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RELATÓRIO
DE VIDA
ONLINE

Uma forma de vida
dominada por e
dependente de
dispositivos ligados entre
si e ligados à Internet,
esta é a vida online.
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PREFÁCIO
O relatório de vida online da
ASK4 explora os estilos de vida
online e as expetativas dos adolescentes europeus da atualidade. Abrangendo 3000 inquiridos
com idades compreendidas
entre os 14-16 anos no Reino
Unido, Alemanha e Espanha, o
presente relatório faculta uma
perspetiva sobre as escolhas, os
comportamentos e as exigências
dos futuros inquilinos de alojamento especialmente concebido
para estudantes (PBSA, purpose
built student accommodation).
Reconhecemos que a tecnologia desempenha um papel fulcral nas vidas
dos jovens, devendo os promotores de
PBSA fornecer serviços que possibilitem
as escolhas e os comportamentos dos
respetivos inquilinos, de forma a garan-
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tir a satisfação dos seus clientes. Dado
o ritmo a que se regista o avanço da tecnologia, e o próprio ciclo de ocupação
específico da maioria dos edifícios de
PBSA, onde podem ocorrer mudanças
substanciais no comportamento dos
inquilinos em grupos semelhantes, a
ASK4 solicitou a primeira investigação
na indústria principal em termos de
estilos de vida online dos inquilinos de
PBSA de 2020 e subsequentes.

ternet e que esperam conseguir utilizar
estes dispositivos sem problemas no
respetivo alojamento para estudantes.
Na verdade, consideram estes dispositivos e a respetiva utilização uma
parte fulcral das suas vidas. Em suma,
a disponibilização de uma plataforma
tecnológica coerente e em linha com as
preferências dos utilizadores será fundamental para garantir uma experiência
positiva aos inquilinos.

Os nossos inquiridos são pessoas informadas, confiantes e com expetativas
elevadas.

Ao analisar o relatório, fiquei surpreendido pelo conhecimento que os
inquiridos demonstraram sobre a sua
privacidade online, com 92% dos inquiridos a tomarem passos deliberados
para proteger a respetiva privacidade,
incluindo através da utilização de várias
identidades, da utilização de serviços de mensagens encriptadas e do
aumento das definições de privacidade
das redes sociais. Isto representa um
grande contraste com o retrato mediáti-

O presente relatório esclarece como
uma ligação à Internet omnipresente é
fundamentalmente importante para as
pessoas de 14-16 anos, bem como os
motivos deste fenómeno. Em acréscimo,
demonstra que os futuros inquilinos de
PBSA dispõem de acesso a uma ampla
gama de dispositivos com ligação à InREINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA
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co comum dos jovens como geralmente
menos preocupados do que a geração
dos seus pais em proteger a respetiva
informação online.
Esperamos que este relatório ajude
os envolvidos no desenvolvimento de
PBSA a formar um conhecimento mais
profundo sobre as necessidades e as
expetativas dos seus futuros inquilinos,
de forma a construírem edifícios que
respondam de forma adequada e a
desenvolverem estratégias de comunicação e interação em sintonia com o
respetivo público.
Jonathan Burrows
FUNDADOR E CEO
ASK4

1.00

VIDA ONLINE
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O QUE É VIDA ONLINE?
Quase metade da população mundial e 80% dos
europeus estão, agora, online. As velocidades globais
de Internet têm aumentado
ano após ano, e as velocidades médias de ligação
quase duplicaram apenas
nos últimos três anos. Para
a maioria, a ligação à Internet é um serviço básico e o
paradigma há muito mudou
de "se utilizamos a Internet" para "como utilizamos
a Internet".
Olhe à sua volta e, provavelmente,
verá uma miríade de dispositivos
com ligação Wi-Fi, possibilitando
a comunicação entre pessoas e a
comunicação entre coisas.
Esta é a vida online, uma forma de
vida dominada por e dependente de
dispositivos ligados entre si e ligados
à Internet.

COISAS, COISAS, COISAS
Na sua forma mais dominante, a
comunicação entre dispositivos com
ligação Wi-Fi inclui a transmissão de
música do seu telefone para colunas
sem fios e a transmissão de conteúdo
do tablet para um televisor inteligente.
À medida que a tecnologia avança e os
custos descem, a capacidade de controlar
o aquecimento, a iluminação ou os
eletrodomésticos do seu lar através de
uma aplicação de smartphone também
passará a ser normal.

OS ALUNOS DOS DIAS DE HOJE
Enquanto fornecedor de serviço a
disponibilizar uma ligação à Internet
a centenas de pessoas com idades
compreendidas entre os 18-24 anos,
sabemos que os alunos dos dias de
hoje são consumidores exigentes, com
a utilização da Internet profundamente
enraizada nos seus estilos de vida. Aliás,
quando não estão a dormir, estão online,
a consumir e a criar horas de conteúdo
utilizando uma média de 5 dispositivos
com ligação Wi-Fi cada.

OS ALUNOS DE 2020
Mas e os alunos de 2020? Quais são os
seus hábitos, atitudes e expetativas de
vida online? E estamos nós preparados
para estes?
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HORAS
POR
SEMANA

POR CENTO DE
TEMPO PASSADO
ONLINE A UTILIZAR

DISPOSITIVOS
MÓVEIS

SEIS
CONSUMO TOTAL DE MULTIMÉDIA

HORAS POR DIA DE UTILIZAÇÃO
DESTES DISPOSITIVOS
DISPOSITIVOS
COM LIGAÇÃO
WI-FI

HORAS POR
DIA A CONSUMIR IPTV/VOD

Os jovens de 18-24 anos dos dias de hoje. Em média/números arredondados para o número inteiro

www.ask4.
pt Dados de rastreio da ASK4 e relatório L.E.K.
mais próximo.

OS ADOLESCENTES DO
REINO UNIDO TÊM UMA
MAIOR PROBABILIDADE
DE DISPOREM DE ACESSO
A APARELHOS E SISTEMAS
DE ENTRETENIMENTO
INTELIGENTES.
1.01
IMENSIDÃO DE DISPOSITIVOS
Os adolescentes europeus dispõem de
acesso a um número extraordinário de
dispositivos com ligação Wi-Fi.
Em média, têm quase 10 dispositivos
ou sistemas inteligentes nos respetivos
lares.
Quase todos dispõem de smartphones e
a maioria tem dispositivos informáticos
(tablet, portátil, PC), geralmente nos
próprios quartos.
8

10,4 DISPOSITIVOS INTELIGENTES
POR LAR

1.02
A CAMINHO DA UNIVERSIDADE
Mais de dois terços tem consolas de jogos.
Mais de metade tem televisores
inteligentes.
E um terço tem outros aparelhos ou sistemas de entretenimento inteligentes,
como impressoras, colunas ou adaptadores de vídeo sem fios (por exemplo,
Sonos, Chromecast, Now TV).

REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

Estes números adquirem maior expressão quando analisamos apenas os
adolescentes europeus que pretendem
frequentar a universidade.
Estes jovens com 14-16 anos têm uma
média de 10,4 dispositivos ou sistemas
inteligentes nos seus lares, em comparação com 8,5 nos casos dos jovens que
não pretendem frequentar a universidade.
www.ask4.pt

Também registam uma maior probabilidade de terem acesso a aparelhos
inteligentes (16% mais provável),
adaptadores de vídeo sem fios (9%) e
sistemas de entretenimento inteligentes (8%), como impressoras sem fios,
Chromecast e colunas Sonos.

Quando saem de casa dos pais, para
alojamentos para estudantes ou para
as suas próprias casas, três quartos
dos adolescentes europeus esperam
poder utilizar os seus dispositivos para
conversarem online com os amigos e a
família, enquanto quase metade espera
conseguir:
•

•

•

•
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transmitir conteúdo a partir do seu
telefone, portátil ou tablet para um
televisor inteligente
estabelecer ligação à sua
impressora sem fios utilizando
vários dispositivos
enviar música dos respetivos
dispositivos para um sistema de
som sem fios
ligar a consola de jogos e jogar com
outros online

60%
50%
40%

A ligação sem problemas entre dispositivos está a começar a ser uma
expetativa simples, e uma característica
imponente dos adolescentes europeus
é a intensidade da emoção que sentiriam se estas expetativas não fossem
satisfeitas.
A maioria afirmou que se sentiriam
"frustrados", "isolados" e "zangados"
caso não conseguissem comunicar
online ou ligar os respetivos dispositivos
em conjunto como esperavam quando
saíram de casa dos pais.
Um em cinco afirmou que se sentiria
"inseguro" e "ansioso".
REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

Espanha

0%

Alemanha

10%

Um em cada cinco também espera
encontrar sistemas e infraestruturas
inteligentes no respetivo alojamento,
permitindo o controlo de sistemas
de iluminação, aquecimento ou de
trancagem de portas através do
smartphone.

TOTAL

30%
20%

1.03
EXPETATIVAS ONLINE
Com estilos de vida repletos de
dispositivos online chegam grandes
expetativas.

70%

Reino Unido

UMA PROPORÇÃO
SUBSTANCIALMENTE MAIS ELEVADA
DE ADOLESCENTES ESPANHÓIS
AFIRMARAM QUE SE SENTIRIAM
"ZANGADOS" EM COMPARAÇÃO COM
OS HOMÓLOGOS DO REINO UNIDO E
ALEMANHA.

COMO SE SENTIRIA SE NÃO
PUDESSE UTILIZAR OS SEUS
DISPOSITIVOS COM LIGAÇÃO À
INTERNET COMO PRETENDE?

FRUSTRADOS

PRETENDO
TRANSMITIR
CONTEÚDO A PARTIR
DO MEU TELEFONE,
PORTÁTIL OU TABLET
PARA UM TELEVISOR
INTELIGENTE

ISOLADOS

PRETENDO ENVIAR MÚSICA DOS
MEUS DISPOSITIVOS
PARA UM SISTEMA
DE SOM SEM FIOS

ZANGADOS

INSEGUROS

PRETENDO LIGAR
A MINHA CONSOLA
DE JOGOS E JOGAR
COM OUTROS
ONLINE

ANSIOSOS

PRETENDO
ESTABELECER
LIGAÇÃO À MINHA
IMPRESSORA SEM
FIOS UTILIZANDO
VÁRIOS DISPOSITIVOS

OS ADOLESCENTES DO REINO UNIDO
REAGIRIAM COM MAIOR INTENSIDADE SE
NÃO CONSEGUISSEM COMUNICAR ONLINE
NEM LIGAR OS SEUS DISPOSITIVOS COMO
ESPERADO. UM TERÇO DOS ADOLESCENTES
DO REINO UNIDO TAMBÉM AFIRMOU QUE SE
SENTIRIA "ANSIOSO".
www.ask4.pt

1.04
QUANDO NÃO ESTÃO A DORMIR,
ESTÃO ONLINE
A intensidade dos sentimentos estará,
provavelmente, relacionada com a quantidade de tempo que os adolescentes
europeus passam a utilizar a Internet.
Se tiverem acesso a dispositivos com
ligação sem fios, utilizam-nos... muito.
Quase todos os adolescentes inquiridos
afirmaram que utilizam smartphones, e
quase três quartos utilizam dispositivos
informáticos e televisores inteligentes,
diariamente. Em acréscimo, metade
utiliza os respetivos adaptadores de
vídeo sem fios (por exemplo, Chromecast, Now TV), sistemas de entretenimento inteligentes (por exemplo, Sonos,
Amazon Echo), sistemas de controlo
doméstico (por exemplo, iluminação
controlada por dispositivo) e tecnologia vestível (por exemplo, FitBit, Apple
Watch) todos os dias.
12

1.05
A COMUNICAÇÃO IMPERA
Quando utilizam dispositivos ligados
à Internet, os adolescentes europeus
passam a maioria do tempo a comunicar.
Num dia normal, quase três quartos
utilizam os dispositivos para falar com
amigos, navegar nas redes sociais e
comunicar através de aplicações de
mensagens, como o WhatsApp.
Aliás, um quarto dos adolescentes
utiliza o WhatsApp várias vezes
REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

www.ask4.pt

por hora, com metade a recorrer ao
WhatsApp entre uma vez por hora a
poucas vezes por dia.
O entretenimento ocupa o segundo
lugar, não muito distante do primeiro,
em relação ao tempo passado a utilizar
dispositivos com ligação à Internet,
com mais de dois terços a ouvir música,
podcasts e jogos, e com metade a ver
televisão e filmes todos os dias.

Frustrados.
Isolados.
Zangados.
1.06
ESTILOS DE VIDA ONLINE
Quando se combina o acesso dos
adolescentes a dispositivos, o tempo
passado a utilizá-los e as prioridades
de utilização, é fácil imaginar que
um adolescente sem Internet fique
rapidamente "frustrado", "isolado"
e "zangado". A exposição precoce a
entretenimento, a aparelhos e sistemas
de controlo doméstico inteligentes
(como Sonos, Chromecast, Hive e
Amazon Echo) também resulta em
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expetativas elevadas sobre o tipo de
estilos de vida online que se imaginam
a ter quando saírem do "ninho".
Para os alunos de 2020, a utilização
da Internet está mais profundamente
enraizada nos seus estilos de vida.
A utilização da Internet é a base sobre
a qual os seus estilos de vida são
construídos.

REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA
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O Facebook foi lançado
no ano em que os nossos
inquiridos mais novos celebraram os seus primeiros
aniversários.
A plataforma de rede social apareceu
pela primeira vez em 2004. Seguiu-se
o WhatsApp em 2009, o Instagram
em 2010 e o Snapchat em 2011. Os
adolescentes europeus dos dias de hoje
cresceram num mundo em que a comunicação digital é dominante e diversa.

2.00

PRIVACIDADE

16

REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

Seria justo presumir que tamanha familiaridade com meios de comunicação
digital pudesse originar uma determinada quantidade de complacência nos
adolescentes em relação à respetiva
pegada digital.
Na realidade, o que ocorre é bastante o
oposto.
Os adolescentes europeus estão bastante informados sobre os riscos de privacidade e sobre as possíveis medidas
para se protegerem.

www.ask4.com

Bloquearam pedidos
de amizade de
desconhecidos
Evitaram dar
informações pessoais
Evitaram clicar
numa ligação web
desconhecida
Aumentaram as
definições de
privacidade
Alteraram a palavrapasse regularmente
Evitaram utilizar a
localização exata
0%

2.01
ESTOU PREOCUPADO?
Dois terços dos adolescentes europeus
afirmam estar preocupados com a sua
privacidade quando utilizam dispositivos ligados à Internet. Este número aumenta para quase três quartos quando
olhamos para apenas os adolescentes
que pretendem frequentar a universidade.
Quase três quartos estão preocupados
com a possibilidade de piratas informáticos acederem às suas informações
pessoais e preferem que os seus detalhes pessoais não estejam visíveis nas
redes sociais.
Mais de metade pensam que podem ser
localizados com demasiada facilidade,
quando utilizam os respetivos dispositivos, e que estarão disponíveis demasiadas informações a seu respeito online à
medida que ficam mais velhos.
18

Preocupados
com a sua
privacidade
quando
utilizam
dispositivos
com ligação
à Internet

Preocupados com
a possibilidade
de piratas
informáticos
acederem
às suas
informações
pessoais

10%

30%

40%

50%

60%

OS ADOLESCENTES ESPANHÓIS
DEMONSTRAM MAIS PROBABILIDADE
DE IMPLEMENTAREM VÁRIAS MEDIDAS
PARA PROTEGEREM AS RESPETIVAS
IDENTIDADES ONLINE.
2.02
IDENTIDADES ONLINE
Ao que parece, a familiaridade traz
preocupações, e quase todos os adolescentes europeus adotaram medidas
para proteger a respetiva privacidade
online.
Mais de metade bloqueou pedidos de
pessoas que não conhece e/ou evitou
partilhar informações pessoais sobre si
mesmo.
Mais de um terço aumentou as respetivas definições de privacidade, alterou
regularmente as palavras-passe das

REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

20%
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contas e evitou a própria georreferenciação em plataformas sociais.
Um em cada cinco também eliminou
contas em redes sociais, utilizou informações pessoais falsas (como nome e
data de nascimento) e eliminou amigos
devido às preocupações com privacidade.
Aliás, apenas 8% dos adolescentes
afirmou não ter implementado medidas
ativas para proteger as respetivas informações pessoais e identidades online.

O

WHATSAPP É MAIS
POPULAR NA ESPANHA E NA
ALEMANHA, COM 9 EM CADA 10
ADOLESCENTES A UTILIZÁ-LO
DIARIAMENTE, EM COMPARAÇÃO
COM METADE NO CASO DOS
PARTICIPANTES DO REINO UNIDO.

OS ADOLESCENTES ESPANHÓIS
TÊM MAIOR PROBABILIDADE DE
TEREM TRÊS OU MAIS IDENTIDADES
ONLINE. OS ADOLESCENTES DO REINO
UNIDO TÊM MAIOR PROBABILIDADE
DE TEREM APENAS UMA.
2.03
QUEM SOU EU?
Em conjunto com o aumento de
precauções em termos de privacidade,
a probabilidade de os adolescentes
europeus terem várias identidades
online também é bastante elevada. Isto
significa a utilização de nomes, detalhes
de contacto e imagens diferentes para
diferentes perfis e contas.

capacidade de proteger informações
pessoais contra piratas informáticos.

Mais de metade admitiu ter 2 ou mais
identidades online e um quarto afirmou
ter 3 ou mais.

Contudo, a existência de mais de uma
identidade online também parece
conferir aos adolescentes europeus
uma noção de autonomia. Mais de um
terço afirmou que lhes concede mais
liberdade, enquanto um quarto afirmou
que lhes dá confiança para dizer e
fazer coisas que não poderiam fazer no
"mundo real".

Os principais motivos indicados para
a existência de várias identidades são
a capacidade de separarem diferentes
partes das suas vidas pessoais (por
exemplo, grupos de amigos) e a

O evitar do escrutínio parental foi a
preocupação menos indicada, com apenas 1 em cada 7 a afirmar que utiliza
várias identidades para ocultar informações da Mãe e do Pai.

20
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QUASE O DOBRO DOS
ADOLESCENTES DO REINO
UNIDO UTILIZAM O SNAPCHAT,
EM COMPARAÇÃO COM OS
HOMÓLOGOS ESPANHÓIS E
ALEMÃES.

2.04
LONGE DA VISTA
Os adolescentes europeus também
mostram um conhecimento ativo das
vantagens de serviços de mensagens
encriptadas. Os serviços de mensagens
que se enquadram nesta categoria
incluem WhatsApp, Facebook
Messenger, Instagram e Snapchat.
O mais popular é o WhatsApp, utilizado
diariamente por três quartos de
adolescentes europeus. Cerca de metade
utiliza o Instagram todos os dias, seguindose quase um terço de utilizadores de
Facebook Messenger e Snapchat.
As mensagens encriptadas não são
armazenadas pelo fornecedor do

serviço de mensagens e não podem
ser localizadas. Embora isto represente
desafios reais para os serviços de
segurança e anunciantes, quase dois
terços de adolescentes europeus
afirmam que a utilização destes
serviços lhes permite comunicar com
amigos sem se preocuparem com a
questão de outras pessoas verem o que
estão a dizer.
Cerca de um terço dos adolescentes
afirmara que as mensagens encriptadas
os protege contra piratas informáticos
e lhes confere a confiança de falarem
livremente.

2.05
A GERAÇÃO MUTÁVEL
Embora os adolescentes europeus
pareçam ser comunicadores online
incansáveis, fazem-no nos seus
próprios termos e com mais do que um
conhecimento elementar de possíveis
problemas de privacidade. Bem se
www.ask4.pt

poderão tornar na geração mutável,
criando várias personagens online para
vários propósitos, cedendo informações
pessoais genuínas apenas quando
necessário.

As atitudes dos adolescentes europeus
em termos de privacidade, e as suas
tendências mutáveis, podem representar um desafio substancial para as marcas que dependem do rasto de dados
digitais de consumidores adolescentes
e para as marcas que procuram comunicar ativamente com os seus clientes.
Um em cada cinco adolescentes europeus afirmou que a utilização de várias
identidades e de mensagens encriptadas impediu que as organizações obtivessem demasiadas informações a seu
respeito e ajudou a evitar a publicidade
orientada.
Assim, de que forma poderão as marcas
interagir com sucesso com estes adolescentes?

3.00

MARCAS
22
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OS ADOLESCENTES ALEMÃES
APRESENTAM ÍNDICES GERAIS
MENORES DE CONFIANÇA EM
EMPRESAS EM COMPARAÇÃO
COM OS SEUS HOMÓLOGOS DO
REINO UNIDO E ESPANHA.
3.01
UMA QUESTÃO DE CONFIANÇA
A interação bem-sucedida dependerá,
em última análise, da confiança.

comunicação e, em seguida, para ganhar
e manter a respetiva confiança.

Oito em cada dez adolescentes
europeus afirmaram pretender que as
marcas sejam mais transparentes sobre
a forma como armazenam informações
pessoais, e sete em cada dez afirmaram
que deixariam de utilizar o produto
de uma marca caso descobrissem
que os seus detalhes pessoais tinham
sido partilhados com terceiros sem a
respetiva autorização.

A dimensão também importa, com
quase metade dos adolescentes
europeus a afirmar que existe uma maior
probabilidade de confiarem informações
pessoais a uma empresa internacional de
maior dimensão do que a uma de menor
dimensão.

Com estes potenciais clientes, as
marcas têm de trabalhar bastante,
primeiro para os incentivar a partilhar
informações pessoais para permitir a

Os vendedores online, as universidades
e as empresas financeiras e tecnológicas
foram os que maior confiança registaram
junto dos adolescentes inquiridos,
posicionando os outros vendedores, ISP e
emissoras mais abaixo na lista.

EM QUAL, SE ALGUM, DOS SEGUINTES TIPOS DE
EMPRESAS É MAIS PROVÁVEL CONFIAR?
0%

20%

25%

30%
27%

26%

Financeiras (por exemplo, PayPal)

26%

Tecnologia (por exemplo, Apple, Microsoft)

25%

Desporto (por exemplo, Adidas, Nike)

20%

Banca (por exemplo, Barclays, HSBC)

18%

Entretenimento (por exemplo, Netflix, Spotify)

17%

Nenhuma das acima indicadas

17%

Redes sociais (por exemplo, Facebook)

14%

Alimentos e bebidas (por exemplo, McDonalds, Coca-Cola)

13%

Emissoras (por exemplo, BBC, Television Espanola, ARD)

11%

Principais retalhistas (por exemplo, Hollister)
Outros
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15%

Universidades

9%

Fornecedores de serviço de Internet (por exemplo, BT, Sky)

As novas leis sobre a proteção de dados que entram em vigor em maio de 2018
proporcionam uma maior transparência aos consumidores da UE. O Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (ou RGPD) exige que as organizações obtenham
autorização explícita dos consumidores para manter e processar os dados pessoais
destes. Também exige que as organizações clarifiquem (em linguagem simples)
como os respetivos dados serão utilizados e que disponibilizem uma forma para que
os consumidores retirem a autorização a qualquer momento. A não conformidade
poderá resultar em coimas avultadas, bem como na perda de confiança.

10%

Retalhistas online (por exemplo, Amazon)

NOVA LEGISLAÇÃO
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5%

8%
1%

3.02
RESPEITAR LIMITES
Para uma geração que adota medidas ativas para proteger a sua privacidade, evitar
a publicidade e limitar aquilo que as organizações sabem a seu respeito, as marcas
têm de adotar formas de comunicação que permitam aos adolescentes interagirem
nos seus próprios termos.

www.ask4.pt

ou à limitação da utilização dos seus
dispositivos.3
Além de utilizarem dispositivos móveis
para atividades comuns através da
Internet, como navegar na web, aceder
às redes sociais e enviar mensagens, os
adolescentes de 14-16 anos também
estão, cada vez mais, a utilizar dispositivos alternativos como televisores inteligentes, Chromecast, Sonos e impressoras sem fios, os quais dependem de
uma conectividade local sem fios para
estabelecerem ligação com e enviarem
dados entre si.

4.00

DESTAQUE: O SERVIÇO MAIS
IMPORTANTE
Em 2001, as ligações de Internet de banda larga representavam menos de 1% de todas
as ligações no Reino Unido.
Em 2006, representavam
69% e, em 2009, 90%.1 Isto
significa que os adolescentes de 14-16 anos, os quais
começaram a utilizar a Internet em paralelo com a adoção
em massa da banda larga, são
a primeira geração a nunca
ter conhecido a Internet sem
ser como um serviço sempre
ativo e rápido.
Nos últimos 16 anos, a propriedade e
utilização de dispositivos mudou drasti26

camente, de um único PC partilhado na
maioria dos lares, no início da década
de 2000, para um mundo em que os
lares contêm mais de 10 dispositivos
com ligação à Internet, onde os adolescentes de 14-16 anos têm o seu próprio
portátil, smartphone e/ou tablet, entre
uma miríade de outros dispositivos.2
A utilização dos dispositivos também
aumentou, tal como a importância do
acesso à Internet para os adolescentes
de 14-16 anos, os quais se mudarão
para vários dos edifícios de alojamento
especialmente concebidos para estudantes atualmente em fase de planeamento. Aliás, à medida que a utilização
de dispositivos móveis aumentou,
também aumentou o apego sentido
pelos utilizadores, com os adolescentes
europeus a atribuírem emoções substancialmente negativas ao impedimento
REINO UNIDO | ESPANHA | ALEMANHA

Historicamente, as redes sem fios em
edifícios de alojamento especialmente
concebidos para estudantes tiveram de
aplicar uma separação entre os dispositivos dos utilizadores, o que significa
que os dispositivos podem estabelecer
ligação à Internet, mas não entre si. Isto
foi feito por motivos bastante válidos,
foi a única forma de garantir que os
alunos no mesmo alojamento não
pudessem ver nem aceder a dispositivos de outros através da rede sem fios
partilhada do edifício, assegurando a
segurança dos residentes e salvaguardando a privacidade num ambiente com
vários inquilinos.

dispositivos sem fios funcionem sem
problemas, e atribuem uma importância substancial a isto.
A solução da ASK4 para este problema é o 4Network, o nosso serviço
exclusivo de utilização em nuvem que
disponibiliza a cada um dos residentes
em edifícios de vários inquilinos a sua
própria rede privada, tal como em casa,
permitindo que os respetivos dispositivos funcionem como suposto, enquanto
separam os residentes uns dos outros
por motivos de segurança e privacidade.
Esta investigação indica-nos a importância que o 4Network tem para os
nossos utilizadores e que, à medida que
a tecnologia evolui, também evoluem
os comportamentos e as expetativas
dos utilizadores. Na ASK4, trabalhamos
todos os dias para compreender as
necessidades dos nossos utilizadores e
para impulsionar a inovação técnica e
de serviços a fornecer aos nossos clientes. Se tiver um projeto de alojamento
especialmente concebido para estudantes, contacte-nos, pois teremos todo o
prazer em debater a questão consigo.

Contudo, a limitação que esta medida
acarreta significa que os próprios dispositivos que os alunos atuais e futuros
consideram cada vez mais como essenciais, e que dependem de uma conectividade sem fios local, não funcionam.
Tal como esta investigação nos diz,
não é uma situação aceitável, pois os
alunos de 2020 esperam que os seus

1Relatórios sobre ligação à Internet
do Instituto Nacional de Estatística do
Reino Unido
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Jonathan Burrows
Fundador e CEO
ASK4

2 Consulte 1.00 Vida online
3 Consulte 1.03 Expetativas online
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PERGUNTÁMOS AOS NOSSOS CLIENTES O MOTIVO DE
CONSIDERAREM O 4NETWORK TÃO IMPORTANTE
O 4Network é uma parte única da infraestrutura de rede da ASK4. Permite que os
utilizadores de um serviço de Internet gerido em edifícios com vários inquilinos
criem as suas próprias redes privadas. Isto significa que os utilizadores podem ligar
os seus dispositivos sem fios de uma forma segura e privada através da infraestrutura partilhada do edifício, tal como fazem em casa.

"O 4Network permite-me controlar
o meu televisor inteligente com o
meu smartphone e enviar dados do
meu computador portátil para o meu
smartphone."

"O 4Network significa que posso
transmitir filmes a partir do meu
Chromecast. Seria um incómodo se não
pudesse ligar os meus dispositivos entre
si."

JACOB, SHEFFIELD, ESTUDANTE DE DESIGN
DO PRODUTO

LIAM, BELFAST, UNIVERSIDADE DE ULSTER

"O 4Network permite a ligação perfeita
dos dispositivos entre si, tal como se
estivesse em casa. Seria um passo atrás
se não pudesse ligar os meus dispositivos
entre si."

"O 4Network permite-me manter a
conectividade entre vários dispositivos
sem problemas. Imprimo documentos
e fotografias através de uma ligação
sem fios a partir do meu smartphone
ou do meu computador portátil. Sem o
4Network, não seria possível."

ANIRUDH, EDIMBURGO, ESTUDANTE DE
CIÊNCIA INFORMÁTICA

ANAND, LONDRES, ESTUDANTE DE
ENGENHARIA ELETRÓNICA

REINO UNIDO | IRLANDA | ALEMANHA | ESPANHA | PORTUGAL | POLÓNIA
www.ask4.pt

5.00

A QUESTÃO
DA
VELOCIDADE
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26%

DE AUMENTO

EM MÉDIA, AS VELOCIDADES DE
LIGAÇÃO NO REINO UNIDO E EM
ESPANHA SÃO 23% MAIS RÁPIDAS DO
QUE NA ALEMANHA.
As velocidades globais de Internet praticamente duplicaram nos últimos três anos.
Considerando apenas o ano passado, as velocidades médias de ligação no Reino
Unido, Espanha e Alemanha aumentaram em 26%.1 No setor de alojamento especialmente concebido para estudantes do Reino Unido, as velocidades de ligação
registaram um aumento de dez vezes nos anos recentes, com a maioria dos utilizadores ligados através da ASK4 a desfrutarem de velocidades base de 100 Mb/s,
tendo alguns acesso a velocidades premium de 1 Gb/s.2
Por isso, quando é que a velocidade rápida é suficiente?
Média de velocidades máximas de ligação no 1.º trimestre de 2017 (Mbps) – 1.º
trimestre de 2016 entre parêntesis3
Reino Unido

76,1 (61)

25% de aumento no 1.º trimestre de 2016

Espanha

84,8 (64,7)

30% de aumento

Alemanha

65,6 (53,9)

22% de aumento

Média dos países

75,5 (59,8)

26% de aumento

1 Relatórios sobre o estado da Internet 2016-2017 da Akamai
2 Alguns utilizadores ligados através da ASK4 também têm acesso a velocidades base e atualizadas de 200 Mb/s, 250 Mb/s e 300 Mb/s.
3 Relatórios sobre o estado da Internet 2016-2017 da Akamai
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A capacidade de igualar as velocidades de ligação no
mundo real às velocidades anunciadas é um motivo
pelo qual um serviço de Internet gerido é fundamental
num edifício com vários inquilinos. Aqui, é necessário
um planeamento meticuloso de Wi-Fi, com base numa
compreensão detalhada da disposição e construção do
edifício, para mitigar o impacto dos fatores ambientais e
para fornecer um serviço sem fios rápido e fiável a todos
os utilizadores.
5.01
COMPREENDER A VELOCIDADE
Os fornecedores de serviço de
Internet (ISP) competem há anos
para disponibilizar as ligações de
Internet mais rápidas possíveis aos
consumidores residenciais. Desde o
acesso através de linhas telefónicas
até linhas dedicadas de cabo e fibra, os
consumidores viram as velocidades de
ligação de banda larga com e sem fios
disparar. Mas as velocidades anunciadas
que um ISP é capaz de fornecer é
apenas parte da história quando
consideramos as velocidades de que os
utilizadores dispõem no mundo real.
Também é necessário considerar
as limitações dos dispositivos dos
utilizadores e a qualidade das
respetivas ligações sem fios.
Por exemplo, um portátil terá,
geralmente, uma placa sem fios e uma
antena potente e de alto desempenho,
permitindo atingir velocidades de
ligação sem fios mais rápidas do que
um smartphone, um dispositivo limitado
em tamanho e em componentes para

www.ask4.pt

ser eficiente em termos energéticos.
Os dispositivos mais recentes também
suportarão, normalmente, os padrões
sem fios mais recentes 802.11.ac/5
GHz, enquanto os dispositivos mais
antigos poderão apenas suportar
802.11a/b/g/n/2,4 GHz.
Em acréscimo, a intensidade do sinal
sem fios disponível para um dispositivo
poderá ser afetada por vários fatores
ambientais. Por exemplo, a intensidade
do sinal de um ponto de acesso sem
fios (ou router) é reduzida à medida que
atravessa paredes, portas, tetos e mobiliário, bem como outros dispositivos
elétricos (como televisores, micro-ondas, impressoras), e as outras redes sem
fios da concorrência também poderão
provocar interferência no sinal.
Na realidade, isto significa que,
independentemente da velocidade
de ligação anunciada, as velocidades
de ligação no mundo real que os
dispositivos podem atingir e os
utilizadores aproveitar variam sempre.

34% para fiabilidade
23% para o sinal
na sua casa
16% para o acesso
a conteúdo sem
colocação na memória intermédia ou
atrasos

21% para velocidade
6% para acesso a
suporte técnico 24
horas por dia, 7 dias
por semana

5.02
VELOCIDADE VS. FIABILIDADE
À medida que as velocidades de ligação
continuam a aumentar, a preocupação
dos utilizadores com a velocidade
diminui.
Quando perguntámos aos utilizadores
atuais da ASK4 aquilo que mais
importante consideravam na sua
ligação à Internet, 41% respondeu
"fiabilidade". Apenas 19%
responderam "velocidade". Fizemos
a mesma pergunta aos nossos
adolescentes europeus. Trinta e

OS ADOLESCENTES
DO REINO UNIDO SÃO OS
MENOS PREOCUPADOS COM
A VELOCIDADE, COM APENAS
16% A RESPONDEREM
QUE ERA O FATOR MAIS
IMPORTANTE.

34

quatro por cento responderam que a
fiabilidade era o mais importante na
sua ligação à Internet. Vinte e três por
cento responderam que era o sinal na
sua casa e apenas 21% responderam
"velocidade".
No geral, quase três quartos dos adolescentes europeus responderam que os
fatores relacionados com a consistência e a qualidade da respetiva ligação
eram mais importantes do que ter uma
ligação mais rápida.

OS ADOLESCENTES
DE ESPANHA SÃO OS MAIS
PREOCUPADOS COM A
VELOCIDADE, COM 26% A
RESPONDEREM QUE ERA O
FATOR MAIS IMPORTANTE.

OS ADOLESCENTES
DA ALEMANHA SÃO OS
MAIS PREOCUPADOS COM
A FIABILIDADE, COM QUASE
METADE A RESPONDEREM
QUE ERA O FATOR MAIS
IMPORTANTE.
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5.03
ACESSO A CONTEÚDOS
É fácil entender o motivo de a
fiabilidade ser tão importante para
alunos e adolescentes quando se tem
em consideração o tempo que estes
passam online e o tipo de conteúdo que
consomem.
Os alunos dos dias de hoje veem 2,6
vezes mais de IPTV e Video on Demand
(VoD) do que as gerações anteriores
(uma tendência em desenvolvimento
rápido) e dispõem de mais assinaturas
de IPTV/VoD, para serviços como Netflix,
Amazon Prime e NOW TV, do que
qualquer outro grupo.
Para os utilizadores que acedem a estes
serviços, a diferença entre uma boa
experiência e uma má experiência de

visualização não é apenas a velocidade
da ligação à Internet disponível, mas
também a fiabilidade de tal ligação,
bem como a velocidade a que é
possível aceder ao conteúdo.
Este é o motivo pelo qual a rede ASK4
foi concebida para refletir as exigências
e preferências de conteúdo dos
utilizadores, com caches de conteúdo
para os principais fornecedores de
conteúdo, como Netflix, Amazon
e Google, e ligações privadas com
fornecedores como o Facebook, para
garantir que os utilizadores podem
aceder ao conteúdo que consideram
mais importante com maior rapidez e
consistência, através de uma ligação
fiável e robusta.

5.04
VELOCIDADE SUFICIENTE
Embora as velocidades de ligação à
Internet sofram sempre o impacto de
vários fatores técnicos e ambientais,
as perceções da velocidade estão
a mudar. Para a grande maioria dos
alunos e adolescentes dos dias de
hoje, as velocidades "ultrarrápidas"
que lhes permitem aceder ao conteúdo
pretendido, são agora rápidas o
suficiente. O que realmente importa
www.ask4.pt

é a fiabilidade de uma ligação, a qual
permite aos utilizadores fazerem o
que pretendem online de um modo
rápido e ideal. À medida que os
requisitos da largura de banda dos
serviços de conteúdo vão aumentando,
os proprietários dos edifícios têm de
garantir que os serviços de Internet a
que os respetivos inquilinos acedem
continuam a cumprir esta promessa.

Seguem-se cinco características destacadas dos futuros
residentes de alojamento europeu para estudantes.

1

A PROPRIEDADE E A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONTINUARÃO A AUMENTAR.

Os adolescentes europeus têm uma média de quase 10 dispositivos e sistemas
inteligentes sem fios ligados nas suas casas. E usam-nos... bastante. Quase todos
utilizam smartphones diariamente, e quase três quartos utilizam dispositivos
informáticos e utilizam televisores inteligentes todos os dias. Metade dos
adolescentes europeus utiliza dispositivos inteligentes como Chromecast, Now TV,
Sonos, Amazon Echo e outros sistemas de controlo doméstico todos os dias.

2

A LIGAÇÃO SEM PROBLEMAS ENTRE DISPOSITIVOS É UMA
EXPETATIVA E NÃO UM DESEJO.

Mais de dois terços dos adolescentes europeus que pretendem frequentar a
universidade consideram "irritante" não conseguirem ligar os seus dispositivos
entre si através de Wi-Fi (por exemplo, computador portátil à impressora, telemóvel
às colunas). Este grupo espera ter, em qualquer alojamento futuro, o mesmo tipo de
conectividade entre dispositivos que tomam por certo na casa dos pais.

3

PODE ESPERAR UMA REAÇÃO GRAVE, POR PARTE DE
ADOLESCENTES, A QUALQUER PERDA DE CONECTIVIDADE.

Muitos adolescentes europeus afirmaram que se sentiriam "frustrados", "isolados"
e "zangados" caso não conseguissem comunicar online ou ligar os respetivos
dispositivos entre si como fariam em casa. Um em cinco afirmou que se sentiria
"inseguro" e "ansioso".

6.00

PONTOS
PRINCIPAIS

4

A PRIVACIDADE É IMPORTANTE E OS ADOLESCENTES DE 14-16
ANOS ADOTARÃO MEDIDAS PARA A PROTEGER.

Dois terços afirmaram que se preocupam com a sua privacidade quando utilizam
dispositivos ligados à Internet e mais de metade pensa que existirá demasiada
informação a seu respeito online à medida que ficam mais velhos. Quase todos
tomaram medidas para proteger a respetiva privacidade online, incluindo bloquear
pedidos de amizade, alterar definições de privacidade e evitar a partilha de
informações pessoais.

5

A FIABILIDADE É MAIS IMPORTANTE DO QUE A VELOCIDADE.

Quase três quartos dos adolescentes europeus responderam que os fatores
relacionados com a consistência e a qualidade da respetiva ligação à Internet
eram mais importantes do que ter a ligação mais rápida possível. O que realmente
importa para este grupo é ter um serviço fiável que lhes permita fazer o que
pretendem online, de forma rápida e sem problemas.
36
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7.00

SOBRE ESTE RELATÓRIO
AS ESTATÍSTICAS

RED BRICK RESEARCH

GLOSSÁRIO

Todas as estatísticas foram retiradas do
inquérito Vida online da ASK4, realizado
pela Red Brick Research, na primavera
de 2017 (salvo indicado em contrário).
O inquérito foi realizado com 3067
adolescentes, com idades compreendidas entre os 14-16 anos, em todas
as regiões do Reino Unido, Alemanha
e Espanha. Foram inquiridos pouco
mais de mil adolescentes em cada país,
estando igualmente representados cada
idade e sexo. Este relatório e as tabelas
de dados fonte podem ser consultados
em ask4.com/connectedliving.

O inquérito solicitado pela ASK4 foi
realizado pela Red Brick Research.
Fundada em 2007, a Red Brick tornouse numa das agências de pesquisa de
mercado de maior renome e numa das
mais procuradas, especializada em
jovens e alunos. Os clientes incluem
nomes consagrados nos setores
financeiro, tecnológico e de cuidados
de saúde, bem como mais de 100
universidades e fornecedores de
alojamento para estudantes. A Red Brick
também é responsável pela Pesquisa
de Alojamento Estudantil Nacional, um
inquérito reconhecido pela indústria
que classifica os níveis de satisfação de
milhares de estudantes no Reino Unido,
todos os anos.

Algumas notas sobre os termos utilizados neste relatório.
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Adolescentes europeus
– refere-se ao número
total de inquiridos do
Reino Unido, Alemanha e
Espanha (3067).

www.ask4.pt

Adolescentes europeus
que pretendem
frequentar a
universidade – referese aos inquiridos que
indicaram estar a planear
ou terem a probabilidade
de frequentarem a
universidade (2067).

Estatísticas específicas
do país – está
relacionado com
o número total de
inquiridos do país
indicado. Reino Unido:
1024, Alemanha: 1023,
Espanha: 1020

8,00

SOBRE A
ASK4
A ASK4 é um fornecedor
galardoado de soluções de
Internet de alta velocidade
e serviços de dados geridos
para alojamento com vários
inquilinos.
A ASK4 efetua parcerias com universidades, fornecedores de alojamentos
académicos do setor privado, promotores de residenciais privadas destinadas ao arrendamento e empresas. Os
40

serviços incluem Wi-Fi de banda larga
ultrarrápida e com abrangência total
do local, suporte técnico multilingue
24/7/365 e telefonia VoIP, além de uma
gama de redes de infraestrutura para
possibilitar serviços no edifício, como
IP-CCTV e controlo do acesso da porta.
Atualmente, estamos presentes no Reino Unido, Irlanda, Espanha, Alemanha,
Polónia e Portugal, onde fornecemos
serviços a mais de 150000 utilizadores
em mais de 400 locais.
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ENTRE EM CONTACTO
Esperamos que este relatório lhe seja útil.
t: +44 (0) 114 303 3200
e: connectedliving@ask4.com
w: ask4.com/connectedliving
O presente relatório encontra-se protegido por direitos de autor
da ASK4 Ltd. Não poderá proceder à cópia, total ou parcial, mas
pode mencionar estatísticas e citações com referência: Vida
online 2017, ASK4 Ltd.

