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RESUMO: Este estudo tem por objetivo, analisar as dificuldades encontradas pelos 
idosos em relação à utilização dos aplicativos de autoatendimento comercial via 
internet e verificar suas dificuldades no uso dessa ferramenta. Quanto à 
metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, 
delineada com base na aplicação de questionário a 11 idosos do clube de idosos 
São Brás, pertencente ao município de São Lourenço do Oeste (SLO). Os 
resultados demonstraram que as maiores dificuldades encontradas pelos 
respondentes, estão relacionadas ao manuseio dessas ferramentas e a escassez de 
informações quanto à utilização de aplicativos e serviços via internet. Dessa forma, 
concluímos que a falta de informações e de incentivo por parte das pessoas que 
convivem com os idosos em fazer o uso desses aplicativos contribuem para que as 
pessoas da terceira idade percam o interesse na utilização desse recurso 
tecnológico, mesmo que ele tenha potencial de facilitar suas vidas. Também é 
notável que por falta de conhecimento e às vezes por medo de manusear o aparelho 
acabam optando por depender de outras pessoas para realizarem determinados 
serviços e se manter atualizados. Assim, uma cartilha se apresenta como uma nova 
forma de inclusão digital, pois, com isso podem conquistar independência no 
manuseio dos aplicativos e obter melhor comunicação e interação com tais 
tecnologias digitais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativos de autoatendimento. Dificuldades de acesso. 
Idosos. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A internet é um sistema de informação global formada por uma rede de 

computadores interconectados. De acordo com Thompson (2011), novos meios de 

comunicação que vão sendo desenvolvidos e introduzidos na sociedade, e vem 

provocando mudanças nas formas através das quais os indivíduos se relacionam 

uns com os outros e com eles próprios. Em 2018,  de acordo com a 29ª Pesquisa 

Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, 
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realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP)4, o Brasil superou a 

marca de um smartphone por habitante. Observa-se que o uso da tecnologia trouxe 

facilidades para o dia a dia das pessoas de modo geral, sem falar no auxílio para 

ciência, para os processos administrativos, para as atividades cotidianas, entre 

outros. 

Nota-se que a partir do avanço das tecnologias e do surgimento da internet, 

grande parte da população que já tinha experiência com aparelhos eletrônicos 

adaptou-se rapidamente a essas novas tecnologias, essencialmente ao uso de 

aplicativos de autoatendimento5, enquanto um número significativo de pessoas, com 

destaque para idosos com mais de 60 anos, encontraram dificuldades no manuseio 

e utilização dessa ferramenta. A mesma realidade é vivenciada no município de São 

Lourenço do Oeste (SLO).  

Hoje, vivem no município lourenciano aproximadamente 1.300 idosos, dos 

quais, uma grande parcela encontra-se excluída dos benefícios e da comodidade 

oferecida pelo uso de aplicativos e, acabam optando por sair de suas casas, 

enfrentar as filas que se formam em autoatendimentos comerciais a fim de serem 

atendidos em serviços corriqueiros, essencialmente quando precisam acessar, por 

exemplo, a segunda via de faturas, fazer pagamentos, solicitar outros serviços, etc. 

Destaca-se que os idosos, às vezes, são acometidos por problemas de saúde, o que 

dificulta ainda mais o seu deslocamento que poderiam ser facilitados com o uso 

desses recursos tecnológicos.  

Nesse sentido, saber usar aparelhos eletrônicos se coloca como uma 

possibilidade de reinventar formas de acesso dessas pessoas aos aplicativos de 

autoatendimento utilizados no município. Destaca-se também que as estatísticas 

vêm mostrando um aumento significativo de pessoas da terceira idade adquirindo 

aparelhos celulares e tablets, o que indica um aumento das possibilidades de 

acesso aos serviços aqui definidos, caso dominem as tecnologias. Entretanto, 

mesmo que com a apresentação deste cenário, ainda assim, percebem-se restrito o 

acesso deste público aos serviços de autoatendimento, bem como à comodidade 
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oferecida por eles. Em razão disso, essa pesquisa busca refletir sobre como 

melhorar o acesso dos idosos residentes no município de São Lourenço do Oeste 

aos aplicativos comerciais disponibilizados no município de SLO. Nesse mesmo 

horizonte, propomos como objetivos específicos: 1) identificar as dificuldades 

encontradas por esse público no acesso e manuseio dos aplicativos e 2) criar 

materiais educativos que auxiliem os idosos no uso de determinados tipos de 

aplicativos. 

A relevância desta pesquisa pauta-se na busca de soluções para o problema 

identificado, bem como auxiliar no empoderamento dessa parcela da população, que 

sendo capacitada, consegue superar os fatores inibidores relacionados ao uso dos 

aplicativos de autoatendimento, e com isso facilitar sua autonomia. É importante 

também considerar que cada vez mais o uso das tecnologias está presente em 

nosso cotidiano e dificilmente se retroagirá em relação a isso, por conseguinte, 

Bento (2016) destaca, referindo-se aos idosos, que a estimulação cognitiva é um 

processo de mudança que visa estimular e, em alguns casos, reabilitar as funções 

físicas, psicológicas e sociais do indivíduo.  

Nesse contexto, apresentar formas de auxiliar as pessoas da terceira a fazer 

uso dessas novas tecnologias que vem para facilitar suas vidas, por meio de 

materiais educativos. Cabe refletir ainda as palavras de Zimmer que afirma:  

 
Os idosos se sentem excluídos por não acompanharem a evolução 
tecnológica que se dá de forma cada vez mais rápida e dinâmica. As novas 
tecnologias não só representam um desafio para pessoas idosas, mas 
também podem oferecer um envelhecimento com qualidade, se usadas com 
a finalidade de proporcionar condições favoráveis para seu desenvolvimento 
físico e mental (2014, p. 19). 

  
De forma usual observam-se várias dificuldades encontradas pelos idosos no 

manuseio do mundo digital. Assim, oferecer melhores condições e oportunidades de 

inclusão trará mais qualidade de vida a essas pessoas. Na sequência do artigo, 

destacamos a importância do uso dos recursos tecnológicos e a influência na vida 

das pessoas idosas em tempos pós-modernos, seguido de algumas considerações 

sobre o uso de aplicativos e serviços oferecidos através da internet, considerando 

seus desafios e perspectivas. Seguindo a ordem são descritos os procedimentos 

metodológicos e por último, análise dos dados e as considerações finais. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Sempre que se fala em qualquer tipo de sistema informatizado logo se pensa 

na utilidade e influência que eles representam para a vida da população. Essa 

relação nos remete a discussão da importância que tem o uso dos recursos digitais, 

essencialmente aplicativos de autoatendimento para as pessoas com mais de 60 

anos de idade. Sabe-se que muitos idosos têm dificuldades para acessar aplicativos 

de bancos e serviços via internet, muitos deles pela falta de incentivo e outros pela 

dificuldade no manuseio, além da dificuldade com a própria memorização dos 

comandos.  

O uso dos aplicativos e das novas tecnologias móveis vem ganhando 

importância no dia a dia dessa parcela da população, pois, o uso desse aparato que 

antes era somente objeto de  desejo dos jovens, também se tornou uma atração 

para os que estão no topo da faixa etária por ter potencial de facilitar a vida dos 

mesmos. 

 

2.1 A importância do uso dos recursos tecnológicos e a influência na vida das 

pessoas idosas em tempos pós-modernos 

 

 Em nossos dias, observamos que a população idosa vem buscando 

alternativas para inserir-se no mundo digital, pois, de acordo Mazzoni e Torres 

(2008) é cada vez mais frequente a presença das tecnologias digitais em nossa vida 

cotidiana. Temos como exemplo a internet, TV digital, os caixas eletrônicos 

bancários, planos de telefonia e os serviços comerciais via internet, dentre outros. 

Costa et al (2019, p. 563) também destacam que: 
 

Devido ao aumento de possibilidades tecnológicas e de recursos 
disponíveis nos aparelhos, o celular passou a representar um novo canal e, 
agora,  potencial para as relações de compra e realização de serviços. 

 

Entretanto, os idosos são as pessoas que mais têm dificuldade com o uso de 

celular e por conta disso, muitos deles acabam por não fazer uso deles. Para 

Castells (2004, p. 287), neste caso, ocorre a infoexclusão que “refere-se ao acesso 

limitado ou inexistente à rede, ou à incapacidade de os sujeitos tirarem partido dela”. 
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Não podemos negar que cada vez mais nos deparamos com a praticidade e a 

facilidade de acesso a serviços via aplicativos que com um simples toque, as 

informações já estão disponíveis. Em Figueiredo et al (2012) aprofunda-se o 

entendimento de que:  

 
Às tecnologias de autoatendimento existem, atualmente, em várias 
atividades de serviços. Os exemplos mais comuns são: caixas eletrônicos, 
sites de varejo na Internet, serviços bancários por telefone e pela Internet, 
compra de ingressos de cinema e para espetáculos em geral, compra e 
emissão de bilhetes aéreos pela Internet, dentre outros (2012, p. 102). 

  

A citação acima elenca um problema de relação entre a existência da 

tecnologia e a dificuldade de ser acessadas por todas as pessoas. Segundo os 

autores Miranda e Farias (2009), quem sofre o maior impacto na introdução de 

novas tecnologias são os idosos com faixa etária acima dos sessenta anos, conjunto 

populacional que mais cresce no Brasil, nos últimos anos. 

Esta população não sabe manusear essas novas ferramentas, têm 

dificuldades de entender a linguagem utilizada pelos aplicativos, além de 

encontrarem mais dificuldades com relação ao uso de suas capacidades cognitivas 

e sensoriais, de memória e atenção. Por isso, muitas vezes optam por enfrentar filas 

de espera a fim de realizar os serviços de atendimento necessários que poderiam 

ser feitos pelo celular ou computador. Entretanto, cabe acrescentar que o fato de os 

mais velhos apresentarem dificuldades com relação à inclusão digital não inviabiliza 

seu processo formativo quanto ao aprendizado de tal uso. 

 

2.2 Uso de aplicativos e serviços oferecidos pela internet  

 

Cada vez mais nos deparamos com o uso de aplicativos para os mais 

diversos serviços, deste a consulta de extrato bancário, compras, pagamentos 

dentre outros serviços realizados pela comodidade de realização apenas com o uso 

de internet. Para Zanini (2017) o aplicativo pode ser definido como um software (ou 

programa) para aparelhos móveis, como smartphones e tablets. Estes serviços 

proporcionam aos clientes uma gama variada de serviços sem a necessidade de ter 

um funcionário à disposição. Assim, o que caracteriza um autoatendimento é a 

possibilidade de o cliente interagir diretamente com o sistema e realizar suas 

transações sem depender de outra pessoa. 
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Mesmo com a grande demanda de utilização de aplicativos para vários 

serviços, nos deparamos com o pouco uso de aplicativos de autoatendimento pelos 

idosos. Nesses termos, o respeito à singularidade dessa população pode ser 

fundamental para o incentivo de tal uso. Sendo assim, o uso de aplicativos e 

serviços oferecidos pela internet aos idosos é facilitado, nas palavras de Godoi et. al. 

através das manifestações sociais que “[...] incluem o resultado da família, amigos, 

chefes, colegas de trabalho, mídia, como influenciadores da expectativa de ser 

capaz de usar a internet e serviços de autoatendimento” (2014, p. 34). 

Destaca-se ainda que a difusão de novas tecnologias exige dos idosos um 

aprendizado contínuo, para que os mesmos possam interagir de forma mais 

autônoma com os aparatos. Normalmente as pessoas de mais idade buscam hoje 

fazer cursos de informática para aprenderem a conectar-se. Pode-se afirmar que o 

idoso conectado imprime hoje um novo paradigma de velhice. 

Além dos aplicativos de autoatendimento também são oferecidos muitos 

outros serviços através da internet. Oferecer acesso a estes tipos de serviços é um 

importante passo para valorizar o ser humano. Assim, a inclusão digital do idoso 

requer que os componentes de entrada e saída de dados, as interfaces sejam 

desenvolvidas dentro de padrões de acessibilidade, que não ofereçam obstáculos 

para o usuário idoso, ou que as minimizem.  

 

2.3 A relação dos idosos com a tecnologia: Desafios e perspectivas 

 

Conforme já se frisou até agora, o maior desafio encontrado pelos idosos é o 

uso das tecnologias de forma rápida e segura. Há o acesso a serviços via 

aplicativos, o uso da internet, o uso de sites de compra, o whatsapp, dentre outros 

serviços, mas, nem todos os utilizam. 

Para Cuervo (2000), são dois tipos de conduta dos idosos diante das novas 

tecnologias: rejeição ou aceitação. O autor afirma que o indivíduo que apresenta 

uma concepção otimista da vida passa a acolher as novas tecnologias e a fazer uso 

delas; já aquele que se denomina “velho” rejeita qualquer tipo de mudança ou 

novidade, atitude esta que se reflete nas suas escolhas por usar ou não serviços via 

internet. Entretanto, não é possível deixar de lembrar os que são indiferentes a 

essas ferramentas. 
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Dentre a discrepância de aspectos que instigam o uso da internet pelos 

idosos, Blake (1998) registrou que problemas como de agilidade, artrite, dificuldade 

de manipulação de computadores são fatores físicos que podem constituir uma 

barreira ao acesso a contato e comunicação online. Em geral, no ponto de vista  das 

pessoas, existem fatores pró e contra essa inovação, pelo fato que para utilização 

demanda conhecimento na utilização dessas novas tecnologias. Por possibilitar uma 

comunicação aberta, rica em informações e interação, o novo canal permite maior 

praticidade de alcance de informações por parte do cliente (ALBERTIN, 1999). 

Segundo esse autor, por outro lado, a ausência de tempo dos clientes estimula o 

uso desses serviços e de novos canais de autoatendimento. Todavia, Souza (2006) 

menciona que diversas pesquisas revelam o aparecimento de sentimentos negativos 

de pessoas em relação a serviços que necessitem de convívio com a tecnologia e 

acabam por reprimir a difusão dessa mudança tecnológica. 

A habilidade das pessoas idosas em continuar ativas e independentes está, 

como apontam Eastman e Iyer (2005), agregada à tecnologia da comunicação, 

principalmente à internet. Contudo, a maior parte dos idosos não tem acesso a esse 

recurso, ou seja, ainda não faz o uso dessa tecnologia digital de forma sistemática e 

diária, por uma mistura de fatores de exclusão.  

O acesso à internet e seus aplicativos tornam hoje as pessoas da terceira 

idade mais autônomas, mais incluídas, pois, os idosos que não fazem o uso destas 

ferramentas digitais se sentem rejeitados. Segundo Godoi et.al.  “A internet vem 

sendo vista como um instrumento de inclusão social, ampliando as possibilidades de 

integração social dos idosos” (2014, p. 33). Também corrobora com a discussão 

Kachar (2003), quando afirma que essa geração sente-se analfabeta diante das 

novas tecnologias, revelando dificuldades em entender a nova linguagem e em lidar 

com os avanços tecnológicos, até mesmo em questões básicas com 

eletrodomésticos, celulares e os caixas eletrônicos instalados nos bancos. 

De acordo com White et al. (1999), o uso regular da internet reduz 

consideravelmente os índices de solidão e depressão na velhice, sobretudo porque 

promove a comunicação e o convívio social, sobrepondo barreiras limitantes, tais 

como as deficiências físicas, o convívio, a socialização e a vontade de viver. 

Nesse cenário, segundo Pereira e Neves (2011), outro grande desafio se 

estabelece na promoção de um ambiente de aprendizagem próprio para os 
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indivíduos em questão, que passa pela criação de uma interação com a máquina de 

acordo com as suas necessidades e condições físicas. Acompanhado do fato da 

necessidade de buscar superar os impactos que aparecem na faixa etária a partir de 

50 anos, com o declínio da audição, coordenação motora, visão e memória, em 

virtude de as ferramentas digitais conterem muitas funções, geralmente uma ligada à 

outra, o que requer boa memorização. 

Mas entre desafios e perspectivas acompanhamos uma geração de idosos 

cuja autonomia e protagonismo demonstram o verdadeiro potencial desse 

segmento. “Hoje, a pessoa idosa não vive mais, necessariamente, recolhida e 

recordando lembranças do passado, mas pode ser ativa e participativa.” (KACHAR, 

2001, s/p). Nesse sentido, a relação dos idosos com os aplicativos pode ser tímida, 

mas a relação deles com as tecnologias vêm crescendo significativamente. 

 

2.4. Importância das cartilhas para os idosos 

            

O desenvolvimento de cartilhas auxilia o público alvo no manuseio dessas 

novas ferramentas digitais, trazendo informações importantes que podem ser 

utilizadas enquanto estratégia de formação, pois contará com o auxílio de um 

manual explicativo com referências, imagens e descrição do passo a passo. Nestes 

termos destaca-se que uma cartilha ou manual são folhetos explicativos que 

abordam o funcionamento do aplicativo com a descrição de como utilizá-los. Como 

muitos dos idosos têm dificuldade de memória, a cartilha ou manual estarão 

impressos e disponíveis sempre que o idoso precisar consultar. 

       Nessa seara, a construção do instrumento em questão é uma ferramenta 

mediadora na obtenção de conhecimentos. É importante destacar que as cartilhas 

são utilizadas desde o início da metade do século XIX como material didático, e que 

ainda hoje se apresenta como um instrumento de grande aceitação entre 

professores, alunos, cidadãos  que recorrem a elas devido a sua formatação, que 

possibilita fácil compreensão do tema abordado. 

            Ao organizar uma cartilha para o público da terceira idade que traga 

informações sobre como usar os aplicativos de autoatendimento é preciso utilizar 

uma linguagem simples, didática, ilustrada e com letra de formato adequado.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente investigação se caracteriza quanto aos objetivos como uma 

pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Segundo Dmitruk uma pesquisa é 

entendida como descritiva quando “[...] estuda fatos e fenômenos físicos e humanos 

sem que o pesquisador interfira, utilizando técnicas de observação, registro e 

análise” (2004, p. 73). Sua abordagem quantitativa pauta-se na interpretação do 

mundo real dos idosos pesquisando suas experiências em relação a utilização de 

serviços de autoatendimento. De acordo com Gil (2002), nas pesquisas qualitativas 

o conjunto inicial de categorias em geral é reexaminado e modificado 

sucessivamente, com vista em obter ideais mais abrangentes e significativos.  

A coleta de dados foi  efetuada por meio de um questionário aplicado ao 

grupo de idosos São Brás do bairro Cruzeiro, situado no município  de São Lourenço 

do Oeste (SLO). A amostra foi constituída de 11 participantes que se dispuseram 

espontaneamente em responder o referido questionário composto de 13 perguntas 

fechadas visando  verificar o que pensam os idosos, bem como saber quais as 

maiores dúvidas em relação à utilização e manuseio dos serviços de 

autoatendimento comerciais. O questionário foi entregue presencialmente aos 

idosos que concordaram em participar da investigação. 

Para finalizar o estudo foi feita a análise dos dados através do uso 

de  gráficos que também contribuíram no aprofundamento das informações 

coletadas de maneira a demonstrar quais as maiores dificuldades dos idosos em 

fazer o uso destes serviços. Pensando sempre na melhoria do acesso à internet á 

população de terceira idade, foi encaminhada a criação de uma cartilha explicativa, 

com passo a passo sobre utilização de serviços via internet,  essa cartilha não foi 

aplicada durante o projeto, mas futuramente poderá ser concretizada e servir de 

auxílio para os idosos que é o nosso público alvo. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao iniciar a análise dos dados coletados no decorrer desta investigação, 

destaca-se primeiramente a importância de definir o perfil dos sujeitos respondentes, 
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os quais se reconhecem enquanto homens e mulheres, residentes em SLO, 

pertencentes ao grupo de idosos da Capela São Brás. Esses sujeitos, em sua 

maioria, têm entre 62 e 69 anos. Ainda, dos 11 participantes, 7 são do sexo feminino 

e 4 do sexo masculino. São pessoas que não vivem sós. De acordo com as 

respostas dos mesmos, eles moram com esposo ou filhos, conforme apontam os 

dados da figura 2. 

 

Figura 1 – Idade e gênero dos participantes  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 2 – Com quem moram os participantes e qual sua escolaridade  

 

   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange a escolaridade, nota-se que a uma grande porcentagem tem 

apenas o ensino fundamental. Nenhum dos participantes tem enquanto formação, 
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ensino superior. Pela idade apresentada anteriormente, percebe-se que o grupo em 

questão não prioriza a formação acadêmica, tanto que há no grupo não 

alfabetizados. Em números pode-se afirmar que 7 pessoas possuem ensino 

fundamental, representando 64% da amostra pesquisada como podemos constatar 

na figura 2. Quando questionados sobre os motivos que os levaram a pararem seus 

estudos no ensino fundamental, os participantes alegaram que não buscaram meios 

para seguir os estudos, por falta de incentivo dos familiares, por falta de tempo, pois 

naquela época precisam ajudar nas atividades da família. Desta forma, foram 

deixando o estudo em segundo plano. Hoje percebem a falta que faz não terem tido 

o acesso pelo menos ao ensino médio.  

Respondendo a um dos objetivos do presente estudo, os gráficos da figura 3 

traz um panorama que demanda olhares reflexivos de nossa parte. Praticamente 

cem por cento dos entrevistados apresentam dificuldades no uso da internet. Os 

problemas referem-se tanto ao acesso quanto a utilização. É importante que se 

destaque que, por se tratar de pessoas com idade, entre 55 a 83 anos, e sem 

contato com o meio tecnológico, quando se deparam com todas essas tecnologias, 

acabam ficando com medo do desconhecido. Acrescido da falta de incentivo da 

família em fazer o uso dos mesmos, medo e insegurança em que tentar utilizar os 

recursos tecnológicos, pois tudo é algo novo para eles.  

 

Figura 3 – Dificuldades encontradas pelos participantes com as 

tecnologias  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação à dificuldade com o uso do computador e celular, verificou-se que 

todos os respondentes possuem dificuldades e limitações, sendo que muitos deles 

utilizam o celular apenas para ligações e envio de algumas mensagens no 

whatsapp. Uma grande parcela deste público não tem computador em casa, apenas 

o celular com o acesso a internet e com limitações de uso, pois, como já 

sublinhamos anteriormente, apresentam diversas dificuldades para utilizar as 

ferramentas em questão. Após verificar a dificuldade no uso de aplicativos para 

celular, foram questionados os idosos quanto ao uso do caixa eletrônico.  

Quando perguntados se possuem conta bancária e fazem uso do caixa 

eletrônico, as respostas indicaram que todos os entrevistados possuem conta 

bancária, pelo fato que boa parte são aposentados e utilizam a conta para receber a 

aposentadoria. Dentre eles, destaca-se a indicação de dois idosos que afirmaram 

serem os filhos que vão receber a aposentadoria pelo fato que os respondentes não 

sabem utilizar um caixa eletrônico. Os demais utilizam o caixa eletrônico, porém, 

sempre com a ajuda do atendente do Banco. Dentre as dificuldades no uso do caixa 

eletrônico, destaca-se a transferência de dinheiro. Do total dos respondentes, 7 

idosos relataram que possuem dificuldade nessa operação, enquanto 8 disseram 

não conseguir fazer pagamentos e 7 tem dificuldades em fazer saques de dinheiro. 

Percebeu-se que os desafios encontrados pelos pesquisados quanto à 

impressão de segunda via de boletos via internet é grande, pois quase todos não 

sabem utilizar esse meio, dos 11 idosos entrevistados 7 deles não faz o uso por não 

saber utilizar a opção de segunda via de faturas pela internet. Destacaram ainda que 

desta forma, muitas vezes preferem se deslocar até o local do atendimento por não 

possuir instruções de utilização do serviço de forma segura. Alguns frisaram que 

muitas vezes por medo do desconhecido, também acabam indo ao local de 

atendimento deixando de usar as facilidades das tecnologias. Assim como podemos 

verificar a dificuldade por parte dos idosos é grande, observando as respostas 

quanto ao uso de aplicativos de banco no celular. 

Nessa questão sobre o uso de aplicativos no celular averiguou-se que 

nenhuma das pessoas entrevistadas dela fazem uso de aplicativos de bancos e 

serviços via celular, muitos deles demonstraram que nem sabiam da existência 

desses aplicativos, 8 responderam que não faz o uso por não saber utilizar e, o 

restante não utiliza por receio e falta de instrução para fazer o uso do mesmo, pois, 
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os idosos necessitam de métodos diferenciados e apropriados, considerando 

problemas de saúde, suas necessidades e condições próprios da terceira idade. 

Diante do panorama que se estabelece, após identificação e discussão das 

dificuldades encontradas por esse público no acesso e manuseio dos aplicativos de 

autoatendimento sugerimos algumas estratégias que visem auxiliar os idosos no uso 

de determinados tipos de aplicativos. Uma delas que damos destaque diz respeito a 

produção de uma cartilha explicativa com passo a passo sobre utilização de serviços 

via internet e dicas para uso de autoatendimento. Esta ferramenta pretende auxiliar 

os idosos dando-lhes mais segurança quanto ao uso dos recursos citados.  

Outra estratégia interessante que pode auxiliar as pessoas da terceira idade e 

facilitar sua vida é disponibilizar capacitação organizando espaços em que eles 

pudessem ser orientados. Sabemos que os idosos estão conquistando um espaço 

importante para suas vidas. Mesmo com dificuldades, acreditamos que eles 

conseguiram dominar esses recursos e experienciar o mundo das tecnologias.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após realizar a pesquisa com os clubes de idosos da Capela São Brás, 

conclui-se que é uma população que precisa de uma maior atenção e incentivo para 

que possam se sentir mais incluídos no mundo das tecnologias digitais. É um grupo 

que ainda se sente excluído por não saber utilizar a internet, tendo que muitas vezes 

mesmo com algumas dificuldades físicas se deslocar até o local de atendimento 

presencial para fazer a impressão de uma segunda via de fatura, ou até mesmo 

consultar um extrato bancário, serviços estes que poderiam ser feitos via internet, 

caso soubessem utilizar.  

Os resultados apresentados na amostra estudada deram conta de que os 

idosos possuem grandes dificuldades em encontrar informações tanto em 

computador quanto no celular. Na maioria das vezes pela idade e por medo do 

desconhecido acabam por não fazer o uso dessas ferramentas, utilizando somente 

os serviços básicos e com a ajuda.  

Pode ser observado também que as maiores dificuldades identificadas nas 

respostas trazidas pelos participantes da pesquisa estão a falta de incentivo da 

família em buscar meios que facilitem o aprendizado dessas novas tecnologias e,  
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muitas vezes, o próprio idoso por encontrar-se numa zona de conforto, não deseja 

conquistar a independência e realizar esses serviços sem o auxílio de um terceiro. 

Nota-se que alguns dos respondentes demonstraram interesse em estar 

aprendendo a fazer o uso dos recursos tecnológicos e aplicativos de 

autoatendimento a fim de terem maior autonomia, praticidade e aproveitamento de 

tempo. A criação das cartilhas autoexplicativas para esse público seria uma saída a 

ser implementada. Também fica a sugestão para organização de cursos de curta 

duração com instrutor que possa dar o auxílio básico nos clubes de idosos, sendo 

que se percebe que as dificuldades são semelhantes dentre todos os idosos. 

O interesse pelas tecnologias digitais tem-se mostrado uma ótima ferramenta 

para contribuir para com o envelhecimento produtivo. Importa, por isso, fazer a 

inclusão digital desta população permitindo ao sujeito idoso vivenciar a experiência 

de pertencimento ao mundo digital.  
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ANEXO 1 - MODELO DA CARTILHA PROPOSTA 

 

PASSO A PASSO PARA IMPRIMIR SEGUNDA VIA DE FATURA 
ENERGIA SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC 

 

1 PASSO: ACESSE O SITE HTTPS://WWW.CELESC.COM.BR/  

 

2 PASSO: CLIQUE NA OPÇÃO SEGUNDA VIA DA FATURA NO 
CANTO DIREITO. 

 

 

 

3 PASSO: PREENCHA COM O NÚMERO DA UNIDADE 
CONSUMIDORA QUE ESTÁ NO CANTO DIREITO DA FATURA DE 
ENERGIA, OU COM O NÚMERO DO CPF DO TITULAR DA FATURA 
DE ENERGIA. 

https://www.celesc.com.br/
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4 PASSO: APÓS PREENCHER COM UMA DAS OPÇÕES QUE SÃO O 
NÚMERO NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTÁ NO CANTO 
DIREITO DA FATURA OU O CPF DO TITULAR, PREENCHA TAMBÉM 
COM A DATA DE NASCIMENTO DO TITULAR DA FATURA DE 
ENERGIA. 

 

 

5 PASSO: DEPOIS DE DIGITADO OS DADOS CLIQUE EM ENTRAR E 
PRONTO SUA FATURA SERÁ GERADA PARA IMPRESSÃO. 

 

APÓS ENTRAR PARA VISUALIZAÇÃO DA FATURA, PODERÁ SER 
GERADA PARA IMPRESSÃO OU ENVIAR POR E-MAIL OU ATÉ 
MESMO EFETUAR O PAGAMENTO VIA APLICATIVO DO BANCO 
DIRETO DO SEU CELULAR.  
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VIU COMO É RÁPIDO E FÁCIL! 

 E TUDO ISSO NO CONFORTO DE SUA CASA. 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 

 

Idade 

(   ) 55 – 60  (   ) 62 – 69  (   ) 70- 82 

 

Sexo 

(   ) Feminino (   ) Masculino 

 

Escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior 

 

Mora só? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Se não mora só com quem mora? 

(   ) Filho(a)   (   ) Esposo (a)   (   )Irmão(a)   (   )Filho(a) + Esposo(a)    (   ) Esposo(a) 

+ Irmão(a)  (    ) Filho(a) + Neto(a) 

 
Possui dificuldade no uso da Internet? 

(   ) Não  (   ) Sim (   ) Não Conhece (   ) Problemas de Saúde (   ) Não tem acesso     

(   ) Não Responderam 

 

Dificuldades com o uso do computador e celular? 

(   ) Sim (   ) Não  

 

Possuem conta bancária? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Faz o uso de caixa eletrônico? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Dificuldades no uso do caixa eletrônico?   

(   ) Transferir dinheiro  (   ) Fazer pagamento (   ) Sacar dinheiro 

 

Utiliza a impressão de segunda via de boletos na internet? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sabe Utilizar 

 

Faz o uso de aplicativos de bancos no celular para pagamentos e consultas?  

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sabe Utilizar 

 

Faz o uso de outros aplicativos para realizar serviços via aplicativos de 

celular? 

(   )Sim   (   )Não (   ) Não sabe utilizar 


