
Os universitários
e a tecnologia:
a geração digital
presente no Brasil

E
m um país onde 68% da po-
pulação nunca acessaram a
internet, falar de "democra-
tização de tecnologia" soa

como demagogia. Esse enorme contin-
gente, marginalizado nas classes C, D e
E, em grande parte, jamais utilizou se-
quer o computador para outros fins. A
internet é uma palavra vazia para essa
camada maior de nossa sociedade.

Para descrever estes 123 milhões
de brasileiros (que desconhecem a
informática e, em razão desse fato,
encontram-se afastados da leitura e
impedidos de acessar as informações
da web), talhou-se a alcunha de Anal-
fabetos Digitais.

Em um país de Analfabetos Digitais,
portanto, analisar a parcela dos 32% re-
manescentes pode parecer pretensão
frente ao abismo que separa grupos
tão distintos e problemas tão graves
que acentuam essa distância.

Felizmente, contudo, esses números
vêm mudando e as tendências de utili-
zação da internet vêm aumentando na
medida em que aumenta a escolarida-
de do brasileiro. Sob essa ótica, os in-
dicadores são categóricos e otimistas.
Daqueles domicílios com um morador
cursando a universidade, 54% pos-
suem computador em casa e, desses, 57% estão
conectados à web.

Enquanto a fotografia da população aponta
para uma exclusão digital, os hábitos de uso por
parte dos universitários acompanham as tendên-
cias dos países mais desenvolvidos do mundo.
Esses foram os resultados apresentados pela

pesquisa "Tecnologias da Informação e Comuni-
cação", realizada pelo Instituto Ipsos, publicada
em novembro e disponível para download no site
da CM Consultoria. Dessa pesquisa, iremos ana-
lisar neste artigo o universo compreendido pelos
brasileiros com nível universitário incompleto, em
que, além daqueles com a Educação Superior em
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curso, está a parcela que se evadiu das salas
de aula do 3º grau.

São informações importantes para o gestor
de Instituição de Ensino Superior disposto a
traçar algumas diretrizes de seu Planejamento
Estratégico de TI e de Marketing, embasadas
em dados atuais. São respostas para algumas
daquelas perguntas impertinentes que apare-
cem no dia-a-dia de uma universidade, como:

- "Flash ou html?"
- "Investir em um comunicador instantâneo

para o atendimento on-line?"
- "SMS ou e-mail?"
- "Chats funcionam?"
- "Investir em pesquisas de comunidades

on-line?"
- "Investir em laboratórios?"
- "Criar uma conta de e-mail com o domínio

da faculdade?"
- "Utilizar videoconferência em alguma

situação?"
- "Haveria quorum para um curso de

nivelamento em tecnologia para os
discentes?"

- "O boleto para pagamento on-line
funcionaria para a quitação de dívidas?"

Para responder a essas perguntas e tomar
decisões nessas áreas, a análise do perfil do
internauta universitário e seus hábitos tecnoló-
gicos pode ser de gran-
de ajuda.

O Brasil saltou uma
geração na utilização
tecnológica e na inser-
ção digital e passou
pela internet direta-
mente para o telefone
celular. De acordo com
a pesquisa, 61% das
residências em nosso
país possuem o dispo-
sitivo de telecomuni-
cações móvel, contra
apenas 17% detentores
de computadores de
mesa (desktop), portá-
teis (laptop), e de mão
(palmtop), somados.

A penetração do computador e da internet entre
o extrato social que está cursando a universidade e
o que já possui o diploma superior é muito próxi-

mo. A conclusão é a de que os
hábitos arraigados no Ensino
Superior perduram pela vida
profissional.

Freqüência

Dos brasileiros cursando a
universidade, 86% utilizaram o
computador há menos de três
meses e 80% acessaram a in-
ternet ao menos uma vez nesse
período. Dos que fizeram uso
do computador, 55% utiliza-
ram-no diariamente, 23%, no
mínimo, uma vez por semana
e 5%, pelo menos, uma vez

por mês. Os 6% que disseram
"nunca ter utilizado um computador" são uma
enorme quantidade em uma fatia da sociedade
que deveria estar inteiramente digitalizada.
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