
Pesquisa traça perfil da TI nas universidades do País 
 
Acaba de chegar às livrarias o relatório Campus Computing Report.BR, que trata sobre a situação 
da computação e da tecnologia da informação nas instituições de ensino superior do Brasil em 
2004. A pesquisa, feita pela Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, foi inspirada num 
trabalho realizado nos Estados Unidos há 15 anos, que retrata a evolução da TI nas universidades 
daquele país. Um dos aspectos interessantes do estudo é que as instituições nacionais são 
parecidas com as norte-americanas em relação ao desenvolvimento de serviços de apoio ao 
usuário, implantação de redes, segurança, apoio a laboratórios e grupos de professores voltados 
para a educação on-line.  
 
Foi uma surpresa perceber que o Brasil pensa muito próximo, na maioria dos quesitos, em relação 
às instituições norte-americanas. Isso deve acontecer por causa da globalização, opina a 
responsável pela edição do livro, a pesquisadora Daisy Grisolia. Ela comenta que um dos 
destaques das unidades brasileiras de ensino superior é a forte presença do software livre: 50% 
delas o recomendam, sendo 66% para serviços administrativos e 54% para fins de pesquisa. O 
estudo revela que essa tendência é devida a redução de custos.  
 
Sobre as políticas de direitos autorais - pirataria de software, livros, revistas, músicas e vídeos - o 
país ainda tem um longo caminho para trilhar. Enquanto 92% das unidades norte-americanas 
possuem uma determinação explícita sobre a proteção dos direitos, no Brasil, esse número é de 
56% (um movimento mais forte nas instituições privadas). Já a preocupação com o planejamento 
e eleição de prioridades, o comportamento das brasileiras é muito parecido com as dos Estados 
Unidos.  
 
Por exemplo, existe uma forte tendência no Brasil de transferência de serviços voltados ao usuário 
para a internet. De uma escala de zero a sete, a estratégia no Brasil está em 5,7% e nos Estados 
Unidos, 5,8%. Temos, no entanto, uma diferença brutal em relação ao uso de redes sem fio. 
Poucas têm planos de montar uma rede como esta e, provavelmente, isso acontece por causa de 
questões econômicas e pela velocidade da inovação, afirma Daisy Grisólia. Nos Estados Unidos, 
81% das instituições oferecem redes wireless e no Brasil, apenas 4%. Mas a pesquisadora 
acredita que existe uma forte pressão do mercado, como o lançamento de aparelhos, e esses 
números devem mudar.  
 
Das 2,3 mil instituições brasileiras, apenas 158 públicas, privadas e mantidas pelo terceiro setor 
responderam ao questionário. O número representa entre 8% e 10% do universo das instituições 
de ensino superior do país. Do Nordeste, apenas 27 fazem parte do estudo, sendo duas públicas 
federais, do Rio Grande do Norte e Bahia. De acordo com Daisy Grisolia, o contato com as 
universidades foi feito via e-mail, numa espécie de mala-direta. Esperávamos uma resposta 
espontânea. Como algumas instituições têm menos tradição de uso da internet, foi mais difícil 
obter as respostas, informa.  
 
Para 2005, a pesquisadora diz que a metodologia será mais sofisticada, com um contato formal. 
Já na próxima semana, as universidades passarão a ser procuradas pela Escola do Futuro e até 
novembro, a coleta de dados deverá ter encerrada. Nossa intenção foi testar a metodologia e 
adequar o questionário à realidade., diz. Além do livro, a pesquisa deu origem ao site 
www.lidec.futuro.usp.br/ccr, onde podem ser encontrados todos os dados do estudo. 
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