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Abstract. This article describes the construction of the affective and cognitive 

relationship through the user experience using the Intelligent Personal 

Assistant (IPA) Amazon Alexa. Understanding this process is essential to 

mitigate the factors that may impact positive experiences. In the current 

scenario, there is a growing demand for IPA’s usage in the home, academic 

and/or corporate environment, not only as a new gadget, but exploring 

resources such as entertainment, information, automation and occupational 

therapy. This study is based on recent articles that address related topics. 

Resumo. Este artigo descreve as principais interações e variáveis que 

impactam na utilização e usabilidade através da experiencia do usuário no uso 

da Assistente Pessoal Inteligente (IPA) Amazon Alexa. Entender este processo 

é fundamental para mitigar os fatores que possam impactar experiências 

positivas. No cenário atual, existe uma demanda crescente do uso da assistente 

no ambiente doméstico, acadêmico e corporativo, não apenas como um novo 

dispositivo, mas explorando recursos como entretenimento, informação, 

automação e terapia ocupacional. Esse estudo tem como base artigos recentes 

que abordam temas relacionados. 

1. Introdução 

Esta revisão tem como objetivo, demostrar as principais interações pela tecnologia de voz 

amazon alexa e como ela pode agregar positivamente no bem estar dos usuários em 

diversões cenários de estudo e propor soluções nas interações negativas. 

Para essa revisão, foi abordado estudos recentes no uso da amzon alexa em diversos 

cenários, publicados em plataformas científicas, considerando aspectos de utilidade, 

usabilidade, facilidade de aprendizagem, satisfação subjetiva e como resultado, 

Experiência do Usuário com foco no assistente pessoal inteligente controlado por voz 

denominado Amazon Alexa. Embora outros fabricantes também ofereçam IPA’s, como 

Cortana, Google Now e Siri, estas ferramentas não fazem parte do escopo do estudo aqui 

proposto, porém, é importante ressaltar algumas características na interação com o uso do 

smartphone e a assistente amazon alexa. 

                        Anais do WCF, Vol 8, pp 11-18, 2021, ISSN 2447-4703, XVII WCF 13-14 out 2021    11

mailto:crrprof@gmail.com
mailto:angelo.amaral@gmail.com


  

No uso do smartphone, existe a necessidade do toque e a familiaridade com sistemas 

digitais, como também, temos vários fabricantes, modelos e tamanhos no mercado, 

gerando uma dificuldade maior na interação dessa tecnologia. 

Em algumas situações, por exemplo, usuários com problemas motores ou para idosos com 

dificuldade cognitiva, a amazon alexa tem uma vantagem especial: permite acessar 

diversos serviços sem ter que apertar nenhum botão. Ou seja, basta um simples comando 

de voz e pronto.  

A tecnologia de voz através da Alexa é mais interativa e fisicamente mais acessível no 

processo de comunicação, e, temos a possiblidade de criar soluções personalizadas para 

atender vários cenários. 

O uso da tecnologia de voz está aumentando em todo o mundo, com quase 4,2 bilhões de 

assistentes pessoais inteligentes em 2020 e com estimativa de que em 2024 atinja a marca 

de 8,4 bilhões de dispositivos, conforme [AMMARI et al, 2019]. 

Tal tecnologia está presente em ambiente doméstico, acadêmico e/ou corporativo, 

explorando os recursos da assistente pessoal inteligente não apenas como um novo 

gadget, mas principalmente como fonte de entretenimento, interação social, informação, 

e terapia ocupacional. 

Os assistentes pessoais inteligentes controlados por voz introduzem uma mudança 

significativa no processo de acesso da informação e com base na experiência 

desenvolvida a partir da interação entre o usuário e a assistente, tornando necessário 

mensurar como estas variáveis podem influenciar o comportamento do usuário com foco 

no uso da Amazon Alexa. 

Na Seção 2 é apresentada a mecânica de funcionamento da Alexa, enquanto a Seção 3 

aborda aspectos metodológicos da pesquisa realizada. Já a Seção 4 apresenta os 

resultados, discussão e tabulação dos artigos avaliados e a Seção 5 compreende as 

considerações finais. 

2. Funcionamento da Alexa 

Amazon Alexa é um assistente pessoal inteligente controlado por comando de voz, 

conectado à internet através da rede local sem fio (Wi-Fi), conforme [AWS, 2017]. A 

Figura 1 ilustra o modo pelo qual a comunicação é iniciada através da pronúncia de uma 

palavra-chave pelo usuário, seja ela “Amazon”, “Echo” ou “Alexa” - onde a padrão é 

“Alexa” - seguida da solicitação do usuário.  O equipamento Amazon Echo ou Echo Dot 

(caixa de som) captura o comando vocalizados pelo usuário e após a identificação e 

análise da requisição, envia o comando interpretado aos servidores na nuvem AWS da 

Amazon, ainda conforme a Figura 1.  

Após o processamento, a resposta é enviada de volta ao Amazon Echo ou Echo Dot, 

devidamente convertida pelo serviço Alexa Voice Service (AVS) e retornado ao usuário.  

A Alexa apresenta diversas funcionalidades chamadas de skill em sua base dados, sendo 

também possível desenvolver nova skills através do site de desenvolvimento da Amazon 

ou através do site Alexa Skill Blueprints com base em categorias pré-definidas e sem a 

necessidade de conhecimento aprofundado em linguagens de programação [AWS, 2017]. 
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3. Aspectos Metodológicos 

Este estudo constitui uma revisão bibliográfica das interações e variáveis presentes na 

utilização da assistente pessoal inteligente Amazon Alexa, quanto aos aspectos de 

utilidade, usabilidade, facilidade de aprendizagem, satisfação subjetiva e como resultado, 

Experiência do Usuário  

3.1. Critérios de Seleção dos Artigos 

A partir de uma da análise exploratória baseada na plataforma ResearchGate, foi realizada 

a busca por artigos relevantes, limitando a abrangência da busca a publicações realizadas 

entre os anos de 2016 e 2021, associadas às strings de pesquisa (“Alexa”, "alexa" AND 

"Affective", "Alexa" AND " User Experience", "Alexa" AND "interactions").  

Com base neste filtro, os artigos resultantes foram submetidos também a um critério 

subjetivo de análise, buscando identificar publicações que apresentem foco nas 

interações, experiências afetivas, satisfação, habilidades do dispositivo com uso em 

diversos ambientes e com grupos de usuários com faixa etária entre 04 à 60 anos, 

resultando em um conjunto de 8 artigos utilizados na construção deste mini-survey. 

3.2. Aspectos Considerados na Análise dos Artigos  

As emoções estão no cerne da experiência do usuário caracterizando o objetivo desse 

artigo como compreender e mensurar pontos positivos e negativos que impactam na 

satisfação subjetiva da experiência do usuário, durante a utilização da assistente pessoal 

inteligente Amazon Alexa, com a possibilidade de suportar trabalhos futuros focados na 

proposta de melhorias na interação. 

A experiência afetiva é uma compreensão holística da UX e desta forma resultou na 

abordagem de fatores pragmáticos e hedônicos apresentados na bibliografia consultada. 

Experiência do usuário, do inglês User Experience, é o conjunto de variáveis relacionados 

a interação do usuário com um determinado produto ou serviço cujo resultado, gera uma 

sensação positiva ou negativa. 

Qualidades pragmáticas estão relacionadas à funcionalidade e usabilidade do sistema, que 

muitas vezes cumprem os objetivos comportamentais dos usuários, enquanto as 

qualidades hedônicas estão relacionadas a qualidades não instrumentais como estética, 

inovação e originalidade, muitas vezes enfatizando o bem-estar psicológico dos usuários. 

Figura 1: Arquitetura de Informações da Alexa. 
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Tais qualidades foram consideradas na análise subjetiva dos artigos consultados, sendo 

destacados como fatores da qualidade pragmática: utilidade, proatividade, fluidez, 

perfeição e capacidade de resposta, enquanto os elementos destacados como fatores da 

qualidade hedônica são o conforto na interação entre homem-máquina, o orgulho de usar 

tecnologia de ponta e a diversão durante seu uso. 

4. Resultado 

Esta seção apresenta uma análise sintética dos estudos selecionados, ilustrando os 

elementos destacados ali no que tange à utilização, usabilidade, interações mais comuns 

e variáveis que afetam a experiência afetiva no uso da Assistente Pessoal Inteligente 

Amazon Alexa e em seguida traz a tabulação dos principais elementos identificados em 

cada artigo, como recurso de comparação entre os mesmos. 

O artigo publicado por [LOPATOVSKA et al, 2018] aponta que os participantes 

utilizaram a Assistente Pessoal Inteligente (IPA) com maior frequência nos finais de 

semana (sábado e domingo), em comparação com os demais dias da semana. Esta 

frequência no uso pode ser resultado da maior disponibilidade de tempo em comparação 

com os demais dias, devido à rotina de trabalho ou estudos dos participantes. 

As interações mais comuns registradas por [LOPATOVSKA et al, 2018] foram verificar 

a hora e o clima, escutar música, definir lembretes e ou alertas, ouvir notícias, contar 

piadas, jogos e controlar outros dispositivos domésticos.  

Ainda segundo o artigo, todos os usuários solicitavam músicas, verificavam a hora, clima, 

e definiam lembretes ou alertas, enquanto o controle de dispositivos por meio da Alexa 

foi realizado somente por usuários avançados (com maior conhecimento tecnológico), 

devido à necessidade de configuração entre Alexa e o dispositivo a ser controlado.  

Em paralelo a esta análise, [AMMARI et al, 2019] indicou os principais usos dos 

assistentes por usuários que desejam ouvir música, fazer buscas na internet e controlar 

outros dispositivos domésticos, divergindo da leitura anterior. De forma semelhante, 

[KISELEVA et al, 2016] indica que os principais usos dos assistentes residem no controle 

de dispositivos, busca na internet e diálogo com a interface. 

Por outro lado, [BEANEY et al, 2020] destaca que para usuários de idade avançada, com 

problemas de saúde que demandem uso regular de medicamentos, o uso da Alexa foi 

muito positivo, uma vez que diversos pacientes com diabetes tipo 1 reportaram 

dificuldade em lembrar se haviam tomado ou não sua dose de insulina, o que passou a ser 

registrado por meio da assistente. 

Ainda no contexto de usuários com problemas de saúde, [YANG et al, 2019] relata que 

os usuários reportaram o sentimento de não estarem sozinhos e de serem bem cuidados 

através da interação com a Alexa, destacando a precisão na resposta como um dos 

principais pontos positivos.  

Este artigo destaca também a interação proativa como um ponto positivo da Alexa, pois 

além da resposta com precisão a assistente sugere novos conhecimentos com base nas 

perguntas feitas pelos usuários. 

Dois aspectos destacados por [YANG et al, 2019] como sendo pouco relevantes em seu 

estudo são a habilidade de contar piadas – que registrou pouco destaque na utilização, por 
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necessitar de ambientação com a cultura e o tipo de comunicação em que está inserida – 

e a habilidade de jogos na Alexa, pouco utilizada também. 

No que diz respeito à satisfação com o uso da assistente, [YANG et al, 2019] destaca que 

devido à falta de ambientação e aprendizagem com o uso da tecnologia, alguns 

participantes indicaram desconforto na utilização da Alexa, enquanto outros reportaram 

uma experiência empolgante, caracterizada por sentimentos positivos e orgulho próprio, 

devido a uma percepção de se estar conectado com o futuro. 

Visitando novamente o estudo de [LOPATOVSKA et al, 2018], nota-se que crianças e 

usuários com idade avançada reportaram a maioria dos casos referentes a comandos de 

voz não compreendidos - ou dificuldade em formular frases - aspecto relacionado com o 

desenvolvimento natural da fala ou a falta de compreensão da tecnologia. 

Adicionalmente, [ORANÇ & RUGGERI, 2021] indicou a velocidade da comunicação na 

interação com a Alexa em comparação com o ambiente social como fator de influência 

negativa, resultando em frustração dos usuários e resistência à utilização da tecnologia, 

em concordância com [YANG et al, 2019], que indica como principais causas de 

frustração e resultados negativos na experiência do usuário todo o espectro de respostas 

imprecisas ou irrelevantes por falha na comunicação verbal com a Alexa e as dificuldades 

na formulação de frases corretas pelo usuário, assim como a falta de feedback.  

Nesta mesma linha, [HABLER et al, 2019] apresenta os aspectos sociais da comunicação 

como fator preponderante na experiência do usuário, com foco na discussão do gênero da 

voz selecionada para o dispositivo, considerando principalmente o uso de funções como 

criação de listas de compras, agendamento de tarefas e envio de mensagens,  enquanto 

[CANBEK & MUTLU, 2016] aborda o uso dos assistentes no envio de mensagens, 

agendamento de atividades e na invocação de aplicativos ou serviços externos. 

Por outro lado, [KISELEVA et al, 2016] pontua a flutuação no grau de aceitação do 

usuário com relação à complexidade do processo para realização de uma tarefa em virtude 

do propósito da tarefa em si, se aproximando das leituras anteriores no que tange à 

possível frustração do usuário final. 

A pesquisa de [LOPATOVSKA et al, 2018] também aponta que usuários comuns tendem 

a diminuir a frequência de uso da Alexa ao longo do tempo, devido à falta de novidades 

e ou novos recursos. Além disso, indica também que não conhecer todas as habilidades 

da Alexa, pode resultar em uma limitação no uso por parte do usuário, como também na 

decepção com a tecnologia. 

 

4.1. Tabulação e discussão 

A Tabela 1 ilustra a correlação entre características observadas em cada artigo considerado 

na revisão bibliográfica, permitindo tanto a identificação de quais artigos indicam cada 

característica quanto a leitura das principais características abordadas em cada artigo. 

Para fins de diagramação da tabela, os artigos são referenciados por meio de um indicador 

sequencial, sendo [LOPATOVSKA et al, 2018] identificado como “A1”, [YANG et al, 

2019] identificado como “A2”, [AMMARI et al, 2019] sendo “A3”, [ORANÇ & 

RUGGERI, 2021] sendo “A4”, [HABLER et al, 2019] sendo “A5”, [BEANEY et al, 

2020] sendo “A6”, [KISELEVA et al, 2016] sendo “A7” e finalmente [CANBEK & 

MUTLU, 2016] sendo indicado como “A8”. 
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Tabela 1 Principais características identificadas em cada artigo 

Artigos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Uso da assistente para ouvir música X X X  X X   

Uso da assistente para buscas na internet   X    X  

Uso para controle de medicação  X    X   

Controle de outros dispositivos e serviços X  X    X X 

Controle de agenda e compromissos     X   X 

Usuários reportam satisfação no uso  X   X X   

Usuários reportam frustração no uso X X  X   X  

Implicação de aspectos sociais na UX X X  X X    

O estudo sugere que a maioria das interações podem ser classificadas como casuais ou 

recreativas e não dedicadas a um uso específico como obter informações, jogos ou 

controlar dispositivos. 

Dentre as características citadas, ouvir música, previsão do tempo e verificar horas foram 

a mais usada por todos os usuários independente da faixa etária de idade e conhecimento 

tecnológico. 

A assistente foi pouco acionada para realizar pesquisas na internet, pois nesse cenário a 

interação visual através da interface gráfica, é a tecnologia mais usada. 

Controlar outros dispositivos por voz, é um destaque da assistente, por não exigir 

conhecimentos avançados na sua configuração em alguns cenários. 

Para usuários da terceira idade, e à medida que as pessoas envelhecem, e em alguns 

cenários, o isolamento, solidão e falta de acompanhamento médico, representam maiores 

riscos para uma variedade de condições físicas e mentais, como: pressão alta, doenças 

cardíacas, obesidade, ansiedade, depressão, declínio cognitivo, doença de Alzheimer e 

até morte e nesse cenário, a assistente agregou muito, pois pode contribuir para o bem-

estar e saúde do idoso, por exemplo, na dosagem correta da medicação, estabelecer 

contato com os familiares e ou profissionais da área de saúde, como também contribuindo 

para os momentos de solidão, depressão e outras doenças que podem surgir.  

5.  Considerações finais 

Podemos classificar como positiva a experiência do usuário com relação à Amazon Alexa, 

uma vez que de acordo com a maioria dos usuários reportaram satisfação com os 

resultados obtidos durante a interação com a assistente. 

Ao analisar as variáveis demográficas e contextuais que podem afetar o uso da Alexa, 

cabe destacar que indica que as crianças interagem com a interface de forma semelhante 

aos usuários com idade avançada.   

Também com base na revisão realizada, tem-se que a percepção de utilidade, facilidade 

de uso, interação fluida e proatividade são fatores pragmáticos evidenciados durante o 

processo por meio da identificação de emoções positivas vivenciadas pelo usuário em 

relação às suas expectativas nas interações com a Amazon Alexa. Em alguns casos, 

                        Anais do WCF, Vol 8, pp 11-18, 2021, ISSN 2447-4703, XVII WCF 13-14 out 2021    16



  

emoções positivas e negativas foram reportadas simultaneamente - como em devido a 

respostas imprecisas ou irrelevantes por falta de entendimento da assistente ou da 

formulação das frases pelo usuário. 

O estudo indica também que conforto, orgulho, diversão durante o uso e a percepção do 

usuário acerca da interação homem-máquina como fatores hedônicos presentes ao escutar 

uma música ou quando o usuário relata o sentimento de não se sentir sozinho, de estar 

com alguém e ser bem cuidado ou ainda de contar piadas e indicar o sentimento de estar 

conectado com tecnologia de ponta.  

 

5. Trabalhos Futuros  

Como consequência dos elementos apresentados e visando reduzir os relatos de 

desconforto na interação, sugerimos a análise do impacto positivo que pode ser obtido 

pela introdução de tutoriais que facilitem o processo de aprendizagem do usuário. 

Além disso, também figuram como possibilidades a elaboração de trabalhos referentes ao 

mapeamento de características de comunicação mais próximas à cultura de cada usuário 

e ao projeto de interações lúdicas entre o usuário e a assistente com o objetivo de manter 

seu nível interesse. 
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