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Resumo 

Este estudo busca compreender como as plataformas digitais 

são utilizadas e de que modo a apreensão das informações se dá. 

Para isso, investiga junto ao público jovem, de 18 a 24 anos, quais os 

seus principais meios de acesso à informação, as finalidades de 

acesso, de que maneira lidam com esses conteúdos e de que forma 

se sentem em relação ao consumo que realizam. A pesquisa foi 

realizada em parceria com a MindMiners, startup de tecnologia 

especializada em pesquisa digital. 

Esta investigação é continuidade de um estudo previamente 

realizado junto ao Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, 

que elencou diversas preocupações em relação à qualidade do 

consumo de informações e busca verificar a validade e a 

especificidade de comportamentos do público jovem brasileiro. 

 

Autor 

Prof. Dr. Diogo Andrade Bornhausen 
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Introdução 

A crescente popularização dos dispositivos eletrônicos e a facilidade 

com que promovem o acesso a diversas plataformas de conteúdo são, na 

atualidade, marcas para o que se denomina sociedade da informação. 

Dentre suas características, a disponibilidade que esses sistemas oferecem 

para que se tenha acesso imediato e instantâneo a qualquer tema de 

interesse traz consigo uma evidente horizontalidade na produção e no 

consumo de conteúdos, mas também desafios, principalmente 

relacionados à sua assimilação. Entender como a percepção e a atenção 

desses conteúdos têm ocorrido torna-se questão emergente, sobretudo 

quando considerado o fascínio exercido pelas tecnologias aos seus usuários 

e a maneira como apreendem essa abundância de conteúdos 

disponibilizados. 

Um levantamento prévio realizado no segundo semestre de 2018 

para o Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, intitulado “Memória, 

Tempo e Emotividade no Digital”, elencou diversos estudos que têm se 

preocupado com a influência das tecnologias na atenção e na apreensão 

das informações. Sob esse viés, foi possível destacar diferentes frentes 

disciplinares, principalmente advindas da Neurologia, Psicologia, Sociologia 

e Filosofia, em que cada qual procura especificar são as possíveis 

consequências diretas trazidas pelos dispositivos digitais. Nele verificou-se a 

crescente preocupação sobre como o excesso de informação tem 

modelado a cognição na contemporaneidade, principalmente no que se 

refere ao tempo dedicado às plataformas digitais, o envolvimento emotivo 

com as informações facilmente acessáveis e a consequente ruptura na 

forma como os usuários lidam com esses conteúdos. Demonstrou-se que há 

uma perda da memória dos usuários, seja porque creem que os conteúdos 
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estão plenamente disponíveis, o que os desincumbem de lembrar, ou 

porque a quantidade de informações acessadas corrompe sua 

capacidade de memorização. 

Com o objetivo de dar continuidade a essas interrogações, o 

presente estudo propõe-se a aprofundar as relações ao questionar o tempo 

empregado nas plataformas digitais, a maneira como os usuários lidam 

com as informações e o modo como percebem seus principais efeitos. 

Nota-se que, embora diversas investigações venham se preocupando com 

os possíveis impactos, não se encontrou ainda uma resposta definitiva sobre 

os riscos que o excesso de tempo diante de telas e a quantidade de 

informações acessadas possam causar para a cognição. Contudo, mesmo 

que incipientes, os estudos colaboram ao fornecer indicativos que esta 

pesquisa buscou verificar.  

De acordo com dados fornecidos pelo IBGE, o Brasil possui uma das 

maiores populações online do mundo: são 126,4 milhões de pessoas 

conectadas à Internet, sendo que quase 25 milhões de usuários são 

crianças e adolescentes. Isso revela, portanto, a formação da primeira 

geração habituada desde os primeiros anos de vida a passar horas nos 

celulares e tablets e a consumir toda essa informação cotidiana. Nesse 

sentido, a demanda por atenção aos conteúdos e a necessidade de se 

manter informado permanentemente fizeram com que psicólogos se 

interrogassem sobre quanto essa conectividade pode gerar dependência e 

transformações na percepção sobre o tempo gasto diante das telas, como 

no estudo realizado na Universidade James Cook (JCU), que indicou 

mudanças em relação ao relógio interno dos usuários, otimizando o tempo 

das tarefas, mas revelando maior pressão para realizá-las. 

Os resultados abrem três hipóteses que vêm sendo trabalhadas por 

alguns núcleos de pesquisas em diferentes países e que serviram de 

parâmetro para a pesquisa aqui realizada empiricamente. A primeira delas, 
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mais fácil de ser verificada, mostra que o acesso a diferentes plataformas 

trouxe como consequência uma sociedade que tenta dar atenção aos 

diferentes estímulos que lhes chega. Denominada como multitasking, seu 

comportamento é de constante troca entre dispositivos, atividades e 

janelas do navegador, alternando as tarefas com mais frequência. 

Contudo, como afirma Matthias Holweg, professor de 

Gerenciamento de Operações da Saïd Business School, "toda vez que 

trocamos de uma tarefa para outra, perdemos o tempo de configuração, 

portanto, ficamos menos produtivos no geral". Isso indica que, ao priorizar 

diferentes atividades simultaneamente, pode haver diminuição do tempo 

empregado a uma única tarefa e da capacidade de manter o foco 

somente nela. Foi o que apontou um estudo realizado pela Microsoft, no 

Canadá, em 2015, que revelou que o intervalo médio de atenção dos 

humanos caiu de 12 segundos no fim do século passado para oito 

segundos no novo milênio. Desse modo, esses fatores podem influenciar a 

capacidade de atenção e a qualidade de absorção das informações, 

gerando apreensões mais distraídas dos conteúdos. 

 Em diálogo com as pesquisas que demonstram fragilidades na 

capacidade de memorização dos usuários, os dados indicam ainda que as 

crescentes distrações e as apreensões mais literais têm promovido um 

terceiro efeito, a ansiedade e a falta de concentração ao permanecer 

muito tempo conectado. Indicadores de sintomas específicos, como o 

FoMO1, têm colaborado na compreensão sobre as expectativas diante da 

 

 

 

1 FoMO, sigla para “Fear of missing out” ou “medo de estar perdendo algo”, é uma 

síndrome citada pela primeira vez em 2000 por Dan Herman e definida anos depois 

por Andrew Przybylski e Patrick McGinnis. Caracteriza-se como uma apreensão 

generalizada de que os outros possam ter experiências gratificantes das quais se 
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novidade ou da necessidade de reagir instantaneamente aos estímulos. 

Complementam-se nesse cenário os crescentes casos de hiperatividade e 

défices de atenção que, guardadas suas especificidades, apontam para o 

fato de que a exposição constante às mídias digitais está mudando a 

maneira como as informações são acessadas e assimiladas. 

Diante desses desafios, este estudo se propôs verificar as três 

hipóteses ao questionar jovens com idade entre 18 e 24 anos, objetivando 

entender suas particularidades de acesso digital, a maneira como lidam 

com a informação e as percepções que possuem sobre si próprios. Trata-se, 

portanto, não de um estudo definitivo, mas de uma aproximação que 

colabore para uma pesquisa mais aprofundada. 

 

 

 

está ausente. Essa ansiedade social é caracterizada pelo desejo de permanecer 

continuamente conectado com o que os outros estão fazendo. 
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Detalhamento do Estudo 

Este estudo se baseia, resumidamente, na análise de questionários 

distribuídos em rede pela empresa de tecnologia MindMiners, especializada 

em pesquisa digital. 

Antes da coleta de respostas, foram definidas algumas categorias e 

parâmetros para a futura análise. É importante destacar que os fatores 

foram estabelecidos com base em um recorte específico da população e 

que sequentes aprofundamentos exigirão ampliações de algumas dessas 

categorias.  

Para o objetivo aqui proposto, as variáveis utilizadas foram: 

- Jovens entre 18 e 24 anos; 

- Residentes na região Sudeste; 

- Ambos os sexos; 

- Pertencentes a diferentes classes sociais (A, B1, B2, C1, C2 e DE). 

 

Após terem sido realizadas essas delimitações, ficou definido que 

todos os respondentes deveriam ser usuários de smartphones e de redes 

sociais, pois esta pesquisa se propôs a investigar quatro principais campos 

em diálogo com as pesquisas já realizadas e anteriormente demonstradas. 

São eles: 

- Quais os meios de acesso à informação deste público? 

- Quais as finalidades de seus acessos? 

- De que maneira lidam com as informações? 

- Como se sentem em relação aos seus comportamentos de acesso? 
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Para tanto, foram feitas vinte questões que mapearam dinâmicas de 

consumo de informação e o modo como influenciam na apreensão desse 

público. Dentre elas, procurou-se entender a relação com as redes sociais 

(quais são, quanto tempo de acesso, por qual dispositivo e o tipo de 

valoração), a maneira como realizam pesquisas (finalidade, frequência e 

plataformas utilizadas), as fontes preferenciais (quais são, a confiabilidade 

que possuem e a facilidade de lidar com elas) e, por fim, a maneira como 

avaliam seus próprios comportamentos (administração de tempo, fatores 

que potencialmente atrapalham, realização de várias tarefas e 

concentração). A análise detalhada e comparativa das respostas permitiu 

chegar aos resultados apresentados a seguir. 
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Resultados 

Por se tratar de um estudo inicial que considerou uma amostra de 300 

jovens entre 18 e 24 anos, residentes da região Sudeste, não é possível 

ainda identificar ou comprovar resultados específicos. Mesmo assim, pode-

se realizar muitas constatações valiosas. 

Em seu início, a pesquisa confirmou duas tendências em relação ao 

uso e acesso aos conteúdos disponíveis. A primeira delas mostra que 80% do 

público dizem utilizar somente o celular para acessar informações, seguido 

de outros 18% que mencionam usar computadores. A segunda, quando 

perguntados sobre a facilidade para encontrar uma informação desejada, 

majoritariamente, 64% responderam ser muito fácil, seguidos de 33% que 

consideram fácil. Esses valores comprovam intuições acerca do uso 

crescente de dispositivos móveis e colaboram para mostrar que a agilidade 

e a rapidez na busca por informação são requisitos preferenciais dos jovens. 

A hipótese sobre essa dinâmica se confirma ao observar a 

frequência e as plataformas utilizadas para as buscas. Quando 

questionados sobre quantas vezes por dia as pesquisas são realizadas, os 

números fornecidos foram: 

 

Com isso, é possível verificar que em sua maioria a busca e o acesso 

às informações percorrem todo o dia dos usuários, pois 75% realizam mais 

de três pesquisas por dia. Chama a atenção também três outras respostas 
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que se complementam à primeira. Além do Google, resultado mais 

esperado como plataforma utilizada para buscas, Facebook, Twitter e 

YouTube, tradicionalmente redes sociais, são citados em sequência como 

utilizados para tal fim. 

 Acredita-se que essa relação, redes sociais como fonte de 

informação, seja determinante para se compreender a maneira como os 

usuários lidam com as redes e seus conteúdos. Quando questionados sobre 

o tempo dedicado à conexão nas redes sociais, 48% dizem ultrapassar três 

horas diárias, distribuídas em oito plataformas em que ao menos 58% dos 

usuários possuem conta simultaneamente. 

 

Desse modo, essas plataformas demonstram possuir preponderância 

no uso cotidiano, o que indica que suas dinâmicas podem determinar a 

maneira como os conteúdos são assimilados. Suas estruturas de incentivo 

aos likes e compartilhamentos, a agilidade e a simplificação nas 

participações e a organização em grupo ou temas afins geram um estímulo 

à atividade pública de opiniões e envolvimento com as notícias, assim 

como tornam essa presença uma condição de estabelecimento das 
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relações no ambiente. Majoritariamente, 75% dos entrevistados consideram 

ser importante ou muito importante estar conectado a essas redes e grande 

parte deles as elege como fontes de informação. Quando questionados 

sobre onde buscam informação diária, responderam: 

 

Chama a atenção o fato de que a televisão, muito comentada por 

sua perda crescente de audiência, ainda ocupa um lugar de destaque 

como fonte, rivalizando com outros meios como Facebook, YouTube, Twitter 

e, principalmente, WhatsApp, não originalmente um ambiente de 

distribuição oficial de notícias. Naturalmente, isso ajuda a entender a 

participação que o aplicativo possui na propagação de notícias 

atualmente, incluindo as fake news.  

 Interessada na relação, buscou-se aprofundar essa percepção ao 

questionar sobre qual fonte os usuários consideravam ser mais confiável. 

Contraditoriamente, como se pode ver no gráfico a seguir, as fontes de 

informação anteriormente citadas – Facebook, YouTube, Twitter e 

WhatsApp – demonstram possuir baixa credibilidade, ainda que sejam os 

mais acessados.   
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A aparente divergência entre as redes amplamente utilizadas, seus 

usos como fontes de informação e a baixa credibilidade que possuem 

instigou esta pesquisa a procurar compreender de que modo o público 

observa seu próprio comportamento diante dessas plataformas e seus 

conteúdos. Dentre os dados colhidos, percebeu-se que 59% das respostas 

autoavaliaram o tempo dedicado como “regular”, “perda de tempo” e 

“muita perda de tempo”, enquanto que 41% consideraram “proveitoso” e 

“muito proveitoso”.  

É notório, como os estudos anteriormente apontaram, que a relação 

sobre o tempo e sua percepção são características importantes a serem 

consideradas quando pensado o consumo de informação. O excessivo 

volume de dados que se entra em contato diariamente somado à 

simultaneidade de conexão com várias plataformas e a necessidade de 

manter-se informado são capazes de gerar um desequilíbrio na 

administração de tanta informação e na avaliação do que vale ser retido. 

Dentre as investigações realizadas previamente, demonstrou-se uma 

tendência a uma conduta errante dos usuários, o que faz com que o 

comportamento multitarefa se destaque como prática recorrente. 

Objetivando observar a validade dessa hipótese, os usuários foram 
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questionados sobre a administração de tempo e a qualificação que dão a 

ele.  

Nesse sentido, 77% do público crê ser capaz de realizar várias 

atividades de leitura, trabalho e entretenimento ao mesmo tempo, o que 

dialoga com a tendência das ações multitarefas. Quando questionados 

sobre a participação do digital e sua capacidade de atrapalhar a 

realização das atividades, 81% responsabilizam “razoavelmente” e “muito” 

estar conectado como contributo dessa situação. 

Em correspondência às respostas, ainda que as pesquisas anteriores 

não se referissem especificamente a esse comportamento, se questionou a 

prática de adiamento das tarefas cotidianas, a fim de criar uma relação 

com o excesso de informações acessadas. Constatou-se que 77% dos 

jovens admitem procrastinar e 72% acima de duas vezes por semana. 

Destaca-se, portanto, a compatibilidade dos estudos citados e a 

maneira como o público regional responde de forma semelhante. 

Complementa-se, com igual importância, o modo como se avaliam diante 

dos empecilhos causados por esse tipo de conexão e a maneira como se 

sentem ao consumirem os conteúdos. Como se pode observar no gráfico a 

seguir, cinco dos setes quesitos questionados se relacionam com o cenário 

promovido no digital, comprovando as hipóteses inicialmente elencadas. 
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Conclusão 

Objetivando compreender como as plataformas digitais são 

utilizadas e a maneira como a as informações são apreendidas, este estudo 

investigou junto ao público jovem, de 18 a 24 anos, alguns elementos que 

colaboraram para chegar às seguintes conclusões: 

- Confirmando expectativas em relação a esse uso, majoritariamente 

em diversas questões, demonstrou-se uma grande frequência e importância 

empregada à conexão digital, em especial às redes sociais. Essas 

características se evidenciaram na grande quantidade de redes que o 

público utiliza, tanto para manter seus vínculos, quanto forma de 

entretenimento, mas também como fonte de informação, ainda que 

algumas não sejam oficialmente estruturadas para esse fim. 

- A atenção empregada às redes sociais destaca-se pelo tempo 

dedicado por esses usuários – acima de 3 horas diárias em sua maioria –e a 

recorrência que as consultam diariamente para buscar conteúdos 

específicos – acima de 3 vezes predominantemente. 

- Ao analisar amplamente os dados, chama atenção que a televisão 

ainda possui notoriedade e credibilidade como fonte de informação, mas é 

crescente a rivalização com as plataformas digitais, que aparecem de 

forma crescente. Contudo, os meios tidos como tradicionais (televisão, 

jornais e revistas) ainda guardam maior credibilidade na concepção desse 

público. 

- Ainda no que se refere ao tempo dedicado ao consumo de 

informações, constata-se a grande importância dada a essas conexões, 

mas percebe-se também uma divisão em relação à autoavaliação dos 

usuários sobre como ela é efetivamente proveitosa. Entre os que suspeitam 
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que o tempo dedicado atrapalha seu cotidiano, em sua maioria há a 

percepção de que o digital exerce forte influência para isso acontecer. 

- Como demonstrado nas pesquisas previamente realizadas, 

confirma-se a percepção sobre esse público considerar que o 

comportamento multitarefa seja recorrente e que isso influa sobre suas 

capacidades de atenção e foco nas atividades. 

- Como também sugerido por outras pesquisas, admite-se a prática 

da procrastinação desses afazeres. Ainda que este estudo não tenha 

adentrado sobre  o tema, é indicativo que o excedente de informações às 

quais são expostos possa ter influência sobre isso, principalmente quando 

considerados os principais fatores que colaboram com o adiamento. De 

acordo com os dados colhidos, a maioria dos entrevistados observa 

sintomas de falta de concentração e ansiedade provenientes do tempo de 

conexão e do excesso de informação. 

Desse modo, este estudo contribui para elucidar práticas, 

comportamentos e percepções do público jovem acerca do uso que 

fazem das plataformas digitais e de que maneira elas são capazes de 

afetar o modo como consomem informação. Como afirmado no início 

deste trabalho, as indicações colaboram na aproximação de situações 

atuais e no encaminhamento de futuras pesquisas que investigam as 

especificidades do cenário. 


