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Em recente show no Rio, Maria Bethânia deixou claro, diante de uma entusiasmada plateia de 
jovens e não tão jovens, que é uma resistente à revolução da informática, e 
consequentemente não se utiliza do computador nem da internet. Em resposta a uma mocinha 
que, no fim da aplaudida apresentação, prometia enviar-lhe um e-mail, a cantora pediu: "E-
mail, não. Sou uma velhinha, manda uma cartinha." 
 
A reação de Bethânia, de rejeição ao uso de recursos tecnológicos surgidos nos últimos 
tempos, não chega a ser tão incomum. Ocorre mais do que se pensa, e não só entre as 
gerações mais antigas, a dos velhinhos. Muita gente com menos de 40 anos - e, portanto, 
ainda em plenas condições de disputar ou exercer um posto no mercado de trabalho - se nega 
a aprender a usar o computador e, por extensão, a internet, preferindo o serviço dos Correios. 
É o caso de Juliana Reis, de 30 anos, que trabalha com contabilidade. Além de revelar não 
gostar de e-mail, que acha frio e impessoal, tem pavor de computador: "Não sei nem ligar. 
Meu filho de 10 anos é quem me ajuda. Até já perdi emprego porque não tinha endereço 
eletrônico", diz Juliana, que, apesar de reconhecer que o computador veio para ficar e de já ter 
sofrido com correspondência extraviada, privilegia as cartas tradicionalmente enviadas pelos 
Correios. 
 
A professora Olivia Maria, de 54 anos, também mantinha distância dos recursos da 
informática. Resistiu o quanto pôde, mas chegou à conclusão de que precisava se esforçar 
para ficar em dia com a nova tecnologia. Há apenas alguns meses, aproximou-se do 
computador e passou a usar a internet, especificamente para ler noticias e enviar e receber e-
mails, porque, já fazia algum tempo, estava insatisfeita com o serviço dos Correios. Ela 
explica: "Dificilmente enviava cartas. O atraso na correspondência era algo que me deixava 
muito estressada, principalmente com a ineficiência e as falhas dos Correios, sem que algo 
fosse feito para corrigir isso." 
 
Problemas desse tipo uma carta pode levar até seis dias para chegar ao destino - só influíram 
na vida de Marluce Carvalho, de 46 anos, moradora de Marechal Hermes, até seis meses atrás, 
quando o computador chegou à sala da família. A máquina até então desconhecida já foi 
apresentada a Marluce, que, aos poucos, procura tornar-se mais íntima dela. Diariamente, 
assim que a filha sai para o trabalho, ela se senta diante do teclado e, com muito esforço, 
dedica alguns minutos ao aprendizado. "A vontade de aprender é muito grande. Como não 
tenho tempo para cursos de informática, fico aqui mexendo e já aprendi muita coisa. Tenho e-
mail e msn e não mando mais cartas pelos Correios. Elas é que chegam todo fim de mês. São 
as contas", diz Marluce, dando risadas. 
 
Liana Macedo, professora de português de 46 anos, tanto se utiliza do serviço de e-mails como 
ainda mantém o hábito de enviar cartas manuscritas para os amigos mais íntimos. A adesão 
da professora ao computador se deve ao exercício da profissão. Era sempre cobrada pelos 
alunos sobre seu endereço eletrônico e não tinha como atendê-los. O jeito foi ela, que está 
acostumada a ensinar, voltar à sala de aula para aprender. Depois de cinco meses de 
frequência num curso de informática, Liana admite estar arrependida por não ter tomado tal 
atitude anteriormente. "Perdi muito tempo, mas nunca é tarde para se aprender algo, até 
porque a internet está em constante evolução", argumenta. "Mas, para os mais íntimos, ainda 
prefiro mandar as cartinhas pelos Correios", acrescenta. 
 
Na contramão de quem ainda engatinha no uso do e-mail e da internet, há os "mais avançados 
tecnologicamente", aqueles que consideram esses recursos já superados, como a designer de 
moda Raquel Viana, de 34 anos. Ela, que rotula o e-mail de lento, prefere outros tipos de 
mídia, como Twitter, Face-book e Orkut. "Quase nunca envio e-mail, que demora muito até ser 
aberto e respondido. Quero tudo para ontem." 
 

 
 
Correspondência tradicional: queda no volume 



 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) enviou, ano passado, cerca de 2,5 bilhões 
de cartas, classificadas em três grupos: comercial, não comercial e social. O levantamento, 
que aponta uma queda de 70% no volume da correspondência desde que o correio eletrônico 
(e-mail) se popularizou no País - a partir do início deste século -, não especifica o total de cada 
tipo de carta, mas é certo que o predomínio é do comercial, como as contas de consumo e 
outras. O volume da correspondência operada pela ECT, segundo o mesmo estudo, aumenta 
consideravelmente nas datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e, sobretudo, 
no Natal, com as cartas endereçadas a Papai Noel, que chegam perto a 2 bilhões. 
 
De olho no mercado e em meio a dificuldades técnicas e de gestão, os Correios pretendem 
dinamizar os seus serviços para recuperar rapidez e eficiência. Nos últimos anos, a queda de 
qualidade nas operações, com a falta de funcionários e atraso nas entregas, abalou a 
credibilidade da estatal, que vai fazer investimentos maciços por ano, de um orçamento de 
aproximadamente R$ 126 milhões, em um programa chamado Business Inteligent. Os 
recursos começam a ser aplicados em 2011. Há ainda outro obstáculo: o avanço da 
concorrência, como Fedex e UPS, que, até agora mais organizadas, ganham espaço no 
mercado. 
 
SOLUÇÃO PERFUMADA 
 
Com queda de 5% no seu volume de negócios em 2009, a Empresa de Correspondência da 
França resolveu inovar. Com a criatividade de quem tenta livrar-se do inevitável, adotou 
táticas para que as cartas continuem atraentes e viáveis para o publico - afinal o meio de 
comunicação mais antigo do mundo não pode acabar. 
 
Para tentar amenizar o impacto quase irreversível da internet e suas facilidades de baixos 
custos, lançou os selos com aromas (perfumados), selos personalizados, selos com fotos 
pessoais ou com a impressão de marcas de empresas. Todos esses serviços podem ser 
contratados pela internet, sem o cliente sair de casa ou do escritório. O setor percebeu que 
não pode nadar contra a maré e, ao invés de fazer a web de inimiga, tratou de torná-la uma 
aliada, agregando funções de acessibilidade e navegabilidade em seu site, para compensar e 
diminuir o efeito negativo das mensagens eletrônicas diante dos tradicionais serviços dos 
correios, nos últimos anos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 nov. 2010, Seudinheiro, p. B-10. 
  


