485

68 Moçambique 482

71 Marrocos 477

75 Argélia 474

77 Madagascar 469

85 Egito 455

94 Angola 428

94 Camarões 428

98 Sudão 421

99 Costa do Marfim 420

106 Somália 401

108 Líbia 390

109 Ruanda 389

110 República 
Democrática  
do Congo

386

111 Sudão do Sul 363
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África

Diferença Entre Gerações

Tendências do EF EPI

Diferença Entre Homens E Mulheres

 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes

Variação de Pontuação do EF EPI em relação ao Ano Passado

Pontuações EF EPI

Faixas etárias

Pontuações EF EPI
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Não dispomos ainda de dados 
suficientes sobre a proficiência em 
inglês na África para apontarmos 
as tendências continentais, mas 
podemos afirmar que um terço dos 
países que apresentaram uma melhora 
significativa desde o ano passado, 
se localizam na África. O norte do 
continente em questão, merece 
destaque por seus ganhos constantes.

No índice deste ano, a África 
é o único continente em que a 
proficiência em inglês das mulheres 
foi maior que a dos homens. Dos sete 
países que apresentaram proficiência 
em inglês superior das mulheres em 
relação aos homens, cinco estão na 
África (Etiópia, Quênia, Marrocos, 
África do Sul e Sudão).

Na África, a idade não foi um fator 
determinante da proficiência em 
inglês. No entanto, essa tendência 
é impulsionada exclusivamente por 
países que têm o inglês como língua 
oficial. Em outros países africanos, a 
diferença entre as faixas etárias com 
proficiência mais alta e mais baixa é 
muito maior.
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ORIENTE 
MÉDIO

34 Líbano 536

58 Irã 501

69 Emirados Árabes Unidos 480

72 Barein 476

79 Catar 467

84 Kuwait 458

89 Síria 445

90 Jordânia 440

102 Omã 417

104 Arábia Saudita 404

107 Iraque 399

112 Iêmen 360

Jordânia

Arábia Saudita

Emirados Árabes Unidos

Síria

Omã

Irã

Kuwait

Catar

Iraque

Barein

Iêmen

Líbano
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Embora o Oriente Médio tenha 
apresentado progressos na última 
década, outras regiões tiveram um 
crescimento muito mais acelerado, 
fazendo com que alguns países 
perdessem suas posições no ranking. 
Enquanto Ásia, Europa, América 
Latina e norte da África apresentaram 
em média um ganho de cinco ou 
mais pontos por ano, o Oriente 
Médio apresentou apenas três.

Houve um aumento da diferença 
de proficiência em inglês entre 
os gêneros, no Oriente Médio, 
impulsionada principalmente pela 
Arábia Saudita e Iraqueue. No entanto, 
como em outros lugares, a situação 
é heterogênea. Nos Emirados Árabes 
Unidos, a proficiência das mulheres 
foi superior a dos homens, porém, em 
outros seis países da região, não foi 
possível notar uma diferença real entre 
os gêneros.

No Oriente Médio, a proficiência 
em inglês entre menores de 25 
anos, foi extremamente baixa 
comparada a outras idades. A 
diferença entre determinadas faixas 
etárias, aumentou ligeiramente 
no ano passado devido à melhora 
da proficiência em pessoas acima 
dos 30 anos e, em contrapartida, 
diminuição entre os mais jovens. Esta 
tendência é preocupante.
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Oriente Médio

Diferença Entre Gerações

Tendências do EF EPI

Diferença Entre Homens E Mulheres

 Tendências Decrescentes    Ligeira Queda    Ligeiro Aumento    Tendências Crescentes

Variação de Pontuação do EF EPI em relação ao Ano Passado

Pontuações EF EPI

Faixas etárias

Pontuações EF EPI

Mundo



Conclusões

O inglês sempre teve importância ao  
longo da história e em um mundo 
globalizado, mais do que nunca, faz-se 
necessária a adoção de uma língua franca. 
Quanto mais nossas economias, tecnologias 
e sociedades estiverem interligadas, mais é 
preciso uma maneira de nos comunicarmos 
externamente. Por isso, o uso do inglês  
tem se espalhado pelo mundo nas  
últimas décadas, de forma desigual,  
porém incessante.

À medida que as empresas se lançam no 
mercado internacional, não só constatam 
a necessidade de contratar mais falantes 
do inglês, mas também passam a investir 
no treinamento de seus funcionários. 
As instituições de ensino perceberam a 
importância do inglês para seus graduados 
e decidiram aprimorar seus métodos. 
As pessoas que desejavam melhorar a 
competitividade, passaram a investir no 
aprendizado do inglês. Em geral, em todos 
os países, observou-se a mesma tendência.

Observamos também outros padrões,  
dos mais antigos herdados do colonialismo 
aos mais novos impulsionados pelo 
turismo de massa e a mídia de streaming. 
Quando perguntado: “Por que pessoas de 
determinado país não falam inglês melhor?”, 
embora nem sempre as respostas tenham 
sido diretas, elementos necessários para o 
aprendizado do inglês como: motivação, 
instrução, exposição e prática, foram 
citados com frequência.

Aspectos Geográficos na Pandemia 
A pandemia de COVID, ao mesmo tempo, 
diminuiu e reforçou nossas barreiras 
geográficas. A diminuição se deu à 
medida que as atividades começaram a 
ser substituídas pelo novo formato online. 
Escola, trabalho, voluntariado, cultura, tudo 
passou a ser virtual. Pessoas deixaram as 
cidades, emigrantes voltaram para casa e o 
mais importante, mantendo seus empregos. 
As empresas rescindiram contratos de 
locação em grandes espaços. Conferências, 
concertos e demais eventos culturais 
passaram a ser acessados por pessoas de 
todos os lugares.

Ocorreu também uma grande mudança  
da cultura do escritório. Pessoas que antes 
costumavam interagir apenas com os 
colegas no ambiente de trabalho, passaram 
a criar novas rotinas. Já que estavam 
trabalhando em casa, participando de 
reuniões online, por que não convidar os 
colegas do Japão e da Argentina, para os 
happy hours virtuais, sendo que o único 
impedimento era o fuso horário?

Ao mesmo tempo, as fronteiras fechadas, 
fizeram com que as viagens internacionais 
diminuíssem mais de 70%. Descobrimos 
o poder de cada governo à medida que 
foram impondo restrições. Nossas vidas 
completamente estagnadas, tornara-se 
mais locais do que nunca. O quanto somos 
afetados pela pandemia, a liberdade, o 
acesso à vacina, tudo depende do país  
em que estamos.

O que permanece online 
No momento é impossível precisar, quais 
hábitos implementados durante a pandemia 
irão permanecer, mas alguns parecem 
relativamente óbvios. O trabalho remoto, 
por exemplo se mostrou positivo. Muitas 
empresas provavelmente não retornarão 
ao modelo antigo, pelo menos não por 
completo. Embora em alguns países a 
legislação trabalhista não incentive contratos 
de trabalho abertos e internacionais, 
muitas empresas já declararam que estão 
contratando pessoas de outros países e 
que já não são mais avessas a contratos de 
trabalho flexíveis. O inglês, portanto, mais do 
nunca, será uma habilidade imprescindível 
para quem busca oportunidades.

A pandemia também consolidou o 
aprendizado online. Pudemos observar que 
as crianças precisam estar nas salas de 
aula, em contrapartida, vimos que o ensino 
online funciona muito bem para os adultos 
desde que todos os pré-requisitos sejam 
atendidos: professores que dominem bem 
a plataforma, uma boa conexão de internet, 
além de softwares e hardwares funcionais. 
Aqueles que passaram toda ou uma parte da 
pandemia online, irão retornar à escola com 
muito mais habilidades para gerir sua própria 
educação e mais autonomia para aprender.

Os próprios sistemas de ensino,  
incluindo professores, reitores e 
administradores de rede, também 
aprenderam muito durante o período em 
que foram forçados a trabalhar apenas 
no formato online. Embora as escolas 
primárias e secundárias provavelmente 
voltem a oferecem apenas aulas presenciais, 
as universidades podem considerar 
outras possibilidades. O ensino híbrido e 
puramente online serão novas opções nas 
universidades? Só o tempo irá dizer.

Em 2021, mais do que nunca, o inglês se tornou uma ferramenta poderosa na troca de 
informações. Em todos os setores, da ciência à cultura, da diplomacia aos negócios, o idioma  
é utilizado para compartilhar conhecimentos e nos manter a par das inovações.
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Por fim, para aprender um idioma são 
fundamentais: exposição e prática (cerca 
de 1.200 horas para ir do iniciante ao 
intermediário superior). A imersão no 
exterior ainda é a maneira mais rápida, no 
entanto, para os profissionais, a melhor 
opção é um curso de inglês online de 
qualidade que não exige que se ausentem 
de seus trabalhos e ainda possibilitam a 
utilização imediata das novas habilidades 
recém-adquiridas. As escolas de inglês 
online competem com as escolas 
tradicionais há anos, mas a pandemia 
consolidou o ensino online.

Uma realidade não muito distante 
Fundamentally, the more interconnected 
the world is, the more people need to 
communicate across borders. However,  
the pursuit of English proficiency, if taken 
too far, causes collateral damage.

A substituição da língua materna pelo inglês, 
pode prejudicar fortemente o aprendizado 
das crianças, já que para desenvolverem 
seus potenciais, precisam aprender no 
idioma em que estão familiarizadas. Embora 
o inglês possa ser introduzido na mais 
tenra idade, não pode de maneira alguma 
substituir o ensino da língua materna até 
que as crianças estejam totalmente fluentes. 
Da mesma forma, quando o ensino da língua 
inglesa é introduzido precipitadamente, sem 
o devido preparo dos professores, só há 
perda de tempo e de dinheiro para reparar 
este grande erro."

Países colonizados, possuem uma relação 
extremamente complexa com a língua 
colonial. Nestes casos, é fundamental 
decidir quais os papéis das diferentes 
línguas, além de uma reflexão cuidadosa  
e discussão nacional.

À medida que o ensino superior se 
internacionaliza, aumenta a pressão para 
atrair alunos estrangeiros. É por isso que 
universidades de países onde a língua 
materna não é o inglês, oferecem programas 
de graduação em inglês. Embora seja 
uma boa alternativa, esta prática pode 
excluir os alunos que não falam inglês. 
Com o tempo, acaba também reduzindo a 
formação superior na língua nativa do país. 
Este risco pode ser facilmente atenuado 
se houver uma oferta constante de 
programas de graduação superior na língua 
materna. Agindo desta forma, os alunos 
internacionais poderão aprender e promover 
a língua nativa do país anfitrião, desde que 
incentivados e apoiados nesta direção.

Nivelando o acesso ao inglês 
Falar inglês tornou-se um requisito básico 
para trabalhos qualificados. Por isso 
devemos garantir igualdade de acesso ao 
aprendizado de inglês. Em muitos países, 
apenas as escolas nas grandes cidades 
oferecem o ensino de inglês e mesmo 
quando a oferta de professores não é um 
entrave, ainda sim, o nível de instrução 
é muito baixo. Por este motivo, os pais 
acabam matriculando seus filhos em escolas 
de idiomas particulares ou enviando-os 
para um intercâmbio no exterior. Já os 
adultos aproveitam as noites e as férias para 
melhorarem sua proficiência. Quem não 
tem condições para isso, infelizmente fica 
para trás. O domínio do inglês permite o 
acesso ao treinamento, ao desenvolvimento 
de uma carreira internacional, além de ser 
ferramenta fundamental para comunicação 
eficaz e integração no local de trabalho.

Para que a proficiência em inglês não seja 
mais uma fonte de exclusão em sociedades 
desiguais, há muito trabalho a fazer para que 
a mesma seja oferecida como habilidade 
essencial. Crianças e jovens precisam ter 
acesso ao ensino de inglês de qualidade ao 
longo de toda a edução básica. Os adultos, 
precisam de uma educação continuada que 
funcione. Funcionários públicos e do setor 
privado precisam de treinamentos de inglês 
alinhados às suas necessidades e aos seus 
planos de carreira e não apenas às suas 
posições atuais.

Falar inglês permite o acesso a inúmeras 
oportunidades. Mais pessoas merecem  
esta chance.
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Recomendações

Para empresas

• definir metas realistas que levem em  
conta as horas necessárias para 
preencher  
a lacuna entre os níveis de proficiência 
atual e a meta de cada indivíduo

• construir uma cultura de 
internacionalismo  
e mobilidade, inclusive nas filiais

• usar plataformas que facilitam o  
contato frequente entre equipes  
em diferentes países

• formar equipes diversificadas e 
multinacionais em todas as funções, 
incluindo nas administrativas

• testar toda a sua força de trabalho para 
identificar pontos fracos estratégicos no 
aprendizado do inglês

• treinar funcionários usando um currículo 
de inglês específico para suas funções

• aproveitar a tecnologia para trazer um 
aprendizado flexível em grande escala

• definir padrões mínimos de proficiência  
em inglês para diferentes funções, e 
testar se esses padrões estão sendo 
atendidos

• recompensar os funcionários que 
investem tempo na melhoria da 
proficiência em inglês

• incentivar executivos e gerentes a liderar 
pelo exemplo, compartilhando suas 
experiências como estudantes de inglês

• é preciso priorizar o acesso ao 
aprendizado de inglês a todos os 
funcionários

Para governos e autoridades 
educacionais

• considerar as horas disponíveis no  
currículo e o nível de proficiência 
realizável para cada grande etapa 
educacional

• usar uma avaliação ampla de professores 
e alunos para definir um ponto de partida 
e acompanhar o progresso ao longo do 
tempo

• adaptar os exames de admissão e  
conclusão para avaliar as habilidades  
de comunicação em inglês

• incluir a língua inglesa em esquemas 
de formação para todos os novos 
professores

• reciclar os professores de inglês  
sobre métodos de ensino comunicativo  
caso eles tenham sido inicialmente  
treinados usando outros métodos

• garantir que a língua inglesa seja  
ensinada apenas por pessoas que falem  
o idioma bem o suficiente para fazê-lo

• definir um nível mínimo necessário 
para ensinar inglês, testar instrutores 
regularmente e treinar aqueles que não 
atendem aos padrões de qualidade

• ensinar as crianças a ler e escrever  
primeiro em sua própria língua materna

• avaliar as habilidades com a língua  
inglesa de todos os funcionários públicos  
e fornecer treinamento conforme 
necessário, não apenas para o trabalho 
atual, como também para a carreira

• ministrar aulas de inglês em centros  
de emprego e programas de redução  
de desemprego

• fornecer aos adultos acesso a programas  
de aprendizado por toda a vida

• garantir que os cursos de idiomas para 
adultos financiados pelo governo sejam 
longos e intensivos o suficiente para que 
os alunos possam alcançar suas metas

• desenvolver microcredenciais 
padronizadas que certifiquem a qualidade 
dos cursos e melhorem a portabilidade de 
qualificações

• permitir que filmes e programas de TV  
sejam exibidos no idioma original,  
com legendas em vez de dublagem

A maioria das organizações e indivíduos está convencida das 
vantagens da proficiência em inglês no mundo moderno. Nem todo 
mundo sabe como chegar lá.
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Para professores, escolas e universidades

• ensinar inglês usando uma metodologia 
baseada na comunicação

• proporcionar aos alunos oportunidades 
frequentes de falar inglês por meio  
de atividades como clubes de inglês,  
dias temáticos, interação em sala  
de aula, excursões escolares e  
palestrantes convidados

• disponibilizar um fórum para os  
professores compartilharem as melhores 
práticas e obterem aconselhamento 
sobre  
o ensino do inglês de maneira eficaz

• dar aos professores um caminho direto 
para melhorar sua própria proficiência 
em inglês

• incluir requisitos de língua inglesa 
para todos os cursos de graduação 
universitários

• permitir que aulas de disciplinas 
específicas sejam ensinadas em inglês, 
se tanto os alunos quanto o professor 
atenderem aos requisitos de nível de 
proficiência em inglês

Para os indivíduos

• prefira o caminho mais longo: planeje 
as centenas de horas necessárias para 
passar de um nível de proficiência para o 
seguinte

• esteja ciente da crescente competência 
em diferentes estágios e celebre seus 
sucessos

• estude inglês todos os dias, mesmo  
que apenas por alguns minutos

• estude em sessões de 20 a 30 minutos  
em vez de horas a fio

• defina metas específicas e alcançáveis  
e anote-as

• memorize o vocabulário relevante para  
o seu trabalho ou área de estudo e  
comece a usá-lo imediatamente

• pratique a conversação, mesmo que  
seja apenas lendo um livro em voz alta

• assista TV, leia ou ouça rádio em inglês

• quando viajar para um país de língua  
inglesa, fale o máximo possível

• acesse suas mídias sociais e configure 
seus computadores e aplicativos para 
o inglês para uma exposição maior ao 
idioma
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Sobre o Índice 

Metodologia 
Esta edição do EF EPI foi baseada nos 
resultados do EF Standard English Test 
(EF SET) ou outros testes de nivelamento, 
aplicados em mais de 2.000.000 
participantes ao redor do mundo em 2020.

O EF Standard English Test (EF SET) 
O EF SET é um teste de inglês online e 
adaptável que avalia habilidades de leitura 
e compreensão auditiva. Trata-se de um 
teste padronizado com pontuação objetiva, 
desenvolvido para classificar as habilidades 
linguísticas dos participantes em um dos 
seis níveis estabelecidos pelo CEFR (Quadro 
Europeu Comum de Referência). O EF 
SET está disponível gratuitamente para 
qualquer usuário da internet. Para obter 
mais informações sobre a pesquisa e o 
desenvolvimento do EF SET, acesse  
www.efset.org/about/.

As pontuações do EF EPI 2021 estão 
fortemente correlacionadas às pontuações 
do TOEFL iBT 2019 (r = 0,81) e do IELTS 
Academic Test 2019 (r = 0,73). Embora 
esses testes apresentem designs e perfis 
diferentes de participantes, revelam 
tendências semelhantes nos níveis nacionais 
de proficiência em inglês.

Participantes 
Apesar da amostra de participantes do 
teste do EF EPI tenda a ser de pessoas 
interessadas em prosseguir com os estudos 
de idioma e também dos mais jovens, 
apresenta equilíbrio na quantidade de 
participantes do sexo feminino e masculino 
e envolve diversas faixas etárias.

 • As mulheres representaram 53% da 
amostra geral.

 • A média de idade dos participantes foi de 
26 anos.

 • 83% dos participantes tinham menos de 
35 anos e 96% tinham menos de 60.

 • A média de idade dos participantes 
do sexo masculino foi de 27 anos, um 
pouco maior que a média de idade das 
mulheres, que foi de 26 anos.

Somente cidades, regiões e países com 
um mínimo de 400 participantes foram 
incluídos no índice, mas a maioria teve um 
número de participantes bem maior.

Influências Da Amostragem 
A população de teste representada neste 
índice é automaticamente selecionada e não 
há garantias de que ela seja representativa. 
Apenas aqueles que desejarem aprender  
inglês ou que tiverem curiosidade em testar 
suas habilidades com o idioma participarão  
de um destes testes. Isso poderia distorcer  
as pontuações, tornando-as menores ou 
maiores do que as da população em geral.  
No entanto, não há incentivo para os 
participantes aumentarem suas pontuações 
artificialmente nesses testes de baixo risco  
por meio de cola ou trapaça, já que os 
resultados são puramente para uso pessoal.

Como o EF SET é gratuito e online, qualquer 
usuário que tenha conexão com a internet 
pode participar. Quase todos os nossos 
participantes são adultos trabalhadores ou 
jovens adultos que estão finalizando seus 
estudos. As pessoas sem acesso à internet 
seriam automaticamente excluídas, embora 
o site do EF SET seja totalmente adaptável e 
30% dos participantes completem o exame 
em um dispositivo móvel. 

Em algumas partes do mundo onde o 
acesso à internet é restrito, esperávamos 
que o formato online pudesse impactar 
os resultados, pois poderiam apresentar 
pontuações elevadas, visto que a 
população mais pobre e com menor grau 
de instrução ficaria de fora. No entanto, 
testes online de acesso aberto provaram 
ser eficazes na coleta de dados de uma 
série de indicadores, e acreditamos que os 
resultados exprimam fielmente os níveis 
globais de proficiência em inglês.

APÊNDICE A
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Cálculo Da Pontuação 
Para calcular a pontuação do EF EPI, 
utilizamos o Método Componentes 
Principais Ponderados, levando-se em 
consideração testes de inglês e o EF EPI de 
2020. A inclusão do índice do ano anterior 
é meramente para efeito comparativo, 
sendo que os candidatos do ano anterior 
não são computados na contagem geral 
de participantes do ano vigente. As médias 
regionais são ponderadas pela população.

Países, regiões e cidades, foram 
classificados em faixas de proficiência 
conforme a pontuação obtida. Isso permite 
a identificação de grupos com níveis 
de habilidades em inglês semelhantes e 
comparações dentro e fora das regiões.

 • Proficiência Muito Alta corresponde ao 
nível C1 do CEFR.

 • Faixas de Proficiência Alta e Moderada 
correspondem ao nível B2 do CEFR.

 • Faixa de Proficiência Baixa corresponde 
ao nível B1 do CEFR.

 • Faixa de Proficiência Muito Baixa 
corresponde aos níveis B1 e A2 do CEFR.

Outras Fontes De Dados 
O EF EPI não tem a pretensão de competir 
com ou contestar os resultados de testes 
nacionais, dados de apuração de idiomas 
ou qualquer outro conjunto de dados. 
Em vez disso, esses conjuntos de dados 
complementam uns aos outros. Alguns são 
granulares, mas limitados em escopo a uma 
única faixa etária, país, região ou perfil de 
participante. O EF EPI é amplo, examinando 
adultos em idade de trabalho de todas 
as partes do mundo com o uso de um 
método de avaliação comum. Não há outro 
conjunto de dados de tamanho e escopo 
comparáveis, e, apesar de suas limitações, 
nós, juntamente com muitos formuladores 
de políticas, acadêmicos e analistas, 
acreditamos que ele seja um valioso ponto 
de referência no tema global sobre o ensino 
da língua inglesa.

O EF EPI é criado por meio de um  
processo diferente daquele utilizado por 
organizações de pesquisa de opinião 
pública, como a Euromonitor e a Gallup, ou 
pela OCDE em pesquisas de habilidades 
como o PISA e o PIAAC. Esses estudos 
selecionam os participantes da pesquisa 
com base na idade, no sexo, no nível 
de escolaridade, na renda e em outros 
fatores. Seus painéis de pesquisa tendem 
a ser pequenos, com no máximo alguns 
milhares de participantes. Porém, como 
foram compostos usando métodos de 
amostragem complexos, são considerados 
representativos da população inteira. 
Infelizmente, esse tipo de pesquisa 
envolvendo habilidades com a língua inglesa 
nunca foi realizada em nível internacional.

Outra fonte de dados sobre a proficiência 
em inglês vem de sistemas nacionais 
de educação. Muitas escolas testam 
as habilidades com a língua inglesa de 
todos os estudantes do ensino médio 
ou vestibulandos usando uma avaliação 
nacional padronizada. Os resultados 
podem ou não se tornar públicos, mas os 
educadores e funcionários do governo 
usam esses dados para avaliar a eficácia da 
reforma do ensino e para identificar áreas 
de melhoria. Infelizmente, essas avaliações 
nacionais não são comparáveis entre si e 
não são administradas a adultos. Por isso, 
embora ofereçam uma boa indicação da 
proficiência em inglês entre os estudantes 
do ensino médio em uma parte do 
mundo, elas não podem ser usadas para 
comparação internacional e, também, não 
podem nos dizer nada sobre os níveis de 
proficiência em inglês dos adultos.

EF Education First 
A EF Education First (EF), fundada na Suécia 
em 1965, oferece educação culturalmente 
envolvente por meio de idiomas, Viagens, 
intercâmbio cultural e programas 
acadêmicos em mais de 100 países. Saiba 
mais visitando www.ef.com. O EF English 
Proficiency Index é publicado pela Signum 
International AG.

CEFR Pontuações EF EPI

C2 700-800

C1 600-699

B2 500-599

B1 400-499

A2 300-399

A1 200-299

Pré-A1 1-199
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Very High  
Países Baixos 
Cingapura  
Suécia

Faixas De Proficiência Exemplos De Tarefas

High 
Hungria 
Filipinas 
Quênia 

Moderate  
Itália 
Costa Rica 
China

Low 
Guatemala 
Paquistão  
Turquia

Very Low  
México 
Tajiquistão 
Ruanda

Sobre As Faixas De Proficiência Do EF EPI 
As faixas de proficiência do EF EPI 
facilitam a identificação de países com 
níveis semelhantes de proficiência e as 
comparações entre e dentro de regiões. 
As tarefas listadas para cada faixa de 
proficiência demonstram um pouco do que 
um indivíduo deve ser capaz de realizar em 
cada nível. Os países listados são os três 
primeiros de cada faixa. O EF EPI entrevista 
somente países e territórios onde o inglês 
não é uma língua nativa.

No gráfico à direita, damos exemplos 
 de tarefas que um indivíduo poderia realizar 
em cada faixa de proficiência. A seleção de 
tarefas não tem a intenção de ser exaustiva, 
mas é uma referência útil para compreender 
como as habilidades progridem através  
das faixas.

É importante ter em mente que a faixa de 
proficiência de um país apenas indica o nível 
da pessoa "média" nele pesquisada. O EF 
EPI busca comparar países e territórios, o 
que nos força a fazer vistas grossas para os 
pontos fortes e fracos de cada indivíduo. 

Faixas de Proficiência  
do EF EPI

APÊNDICE B

 Usar linguagem diferenciada e  
apropriada em situações sociais

 Ler textos complexos com facilidade

 Negociar um contrato com um  
falante nativo do inglês

 Participar de reuniões em uma  
área de especialização
 Entender letras de músicas
 Escrever e-mails profissionais  
sobre assuntos conhecidos

 Fazer uma apresentação no trabalho
 Compreender programas de TV
 Ler um jornal

 Navegar em um país de língua  
inglesa como turista
 Envolver-se em conversas com colegas
 Entender e-mails simples de colegas

 Apresentar-se com simplicidade  
(nome, idade, país de origem)
 Compreender sinais simples
 Dar instruções básicas para  
um visitante estrangeiro
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Níveis do CEFR  
e Declarações Positivas

Citação do conselho europeu
Todos os países no EF EPI entraram em grupos correspondentes aos níveis A2-C1. 

APÊNDICE C

• Pode entender com facilidade praticamente qualquer coisa escutada ou lida.

•  Pode sintetizar informações de diferentes fontes faladas e escritas,  
reconstruindo argumentos e depoimentos em uma apresentação coerente.

• Pode expressar-se espontaneamente, muito fluentemente e precisamente, 
diferenciando graus sutis de significado, mesmo em situações mais complexas.

• Pode entender uma grande variedade de textos difíceis e compridos,  
além de entender significados implícitos. 

• Pode expressar-se fluentemente e espontaneamente sem procurar  
obviamente por expressões.

• Pode usar o idioma flexivelmente e efetivamente para fins sociais,  
acadêmicos e profissionais.

• Pode produzir texto claro, bem estruturado e detalhado sobre assuntos  
complexos, demonstrando uso controlado de padrões organizacionais,  
conectores e instrumentos de coesão.

• Pode entender as ideias principais de um texto complexo sobre  
assuntos concretos  
e abstratos, incluindo discussões técnicas no seu campo de especialização. 

• Pode interagir com um grau de fluência e espontaneidade, o que possibilita  
a interação rotineira com falantes nativos, muito possivelmente sem esforço  
entre as partes. 

• Pode produzir textos claros e detalhados sobre uma grande variedade de  
assuntos e explicar um ponto de vista sobre um problema, demonstrando  
vantagens e desvantagens de diferentes opções.

• Pode entender as ideias principais de conversas claras e comuns sobre assuntos 
conhecidos encontrados regularmente no trabalho, escola, diversão, etc. 

• Pode lidar com a maioria das situações enfrentadas ao viajar para um  
país onde o idioma é falado. 

• Pode produzir textos simples sobre assuntos familiares ou de interesse pessoal. 

• Pode descrever experiência e eventos, sonhos, esperanças e ambições,  
além de oferecer motivos e explicações breves de opiniões e planos.

• Pode entender frases e expressões usadas frequentemente relacionadas  
com as áreas mais relevantes (por ex. informação pessoal e familiar muito  
básica, compras, geografia local, emprego). 

• Pode comunicar-se durante tarefas rotineiras que requerem um  
intercâmbio de informações simples e direto sobre assuntos familiares. 

• Pode descrever, em termos simples, aspectos do seu passado, ambiente  
em que se encontra e assuntos em áreas de necessidade imediata.

• Pode entender e utilizar expressões rotineiras familiares e frases  
muito básicas voltadas para a satisfação de necessidades concretas. 

• Pode apresentar-se e a outras pessoas e fazer perguntas pessoais como  
onde ele/ela vive, pessoas que ele/ela conhecem e coisas que ele/ela tem. 

• Pode interagir de maneira simples se a outra pessoa falar devagar,  
claramente e estiver preparada para ajudar.

Usuário Proficiente
C2

B2

A2

B1

A1

C1

Usuário Independente

Usuário Básico
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Uma visão das 
mudanças nas 
habilidades com a 
língua inglesa no 
ano passado:

EF EPI  
Edição 2020

EF EPI 
Edição 2021

Score Change

Países Baixos 652 663 +11

Áustria 623 641 +18

Dinamarca 632 636 +4

Cingapura 611 635 +24

Noruega 624 632 +8

Bélgica 612 629 +17

Portugal 618 625 +7

Suécia 625 623 -2

Finlândia 631 618 -13

Croácia 599 617 +18

Alemanha 616 616 +0

África do Sul 607 606 -1

Luxemburgo 610 604 -6

Sérvia 597 599 +2

Romênia 589 598 +9

Polônia 596 597 +1

Hungria 598 593 -5

Filipinas 562 592 +30

Grécia 578 591 +13

Eslováquia 577 590 +13

Quênia 577 587 +10

Estônia 566 581 +15

Bulgária 579 580 +1

Lituânia 570 579 +9

Suíça 588 575 -13

Letônia 555 569 +14

República Tcheca 580 563 -17

Malásia 547 562 +15

Nigéria 537 560 +23

Argentina 566 556 -10

França 559 551 -8

Hong Kong, China 542 545 +3

Espanha 537 540 +3

Líbano — 536 Regresso

Itália 547 535 -12

Moldávia — 532 New

Coreia do Sul 545 529 -16

Bielorrússia 513 528 +15

Albânia 511 527 +16

Ucrânia 506 525 +19

Bolívia 504 524 +20

Gana — 523 New

Cuba 512 521 +9

Costa Rica 530 520 -10

República Dominicana 499 520 +21

Paraguai 517 520 +3

Chile 523 516 -7

Índia 496 515 +19

China 520 513 -7

Geórgia 503 512 +9

Rússia 512 511 -1

Tunísia 489 510 +21

Uruguai 494 509 +15

El Salvador 483 508 +25

Honduras 498 506 +8

Peru 482 505 +23

Rankings  
do EF EPI por 
Países e Regiões

APÊNDICE D
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EF EPI  
Edição 2020

EF EPI 
Edição 2021

Score Change

Macau, China 505 504 -1

Irã 483 501 +18

Armênia 494 499 +5

Brasil 490 497 +7

Guatemala 476 493 +17

Nepal 480 492 +12

Etiópia 477 491 +14

Paquistão 478 491 +13

Bangladesh 476 490 +14

Vietnã 473 486 +13

Tanzânia — 485 New

Moçambique — 482 New

Emirados Árabes Unidos 472 480 +8

Turquia 465 478 +13

Marrocos 453 477 +24

Barein 453 476 +23

Panamá 483 475 -8

Venezuela 471 475 +4

Argélia 442 474 +32

Nicarágua 455 470 +15

Madagascar — 469 New

Japão 487 468 -19

Catar 459 467 +8

Indonésia 453 466 +13

Colômbia 448 465 +17

Sri Lanka 466 464 -2

Mongólia 446 461 +15

Kuwait 461 458 -3

Egito 437 455 +18

Azerbaidjão 432 451 +19

Afeganistão 445 448 +3

Uzbequistão 430 447 +17

Síria 431 445 +14

Equador 411 440 +29

Jordânia 456 440 -16

México 440 436 -4

Myanmar 411 429 +18

Angola 444 428 -16

Camarões 419 428 +9

Cazaquistão 412 426 +14

Camboja 435 423 -12

Sudão 434 421 -13

Costa do Marfim 414 420 +6

Tailândia 419 419 +0

Quirguistão 405 418 +13

Omã 398 417 +19

Tajiquistão 381 405 +24

Arábia Saudita 399 404 +5

Haiti — 403 New

Somália — 401 New

Iraque 383 399 +16

Líbia — 390 Regresso

Ruanda 408 389 -19

República Democrática do Congo — 386 New

Sudão do Sul — 363 New

Iêmen — 360 Regresso
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