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RESUMO 

 

Espera-se que o número de pessoas com mais de 60 anos represente um quinto da população 

mundial, atingindo 2 bilhões de pessoas em 2050. A tecnologia pode ser um elemento 

essencial para contribuir para um processo equilibrado de velhice, especialmente se levarmos 

em consideração que o número de sobreviventes em uma geração está crescendo, mas essas 

gerações são mais prováveis, do que no passado, a viverem separadas. É importante entender 

se a adoção de tecnologias como os Assistentes Virtuais, habilitados por inteligência artificial 

(IA), pode melhorar a qualidade de vida da população idosa. Assistentes Virtuais (por 

exemplo, Alexa da Amazon, Assistente pessoal do Google, Siri da Apple e Cortana da 

Microsoft) são tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) altamente complexas e 

avançadas. Indivíduos podem usar Assistentes Virtuais para realizar tarefas pessoais básicas, 

bem como para recursos mais avançados. Atualmente, existem muitas discussões sobre riscos, 

desafios e a visão de futuro associada à proliferação da IA por meio de Assistentes Virtuais, 

porém poucos estudos que direcionem essa visão para o uso de Assistentes Virtuais para um 

público da terceira idade. Este estudo mapeou os riscos e benefícios percebidos pelos 

familiares de pessoas da terceira idade no uso de Assistentes Virtuais Inteligentes, concluindo 

que a percepção dos benefícios é maior do que a dos riscos. O entendimento da percepção dos 

familiares de pessoas da terceira idade é bastante relevante, pois são estas as pessoas que 

muitas vezes decidem ou influenciam o uso de uma tecnologia pelo seu familiar. Com a 

aplicação da pesquisa foi possível notar que o uso de Assistentes Virtuais pelos entrevistados 

é alto, sendo Alexa, da Amazon, a Siri da Apple e o assistente pessoal do Google os mais 

mencionados. Por outro lado, o cenário foi bastante diferente quanto ao uso pelos familiares 

dos respondentes. O principal benefício mencionado no uso de Assistentes Virtuais foi 

praticidade e o principal risco, a preocupação com o roubo de senhas. O trabalho trouxe 

também alguns importantes insights sobre como os Assistentes Virtuais são mais utilizados, 

além de elementos que impedem o uso.  

 
 
Palavras-chave: Idoso; Inteligência Artificial; Assistentes Virtuais. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The number of people over 60 is expected to represent one-fifth of the world's population, 

reaching 2 billion people in 2050. Technology can be an essential element to contribute to a 

balanced aging process, especially if we consider that the number of survivors in a generation 

is growing, but those generations are more likely, than in the past, to live apart. It is important 

to understand whether the adoption of technologies such as Virtual Assistants, enabled by 

artificial intelligence (AI), can improve the quality of life of the elderly population. Virtual 

Assistants (eg, Alexa from Amazon, Personal Assistant from Google, Siri from Apple, and 

Cortana from Microsoft) are highly complex and advanced artificial intelligence (AI) based 

technologies. Individuals can use Virtual Assistants to perform basic personal tasks as well as 

for more advanced features. Currently, there are many discussions about the risks, challenges 

and the vision of the future associated with the proliferation of AI through Virtual Assistants, 

but few studies that direct this vision towards the use of Virtual Assistants for an elderly 

population. This study mapped the risks and benefits perceived by family members of elderly 

people in the use of Intelligent Virtual Assistants, concluding that the perception of benefits is 

greater than that of risks. Understanding the perception of family members of elderly people 

is quite relevant, as these are the people who often decide or influence the use of a technology 

by their family member. With the survey, it was possible to notice that the use of Virtual 

Assistants by respondents is high, with Alexa from Amazon, Siri from Apple and Google's 

personal assistant receiving higher mentions. On the other hand, the scenario was quite 

different in terms of use by respondents' relatives. The main benefit mentioned in using 

Virtual Assistants was practicality and the main risk, the concern about password theft. The 

work also brought some important insights into how Virtual Assistants are most used and 

some elements that prevent their use.  

 

Keywords: Elderly; Artificial Intelligence; Virtual Assistants. 

 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - WHO Mortality Database. 2019 ............................................................................. 16 

Figura 2 - Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence. 2019. ............................................. 20 
Figura 3 - Uma estrutura de pesquisa – a interconexão de perspectivas, desenhos e métodos de 
pesquisa .................................................................................................................................... 25 
Figura 4 - Tipos de Amostragem ............................................................................................. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Abordagens qualitativas, quantitativas e de métodos mistos ................................. 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Principais benefícios no uso dos Assistentes Virtuais ............................................ 23 
Tabela 2 - Riscos no uso de Assistentes Virtuais ..................................................................... 23 
Tabela 3 - Caracterização da Amostra de Pesquisa .................................................................. 33 
Tabela 4 - Uso de Assistentes virtuais pelo respondente ......................................................... 34 
Tabela 5 - Grau de parentesco com o familiar ......................................................................... 35 
Tabela 6 - Dados ...................................................................................................................... 36 
Tabela 7 - Respondente e familiar vivem na mesma cidade .................................................... 37 
Tabela 8 - Uso de Assistentes Virtuais pelo familiar ............................................................... 38 
Tabela 9 - Não uso de Assistentes Virtuais pelo familiar ........................................................ 39 
Tabela 10 - Principais usos dos Assistentes Virtuais ............................................................... 40 
Tabela 11 - Benefícios .............................................................................................................. 41 
Tabela 12 - Riscos .................................................................................................................... 43 
Tabela 13 - Benefícios no uso de Assistente Virtual superam os riscos .................................. 45 
Tabela 14 - Comentários adicionais ......................................................................................... 45 
 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................................... 15 

2.1 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL ................................................................ 15 

2.2 A QUESTÃO DA INCLUSÃO DIGITAL .................................................................... 17 

2.3 O uso da tecnologia proporcionando uma melhor qualidade de vida ............................ 18 

2.3.1 A Inteligência Artificial .......................................................................................... 18 

2.3.2 Os Assistentes Virtuais ........................................................................................... 21 

2.4 BENEFÍCIOS E RISCOS DOS ASSISTENTES VIRTUAIS ....................................... 21 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA .................................................................................... 24 

3.1 Método de PESQUISA SELECIONADO ..................................................................... 24 

3.2 Questionário utilizado para a pesquisa ........................................................................... 28 

3.3 PROCESSOS de coleta de dados ................................................................................... 30 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA ............................................................ 32 

4.1 Sobre os respondentes .................................................................................................... 32 

4.2 Sobre os familiares dos respondentes ............................................................................ 36 

4.3 Sobre o uso de Assistentes Virtuais ............................................................................... 37 

4.4 Sobre os benefícios dos Assistentes Virtuais ................................................................. 40 

4.5 Sobre os riscos dos Assistentes Virtuais ........................................................................ 43 

4.6 Sobre os benefícios versus os riscos dos Assistentes Virtuais ....................................... 44 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................... 47 

6. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS ............................................................................................ 49 

7. CONCLUSÕES .................................................................................................................. 50 

8 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS .......................................... 52 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 53 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA PESQUISA ............................. 56 

Pesquisa Teste ...................................................................................................................... 56 

Pesquisa em português ......................................................................................................... 62 

Pesquisa em inglês ............................................................................................................... 69 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

 

O número de pessoas com mais de 60 anos deve representar um quinto da população 

mundial, alcançando 2 bilhões de pessoas em 2050, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Hoje, 125 milhões de pessoas estão com 80 anos ou mais. Até 2025 teremos 120 

milhões morando sozinha na China e 434 milhões nesta idade em outras partes do mundo. Em 

2050, 80% desta população idosa morará em países de baixa ou média renda. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018) 

Já de acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil apresentava a 

quinta maior população idosa do mundo. O instituto aponta ainda que em 2030, o número de 

idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos. (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 

2018) 

Em 2000 a população idosa com mais de 60 anos era de 14,5 milhões de pessoas, um 

aumento de 35,5% ante os 10,7 milhões em 1991. Hoje, este número ultrapassa os 29 milhões 

e a expectativa é que, até 2060, este número suba para 73 milhões com 60 anos ou mais, o que 

representa um aumento de 160%. A população brasileira com 65 anos de idade ou mais 

cresceu 26% entre 2012 e 2018, ao passo que a população de até 13 anos mostrou recuou de 

6%, mostram dados da pesquisa "Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 

2018". (IBGE, 2018) 

A oportunidade de viver mais traz também muitos benefícios para as pessoas idosas, 

suas famílias e a sociedade em geral, pois anos a mais oferecem oportunidades de busca por 

novas atividades ou até uma nova carreira. Por outro lado, a extensão dessas oportunidades e 

contribuições depende muito de fatores como saúde, equilíbrio emocional e cuidados 

redobrados. Tecnologias que envolvem o uso de Inteligência Artificial (IA), como por 

exemplo, os Assistentes Virtuais, podem contribuir com um processo de velhice equilibrado, 

principalmente se consideramos que apesar do número de sobreviventes em uma geração 

estarem crescendo, segundo a PNAD/IBGE é comum que estas gerações, mais do que no 

passado, vivam separadas. (PNAD IBGE, 2018) 

A ABEP – Associação Brasileira de Estudos Populacionais (data) destaca: 

 
Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas em 130 países 
aponta que, com o envelhecimento populacional, houve também o 
crescimento dos domicílios unipessoais para a população de 60 anos ou mais 
(United Nations [UM], 2005) e que cerca de uma em cada sete pessoas 
idosas (90 milhões) vive sozinha e que aproximadamente dois terços dessas 
pessoas são do sexo feminino.  
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Quando falamos de Inteligência Artificial, suas origens remontam a centenas de anos, 

muito antes de as empresas intituladas como as Novas Titãs da IA (conhecidas como Big 

Nine) desenvolverem agentes de IA chamados Siri, Alexa e seu homólogo chinês Tian Mão. 

Descrever a IA em termos práticos não é nada fácil, em virtude dela representar muitas coisas, 

embora seja um campo que continue a crescer. (WEBB, 2020) 

Em sua forma mais elementar, a Inteligência Artificial é um sistema que toma decisões 

autônomas. As tarefas de AI executam ações repetidas ou simulam a inteligência humana, 

como reconhecer sons e objetos, resolver problemas, compreender a linguagem ou usar a 

estratégia para atingir objetivos. (WEBB, 2020) 

Segundo o Hype Cycle for Natural Language Technologies, 2020 do Gartner, os 

Assistentes Virtuais mais amplamente conhecidos hoje são voltados para o consumidor e 

usam predominantemente interfaces de conversação. Isso inclui Siri da Apple, Google 

Assistant, Microsoft's Cortana e Amazon's Alexa. Os telefones celulares continuam a ser a 

plataforma dominante para VPAs (Virtual Personal Assistants) embora dispositivos como 

Alexa da Amazon e Google Home, ampliaram o uso de VAs e voz. (GARTNER, 2020) 

Diante dos números dos números de envelhecimento populacional, é importante 

pensar formas de utilizar a tecnologia para incluir e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

com mais de 60 anos, fator este agravado com a pandemia do COVID-19 já que a 

Organização Mundial da Saúde salienta que embora todas as faixas etárias corram o risco de 

contrair COVID-19, as pessoas idosas correm um risco significativo de desenvolver doenças 

graves se contraírem a doença devido a alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento 

e possíveis condições de saúde subjacentes. Tecnologias de Inteligência Artificial (IA) como 

Assistentes Virtuais, que antes poderiam ser consideradas só como uma ferramenta para 

melhorar a vida dessas pessoas, tornam-se ainda mais relevante para que elas possam se 

comunicar com suas famílias, amigos, sigam trabalhando e possam sentir-se incluídas em uma 

sociedade, evitando até mesmo quadros de depressão.  

Tomando como premissa que a Inteligência Artificial por meio do uso de Assistentes 

Virtuais pode melhorar a qualidade de vida da população da terceira idade, o estudo teve 

como objetivo mapear por meio de pesquisa quantitativa com a aplicação de um questionário, 

a percepção dos familiares de pessoas da terceira idade quanto aos benefícios e riscos no uso 

de Assistentes Virtuais para responder a pergunta de pesquisa: “Na perspectiva de familiares 

de idosos, quais são os principais benefícios e riscos percebidos no uso de Assistentes 

Virtuais?” 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo está dividido em quatro seções: (1) o envelhecimento populacional; (2) a 

questão da inclusão digital; (3) o uso da tecnologia proporcionando uma melhor qualidade de 

vida; (4) benefícios e riscos do uso de Assistentes Virtuais. 

 

2.1 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), considerando países em 

desenvolvimento, o idoso é aquele individuo com 60 anos de idade ou mais. Já nos países 

desenvolvidos uma pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos de idade. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018) 

O Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da 

Saúde lançou em 2017 o relatório “10 Priorities towards a decade of healthy ageing”, nele a 

OMS destaca que as populações em todo o mundo estão envelhecendo rapidamente e essa 

transição demográfica terá impacto em quase todos os aspectos da sociedade. Neste cenário, a 

saúde é essencial para a experiência de envelhecer e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, promete uma estratégia global e um plano de ação sobre envelhecimento e saúde 

adotados pelos Estados Membros da OMS em 2016 como forma de garantir uma resposta 

global ao envelhecimento da população. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019) 

A estratégia está baseada no novo conceito da OMS sobre envelhecimento saudável, 

descrita no relatório mundial sobre envelhecimento e saúde de 2015. Ao invés do foco estar 

na ausência de doença, considera a perspectiva da capacidade funcional, propondo 4 anos de 

trabalho para preparar o mundo para uma Década do Envelhecimento Saudável - de 2020 a 

2030. 

Conforme aprontado na figura 1 abaixo, o “The WHO Mortality Database” é uma 

compilação de dados de mortalidade relatados anualmente pelos Estados-Membros a partir 

dos seus sistemas de registro civil. Nele, ao acessarmos os números do Brasil, fica bastante 

nítido no gráfico de população que o número de nascimentos, considerando age 0-4 cai de 

1980 até 2020, enquanto o número de pessoas com mais de 65 anos, cresce. Considerando o 

ano de 2017, podemos notar também uma quantidade de mulheres em número maior que o de 

homens com 75 anos ou mais e que as doenças que mais afetam a velhice são câncer e 

doenças cardiovasculares. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019) 
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Figura 1 - WHO Mortality Database. 2019 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019. 

 

O Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2015), aponta que o ritmo de envelhecimento da população é muito mais rápido 

que no passado, a estimativa de vida de uma criança nascida no Brasil ou em Mianmar, por 

exemplo, aumentou 20 anos com relação a uma criança nascida há 50 anos. O relatório 

sinaliza ainda que na República Islâmica do Irã, em 35 anos, a taxa de pessoas acima de 60 

anos, passará de 1 a 10 em 2015 para 1 a cada 3.  

O relatório destaca ainda: “Uma vida mais longa é um recurso incrivelmente valioso”. 

Proporciona a oportunidade de repensar não apenas no que a idade avançada pode ser, mas 

como todas as nossas vidas podem se desdobrar. Por exemplo, em muitas partes do mundo, o 

curso da vida é atualmente enquadrado em torno de um conjunto rígido de fases: infância, 

fase de estudos, um período definido de trabalho e, em seguida, aposentadoria.  

A partir dessa perspectiva, frequentemente se assume que os anos extras são os 

simplesmente adicionados ao fim da vida e permitem uma aposentadoria mais longa. 

Entretanto, quanto mais pessoas chegam a idades mais avançadas, há evidências de que 

muitas estão repensando este enquadramento rígido de suas vidas. Em vez de passar anos 

extras de outras maneiras, as pessoas estão pensando em talvez estudar mais, em ter uma nova 

carreira ou buscar uma paixão há muito negligenciada. Além disso, conforme as pessoas mais 

jovens esperam viver mais tempo, elas também podem realizar planejamentos diferentes, por 

exemplo, de iniciar suas carreiras mais tarde e passar mais tempo no início da vida para criar 

uma família. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015) 
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2.2 A QUESTÃO DA INCLUSÃO DIGITAL  

 

Atualmente a população já está bastante envolvida com a TI no ambiente empresarial 

e no público, e sempre haverá diferentes níveis de utilização dessa tecnologia pelos 

indivíduos, tanto por motivos socioeconômicos como culturais. (ALBERTIN; ALBERTIN, 

2016)  

Alguns artigos publicados apontam uma importante conexão entre o envelhecimento 

populacional, um mundo mais conectado digitalmente e a importância da inclusão digital. O 

artigo Senior Citizens’ Self-Efficacy for ICT Use: The Influence of Gender, Social Influence 

and Social Support, por exemplo, comenta: “À medida que o mundo se torna mais conectado 

digitalmente e a maioria dos países tem uma expectativa de vida mais longa, é fundamental 

entender os fatores que afetam a adoção das TIC entre os idosos. Pesquisadores anteriores 

examinaram como vários fatores influenciam a adoção das TIC entre os idosos, incluindo 

idade, grau de comprometimento funcional, recursos financeiros, nível educacional etc.” 

(GUAN et al., 2018) 

O artigo Digital Inclusion for Elderly Citiziens for a Sustainable Society 

(HOLGERSSON; SODERSTROM; ROSE, 2019) aponta que em uma sociedade cada vez 

mais digitalizada, a participação se torna dependente das habilidades digitais - a capacidade 

de entender e usar as tecnologias cotidianas da Internet que nos cercam. As pessoas que têm 

dificuldade em adquirir essas habilidades correm o risco de serem excluídas digitalmente e 

um desses grupos é o idoso. Porém, caso pudessem ser mais incluídos digitalmente, os 

benefícios potenciais do aumento da inclusão digital podem ser extensos, incluindo redução 

do isolamento social, comunicação suportada pela TI com amigos e familiares, participação 

ativa em um sistema de saúde cada vez mais informatizado, independência prolongada e 

melhores habilidades cognitivas (NIEHAVES; PLATTFAUT, 2014) 

A exclusão digital de idosos é o fator que mais contribui para a má aceitação do 

serviço eletrônico público, segundo o artigo Bridging the Gap – Exploring Elderly 

Citizens’Perceptions of Digital Exclusion (HOLGERSSON; SODERSTROM, 2019). A 

situação é preocupante já que os idosos são um dos principais alvos de muitos serviços 

futuros prestados pelos governos, como os serviços de saúde on-line. Segundo as conclusões 

do artigo The Influence of Values on the Use of Citizen Services: The Elderly Perspective, 

existem três prioridades de uso que influenciam o uso de serviços aos cidadãos pela 

comunidade de idosos, são eles: segurança, interação social e voluntariado. (KHOURY, 

PURAO; DUFFY, 2018) 
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A boa notícia que o artigo Factors Impacting Seniors’ Usage of Technology fornece é 

que os relatórios indicam que a taxa de uso de tecnologia pelos idosos está aumentando 

significativamente. Essa mudança cria um novo mercado para as empresas. Os dados 

estiveram mais voltados ao uso de computadores, e mostraram que o suporte de TI e as 

diferentes tarefas, como comércio eletrônico e pesquisa, afetam significativamente o uso de 

computadores por idosos. Preocupações com satisfação e segurança também foram 

encontradas para influenciar. (MERHI; ALDIRAWI, 2019) 

 

2.3 O USO DA TECNOLOGIA PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE 

DE VIDA 

 

2.3.1 A Inteligência Artificial  

 

Inteligência Artificial pode ser definida como sistemas capazes de imitar funções 

cognitivas dos seres humanos, tendo como objetivo a resolução de problemas. A resolução de 

problemas é a capacidade de executar tarefas. O aprendizado é a capacidade dos algoritmos de 

melhorarem o seu próprio desempenho por meio da experiência. (RUSSELL & NORVIG, 

2013) 

As origens da Inteligência Artificial remontam a centenas de anos, muito antes de as 

empresas intituladas como as Novas Titãs da IA (conhecidas como Big Nine) desenvolverem 

agentes de IA chamados Siri, Alexa e seu homólogo chinês Tian Mão. Em sua forma mais 

elementar, a Inteligência Artificial é um sistema que toma decisões autônomas. As tarefas de 

AI executam ações repetidas ou simulam a inteligência humana, como reconhecer sons e 

objetos, resolver problemas, compreender a linguagem ou usar a estratégia para atingir 

objetivos. (WEBB, 2020) 

A edição especial The History of Artificial Intelligence da Harvard University relata 

que na primeira metade do século 20, a ciência trouxe ao mundo o conceito de robôs 

artificialmente inteligentes. Tudo começou com o homem de lata, sem coração do Mágico de 

Oz e seguiu com uma espécie de robô humanoide que representava Maria em Metrópoles. Na 

década de 1950, já existia uma geração de cientistas, matemáticos e filósofos com o conceito 

de inteligência artificial (ou IA) culturalmente assimilado em suas mentes, entre eles Alan 

Turing que explorou a possibilidade matemática da inteligência artificial, sugerindo que os 

humanos usassem as informações disponíveis e a razão para resolver problemas e tomar 

decisões, discutindo a construção de máquinas inteligentes. Porém a falta de capacidade dos 
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computadores em apenas executar comandos e não armazená-los, pré-requisito essencial para 

inteligência e o alto custo de locação das poucas máquinas que existiam exclusivas de grandes 

universidades de prestígio e empresas de tecnologia atrasou o processo. (ANYOHA, 2017) 

No futuro, a linguagem da IA parecerá à próxima grande novidade, mas já está em 

andamento, pois as empresas a utilizam para falar com seus clientes nos dias de hoje. Em 

longo prazo, o objetivo é a inteligência geral, que é uma máquina que supera as habilidades 

cognitivas humanas em todas as tarefas, porém as questões éticas podem servir com uma forte 

barreira para que de fato isso aconteça. (ANYOHA, 2017) 

Grandes avanços em IA têm produzido aplicações práticas que estão prestes a mudar 

nossas vidas. Os usos da IA estão repletos de riscos promissores e perigos potenciais, e 

devemos nos preparar para as duas coisas. Nosso futuro com a IA será criado por nós, 

refletindo as escolhas e ações que tomamos. A revolução completa da IA deve acontecer em 

quatro ondas: IA da Internet, IA de negócios, IA de percepção e IA autônoma. Cada uma 

dessas ondas aproveita o poder da IA de uma forma diferente, inserindo a IA no tecido de 

nossa vida diária (LEE, 2019) 

Tomando como base o Hype Cycles do Gartner que ajuda as empresas a se 

informarem sobre a promessa de uma tecnologia emergente no contexto de seu setor e 

decidirem por ações antecipadas ou um comportamento mais conservador. (GARTNER, 

2019) 

O Hype Cycle trabalha com cinco fases principais do ciclo de vida de uma tecnologia. 

1. Innovation Trigger: uma potencial inovação tecnológica inicia as coisas. As primeiras 

histórias de prova de conceito e o interesse da mídia despertam o interesse. Muitas 

vezes, não existem produtos que possam ser utilizados e a viabilidade comercial não é 

comprovada. 

2. Peak of Inflated Expectations: A publicidade inicial produz vários cases de sucesso, 

geralmente acompanhados por dezenas de falhas. Algumas empresas agem e muitas 

outras não. 

3. Trough of Disillusionment: O interesse diminui à medida que as experiências e 

implementações falham. Os fabricantes de tecnologia sacudem ou fracassam. Os 

investimentos continuam apenas se os provedores sobreviventes melhorarem seus 

produtos para a satisfação dos primeiros usuários. 

4. Slope of Enlightenment: Mais exemplos de como a tecnologia pode beneficiar a 

empresa se tornaram mais amplamente compreendidos. Os produtos de segunda e 
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terceira geração aparecem de fornecedores de tecnologia. Mais empresas financiam 

pilotos, porém as empresas conservadoras continuam cautelosas. 

5. Plateau of Productivity: a adoção mainstream começa a decolar. Os critérios para 

avaliar a viabilidade do provedor são mais claramente definidos. A ampla 

aplicabilidade e relevância do mercado da tecnologia estão sendo um bom 

investimento. 

 

 No Hype Cycle para Inteligência Artificial, conforme a figura 2, os Assistentes 

Virtuais estão entre o momento de Peak of Inflated Expectations, onde já existem cases de 

sucesso e algumas empresas agem e outras não e o momento de Trough of Disillusionment, 

quando o interesse diminui, alguns fabricantes falham, mas a satisfação dos clientes pode 

garantir ou não a continuidade. (GARTNER, 2019) 

 

 
Figura 2 - Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence. 2019. 

 

Fonte: GARTNER HYPE CYCLE, 2019. 
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2.3.2 Os Assistentes Virtuais  

 

O Hype Cycle for Natural Language Technologies aponta que os Assistentes Virtuais 

mais amplamente conhecidos hoje são voltados para o consumidor e usam 

predominantemente interfaces de conversação. Isso inclui Siri da Apple, Google Assistant, 

Microsoft's Cortana e Amazon's Alexa. (GARTNER, 2020) 

A tecnologia pode representar um potencial aliado para a população mais idosa, 

principalmente aquela com mais de 80 anos. Tecnologias que incluam elementos de 

Inteligência Artificial, como por exemplo, os Assistentes Virtuais, podem devolver certa 

independência aos idosos que moram sozinhos. Produtos como Alexa já vem sendo utilizados 

em pesquisas nos Estados Unidos. O Front Porch Center for Innovation and Weelbing, 

organização sem fins lucrativos na Califórnia, conduziu uma pesquisa com os moradores da 

casa de repouso Carlsbad By The Sea, com idades entre 79 e 100 anos, que manifestaram 

interesse em Assistentes Virtuais como Alexa. O projeto teve bastante sucesso e a base de 

participantes cresceu inicialmente de 15 para 90 famílias, com 75% dos participantes usando 

seus dispositivos inteligentes pelo menos uma vez por dia. Todos os entrevistados 

consideraram que seu dispositivo facilitava sua vida e 70% deles se sentiam mais conectados 

com suas famílias, amigos e comunidade do que antes de começar a usar o Alexa. (FRONT 

PORCH CENTER FOR INNOVATION AND WEELBEING RESEARCH, 2018) 

As principais razões para o uso dos dispositivos variaram entre os residentes, entre 

elas, as principais foram: verificar o tempo pela manhã; definir alarmes e lembretes; ouvir 

música; verificar as notícias e pesquisar informações. Todos os participantes passaram por 

treinamentos e workshops para aprender a usar os dispositivos e, na maioria dos casos. 

(FRONT PORCH CENTER FOR INNOVATION AND WEELBEING RESEARCH, 2018) 

Além das possibilidades listadas acima, os Assistentes Virtuais podem ser utilizados 

também para outros fins como proporcionar mais segurança para o idoso, informando sua 

família quando ele está bem ou não se lembrar de tomar remédios e até identificar padrões na 

voz que podem indicar o aparecimento de doenças de acordo com matéria da MIT Technology 

Review. (WOYKE, 2017) 

 

2.4 BENEFÍCIOS E RISCOS DOS ASSISTENTES VIRTUAIS 

 

Segundo o artigo “Manifestation of virtual assistants and robots into daily life: vision 

and challenges”, semelhante a maneira como o smartphone e a Internet mudaram 
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significativamente nossa vida diária, os aplicativos de inteligência artificial (IA) também 

começaram a afetar profundamente nossa vida cotidiana. Dois produtos principais dessa 

tendência relativamente recente são os Assistentes Virtuais e os robôs domésticos. 

(RAWASSIZADEH et al. 2019) 

O uso da Inteligência Artificial (AI) em casa, por meio dos Assistentes Virtuais, teve 

enorme crescimento nos últimos tempos. No entanto, temos pouco conhecimento sobre os 

fatores que motivam os indivíduos a usar esses dispositivos, aponta o artigo “Hey Alexa … 

examine the variables influencing the use of artificial intelligent in-home voice assistants”. 

(MCLEAN; OSEL-FRIMPONG, 2019) 

Sobre o comportamento dos idosos, o artigo “Reference Framework for Measuring the 

Level of Technological Acceptance by the Elderly: A Virtual Assistants Case Study”, destaca 

que os idosos costumam ter problemas com o uso da tecnologia e é por isso que hoje existem 

e estão sendo gerada uma diversidade de sistemas e aplicativos adaptados a este tipo de 

usuário, para facilitar a comunicação com seu meio social, e servir de suporte para suas 

tarefas diárias. A tecnologia desenvolvida para os idosos deve atender às suas expectativas 

essenciais para que a aceitem e adotem no seu dia a dia. (BOLAÑOS; COLLAZOS; 

GUTIÉRREZ, 2021b) 

O projeto piloto do uso da Alexa, da Amazon, em uma comunidade de idosos em San 

Diego, Estados Unidos, conduzido pelo instituto The Front Porch Center for Innovation and 

Wellbeing, constatou alguns benefícios no uso de Assistentes Virtuais por pessoas da terceira 

idade, entre eles: praticidade, companhia, representando também uma conexão com familiares 

e amigos e economia de tempo, com uma maior facilidade ao uso de serviços como consultar 

temperatura, notícias, alarme, música e buscar informações. (FRONT PORCH CENTER FOR 

INNOVATION AND WEELBEING RESEARCH, 2018) 

Ainda sobre o uso de Assistentes Virtuais, o artigo “Adapting a Virtual Assistant 

Device to Support the Interaction with Elderly People” descreve uma pesquisa que aconteceu 

com idosos na Colômbia e conclui que as razões pelas quais os idosos usam dispositivos 

tecnológicos são diferentes, mas algumas das principais são as interações com outras pessoas 

em seu ambiente social e a capacidade de armazenar e lembrar informações. Dispositivos 

como Alexa e Google Home são muito úteis e permitem que os usuários usem inúmeros 

comandos de voz que podem não apenas tornar suas vidas mais fáceis, mas também removê-

los do isolamento social a que estão frequentemente sujeitos. (BOLAÑOS; COLLAZOS; 

GUTIÉRREZ, 2021a) 
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Já o artigo “The brave new world of digital personal assistants: benefits and 

challenges from an economic perspective”, fala também dos desafios no uso de Assistentes 

Virtuais, apontando que o uso pode conter alguns riscos e desvantagens, que podem reduzir os 

efeitos positivos de bem-estar ou mesmo levar à diminuição do bem-estar: entre eles questões 

de privacidade de dados e manipulação da opinião pública. (BUDZINSKI; NOSKOVA; 

ZHANG, 2019) 

Existem muitas discussões sobre riscos, desafios e a visão de futuro associada à 

proliferação da IA, porém essas discussões ainda não se estenderam amplamente ao nível do 

usuário no contexto da vida diária. (RAWASSIZADEH et al., 2019) 
 

Tabela 1 - Principais benefícios no uso dos Assistentes Virtuais  

Benefícios do uso de Assistentes Virtuais  

Economia de tempo 

Praticidade 

Conectar a casa (casas inteligentes) 

Companhia (amigo virtual)  
 
Fonte: Elaboração própria com base na literatura, 2021(FRONT PORCH CENTER FOR INNOVATION AND 

WEELBEING RESEARCH, 2018). 

Na tabela 2 são apontados os principais riscos no uso dos Assistentes Virtuais, 

conforme artigo “The brave new world of digital personal assistants: benefits and challenges 

from an economic perspective” (BUDZINSKI; NOSKOVA; ZHANG, 2019). 

 
Tabela 2 - Riscos no uso de Assistentes Virtuais 

Riscos do uso de Assistentes Virtuais  

Exposição de conversas  

Roubo de senhas 

Riscos direcionados ao direito à privacidade 

Acesso à notícias falsas 

Perda de sigilo da informação 

Exposição de informações médicas 

Exposição de hábitos e rotinas 

Riscos de apropriação de dados 
 Fonte: Elaboração própria com base na literatura, 2021. (BUDZINSKI; NOSKOVA; ZHANG, 2019). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA SELECIONADO 

 

Com o objetivo de aprofundar o entendimento do uso de Assistentes Virtuais 

Inteligentes por pessoas da terceira idade, analisando os riscos e os benefícios percebidos por 

seus familiares, foi desenvolvida a proposta de pesquisa. O objetivo estabelecido trouxe a 

necessidade de entender opiniões, hábitos e atitudes de um universo (público-alvo) por meio 

de uma amostra que pudesse representá-lo. Definiu-se então trabalhar com uma pesquisa de 

natureza aplicada, utilizando uma abordagem quantitativa, e para isso o método de 

levantamento, tendo como instrumento de coleta a aplicação de um questionário por meio do 

Survey Monkey. 

De acordo com Creswell e Creswell (2021), as abordagens de pesquisa são o 

planejamento e os procedimentos de pesquisa que abrangem decisões, desde pressupostos 

gerais até métodos de coleta, análise e interpretação de dados.  

Para avaliar a escolha de um método quantitativo ou qualitativo questionou-se qual 

seria aquele que poderia alcançar um público maior, que residisse em diferentes países e com 

perfis distintos de gênero e renda. Como apontado ainda por Creswell e Creswell (2021): 

 
Frequentemente, a distinção entre pesquisa qualitativa e quantitativa é a 
estrutura pelo uso de palavras (qualitativa) em vez de números (quantitativa) 
ou, ainda, pelo uso de perguntas e respostas fechadas (hipóteses 
quantitativas) ou de perguntas e respostas abertas (entrevista qualitativa).  
 

Conforme a figura 3 demonstra, as perspectivas filosóficas irão determinar o tipo de 

abordagem de pesquisa, que podem ser qualitativas, quantitativas ou de métodos mistos, além 

do método de pesquisa, para então alcançar o melhor desenho que atenda ao método. 

(CRESWELL; CRESWELL, 2021) 
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Figura 3 - Uma estrutura de pesquisa – a interconexão de perspectivas, desenhos e métodos de 
pesquisa 

 

Fonte: CRESWELL; CRESWELL, 2021. 
 

As perspectivas, os desenhos e os métodos, todos contribuem para que uma 

abordagem de pesquisa tenda a ser quantitativa e qualitativa ou mista (CRESWELL; 

CRESWELL, 2021). 

De acordo com o quadro 1, as perspectivas, os desenhos e os métodos, todos 

contribuem para que uma abordagem de pesquisa tenda a ser quantitativa e qualitativa ou 

mista (CRESWELL; CRESWELL, 2021). 
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Quadro 1 - Abordagens qualitativas, quantitativas e de métodos mistos  

 

Fonte: CRESWELL; CRESWELL, 2021. 
 

A possibilidade de trabalhar com uma amostra que pudesse representar uma população 

mais ampla, foi também considerada na escolha pelo método de pesquisa. Conforme demostra 

Mattar na figura 4, os tipos de amostragens dividem-se em não probabilísticas e 

probabilísticas. As não probabilísticas podem ser básicas ou de variações e as probabilísticas 

aleatórias simples, aleatória estratificada ou conglomerado. (MATTAR, 2008) 
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Figura 4 - Tipos de Amostragem 

 

Fonte: MATTAR, 2008. 
 

Na busca de conhecer as percepções, as opiniões e principalmente as expectativas dos 

respondentes, procurou-se eleger um método que pudesse ser mais efetivo para alcançar tais 

objetivos. Tendo então como base a pergunta de pesquisa: “Na perspectiva de familiares de 

idosos, em que grau os benefícios e riscos no uso de Assistentes Virtuais são percebidos e 

quais seriam estes principais benefícios e riscos?” e no tipo de problema a ser trabalhado com 

este estudo, foi estipulada a abordagem quantitativa para coleta e análise de dados. A pesquisa 

incluiu um questionário semi-estruturado e perguntas abertas. Optou-se pela abordagem de 

pesquisa quantitativa já que a pesquisa é de natureza aplicada.  

O tipo de abordagem quantitativa utilizada para a pesquisa foi a pesquisa de 

levantamento junto ao grupo de respondentes. Segundo Creswell e Creswell (2021): 

 
A pesquisa de levantamento proporciona uma descrição quantitativa ou 
numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando 
uma amostra dela. Inclui estudos transversais e longitudinais que utilizam 
questionários ou entrevistas estruturadas para a coleta de dados, com a 
intenção de generalizar os padrões de uma amostra para a população 
(Fowler, 2008). 

 

O método de estudo de levantamento considerou as seguintes etapas: O projeto de 

levantamento; A população e a amostra; Variáveis do estudo; Análise dos dados e 

Interpretação dos resultados. (CRESWELL; CRESWELL, 2021) 
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Dentro do método quantitativo buscou-se trabalhar com perguntas fechadas 

predeterminadas, dados numéricos (pode incluir perguntas abertas) e o uso de uma abordagem 

não tendenciosa, principalmente para captar os benefícios e riscos percebidos no uso dos 

Assistentes Virtuais pelos familiares de pessoas da terceira idade. (CRESWELL; 

CRESWELL, 2021) 

Optou-se como instrumento de coleta dentro do método de levantamento, a aplicação 

de um questionário. Para a elaboração do questionário, foram identificados durante a 

fundamentação teórica referências de estudos anteriores que analisaram o uso de Assistentes 

Virtuais inteligentes por pessoas da terceira idade. O objetivo de explorar benefícios e riscos 

surgiu com a ideia de entender quais eram os fatores que poderiam estimular ou não o uso de 

Assistentes Virtuais inteligentes por pessoas da terceira idade. A proposta de alcançar esse 

melhor entendimento foi feita por meio de uma aplicação deste questionário com os familiares 

destas pessoas da terceira idade. O elemento principal para participação na pesquisa foi que o 

respondente tivesse algum familiar com mais de 60 anos.  

A escolha por conversar com os familiares e não diretamente com as pessoas da 

terceira idade se deu por motivos relacionados à pandemia e a necessidade de alcançar de 

forma online ao público de respondentes. Na primeira proposta a ideia era conversar 

diretamente e presencialmente com as pessoas da terceira idade, trabalhando com uma 

abordagem qualitativa, porém existia também o objetivo de falar com uma base maior e um 

pouco mais diversa ao incluir representantes de outros países. Com isso, a escolha por uma 

abordagem quantitativa permitiu alcançar uma base maior.  

Quanto à amostra, foi utilizado o tipo de amostragem não probabilística básica:  por 

conveniência (ou acidentais) utilizado frequentemente para testar ou obter ideias sobre 

determinado assunto de interesse. (MATTAR, 2008).  

O uso da amostragem não probabilística foi selecionado já que não existia um acesso 

completo a todos os indivíduos que formam a população de idosos, porém a decisão dificulta 

também a generalização de resultados com precisão estatística.  

 

3.2 QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A PESQUISA  

 

Com base nos pontos levantados na literatura sobre os usos, benefícios e riscos dos 

Assistentes Virtuais Inteligentes, foi elaborado para a fase de coleta de dados, um primeiro 

questionário contendo 21 perguntas, aplicado por meio da ferramenta Survey Monkey para um 

grupo reduzido de 30 pessoas, dos quais 25 pessoas completaram o questionário em sua 
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totalidade. O questionário foi aplicado no período de 14 de abril a 10 de maio de 2021. Além 

das questões específicas relacionadas aos benefícios e riscos no uso de Assistentes Virtuais, 

foram incluídas perguntas iniciais referentes a características pessoais tais como idade, 

gênero, grau de escolaridade e país de residência. As mesmas perguntas foram feitas para que 

as pessoas respondessem sobre os seus familiares. O questionário foi disponibilizado 

inicialmente para o grupo de alunos do curso de Mestrado Profissional em Gestão para a 

Competitividade - Linha TI da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). O objetivo desta primeira coleta foi bastante relevante 

para validar o conteúdo questionário, além de ajustar perguntas. Com base neste primeiro 

questionário, por exemplo, foram feitas melhorias na árvore de lógica para permitir que todo a 

amostra avaliasse benefícios e riscos e não apenas aqueles que faziam uso ou não. Foi 

também incluída uma escala para medir grau de benefícios e riscos, assim como um melhor 

detalhamento de tais benefícios e riscos. Além disso, procurou-se destacar ao início de cada 

pergunta se a mesma se referia ao respondente ou ao seu familiar já que no início da pesquisa 

qualificou-se o respondente para então dar-se início a perguntas específicas sobre o seu 

familiar. 

Foi elaborado então um segundo questionário composto por 26 perguntas, a maior 

parte de múltipla alternativa e apenas duas abertas. Ao responder às perguntas, o respondente 

deveria pensar em apenas um de seus familiares com mais de 60 anos, podendo ser pai, mãe, 

avô, avó, tio, tia, primo, prima, irmão ou irmã. Para a aplicação do questionário foi também 

utilizada a ferramenta Survey Monkey, porém foram elaborados dois diferentes questionários, 

com as mesmas perguntas, um em português e outro em inglês, com apenas uma adaptação na 

pergunta de faixa salarial. O questionário em inglês teve como principal objetivo aumentar a 

diversidade da amostra, comparando familiares de pessoas da terceira idade de diferentes 

países.  

Os questionários aplicados foram: “Avaliação do uso de Assistentes Virtuais 

Inteligentes para Pessoas da Terceira idade” - piloto para 30 pessoas; “Avaliação do uso de 

Assistentes Virtuais Inteligentes para Pessoas da Terceira idade” e “Evaluation of the use of 

Virtual Assistants for elderly people”. No caso do questionário em inglês, para garantir que 

esse expressaria o mesmo sentido do questionário em português, contou-se com o suporte de 

uma pessoa com grande experiência na língua inglesa para validar a tradução. Principalmente 

na questão de adaptação de faixas salariais, a validação foi essencial para apresentar algo mais 

próximo à realidade em dólares, onde se utiliza cálculos anuais e faixas mais altas em 
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comparação as que foram estabelecidas no questionário em português, trabalhando com a 

moeda Real.  

Os três questionários completos (teste, em português e em inglês) utilizados para o 

estudo encontram-se ao final deste trabalho na seção Apêndice.  

 

3.3 PROCESSOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para um melhor sucesso na fase de coleta de dados, após a fase piloto, foram feitas 

algumas alterações no questionário, mencionadas anteriormente e foi elaborada uma nova 

versão do questionário, distribuída para um grupo de pessoas por meio de canais como 

Whatsapp e mídias sociais que incluíram Facebook e Linkedin.   

No caso da pesquisa em inglês, o contato foi feito também por email para chegar aos 

colegas de outras universidades parceiras da FGV EAESP onde realizei alguns cursos. Os 

programas cursados foram: Global Network Week com EGADE Business School – “Strategic 

Innovation and Management in Emerging Markets: Latin America” (19 a 23 de Outubro 

2020); Global Network Week com Yale - “Behavioral Science of Management” (15 a 19 de 

março, 2021); Global Network for Advanced Management Course com a ICS Hitotsubashi - 

“Conflict Resolution for Managers” (5 de Janeiro a 12 de Fevereiro, 2021) e IMBA Exchange 

Program com IE Business School (Abril a Julho de 2021). O objetivo de contactar a esses 

colegas foi o de ampliar a diversidade da base de respondentes. Diversidade também que se 

buscou via Linkedin ao publicar a pesquisa em português e inglês.  

O questionário foi enviado aproximadamente para 300 pessoas, diretamente por 

Whatsapp, por meio de contatos e de grupos, em torno de 150 contatos para universidades 

parceiras da FGV, por meio de e-mail, além de postado em rede de Facebook e Linkedin, com 

capacidade de alcance de mais de duas mil pessoas.  

Para garantir que somente aqueles com um familiar com mais de 60 anos 

respondessem a pesquisa, foi feita a primeira pergunta de caráter eliminatório: Você possui 

familiares com mais de 60 anos?  

Com isso houve uma perda de 3 respondentes no questionário em português e 3 no 

questionário em inglês que não possuíam um parente com mais de 60 anos. 

A pesquisa foi aplicada por meio do uso da ferramenta Survey Monkey e aconteceu no 

período de 15/08/2021 a 13/09/2021 com o questionário em português e 18/08/2021 a 

15/09/2021 com o questionário em inglês. No total foram obtidas 158 respostas, das quais 129 

aconteceram via questionário em português e 29 por meio do questionário em inglês. A taxa 
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de conclusão foi de 84% no questionário em português e 97% no questionário em inglês, 

totalizando uma taxa média de conclusão de 91%. O total de respondentes do questionário 

completo ficou em 106 em português e 24 em inglês, totalizando 130 pessoas. O tempo médio 

de resposta ficou em 6min para o questionário em português e 7min para o questionário em 

inglês, totalizando um tempo médio de 6min29s.  

A primeira pergunta era eliminatória para seguir ou não respondendo ao questionário e 

das 129 pessoas que iniciaram o questionário em português, 3 não se qualificaram com um 

familiar com mais de 60 anos e não seguiram. Um total de 125 respondentes iniciou então a 

pesquisa no caso da versão em português e destes 106 concluíram, respondendo a todas as 

perguntas.  

Na versão em inglês para esta primeira pergunta, das 29 pessoas que iniciaram o 

questionário, 3 não se qualificaram com um familiar com mais de 60 anos e não seguiram. 

Um total de 26 respondentes iniciaram então a pesquisa e 24 concluíram.  

Para consolidar os dados dos respondentes e “limpar” a base, foi utilizada a própria 

ferramenta do Survey Monkey. As perguntas de cada um dos questionários, em português e 

em inglês, foram baixadas e apenas consideradas para análise aqueles que responderam a 

todas as perguntas. Com isso, existiu uma perda de 23 respondentes no questionário em 

português e 5 pessoas no questionário em inglês. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Para detalhar os dados da pesquisa, dividiu-se o capítulo 4 em seis seções: (1) sobre os 

respondentes; (2) sobre os familiares dos respondentes; (3) sobre o uso de Assistentes 

Virtuais; (4) sobre os benefícios dos Assistentes Virtuais; (5) sobre os riscos dos Assistentes 

Virtuais; (6) sobre os benefícios versus os riscos dos Assistentes Virtuais. Já o próximo 

capítulo 5, analisa os resultados da pesquisa.  

 

4.1 SOBRE OS RESPONDENTES  

 

Com o objetivo de sinalizar de forma clara as perguntas referentes ao entrevistado ou 

ao seu familiar, incluiu-se ao início de cada pergunta a informação “sobre você” ou “sobre o 

seu familiar”.  

O detalhamento das principais características da população entrevistada está 

apresentado nas perguntas de 2 a 6 (Qual o seu gênero? Qual a sua idade? Em que país você 

vive? Qual o seu grau de escolaridade? Qual a sua renda mensal?): 

Conforme a tabela 3 aponta, a amostra total da pesquisa, considerando apenas 

questionários completos, foi de 106 pessoas na pesquisa em português e 24 pessoas na 

pesquisa em inglês.  A amostra da pesquisa foi composta de 57% das pessoas do sexo 

feminino, 42% do sexo masculino e apenas 1% optou por não responder.  

Quanto a idade dos respondentes, 73% estiveram concentrados na faixa de 34-49 anos, 

sendo que destes 33% de 34-41 anos e 40% de 42-49 anos. As demais faixas foram 13% (26-

33 anos); 11% (50-60 anos), 2% (mais de 60 anos) e 1% (18-25 anos).  

Com relação aos países de localização dos respondentes, 79% da amostra esteve 

concentrada no Brasil, 5% no México, 3% nos Estados Unidos, 3% na Espanha, 2% na 

Alemanha e 2% na China. Os demais países: Chipre, Egito, Guatemala, Índia, Israel, Japão, 

Canadá, Nigéria e África do Sul, representaram no total 9%, sendo cada um deles 

aproximadamente 1%. 

Quando falamos de grau de escolaridade, a mostra foi composta de 63% dos 

respondentes com Pós-graduação e 35% com Graduação completa. Apenas 2% da amostra 

com Superior Incompleto.  

Ao analisarmos a faixa de renda, 35% da amostra esteve concentrada em uma renda de 

mais de R$20.000/mês, 13% entre R$15.000 e R$20.000, 12% entre R$6.600 a R$10.000, 
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11% entre R$10.000 a 15.000, 8% entre R$3.300 a R$6.600 e 4% entre R$1.100 e R$3.300. 

Uma porcentagem alta, de 18%, preferiu não responder.  

 
Tabela 3 - Caracterização da Amostra de Pesquisa 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra de Pesquisa     
Amostra total (106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  
Gênero     
Feminino  74 57% 
Masculino  55 42% 
Prefiro não responder  1 1% 
  130 100% 
Idade      
42-49 anos  52 40% 
34-41 anos 43 33% 
26-33 anos  17 13% 
50-60 anos  14 11% 
Mais de 60 anos  3 2% 
18-25 anos  1 1% 
  130 100% 
País         
Brasil  103 79% 
México  6 5% 
Estados Unidos  4 3% 
Espanha  4 3% 
Alemanha  2 2% 
China  2 2% 
Chipre 1 1% 
Egito  1 1% 
Guatemala  1 1% 
Índia 1 1% 
Israel  1 1% 
Japão  1 1% 
Canada 1 1% 
Nigéria  1 1% 
África do Sul  1 1% 
  130 100% 
Grau de escolaridade      
Pós-Graduado  82 63% 
Superior Completo  45 35% 
Superior Incompleto  3 2% 
Ensino Fundamental  0 0% 
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Ensino Médio  0 0% 
   130 100% 
Renda      
Mais de R$20.000   46 35% 
Prefiro não responder  23 18% 
De R$15.000 a R$20.000  17 13% 
De R$6.600 a R$10.000   15 12% 
De R$10.000 a R$15.000    14 11% 
De R$3.300 a R$6.600   10 8% 
De R$1.100 a R$3.300     5 4% 
  130 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
 

De acordo com a tabela 4, para identificar se o respondente utilizava Assistentes 

Sociais, foi feita uma pergunta específica antes de começar com as perguntas sobre o familiar. 

No caso de o respondente utilizar, foi perguntado também o qual Assistente Virtual utilizado e 

há quanto tempo utiliza. A pergunta sobre qual Assistente Virtual utilizado permitia mais do 

que uma marcação. 

Quanto ao uso dos Assistentes Virtuais pelo respondente, 61% dos entrevistados 

declararam utilizar enquanto 39% declararam não utilizar.  

Entre os principais Assistentes Virtuais mencionados pelos respondentes, apareceu em 

primeiro lugar a Alexa, da Amazon, com 39%, em segundo lugar os respondentes 

mencionaram a Siri, da Apple e em terceiro lugar o Assistente pessoal do Google.  

Quanto ao tempo de uso de Assistentes Virtuais pelo respondente, a maioria da 

amostra esteve localizada entre de um a dois anos e menos de um ano, já que assistentes 

virtuais como Alexa existem para venda no Brasil há pouco mais de dois anos, porém 20% da 

amostra declarou utilizar há mais de quatro anos, o que pode ser explicado, pois a pergunta 

incluía a Siri, da Apple, já com mais tempo de existência no mercado.  

 

Tabela 4 - Uso de Assistentes virtuais pelo respondente 

Tabela 2 – Uso de Assistentes Virtuais pelo respondente 
    

Amostra total (106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  

Utiliza      
Sim  79 61% 
Não  51 39% 
  130 100% 
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Assistentes Virtuais Utilizados      
(Apenas com base nos que responderam que sim. Total 65+14=79). 
Permitia mais do que uma resposta.      
Alexa, da Amazon                                     46 39% 
Siri, da Apple                                            36 31% 
Assistente pessoal do Google                    30 26% 
Cortana, da Microsoft                                4 3% 
Outro (Bixby, Android)                             1 1% 
  117 100% 
Tempo de uso      

(Apenas com base nos que responderam que sim. Total 65+14=79) 
    

De um a dois anos                                     19 24% 
Menos de um ano                                      17 22% 
Mais de quatro anos                                  16 20% 
De dois a três anos                                    15 19% 
De três a quatro anos                                 12 15% 
  79 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
 

Foi também questionado o grau de parentesco do respondente com seu familiar e 

enfatizada a necessidade de escolha de apenas um familiar como base para responder ao 

questionário.  

Ao analisarmos o grau de parentesco dos respondentes com seus familiares, a amostra 

teve um 87% de filhos, 8% de netos, 3% de sobrinhos, 1% de primos e 1% de irmãos. Os 

resultados estão descritos na tabela 5.  

 
Tabela 5 - Grau de parentesco com o familiar 

Tabela 3 – Grau de parentesco com o familiar   
    

Amostra total (106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  

Tipo de parentesco      
Filho (a)  113 87% 
Neto (a) 11 8% 
Sobrinho (a) 4 3% 
Primo (a) 1 1% 
Irmão (a) 1 1% 
  130 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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4.2 SOBRE OS FAMILIARES DOS RESPONDENTES  

 

Com o objetivo de começar a analisar o perfil do familiar escolhido, foi perguntado 

sobre o seu gênero e idade.  

Quanto ao perfil dos familiares dos respondentes, 64% dos familiares eram do sexo 

feminino e 36% do sexo masculino, conforme demostrado na tabela 6.  

Com relação à idade dos familiares, 48% estiveram concentrados em idades de 65 a 74 

anos, sendo 25% de 70 a 74 anos e 23% de 65 a 69 anos. As demais faixas etárias 

representaram 52% sendo 18% de 75 a 79 anos, 17% de 60 a 64 anos, 11% de 80 a 84 anos, 

6% de 85 a 89 anos, 1% de 90 a 94 anos.  

 

Tabela 6 - Dados 

Tabela 4 – Dados do familiar    
    

Amostra total (106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  
Gênero     
Feminino  83 64% 
Masculino  47 36% 
  130 100% 
Idade      
70 a 74 anos 32 25% 
65 a 69 anos  30 23% 
75 a 79 anos 23 18% 
60 a 64 anos   22 17% 
80 a 84 anos  14 11% 
85 a 89 anos  8 6% 
90 a 94 anos 1 1% 
95 anos ou mais  0 0% 
  130 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Para identificar a influência ou não de residir em uma mesma cidade com o fato de 

possuir ou não um Assistente Virtual, foi questionado se respondente e familiar residem em 

um mesmo local.  
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Quanto ao fato de viver ou não na mesma cidade, 52% dos respondentes viviam na 

mesma cidade de seu familiar e 48% não viviam. As informações estão destacadas na tabela 7 

abaixo.  

 
Tabela 7 - Respondente e familiar vivem na mesma cidade 

Tabela 5 – Respondente e familiar vivem na mesma cidade   
    

Amostra total (106+24=130)     
      
Característica  Frequência  Porcentagem  
Sim  68 52% 
Não  62 48% 
  130 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Para começar a detalhar mais o perfil do familiar e o uso de Assistentes Virtuais foram 

feitas perguntas específicas sobre uso, tipo de Assistente Virtual utilizado e há quanto tempo 

utiliza. A pergunta sobre qual Assistente Virtual utilizado permitia mais do que uma 

marcação.  

 

4.3 SOBRE O USO DE ASSISTENTES VIRTUAIS  

 

Quanto ao uso de Assistentes Virtuais pelo familiar do respondente, a maioria, 82% 

declararam que seus familiares não utilizam e apenas 18% declararam que seu familiar utiliza.  

A amostra de respondentes que respondeu que seu familiar utilizava foi também 

questionada sobre qual seria o Assistente Virtual utilizado e 83% concentraram-se entre Alexa 

(63%) e Assistente pessoal do Google (20%).  

Quanto ao tempo de uso dos Assistentes Virtuais pelos familiares dos respondentes, 

63% declararam que seu familiar utiliza a menos de um ano (43%) ou de um a dois anos 

(22%).  

Já a amostra de respondentes que respondeu que seu familiar não utilizava foi 

questionada sobre os motivos do não uso, 58% dos respondentes concentraram-se em duas 

principais razões, 29% declararam que seu familiar não utiliza devido a dificuldade de 

aprendizado de novas tecnologias e 29% declararam que seus familiares desconhecem o 

produto. 
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Quando questionados se pretendiam estimular que seus familiares fizessem uso de 

Assistentes Virtuais, a amostra de respondentes esteve bastante dividida, com 52% declarando 

que não e 48% que sim, sendo 28% sim, recomendando a compra e 20% sim, comprando.  

Quanto aos principais usos dos Assistentes Virtuais, conforme aponta a tabela 8, os 

cinco primeiros itens mais mencionados foram: Falar com familiares e/ou amigos (12%), 

consultar lembretes na agenda (9,8%), pedir para ouvir música (9,7%), tirar dúvidas (9,5%) e 

consultar notícias e temperatura (9,5%). A pergunta permitia a marcação de mais de um 

benefício e foi feita para toda a base de respondentes.  

 

Tabela 8 - Uso de Assistentes Virtuais pelo familiar 

Tabela 6 – Uso de Assistentes Virtuais pelo familiar 
    

Amostra total (106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  
Utiliza      
Não  107 82% 
Sim  23 18% 
  130 100% 
Assistentes Virtuais Utilizados      

(Apenas com base nos que responderam que sim. Total 20+3=23). 
Permitia mais do que uma resposta.  

    
Alexa, da Amazon    19 63% 
Assistente pessoal do Google 6 20% 
Cortana, da Microsoft  0 0% 
Siri, da Apple  5 17% 
Outro  0 0% 
  30 100% 
Tempo de uso      

(Apenas com base nos que responderam que sim. Total 20+3=23).  
    

Menos de um ano  10 43% 
De um a dois anos 5 22% 
De dois a três anos  4 17% 
De três a quatro anos  1 4% 
Mais de quatro anos  3 13% 
  23 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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No caso de familiares que não utilizam, procurou-se também questionar a razão para o 

não uso com nove opções de resposta, incluindo também a opção de outro motivo.  

Também entre aqueles que não utilizam foi questionado o interesse em estimular que o 

familiar faça uso de Assistentes Virtuais. O respondente poderia escolher entre não ou sim, 

recomendando a compra ou comprando. Os resultados aparecem na tabela 9, descrita abaixo.  
 

Tabela 9 - Não uso de Assistentes Virtuais pelo familiar 

Tabela 7 – Não uso de Assistentes Virtuais pelo familiar 
    

Amostra total (106+24=130)     
      
Razão para o não uso      
(Apenas com base nos que responderam que sim. Total 86+21=107). 
Permitia mais do que uma resposta.      
Característica  Frequência  Porcentagem  
Dificuldade de aprendizado de novas tecnologias 57 29% 
Falta de conhecimento do produto  56 29% 
Falta de interesse   33 17% 
Dificuldade de instalação 15 8% 
Poucos benefícios com o uso   13 7% 
Dificuldade de acesso (Por exemplo: falta de audição) 7 4% 
Preocupação com riscos de segurança 5 3% 
Custo da tecnologia    5 3% 
Outro (especifique)      0% 
Internet  2 1% 
Não tenho necessidade      1 1% 
  194 100% 
Pretende estimular o uso      

(Apenas com base nos que responderam que não utilizam. Total 
86+21=107).      
Não  56 52% 
Sim, recomendando a compra  30 28% 
Sim, comprando  21 20% 
  107 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
 

Foi então perguntado para a toda a base, quais são ou poderiam ser os principais usos 

dos Assistentes Virtuais pelo familiar do respondente. A resposta permitia múltiplas 

marcações e foi feita para toda a base de respondentes, independente se o familiar fazia ou 

não uso de Assistentes Virtuais, conforme disponível na tabela 10.  
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Tabela 10 - Principais usos dos Assistentes Virtuais 

Tabela 8 - Principais usos dos Assistentes Virtuais     
      
Principais Usos     
(Amostra total 106+24=130). Permitia mais do que uma resposta.      
Característica  Frequência  Porcentagem  

Falar com familiares e/ou amigos  78 12% 
Consultar lembretes da agenda  64 10% 
Pedir para ouvir uma música   63 10% 
Tirar dúvidas    62 10% 
Consultar notícias e temperatura  62 10% 
Buscar informações de saúde  55 8% 
Solicitar o contato com serviços de emergência      54 8% 
Pedir um Uber ou outros serviços de mobilidade  37 6% 
Pedir para consultar receitas  36 6% 
Pedir para consultar médicos     32 5% 
Pedir para assistir filmes   31 5% 
Conectar a casa para acender luzes e programar eletroeletrônicos 
(casas inteligentes)    27 4% 
Pedir iFood ou outros serviços de entrega de refeições  27 4% 
Acessar ferramentas de comunicação como Zoom  17 3% 
Outro (especifique)      
Todos  1 0% 
Agenda  1 0% 
Horários de remédios, beber água, comer  1 0% 

Algo relacionado a monitoramento de saúde e conexão direta com a 
rede de familiares  1 0% 
Nenhum 1 0% 
  650 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Questionou-se então toda a base de respondentes com respeito ao grau de benefícios 

avaliados (em uma escala de 0 a 100) e sobre quais são ou poderiam ser os benefícios do uso 

de Assistentes Virtuais pelo familiar do respondente, permitindo mais do que uma seleção. 

Foi então perguntado se poderiam existir benefícios ainda não explorados. 

 

4.4 SOBRE OS BENEFÍCIOS DOS ASSISTENTES VIRTUAIS 
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A primeira avaliação de benefícios percebidos aconteceu por meio da identificação de 

uma escala de benefícios. Perguntou-se: “Em que grau você avalia benefícios no uso de 

Assistentes Virtuais? Poucos benefícios; Médios benefícios; Muitos benefícios.” 

O número de benefício, em uma escala de 0 a 100, foi percebido em 57 na pesquisa 

em português e em 50 na pesquisa em inglês.  

Quanto aos benefícios percebidos no uso dos Assistentes Virtuais, praticidade foi 

mencionada por 47% dos respondentes. 18%, mencionaram economia de tempo, 16% 

companhia, como um amigo virtual e 14% a possibilidade de uma casa mais conectada. A 

pergunta de benefícios, assim como a de usos, permitia a marcação de mais benefícios.  

 
Quando questionados sobre os benefícios ainda não explorados, 72% declararam que 

não enxergavam benefícios adicionais a serem explorados e 28% disseram que sim, havia 

benefícios a serem explorados. Entre os benefícios, foram mencionados: substituir a 

complexidade dos smartphones, aprender novas atividades e uso para saúde e ajuda para o 

caso de doenças. A tabela 11 detalha os benefícios que foram observados.   

 
Tabela 11 - Benefícios 

Tabela 9 – Benefícios      
     
Grau de benefícios do uso de Assistentes Virtuais      
(Base Total 106+24=130)     
      
Número Médio (intervalo de 0 a 100) PT 57   
Número Médio (intervalo de 0 a 100) Inglês 50   
      
Quais são ou poderiam ser os principais benefícios. Permitia mais do que 
uma resposta.      
(Base Total 106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  
Praticidade      93 47% 
Economia de tempo   36 18% 
Companhia (amigo virtual)   31 16% 
Conectar a casa (casas inteligentes)  27 14% 
Outro (especifique)      
Todos     1 1% 
Substituir a complexidade do smartphone  1 1% 
Falar com familiares 1 1% 
Comunicação     1 1% 
Aprender novas atividades  1 1% 
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Nenhum            2 1% 
Saúde e contatos   1 1% 
Help in case of desease  1 1% 
  196 100% 
O uso de Assistentes Virtuais poderia trazer benefícios ainda não 
explorados      
(Base Total 106+24=130)     
Não  94 72% 
Sim, por favor, especifique os benefícios ainda não explorados  36 28% 
  130 100% 
Entre os benefícios ainda não explorados, resposta de 36 dos respondentes, os benefícios citados 
foram:  

Controlar dispositivos de remédios diário com aviso (resposta de dois dos respondentes). 
Não sei responder agora (resposta de dez dos respondentes).  
Organizar melhor a rotina.  
Monitoramento remoto de saúde.  
Organizar remédios, lembrete, percepção se está tudo bem.  
Companhia e diversão.  
Avaliação cognitiva para monitoramento do Alzheimer.  
Interação e tarefas do dia a dia.  

Trabalhos que economizam tempo no dia a dia e ajudam pessoas. Por exemplo, lembrar de tomar 
remédios.  
Dispositivo que pudesse integrar com os equipamentos de diálise. 
Ligar para emergência e avisar para tomar remédios.   

Programar lembretes para tomar água, ir ao banheiro, medindo a pressão e armazenando esses dados, 
entre outros.  
Calcular distância e trânsito ligado com o Waze.  
Atividades não pesquisadas pela pessoa, mas exploradas por outras do mesmo cluster. 

No Zoom, por exemplo, poderia haver um auto-ajuste da câmera. Na faculdade da 3 idade, onde todas 
as senhoras entram com a câmera ligada, percebo que já dificuldade de acertar a câmera caso o celular 
se movimente.  
Segurança.  
Organizar a agenda.  
Companhia propriamente dita.  
Fazer recomendações.  
Segurança para casa.  
Precisa observar o comportamento de uso.  
Sim, algo focado no bem-estar.  
Exclusão de documentos, vídeos que não interessam.  
Checar informações de saúde  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Assim como a questão de benefícios, entre os principais objetivos da pesquisa estava o 

de avaliar o risco percebido no uso de Assistentes Virtuais por pessoas da terceira idade. 

Sobre tais riscos, também toda a base de respondentes foi questionada.  

 

4.5 SOBRE OS RISCOS DOS ASSISTENTES VIRTUAIS  

 
A primeira avaliação de riscos percebidos aconteceu por meio da identificação de uma 

escala de benefícios. Perguntou-se: “Em que grau você avalia que possam existir riscos no uso 

de Assistentes Virtuais pelo seu familiar? Pouco Risco; Médio Risco; Muito Risco.” 

O número de risco em uma escala de 0 a 100 foi percebido em 35 na pesquisa em 

português e em 35 também na pesquisa em inglês.  

Quando questionados sobre os riscos no uso de Assistentes Virtuais pelos familiares, 

conforme a tabela 12, 18% dos respondentes mencionaram roubo de senhas, 15% riscos 

relacionados ao direito de privacidade, 14% acesso à notícias falsas e 14% riscos de 

apropriação de dados.  

 
 

Tabela 12 - Riscos 
Tabela 10 – Riscos     
      
Grau de risco do uso de Assistentes Virtuais      
(Base Total 106+24=130)     
      
Número Médio  (intervalo de 0 a 100) PT 35   
Número Médio  (intervalo de 0 a 100) Inglês 35   
      
Riscos que mais preocupam      

(Base Total 106+24=130). Permitia mais do que uma resposta.  
    

Característica  Frequência  Porcentagem  

Roubo de senhas                                        79 18% 
Riscos direcionados ao direito à privacidade  65 15% 
Acesso à notícias falsas                                   60 14% 
Riscos de apropriação de dados                58 14% 
Exposição de conversas                             48 11% 
Perda de sigilo da informação                   46 11% 
Exposição de hábitos e rotinas                  43 10% 
Exposição de informações médicas                        19 4% 
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Outros riscos. Por favor, especifique.            
Não vejo riscos                                         4 1% 
Todos  1 0% 
Financeiro 1 0% 
Apropriação por criminosos  1 0% 

Fraudadores estão por todo lado, a falta de habilidade com 
tecnologias nos idosos pode ser um caminho para fraudadores 
cometerem crimes contra eles 1 0% 
Zero risco 1 1 0% 
Nada 1 0% 
Nenhum 1 0% 
  429 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
 

A penúltima pergunta buscou avaliar se a percepção de benefícios supera os riscos que 

possam existir. Para esta pergunta foi empregada a Escala de Likert, a fim de apurar o nível de 

concordância com a questão apresentada com o objetivo de capturar a intensidade da atitude 

do entrevistado, seguindo a seguinte classificação: 

1-Discordo totalmente; 

2-Discordo; 

3-Nem discordo, nem concordo; 

4-Concordo; 

5-Concordo totalmente; 

 

 

4.6 SOBRE OS BENEFÍCIOS VERSUS OS RISCOS DOS ASSISTENTES VIRTUAIS 

 
A pergunta sobre benefícios versus riscos envolveu a escala Likert (discordo 

totalmente; discordo; nem discordo, nem concordo; concordo; concordo totalmente), com o 

objetivo de melhor mensurar o nível de concordância ou discordância dos respondentes sobre 

a afirmação:  

"Os benefícios no uso de Assistentes Virtuais por pessoas da terceira idade superam os 

riscos que possam existir"? 

De acordo com a tabela 13, as respostas estiveram bastante divididas em duas 

principais escolhas, a de “Nem discordo, nem concordo” com 38% e a de “Concordo”, com 

36%. 
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Tabela 13 - Benefícios no uso de Assistente Virtual superam os riscos 

Tabela 11 – Benefícios no uso de Assistentes Virtuais superam 
os riscos       
      
Grau de risco do uso de Assistentes Virtuais      
(Base Total 106+24=130)     
Característica  Frequência  Porcentagem  

Nem discordo, nem concordo  50 38% 
Concordo  47 36% 
Discordo 20 15% 
Concordo totalmente  8 6% 
Discordo totalmente     5 4% 
  130 100% 
Comentários adicionais     
(Base Total 106+24=130)     
Não / Sem comentários  74 57% 
Demais comentários:  56 43% 
  130 100% 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Já a última pergunta foi aberta e procurou capturar algum comentário adicional que os 

respondentes tivessem sobre o uso de Assistentes Virtuais por seus familiares.  

 
Tabela 14 - Comentários adicionais 

Comentários adicionais:  
Foram essenciais na pandemia. Forma de link com o mundo. 
Falta tornar mais claro o que isso pode trazer de benefícios. 
O acompanhamento de familiares é importante com pessoas com menor familiaridade com meios 
eletrônicos. 
Para uma pessoa muito idosa, acima dos 90 anos, é uma tecnologia muito difícil. Acho que precisa ser 
um sistema muito mais avançado para que funcione. 

Dificuldade entenderem como funciona o dispositivo ou software a priori. 
Mapeamento da sua vida. 
Ainda muito complicado e funciona muito mal. 
São ferramentas úteis e que, quando bem utilizadas, podem ajudar na conexão com outros familiares, 
acesso a informação de maneira fácil e lúdica, e principalmente como ferramenta de segurança 
(acesso a serviços de emergência). 
Necessidade de aprender e desenvolver o raciocínio frequente. 
Pode ajudar idoso que vive sozinho quando tem um problema de saúde e precisa de atendimento de 
urgência. 
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Acredito que ainda exista muito receio por parte de pessoas mais velhas em utilizar esses aparelhos, 
pois não enxergam o benefício que trazem. Também me preocupo muito com possíveis golpes e a 
exposição, pois existem poucas ações educativas para esse público. 

Tem que ser fácil e autoexplicativo. 
Para eles é muito difícil instalar, e mesmo entender. Já comprei e acabam deixando de lado. 
Benéfico. 
Tenho receio de roubo de dados. 
Evoluirá naturalmente com o tempo. 
Falta de conectividade com as pessoas próximas. 
A tecnologia ainda tem custo elevado. 
Precisam ser muito simples e naturais para o usuário. 
Os assistentes poderiam ajudar na configuração do dispositivo. 
Deveriam ter interfaces mais simples de usar. 
Ter que pronunciar o nome do assistente (ex: Alexa) dificulta utilização. 
O acesso deveria ser bem simples para facilitar o acesso. 
A dificuldade está associada ao conhecimento da tecnologia. Ainda hoje os assistentes não 
contribuem para facilitar o uso dos dispositivos. Sempre necessita algum tipo de intervenção para 
configuração. 
A pessoa tem medo de fazer algo errado, não se sente segura e não cria um hábito de utilização. 
Iria facilitar a vida da terceira idade. 
Quanto mais orientação, melhor! Cursos direcionados a eles é um super nicho de mercado. 
Terceira idade, na maioria das vezes, sequer possui internet contratada em casa. 
Acho que podem ser ferramentas muito úteis a pessoas de terceira idade, naquilo que às vezes os mais 
jovens não têm tempo ou paciência de ensinar, explicar. 

Fazer parcerias com empresa de serviços de internet que ganha um aparelho de inteligência artificial. 
Tudo vai depender da cultura e de onde a pessoa veio! minha mãe por exemplo não usará e com 
certeza se forçarmos vai dar ruim! Agora minha sogra amaria, mas tb com certeza vai dar ruim com 
redes sociais e banco! 
Conectar o virtual ao real de forma transparente. 
Precisa ter ferramentas de autenticação. Também, ter um "corte" caso o idoso divulgue alguma 
informação considerada sigilosa. 

Mais funções ligadas a atendimento. 
Ficam inibidos quando o aparelho não entende a pronúncia deles.  
Acho que são muito resistentes a tecnologia.  
O maior problema é vencer a desconfiança, às vezes é mais trabalhoso implementar na rotina do que 
deixar que utilizem os aplicativos digitais a que estão acostumados, e mesmo com esses, às vezes, têm 
dificuldades. A audição reduzida também é uma grande barreira. 

Acho uma tecnologia complexa para essa faixa etária. 
Quem vai comprar geralmente são os filhos ou netos, portanto a questão segurança deve estar muito 
clara, pois idosos são os principais alvos de cyber criminosos. 

Excelente ferramenta de pesquisa. 
Falta divulgação direcionada. 
Ajudaria para necessidade básicas do dia a dia, como lembretes, chamar uma locomoção, "botão de 
Pânico" para acionar familiares, auxiliar em compras do dia a dia para o lar. 

É de muita ajuda aos idosos. 
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Difícil de entregar valor para eles. Eu mesmo tenho dificuldade de usar no dia a dia. Tenho 
incorporado itens inteligentes, mas ainda são poucos. 

Facilita a vida das pessoas de terceira idade. 
Mercado pouco explorado e não conheço nenhum produto com enfoque genuinamente do bem-estar 
da pessoa de terceira idade. 

Se tornam companheiros dos idosos. 
Não atende pessoas com dificuldades de tecnologia.  
Idosos se movimentam muito dentro de casa. A ferramenta precisa acompanhar essa mobilidade.  
Minha avó acessa WhatsApp, Zoom, mas normalmente não fala com uma máquina.  
Assim que eles descobrirem como usar, será algo prático para eles.  
Simplesmente use.  
É necessário mais conhecimento do produto.  
Não ajuda em nada prático.  
Deveriam existir reportes para mensurar o uso.  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 
 
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Estudar a utilidade da tecnologia para propiciar uma melhor qualidade de vida para a 

população idosa foi à ideia inicial desta proposta de trabalho, porém, ao identificar que 

especificamente a tecnologia de Inteligência Artificial por meio do uso de Assistentes 

Virtuais, poderia ser uma ferramenta útil para essa camada da população, decidiu-se 

aprofundar o seu entendimento de uso, bem como explorar os benefícios e riscos já 

percebidos e se a percepção de tais benefícios seriam maiores que os riscos.  

Devido á própria dificuldade de chegar aos idosos, pois muitas vezes eles não estão 

conectados digitalmente, pensou-se em falar presencialmente com esse público. Porém com as 

restrições impostas pelo Covid-19 e a percepção da importância e influência dos familiares na 

vida dessas pessoas, decidiu-se conversar diretamente com os familiares por meio da 

aplicação de uma pesquisa quantitativa.  

Conforme descrito no capítulo 5, realizou-se então uma pesquisa de natureza aplicada, 

utilizando uma abordagem quantitativa, e para isso o método de levantamento, tendo como 

instrumento de coleta a aplicação de um questionário por meio do Survey Monkey.  

O questionário contou com a participação de 130 pessoas que o responderam em sua 

totalidade, sendo que 106 vieram da aplicação da pesquisa em português e 24 da aplicação da 

pesquisa em inglês. O uso de dois idiomas foi com o objetivo de trazer uma participação de 

pessoas que vivem em outros países, além do Brasil. Ainda assim, a base esteve concentrada 

79% em pessoas que viviam no Brasil e 21% em pessoas que viviam em outros países.  
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A base de respondentes concentrou-se 73% em um público na faixa de 34-49 anos, 

63% do total com pós-graduação e 35% do total com renda superior a R$20.000/mês. Em 

termos de renda principalmente, podemos inferir que é uma camada da população com 

condições financeiras que propiciam a aquisição de tecnologias que custam inicialmente a 

partir de R$349 um Google Home ou uma Alexa, da Amazon.  

Sobre a base de familiares, 48% estiveram concentrados em idades de 65 a 74 anos, 

sendo 25% de 70 a 74 anos e 23% de 65 a 69 anos. As demais faixas etárias representaram 

52% sendo 18% de 75 a 79 anos, 17% de 60 a 64 anos, 11% de 80 a 84 anos, 6% de 85 a 89 

anos, 1% de 90 a 94 anos.  

Com a aplicação da pesquisa foi possível notar que o uso de Assistentes Virtuais pelos 

entrevistados é alto. 61% dos respondentes declararam utilizar Assistentes Virtuais sendo 

Alexa, da Amazon, a Siri da Apple e o assistente pessoal do Google os mais mencionados com 

39%, 31% e 26% das menções, respectivamente. Por outro lado, o cenário foi bastante 

diferente ao fazermos a mesma pergunta com relação aos familiares dos respondentes.  

Apenas 18% dos respondentes declararam que seus familiares faziam o uso de Assistentes 

Virtuais. Lembramos que os respondentes eram em sua maioria (87%) filhos de idosos.  

Ao explorar mais a base de respondentes que declarou que os familiares não faziam 

uso de Assistentes Virtuais, representado por 82% dos respondentes, constatou-se que 52% 

não pretendiam estimular que seu familiar fizesse o uso de Assistentes Virtuais e que 48% 

sim, pretendiam estimular, sendo 28% recomendando a compra e 20% comprando para o seu 

familiar.  

Sobre os motivos do não uso de Assistentes Virtuais pelo familiar, 58% dos 

respondentes concentraram-se em duas principais razões, 29% declararam que seu familiar 

não utiliza devido a dificuldade de aprendizado de novas tecnologias e 29% declararam que 

seus familiares desconhecem o produto. Vemos aí duas oportunidades que podiam ser mais 

bem exploradas pelos fabricantes, a capacitação das pessoas idosas para utilizarem a 

tecnologia e a própria difusão de que a tecnologia existe e pode ser útil para essa camada da 

população.  

Quanto aos principais usos dos Assistentes Virtuais, os cinco primeiros itens mais 

mencionados foram: Falar com familiares e/ou amigos (12%), consultar lembretes na agenda 

(9,8%), pedir para ouvir música (9,7%), tirar dúvidas (9,5%) e consultar notícias e 

temperatura (9,5%). Tendo o item de falar com familiares e/ou amigos como o principal uso 

mencionado, esperava-se que uma base de respondentes que possui 48% de pessoas que não 
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vivem na mesma cidade que seu familiar, pudesse utilizar mais a tecnologia para estar em 

contato com eles.  

Já com relação aos benefícios percebidos no uso dos Assistentes Virtuais, praticidade 

foi mencionada por 47% dos respondentes. 18%, mencionaram economia de tempo, 16% 

companhia, como um amigo virtual e 14% a possibilidade de uma casa mais conectada. 

Quando questionados sobre os benefícios ainda não explorados, 72% declararam que não 

enxergavam benefícios adicionais a serem explorados e 28% disseram que sim, havia 

benefícios a serem explorados. Entre os benefícios, foram mencionados: substituir a 

complexidade dos smartphones, aprender novas atividades e uso para saúde e ajuda para o 

caso de doenças. Notamos aí que de fato parte do público dos respondentes enxerga o 

potencial para outras possíveis soluções ainda hoje não exploradas.  

Quando questionados sobre a percepção dos riscos no uso de Assistentes Virtuais 

pelos familiares, 18% dos respondentes mencionaram roubo de senhas, 15% riscos 

relacionados ao direito de privacidade, 14% acesso à notícias falsas e 14% riscos de 

apropriação de dados.  

A primeira avaliação de benefícios e riscos percebidos aconteceu por meio da 

identificação de uma escala de benefícios e riscos. Em geral, tanto na pesquisa em português, 

quanto na pesquisa em inglês, percebeu-se uma escala de benefício maior que a de risco. O 

grau de benefício, dentro de uma escala de 0 a 100 foi avaliado em 57 na pesquisa em 

português e em 50 na pesquisa em inglês. Já o grau de risco, foi avaliado em 35 nas duas 

pesquisas, em português e inglês. Por meio dessas duas respostas é possível notar uma melhor 

percepção de benefícios do que de riscos por parte dos respondentes.  

Com o objetivo de melhor mensurar o nível de concordância ou discordância dos 

respondentes sobre a afirmação: "Os benefícios no uso de Assistentes Virtuais por pessoas da 

terceira idade superam os riscos que possam existir"?. Utilizou-se a escala Likert (discordo 

totalmente; discordo; nem discordo, nem concordo; concordo; concordo totalmente), obtendo 

respostas bastante concentradas em duas principais escolhas, a de “Nem discordo, nem 

concordo” com 38% e a de “Concordo”, com 36%. 

 

6. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS  

 

A última pergunta do questionário envolveu as considerações finais dos respondentes 

e nela, por meio das respostas de 43% da base total, foi possível obter alguns importantes 

insights sobre a percepção dos respondentes. Declarou-se o quanto os Assistentes Virtuais 
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foram essenciais na pandemia, como um link para o mundo, o quanto possuem potencial para 

ser utilizado para acompanhamento de questões de saúde dos mais idosos, o quanto é 

necessária a capacitação, a inclusão, o acesso à internet e a facilidade de instalação para que 

os produtos cheguem a essa população. Os potenciais riscos do uso da tecnologia foram 

também mencionados. Por ser uma população mais suscetível a golpes, ficou nítida uma 

preocupação dos respondentes em proteger a seus familiares, porém os benefícios ainda são 

percebidos como maiores que os riscos. Pontos como estes podem ser explorados 

principalmente pelos fabricantes destas tecnologias.  

A Amazon, por exemplo, buscando enxergar esse público de terceira idade, lançou no 

último dia 26 de setembro de 2021, o robô Astro que promete ser muito útil como uma 

tecnologia que irá proporcionar uma série de benefícios para uma melhor qualidade de vida 

para essa população. A empresa fez três anúncios importantes a esse respeito: uma atualização 

de seu Wearable Halo, um novo serviço de assinatura para idosos e um robô doméstico com 

recursos de monitoramento para idosos. O robô móvel oferece uma série de recursos de 

vigilância e a capacidade de verificar os membros mais velhos da família pode ser um de seus 

serviços mais importantes. Segundo a matéria do website Fast Company, a maioria dos 

lançamentos de saúde da Amazon enfoca o atendimento ao idoso. Alexa Together, um novo 

serviço de assinatura que fornece aos usuários acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 

uma linha de ajuda de emergência que eles podem convocar com o som de sua voz. Com o 

lançamento do Alexa Together no início do ano que vem, virá á capacidade de notificar várias 

pessoas envolvidas com o cuidado de um indivíduo. Ele também possui um recurso de 

assistência remota, para que os membros da família possam facilmente fornecer suporte 

técnico para seus familiares mais velhos, ajudando-os a configurar lembretes pessoais, 

habilitar chamadas com viva-vos e conectar seu serviço de música favorito.  

O nicho de saúde e cuidado com os idosos com a entrada forte da Amazon deve logo 

mais atrair a outros fortes players como Google, Microsoft, IBM e Apple.  

 

7. CONCLUSÕES  

 

Tomando como premissa que a Inteligência Artificial por meio do uso de Assistentes 

Virtuais pode melhorar a qualidade de vida da população da terceira idade e que existe uma 

vulnerabilidade dos idosos ao uso de tecnologias, o estudo teve como objetivo mapear por 

meio de pesquisa quantitativa com a aplicação de um questionário, a percepção dos familiares 
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de pessoas da terceira idade quanto aos benefícios e riscos no uso de Assistentes Virtuais para 

responder a pergunta de pesquisa: “Na perspectiva de familiares de idosos, quais são os 

principais benefícios e riscos percebidos no uso de Assistentes Virtuais?”. A pesquisa 

quantitativa aplicada falou com uma base de respondentes, onde 61% utilizavam Assistentes 

Virtuais, sendo a maioria composta por filhos de pessoas maiores de 60 anos.  

O trabalho atingiu o objetivo proposto ao mapear os principais benefícios e riscos dos 

Assistentes Virtuais. O principal benefício mencionado no uso de Assistentes Virtuais foi 

praticidade e o principal risco, a preocupação com o roubo de senhas.  

A pergunta sobre benefícios versus riscos procurou mensurar o nível de concordância 

ou discordância dos respondentes sobre a afirmação: "Os benefícios no uso de Assistentes 

Virtuais por pessoas da terceira idade superam os riscos que possam existir"? e as respostas 

estiveram bastante divididas em duas principais escolhas, a de “Nem discordo, nem 

concordo” com 38% e a de “Concordo”, com 36%. Por outro lado, a primeira avaliação de 

benefícios e riscos percebidos aconteceu por meio da identificação de uma escala de 

benefícios e riscos. Em geral, tanto na pesquisa em português, quanto na pesquisa em inglês, 

percebeu-se uma escala de benefício maior que a de risco. O grau de benefício, dentro de uma 

escala de 0 a 100 foi avaliado em 57 na pesquisa em português e em 50 na pesquisa em inglês. 

Já o grau de risco, foi avaliado em 35 nas duas pesquisas, em português e inglês. Por meio 

dessas duas respostas é possível notar uma melhor percepção de benefícios no uso de 

Assistentes Virtuais do que os riscos que podem existir, segundo a percepção dos 

respondentes.  

O trabalho trouxe também alguns importantes insights sobre como os Assistentes 

Virtuais são mais utilizados, entre eles, falar com os amigos, consultar lembretes e pedir para 

ouvir músicas, além de permitir conhecer também alguns elementos que impedem o uso, 

como a dificuldade de aprendizado dos idosos, a falta de conhecimento do produto e a própria 

falta de interesse dos idosos, levanta uma oportunidade para os fabricantes de não só falar 

melhor com essa camada da população, mas também o de falar mais e melhor com familiares 

que a influenciam.  

Nos comentários adicionais, percebemos também colocações interessantes dos 

respondentes sobre o uso de Assistentes Virtuais pelos seus familiares: a questão do uso de 

Assistentes Virtuais para questões de saúde dos idosos; necessidade de um maior apoio para 

processos de instalação e do próprio uso de Assistentes Virtuais; como resolver problemas de 

conexão que muitas vezes já impossibilitam o uso; importância que os Assistentes Virtuais 

tiveram, principalmente neste período de pandemia.  
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8 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS  

 

A base de respondentes ficou concentrada em um público de 34-49 anos, 63% do total 

com pós-graduação e 35% do total com renda superior a R$20.000/mês. Em termos de renda 

principalmente, podemos inferir que é uma camada da população com condições financeiras 

diferenciadas em relação às demais pessoas faixas da população brasileira.  

Seria recomendável um estudo que analise o quanto o uso de Assistentes Virtuais pode 

ser útil para uma população da terceira idade, mas que inclua uma maior participação de 

outras faixas de renda. Outro ponto importante é que a análise se concentrou na perspectiva 

dos respondentes sobre os seus familiares, mas outro caminho seria falar direto com o público 

de mais de 60 anos e entender sua percepção de uso de Assistentes Virtuais, assim como os 

principais benefícios e riscos enxergados.  

Alguns importantes pontos que apareceram nas respostas podem ser ainda mais 

explorados. Por exemplo, percebeu-se um alto número de respondentes, representado por 61% 

da base total, porém um baixo número de familiares que utilizam, representado por 18% da 

base total. Vemos aí uma oportunidade de explorar mais o entendimento do porquê ambos não 

utilizam, principalmente quando foi mencionado que o principal benefício dos Assistentes 

Virtuais é a praticidade e que falar com familiares e /ou amigos é o principal uso dos 

Assistentes Virtuais.  

Nas razões para o não uso, percebeu-se fatores como tecnologia, falta de 

conhecimento, dificuldades de instalação, entre outros. Explorar mais essas razões para o não 

uso dos Assistentes Virtuais pode ser um outro caminho de pesquisa. Entender mais sobre a 

oportunidade de ensinar aos idosos, em como melhor inclui-los digitalmente pode ser um 

outro caminho de pesquisa já que a dificuldade de lidar com a tecnologia foi também um 

elemento que apareceu na pesquisa.  

Em outros benefícios ainda não explorados, apareceu a questão do uso de Assistentes 

Virtuais para tratar principalmente questões de saúde dos idosos. Tal oportunidade já foi 

anunciada como alvo de atenção de empresas como Amazon, por exemplo. Entender então 

como o público da terceira idade está disposto a colocar um robô em suas casas ou ainda 

como os familiares estão dispostos a terem também um mesmo robô que possa conectar-se 

pode ser um potencial estudo para entender a aceitação e uso do produto já que a tecnologia 

pode ser inovadora, mas o grande desafio é que seja acessível, não só em termos econômicos, 

mas culturais.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA PESQUISA  

 
PESQUISA TESTE 

 
AVALIAÇÃO DO USO DE ASSISTENTES VIRTUAIS INTELIGENTES PARA 
PESSOAS DA TERCEIRA IDADE 
 
INTRODUÇÃO 
 
Olá, 
 
Sou aluna do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade (MPGC) - linha de 
pesquisa em Tecnologia da Informação, da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) e 
gostaria de convidar você a responder algumas perguntas.  
 
O objetivo desta pesquisa é mensurar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, como 
Assistentes Virtuais Inteligentes - Alexa, da Amazon, a assistente pessoal do Google, Cortana, 
da Microsoft e Siri, da Apple, apontando os benefícios e riscos percebidos pelos familiares de 
pessoas da terceira idade no uso desta tecnologia. 
  
A pesquisa leva em média 4 minutos para ser respondida, sendo destinada às pessoas que 
possuam familiares com 60 anos ou mais.  
Agradeço a sua participação! 
  
Adequação da pesquisa à LGPD 
Em consonância à nova Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil, informamos que 
nesta pesquisa não será solicitada qualquer informação que possa identificar de maneira 
individual o respondente ou sua organização. 
A pesquisa não armazena qualquer tipo de dado de acesso, de modo que caso o respondente 
saia do questionário antes de finalizá-lo, o progresso será perdido e será necessário iniciar 
novamente a pesquisa em um novo acesso. 
As informações fornecidas pelo respondente serão usadas apenas para fins de pesquisa e 
estatística, benchmarking e análise de tendências. Portanto, certifique-se de que você não 
insira dados pessoais confidenciais ou informações confidenciais na pesquisa se um campo de 
texto livre estiver presente. 
 
*  1. Você possui familiares com mais de 60 anos? 
 
Sim  
 
Não 
 
*  2. Qual o seu gênero? 
 
Feminino  
 
Masculino  
 
Prefiro não informar 
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*  3. Qual a sua idade? 
 
18-25 anos  
 
26-33 anos 
 
34-41 anos 
 
42-49 anos 
 
50-60 anos 
 
mais de 60 anos 
 
*  4. Em que país você vive? 
 
* 5. Qual o ser grau de escolaridade? Indique apenas o grau máximo de escolaridade que 
possui. 
 
Ensino Fundamental  
 
Ensino Médio  
 
Superior Incompleto 
 
Superior Completo  
 
Pós-graduado 
 

*  6. Qual a sua renda? 
 
De R$1.100 a R$3.300 
 
De R$3.300 a R$6.600 
 
De R$6.600 a R$10.000 
 
De  R$10.000 a R$15.000 
 
De R$15.000 a R$20.000 
 
Mais de R$20.000 
 
Prefiro não responder 
 
*  7. Você utiliza funcionalidades de Inteligência Artificial, por meio de Assistentes Virtuais 
em seu dia a dia? Se sim, quais seriam os assistentes de voz utilizados? Pode selecionar mais 
de um. 
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Não. 
Sim. Alexa, da Amazon.  
 
Sim. Assistente pessoal do Google. 
 
Sim. Cortona, da Microsoft. 
 
Siri, da Apple. 
 
Outro (especifique) 
 
*  8. Qual o seu grau de parentesco com o familiar de mais de 60 anos? 
 
Filho (a) 
 
Neto (a) 
 
Sobrinho (a) 
 
Primo (a)  
 
Irmão (a) 
 
*  9. Qual o sexo do seu familiar? 
 
Feminino  
 
Masculino 
 
*  10. Qual a idade do seu familiar? 
 
De 60 - 64 anos 
 
De 65 - 69 anos  
 
De 70 - 74 anos 
 
De 75 - 79 anos  
 
De 80 - 84 anos 
 
De 85 - 89 anos  
 
De 90 - 94 anos  
 
95 anos ou mais  
 
*  11. Em que país o seu familiar vive? 
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*  12. Você avalia que o uso de tecnologias por pessoas da terceira idade pode estar 
relacionado a qual/ quais fatores abaixo? 
Idade  
 
Interesse em produtos tecnológicos  
 
Acesso financeiro à tecnologia  
 
Familiaridade com a tecnologia  
 
Necessidades especiais 
 
Benefícios enxergados  
 
Maior facilidade ou adaptação à tecnologia  
 
Outro (especifique) 
 
 
*  13. Seu familiar utiliza quais tecnologias abaixo? Pode selecionar mais de uma tecnologia. 
 
Assistente virtual  
 
Celular  
 
Notebook  
 
Tablet  
 
Smart TV  
 
Outro (especifique) 
 
*  14. Por favor, especifique a principal razão para o não uso de Assistentes Virtuais pelo seu 
familiar. 
 
Falta de conhecimento do produto 
 
Falta de interesse 
 
Dificuldade com instalação 
 
Custo da tecnologia 
 
Poucos benefícios com o uso 
 
Dificuldade de acesso (Por exemplo: falta de audição) 
 
Preocupação com riscos de segurança. 
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Dificuldade de aprendizado de novas tecnologias.  
 
Outro (especifique) 
 
*  15. Você considera estimular que o seu familiar passe a utilizar Assistentes Virtuais?  
 
Não 
 
Sim, comprando 
 
Sim, recomendando a compra 
 
*  16. Como são sistemas de Inteligência Artificial, o objetivo dos Assistentes Virtuais é 
tornar a nossa vida mais simples. Quais seriam, em sua visão, os principais benefícios deste 
uso? 
 
Ouvir música 
 
Consultar notícias e temperatura 
 
Buscar informações de saúde  
 
Lembrar da agenda 
 
Tirar dúvidas 
 
Ouvir receitas 
 
Acionar emergência 
 
Conectar a casa para acender luzes e programar eletroeletrônicos (casas inteligentes) 
 
Falar com familiares e/ou amigos 
 
Consultar médicos 
 
Acessar ferramentas de comunicação como Zoom  
 
Assistir filmes  
 
Pedir um Uber ou outros serviços de mobilidade 
 
Pedir iFood ou outros serviços de entrega de refeições 
 
*  17. Por meio de tecnologia de Machine Learning, os Assistentes Virtuais estão se 
aperfeiçoando conforme vão interagindo com as pessoas e com isso ficando mais inteligentes. 
Você avalia que o uso de Assistentes Virtuais poderia trazer outros benefícios além dos 
mencionados na pergunta anterior? 
 
Não 
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Sim. Por favor, especifique os benefícios ainda não explorados. 
*  18. Você avalia que possam existir riscos no uso de Assistente Virtuais pelo seu familiar? 
 
Sim 
 
Não 
 
*  19. Quais seriam os riscos no uso de Assistentes Virtuais que mais preocupam você? 
 
Exposição de conversas.  
 
Roubo de senhas. 
 
Riscos direcionados ao direito à privacidade. 
 
Acesso à notícias falsas. 
 
Perda de sigilo da informação. 
 
Exposição de informações médicas. 
 
Exposição de hábitos e rotinas. 
 
Riscos de apropriação de dados. 
 
Outros riscos. Por favor, especifique. 
 
*  20. Como você avalia a afirmação: "Os benefícios no uso de Assistentes Virtuais por 
pessoas da terceira idade superam os riscos que possam existir"? 
 
Discordo Totalmente  
 
Discordo  
 
Nem Discordo, Nem Concordo  
 
Concordo  
 
Concordo totalmente 
 
*  21. Pensando os Assistentes Virtuais como ferramentas que facilitam o acesso à 
Inteligência Artificial e à Internet das Coisas. Você teria algum comentário adicional sobre o 
uso de Assistentes Virtuais por pessoas da terceira idade? 
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PESQUISA EM PORTUGUÊS 

 
AVALIAÇÃO DO USO DE ASSISTENTES VIRTUAIS INTELIGENTES PARA 

PESSOAS DA TERCEIRA IDADE - PT 

Pesquisa Acadêmica - Mestrado 

Caro(a) respondente, 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade (MPGC) - linha de 

pesquisa em Tecnologia da Informação, da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) e 

gostaria de convidar você a responder algumas perguntas.  

 
O objetivo desta pesquisa é mensurar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, como Assistentes 

Virtuais Inteligentes - Alexa, da Amazon, a assistente pessoal do Google, Cortana, da Microsoft e Siri, 

da Apple, apontando os benefícios e riscos percebidos pelos familiares de pessoas da terceira idade no 

uso desta tecnologia. 

A pesquisa leva em média 5 minutos para ser respondida, sendo destinada às pessoas que 

possuam familiares com 60 anos ou mais. Vale ressaltar que você deve escolher apenas um de 

seus familiares para responder ao questionário.  

 

Para eventuais dúvidas, peço entrar em contato pelo email 

anacarolinadechacur@gmail.com  

 

Agradeço a sua participação! 

  

Adequação da pesquisa à LGPD 

Em consonância à nova Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil, informamos que 

nesta pesquisa não será solicitada qualquer informação que possa identificar de maneira 

individual o respondente ou sua organização. 

A pesquisa não armazena qualquer tipo de dado de acesso, de modo que caso o respondente 

saia do questionário antes de finalizá-lo, o progresso será perdido e será necessário iniciar 

novamente a pesquisa em um novo acesso. 

As informações fornecidas pelo respondente serão usadas apenas para fins de pesquisa e 

estatística, benchmarking e análise de tendências. Portanto, certifique-se de que você não 

insira dados pessoais confidenciais ou informações confidenciais na pesquisa se um campo de 

texto livre estiver presente. 
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* 1. Sobre você:  

Você possui familiares com mais de 60 anos? 

* Para a pesquisa, por favor, considere apenas um dos seus familiares com mais de 60 anos. w 

Sim  

Não 

 

* 2. Sobre você:  

Qual o seu gênero?  

Feminino  

Masculino  

Prefiro não informar 

 

* 3. Sobre você:  

Qual a sua idade?  

18-25 anos  

26-33 anos 

34-41 anos 

42-49 anos 

50-60 anos 

mais de 60 anos 

 

* 4. Sobre você:  

Em que país você vive?  

 

* 5. Sobre você:  

Qual o seu grau de escolaridade? Indique apenas o grau máximo de escolaridade que possui.  

Ensino Fundamental  

Ensino Médio  

Superior Incompleto 

Superior Completo  

Pós-graduado 

 

* 6. Sobre você:  
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Qual a sua renda mensal?  

De R$1.100 a R$3.300 

De R$3.300 a R$6.600 

De R$6.600 a R$10.000 

De R$10.000 a R$15.000 

De R$15.000 a R$20.000 

Mais de R$20.000 

Prefiro não responder 

 

* 7. Sobre você:  

Você utiliza funcionalidades de Inteligência Artificial, por meio de Assistentes Virtuais em 

seu dia a dia?  

Sim 

Não 

 

* 8. Sobre você:  

Qual / Quais seriam os Assistentes Virtuais Inteligentes utilizados? Pode selecionar mais de 

um.  

Alexa, da Amazon.  

Assistente pessoal do Google.  

Cortana, da Microsoft.  

Siri, da Apple.  

Outro (especifique) 

 

* 9. Sobre você: 

Há quanto tempo você utiliza Assistentes Virtuais Inteligentes?  

Menos de um ano 

De um a dois anos  

De dois a três anos 

De três a quatro anos 

Mais de quatro ano 

* 10. Sobre você:  

Qual o seu grau de parentesco com o familiar de mais de 60 anos escolhido para a pesquisa?  
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Filho (a) 

Neto (a) 

Sobrinho (a) 

Primo (a)  

Irmão (a) 

* 11. Sobre o seu familiar:  

Qual o sexo do seu familiar?  

Feminino  

Masculino 

 

* 12. Sobre o seu familiar:  

Qual a idade do seu familiar? w 

De 60 - 64 anos 

De 65 - 69 anos  

De 70 - 74 anos 

De 75 - 79 anos  

De 80 - 84 anos 

De 85 - 89 anos  

De 90 - 94 anos  

95 anos ou mais 

 

* 13. Sobre o seu familiar:  

Você e seu familiar vivem na mesma cidade?  

Sim  

Não 

 

* 14. Sobre o seu familiar:  

Seu familiar utiliza funcionalidades de Inteligência Artificial, por meio de Assistentes 

Virtuais em seu dia a dia?   

Sim  

Não 

 

* 15. Sobre o seu familiar:  

Qual / Quais seriam os assistentes de voz utilizados? Pode selecionar mais de um. w 
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Alexa, da Amazon.  

Assistente pessoal do Google.  

Cortana, da Microsoft.  

Siri, da Apple.  

Outro (especifique) 

* 16. Sobre o seu familiar: 

Há quanto tempo o seu familiar utiliza Assistentes Virtuais?  

Menos de um ano  

De um a dois anos  

De dois a três anos  

De três a quatro anos  

Mais de quatro anos 

 

* 17. Sobre o seu familiar:  

Por favor, especifique a principal razão para o não uso de Assistentes Virtuais pelo seu 

familiar.  

Falta de conhecimento do produto 

Falta de interesse 

Dificuldade com instalação 

Custo da tecnologia 

Poucos benefícios com o uso 

Dificuldade de acesso (Por exemplo: falta de audição) 

Preocupação com riscos de segurança. 

Dificuldade de aprendizado de novas tecnologias.  

Outro (especifique) 

 

* 18. Sobre o seu familiar:  

Você considera estimular que o seu familiar passe a utilizar Assistentes Virtuais? w 

Não 

Sim, comprando 

Sim, recomendando a compra.  

 

* 19. Sobre o seu familiar:  
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Como são sistemas de Inteligência Artificial, o objetivo dos Assistentes Virtuais é tornar a 

nossa vida mais simples. Quais são ou poderiam ser, em sua visão, os principais usos dos 

Assistentes Virtuais pelo seu familiar?  

Pedir para ouvir uma música 

Consultar notícias e temperatura 

Buscar informações de saúde  

Consultar lembretes da agenda 

Tirar dúvidas 

Pedir para consultar receitas 

Solicitar o contato com serviços de emergência 

Conectar a casa para acender luzes e programar eletroeletrônicos (casas inteligentes) 

Falar com familiares e/ou amigos 

Pedir para consultar médicos 

Acessar ferramentas de comunicação como Zoom  

Pedir para assistir filmes 

Pedir um Uber ou outros serviços de mobilidade 

Pedir iFood ou outros serviços de entrega de refeições 

Outro (especifique) 

 

* 20. Sobre o seu familiar:  

Em que grau você avalia benefícios no uso de Assistentes Virtuais?  

Poucos benefícios Médio benefícios Muitos benefícios 

 

*21. Sobre o seu familiar: 

Quais são ou poderiam ser os principais benefícios no uso de Assistentes Virtuais pelo seu 

familiar?  

Economia de tempo  

Praticidade  

Conectar a casa (casas inteligentes)  

Companhia (amigo virtual) 

Outro (especifique) 

 

* 22. Sobre o seu familiar:  
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Você avalia que o uso de Assistentes Virtuais poderia trazer outros usos ainda não explorados 

por nenhum dos fabricantes e que poderia ser útil para o seu familiar?  

Não 

Sim. Por favor, especifique os usos ainda não explorados. 

 

 

 

* 23. Sobre o seu familiar: 

Em que grau você avalia que possam existir riscos no uso de Assistentes Virtuais pelo seu 

familiar?  

Pouco Risco Médio Risco Muito Risco 

 

* 24. Sobre o seu familiar:  

Quais seriam os riscos no uso de Assistentes Virtuais pelo seu familiar que mais preocupam 

você? 

Exposição de conversas.  

Roubo de senhas. 

Riscos direcionados ao direito à privacidade. 

Acesso à notícias falsas. 

Perda de sigilo da informação. 

Exposição de informações médicas. 

Exposição de hábitos e rotinas. 

Riscos de apropriação de dados. 

Outros riscos. Por favor, especifique. 

 

* 25. Sobre o seu familiar:  

Como você avalia a afirmação: "Os benefícios no uso de Assistentes Virtuais por pessoas da 

terceira idade superam os riscos que possam existir"?  

Discordo Totalmente  

Discordo  

Nem Discordo, Nem Concordo  

Concordo  

Concordo totalmente 
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* 26. Sobre o seu familiar:  

Pensando os Assistentes Virtuais como ferramentas que facilitam o acesso à Inteligência 

Artificial e à Internet das Coisas. Você teria algum comentário adicional sobre o uso de 

Assistentes Virtuais por pessoas da terceira idade?  

 

 

PESQUISA EM INGLÊS 

 

EVALUATION OF THE USE OF VIRTUAL ASSISTANTS FOR ELDERLY PEOPLE- EN 

Academic Research - Master in Technology 

Dear Respondent, 

I am a student of the Professional Masters in Management for Competitiveness (MPGC) - 

research line in Information Technology, at Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) in São 

Paulo, Brazil and I would like to invite you to answer some questions.  

The goal of this research is to measure the use of Artificial Intelligence tools, such as Virtual 

Assistants like Alexa, from Amazon, Google Home, Cortana, from Microsoft and Siri, from 

Apple, pointing out the benefits and risks perceived by people's families of seniors in the use 

of this technology. 

The survey takes an average of 5 minutes to be answered, and is aimed at people who have 

family members aged 60 years or more. It's important to highlight that you should consider 

only one member of your family to answer the questions.  

For any questions, please, contact me by email:  

anacarolinadechacur@gmail.com  

Thank you for your participation! 

Adequacy of the survey to the GDPR 

In line with the new General Data Protection Regulation in force in Brazil, we inform you that 

this survey will not ask for any information that may individually identify the respondent or 

their organization. 
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The survey does not store any type of access data, so that if the respondent exits the 

questionnaire before completing it, the progress will be lost and it will be necessary to start 

the survey again in a new access. 

The information provided by the respondent will only be used for research and statistical 

purposes, benchmarking and trend analysis. So make sure you don't enter sensitive personal 

data or sensitive information in the survey if a free text field is present. 

 

* 1. About you: 

Do you have family members over 60 years old? 

* For the survey, please consider only one of your family members over 60 years old. 

Yes 

No 

 

* 2. About you: 

What is your gender? 

Female 

Male 

I prefer not to inform 

 

* 3. About you: 

How old are you? 

18-25 years old 

26-33 years old 

34-41 years old 

42-49 years old 

50-60 years old 

more than 60 years old 

 

* 4. About you: 

In which country do you live? 

 

* 5. About you: 

What is your education level? Indicate only the maximum level of education you have. 
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Elementary School 

High school 

Undergraduate degree 

Graduated degree 

 

* 6. About you: 

What is your income? 

less than 25k USD/year 

from 25K USD/year to 50K USD/year 

from 50K USD/year to 75K USD/year 

from 75K USD/year to 100K USD/year  

from 100K USD/year to 150k USD/year 

More than 150k USD/year 

I prefer not to respond 

* 7. About you: 

Do you use Artificial Intelligence functionalities through Virtual Assistants in your daily life? 

Yes 

No 

 

* 8. About you: 

Which Virtual Assistants do you use? You can select more than one. 

Alexa, from Amazon. 

Google Home.  

Cortana, from Microsoft. 

Siri, from Apple. 

Others (specify) 

 

* 9. About you: 

How long have you been using Virtual Assistants? 

Less than a year 

From one year to two years 

From two years to three years  

From three years to four years  

More than four years 
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* 10. About you: 

What is your degree of relationship with the family member over 60 years old chosen for the 

research? 

Son/Daughter 

Grandson/Granddaughter 

Nephew/Niece 

Cousin 

Brother/Sister 

* 11. About your family member: 

What is the gender of your family member? 

Female 

Male 

 

* 12. About your family member: 

How old is your family member? 

From 60 to 64 years old 

From 65 to 69 years old 

From 70 to 74 years old 

From 75 to 79 years old 

From 80 to 84 years old 

From 85 to 89 years old 

From 90 to 94 years old 

95 years old or more 

 

* 13. About your family member: 

Do you and your family member live in the same city? 

Yes 

No 

* 14. About your family member: 

Does your family member use Artificial Intelligence functionalities through Virtual Assistants 

in their daily lives? 

Yes 

No 
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* 15. About your family member:  

Which Virtual Assistants your family member use? You can select more than one. 

Alexa, from Amazon. 

Google Home. 

Cortana, from Microsoft. 

Siri, from Apple. 

Other (specify) 

 

* 16. About your family member: 

How long have your family member been using Virtual Assistants? 

Less than a year 

From one to two years  

From two to three years  

From three to four years  

More than four years 

 

* 17. About your family member: 

Please specify the main reason your family member does not use Virtual Assistants. 

Lack of product knowledge 

Lack of interest 

Difficulty with installation 

Technology cost 

Few benefits from use 

Difficulty of access (For example: lack of hearing capacity) 

Concern about security risks 

Difficulty in learning new technologies 

Other (specify) 

 

* 18. About your family member: 

Do you consider encouraging your family member to start using Virtual Assistants? 

No 

Yes, buying it 

Yes, recommending the purchase 
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* 19. About your family member: 

As they are Artificial Intelligence systems, the purpose of Virtual Assistants is to make our 

lives simpler. What are or could be, in your view, the main uses of Virtual Assistants by your 

family member? 

Ask to hear a song 

Check news and temperature 

Search for health information 

Check calendar reminders 

Ask questions 

Ask to see recipes 

Request contact with emergency services 

Connect the house to turn on lights and program electronics (smart homes) 

Talk to family and/or friends 

Ask to see doctors 

Access communication tools like Zoom 

Ask to watch movies 

Request an Uber or other mobility services 

Order iFood or other food delivery services 

Others (specify) 

 

* 20. About your family member: 

To what degree do you rate benefits of using Virtual Assistants? 

Few benefits Medium benefits Many benefits 

 

* 21. About your family member: 

What are or could be the main benefits of using Virtual Assistants by your family member? 

Time saving 

Practicality 

Connect home (smart homes) 

Virtual friend 

Other (specify) 

 

* 22. About your family member: 
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Do you think that the use of Virtual Assistants could bring other uses not yet explored by any 

of the manufacturers and that could be useful for your family member? 

No 

Yes. Please specify uses not yet explored. 

 

* 23. About your family member: 

To what degree do you think there may be risks in your family member's use of Virtual 

Assistants? 

Little Risk Medium Risk Too Much Risk 

* 24. About your family member: 

What would be the risks for your family member's use of Virtual Assistants that concern you 

the most? 

Expose conversations.  

Password theft. 

Privacy risks.  

Exposure to false information. 

Lack of confidentiality.  

Display of medical information. 

Exposure of habits and routines. 

Data appropriation risks (identity theft). 

Other risks. Please specify. 

 

* 25. About your family member: 

How do you rate the statement: "The benefits of using Virtual Assistants for seniors outweigh 

the risks that may exist"? 

Totally Disagree 

I Disagree 

Neither Disagree nor Agree 

I Agree 

I totally Agree 

 

* 26. About your family member: 

How do you rate the statement: "The benefits of using Virtual Assistants for seniors outweigh 

the risks that may exist"? 
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Totally Disagree 

I Disagree 

Neither Disagree nor Agree 

I Agree 

I totally Agree.  

 

Cartas de apresentação utilizadas para as pesquisas de Survey Monkey em português e 

inglês: 

Em português: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6834152815909195776/  

“Olá!  

Estou cursando o Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade (MPGC) - linha de 

pesquisa em Tecnologia da Informação, da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) com 

orientação do Cláudio Larieira e gostaria de convidar você a responder algumas perguntas 

para o meu projeto de conclusão do curso. O questionário leva em média 5 min e tem com 

objetivo mensurar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, como Assistentes Virtuais 

(Alexa, Google Home, Cortana e Siri) apontando os benefícios e riscos percebidos pelos 

familiares de pessoas da terceira idade no uso desta tecnologia. 

Para responder, por favor, acesse o link em português - https://lnkd.in/dsxJ392v 

Obrigada pela sua participação! 
#inteligênciaartificial #assistentesvirtuais #artificialntelligence#virtualassistants #virtualassist
ant #alexaskills #googlehome #cortana#siri #fgveaesp 

Em inglês: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6834153093291102208/  

“Hi! I am doing the Professional Masters in Management for Competitiveness (MPGC) - 

research line in Information Technology, at Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) in Brazil 

under the guidance of Cláudio Larieira and I would like to invite you to answer some 

questions for my final project. The questionnaire takes an average of 5 minutes and aims to 

measure the use of Artificial Intelligence tools, such as Virtual Assistants (Alexa, Google 

Home, Cortana and Siri) pointing out the benefits and risks perceived by family members of 

elderly people in the use of this technology.  



77 

To respond, please visit the link in English – https://lnkd.in/d8xjna-f 
 
Thank you for your participation!  
#inteligênciaartificial #assistentesvirtuais #artificialntelligence#virtualassistants #virtualassist
ant #alexaskills #googlehome #cortana#siri #fgveaesp” 
 


