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Resumo:  
O trabalho trata-se de uma Pesquisa de Mercado desenvolvida e aplicada em uma área 

geográfica pré-determinada de um município do Litoral Norte do RS. A atividade foi 

realizada dentro da disciplina de Pesquisa de Marqueting, do curso superior de Tecnologia 

em Processos Gerenciais. A pesquisa objetivou verificar o nível de dependência na internet 

por jovens com 10 a 20 anos, segundo dados do último senso do IBGE(2010) da área 

pesquisada, baseando-se no artigo crítico desenvolvido por Kimberly Young(2014), 

pesquisadora dos EUA. Para tal fim foi desenvolvido um questionário com questões abertas 

e fechadas abordando: a importância da internet na vida dos jovens; a interferência dela nas 

atividades rotineiras destes; sua reação ao estar sem acesso; a interferência da internet no 

relacionamento do jovem com a família e sociedade; os meios de comunicação virtual mais 

utilizados, meios de acesso, entre outros. A faixa etária estudada teve grande adesão à 

pesquisa, visto que esta, em sua maior parte, ela foi enviada no formato de questionário do 

Google Docs, por meio de e-mail e redes sociais. Concluiu-se que os jovens entrevistados, 

em sua maioria, estão sim sendo afetados cada vez mais pela dependência na Internet. 

Mesmo residindo em um município com recursos escassos, eles têm acesso a ela em sua 

maioria, e fazem o uso desregrado da mesma, prejudicando-se a si mesmo em diversos 

fatores, tanto psicológicos quanto físicos, além de serem alvos fáceis para criminosos 

virtuais. Por meio de uma reflexão sobre a situação de dependência desses jovens, vê-se 

assim a necessidade de atividades e campanhas de conscientização na comunidade 

pesquisada, tanto para os jovens quanto para as famílias destes, pois considera-se que 

muitos pais não se atenham ou até mesmo desconheçam o quão viciados seus filhos estão.  


