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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Resumo

Brinquedos infantis tornaram-se sofisticados ao longo dos anos, evoluindo de produtos
f́ısicos simples a brinquedos que acoplam o mundo digital por meio de software e hardware.
Com essa sofisticação, veio à tona potenciais problemas de privacidade infantil em relação
ao uso de brinquedos inteligentes. Um brinquedo inteligente consiste de um componente
de brinquedo f́ısico conectado a um sistema computacional com serviços on-line para
melhorar a funcionalidade de um brinquedo tradicional. Esse tipo de brinquedo ainda não é
amplamente conhecido em páıses em desenvolvimento, como o Brasil. Dessa forma, não se
sabe a opinião de consumidores brasileiros em relação à aceitação dessa tecnologia quando
ela estiver dispońıvel. Este projeto de mestrado realizará um estudo comparativo entre
páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento, avaliando a percepção sobre privacidade
infantil em relação a brinquedos inteligentes. Para páıses em desenvolvimento, o Brasil é
o foco principal e para páıses desenvolvidos não há um foco espećıfico. Acredita-se que
a percepção da população de páıses desenvolvidos seja diferente da percepção de páıses
em desenvolvimento, pois a tecnologia de brinquedos inteligentes está sendo fabricada e
comercializada em páıses desenvolvidos, e as pessoas possivelmente conseguem ter uma
opinião formada sobre privacidade relacionada ao uso desses brinquedos. Com um estudo
bibliográfico semi-sistemático, constatou-se que não há trabalhos que abordem a percepção
da população brasileira sobre privacidade infantil relacionada a brinquedos inteligentes
em comparação com páıses desenvolvidos e em desenvolvimento. Para a realização desta
pesquisa, um survey com a aplicação de um questionário estruturado será considerado e
para avaliação dos resultados serão usados métodos estat́ısticos.

Palavras-chave: Brinquedos Inteligentes. Privacidade. Crianças.



Abstract

Children’s toys have become sophisticated over the years, evolving from simple physical
products to toys that engage the digital world through software and hardware. With such
sophistication, potential children’s privacy issues arise in relation to the use of smart toys.
A smart toy is consisted by a physical toy component connected to a computer system
with online services to enhance the functionality of a traditional toy. This type of toy
is not yet known in developing countries, such as Brazil. Thus, the opinion of Brazilian
consumers regarding the acceptance of this technology when it is available is not known.
This master’s project will carry out a comparative study between countries of different
levels of development, assessing the perception about children’s privacy in relation to
intelligent toys. For developing countries, Brazil is the main focus and for developed
countries there is no specific focus. The perception of the population of developed countries
is believed to be different from the perception of developing countries, since smart toy
technology is being manufactured and marketed in developed countries, and people may
possibly have a formed opinion about privacy related to the use of these toys. With a
semi-systematic bibliographic study, it was found that there are no studies that address
the perception of the Brazilian population on children’s privacy related to intelligent toys
compared to developed and developing countries. For the accomplishment of this research,
a survey with the application of a structured questionnaire will be considered and for the
evaluation of the results will be used statistical methods.

Keywords: Smart Toys. Privacy. Children.
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1.2.1 Objetivo geral e objetivos espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3 Método de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 Estrutura do documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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2.4.1 Controle dos pais ou responsáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.5 Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Trabalhos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Protocolo e condução do estudo bibliográfico semi-sistemático . . . . . 23
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1 Introdução

À medida que ideias são desenvolvidas para refletir a era e a cultura de brinquedos,

torna-se evidente que eles são produtos que evoluem junto com a humanidade (BREASTED,

1896). Depois da invenção de brinquedos tradicionais, surgiram algumas tecnologias capazes

de torná-los mais interativos e, dessa forma, chamar mais atenção de seu público alvo. Com

a adição dessas tecnologias, surgiram os brinquedos eletrônicos, que caracterizam-se pela

união de brinquedos tradicionais a componentes eletrônicos. Esse novo tipo de brinquedo

ganhou popularidade e tornou-se comercializável, trazendo retorno de vários bilhões de

dólares para empresas fabricantes (BYRNE, 2006). Um exemplo de brinquedo eletrônico é

o Furby, que aprende palavras de acordo com a interação de usuários (JONES; MEURER,

2016).

A evolução dos brinquedos não parou nos modelos eletrônicos. Depois da criação

desses brinquedos, surgiram os brinquedos inteligentes, os quais são dispositivos que

consistem em um componente f́ısico conectado a um sistema de computação com serviços

on-line (HUNG et al., 2016). Esses brinquedos oferecerem uma experiência com mais

realidade às crianças, simulando, por exemplo, comportamentos reais. Em geral, técnicas

de inteligência artificial são usadas para alcançar esse tipo de experiência. Hello Barbie é

um exemplo desse tipo de brinquedo, conhecida por ser a primeira boneca que pode ter

uma conversa de duas vias com crianças, com reconhecimento de voz e uso de tecnologias

de computação em nuvem (JONES; MEURER, 2016). Esse brinquedo envia os diálogos

da criança para um serviço na nuvem retornando respostas apropriada.

Com essa sofisticação, veio à tona potenciais problemas de privacidade e segurança

para crianças sobre o uso de brinquedos inteligentes (MICHAEL; HAYES, 2016). Por

exemplo, a tecnologia da Hello Barbie tem sido criticada pelos posśıveis efeitos negativos

que trouxe em relação a aspectos de privacidade e segurança. Dentro desse cenário, existem

preocupações tal como: se uma criança leva sua Hello Barbie para a mesa de jantar, a

boneca pode capturar conversas consideradas senśıveis tanto dos responsáveis da criança

quanto da própria criança (MICHAEL; HAYES, 2016). Uma lei que é aplicada apenas

nos Estados Unido (chamada, A Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA))

define que o perfil de crianças que devem começar a usar a tecnologia de brinquedos

inteligentes deve ter idade entre 7 e 13 anos (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015). Com
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essa idade a criança ainda não apresenta discernimento para filtrar informações senśıveis

ou sigilosas podendo prejudicar sua privacidade. No Brasil, não existe nenhuma lei que

tenha semelhança com a COPPA, existe apenas uma associação que trata questão de

segurança da criança, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 1.

1.1 Justificativa

A disponibilidade de brinquedos inteligentes em páıses desenvolvidos tem se tornado

mais relevante, estimulando discussões sobre a privacidade das crianças (HUNG et al.,

2016). Como essa tecnologia ainda não está dispońıvel em páıses em desenvolvimento2,

como o Brasil, os potenciais consumidores desses páıses ainda não têm completo acesso

aos posśıveis problemas de privacidade infantil inerentes.

A diferença de idioma pode explicar porque esse novo tipo de brinquedo ainda não

está dispońıvel no mercado de páıses em desenvolvimento. Por se tratar de uma tecnologia

nova, os brinquedos inteligentes estão dispońıveis apenas na ĺıngua inglesa3. Esse cenário

deve mudar em poucos anos, considerando a necessidade de expansão de seus fabricantes.

Em uma posśıvel expansão, o idioma português deve ser considerado, uma vez que o Brasil

é um grande mercado mundial para esse tipo de tecnologia. Podendo ser considerado o

sétimo maior do mundo no mercado de brinquedos (MURNO, 2015).

Nesse cenário, ainda não se conhece a opinião da população de páıses em de-

senvolvimento sobre o uso de brinquedos inteligentes e questões de privacidade infantil

relacionadas, que podem potencialmente prejudicar seus usuários. Para investigar esse

cenário, este projeto de mestrado objetiva realizar um estudo comparativo entre páıses de

diferentes ńıveis de desenvolvimento, avaliando a percepção sobre privacidade em relação

a brinquedos inteligentes. Para páıses em desenvolvimento, o Brasil é o foco principal e

para os páıses desenvolvidos não há um foco espećıfico. Pode acontecer de a população de

páıses subdesenvolvidos responder a esta pesquisa, esses também serão tratados, mas o

foco dessa projeto são os páıses desenvolvidos e em desenvolvimento.

Espera-se que os estudos realizados contribuam para apresentar uma descrição

inicial de uma amostra da população de páıses em desenvolvimento em relação a sua

1 http://www.abrinq.com.br
2 De acordo com uma análise exploratória realizada com base nos resultados do estudo bibliográfico

apresentados no caṕıtulo 3.
3 https://www.toytalk.com/
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percepção sobre questões de privacidade relacionada a tecnologia de brinquedos inteligentes,

comparando com páıses desenvolvidos, para servir de entrada para futuras pesquisas sobre

o tema. Por outro lado, a descrição do perfil de uso da tecnologia de brinquedos inteligentes

pode ser usada pelas indústrias interessadas. Por exemplo, pode ajudar uma empresa

interessada na tecnologia construir uma melhor estratégia de marketing, como também usar

os resultados da comparação realizada com outros páıses para ter um feedback de como

estratégias de vendas acontecem. A realização da avaliação desta percepção é considerada

neste projeto com grupos de população menores, como sexo, idade e escolaridade. Esses

grupos podem retornar ideias espećıficas tanto para pesquisa sobre o tema como para

futuras e atuais empresas fabricantes. Esta proposta de pesquisa faz parte de um projeto

de pesquisa maior relacionado a brinquedos inteligentes, que tem sido coordenado por

um professor de instituição canadense, com a cooperação do professor orientador deste

trabalho. Esse projeto maior busca abordar sobretudo a questão de privacidade infantil

incluindo aspectos teóricos e técnicos

1.2 Hipóteses

Este projeto de pesquisa conta com uma hipótese geral e algumas hipóteses es-

pećıficas. A hipótese geral é que há uma diferença significativa de percepção sobre privaci-

dade infantil relacionada a brinquedos inteligentes em páıses em desenvolvimento, como

o Brasil, comparado com páıses desenvolvidos. As hipóteses espećıficas são derivações

da hipótese geral. Considerando as percepções dos riscos da função de conversação de

brinquedos inteligentes, a intenção de compra e percepção de inovação. Essas hipóteses

são definidas de forma sistemática no caṕıtulo 4.

1.2.1 Objetivo geral e objetivos espećıficos

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é realizar um estudo da percepção de

potenciais consumidores sobre privacidade infantil em relação a brinquedos inteligentes,

comparando páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento. Para páıses em desenvolvimento,

o Brasil é o foco principal, e, para páıses desenvolvidos, não há um foco espećıfico. Para

alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos são buscados:
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1. Realizar uma comparação da percepção da população de páıses desenvolvidos e em

desenvolvimento em relação à percepção dos riscos da função de conversação de

brinquedos inteligentes.

2. Realizar uma comparação da percepção da população de páıses desenvolvidos e em

desenvolvimento em relação a intenção de compra de brinquedos inteligentes.

3. Realizar uma comparação da percepção da população de páıses desenvolvidos e em

desenvolvimento em relação a percepção de inovação de brinquedos inteligentes.

1.3 Método de pesquisa

Essa seção apresenta uma visão geral do método de pesquisa aplicado neste projeto

de pesquisa. Como procedimento técnico, este projeto será baseado em uma pesquisa do

tipo survey. É um tipo de pesquisa que busca informação diretamente com um grupo

de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Para chegar em um resultado

neste projeto de pesquisa, deseja-se aplicar um questionário estruturado com um perfil

de participantes que sejam pais com filhos de 7 a 13 anos. A aplicação do questionário

estruturado neste projeto deve acontecer no modo virtual e presencial. Para a construção do

questionário, pretende-se realizar uma entrevista semi-estruturada. A partir dos resultados

de análise dessa entrevista o processo de criação do questionário deve ser considerado. A

entrevista é apenas um meio de aumentar a validade do questionário, sendo esse o principal

meio de análise dos dados que se deseja obter. Esse método enquadra-se como:

• Gênero “emṕırico”: esta pesquisa é do gênero emṕırico, pois os resultados da coleta

de dados devem ser gerados de acordo com as experiências de acordo com a vivência

de pais de crianças com idade entre 7 e 13 anos. O gênero emṕırico baseia-se na

experiência comum e na observação, um fato que se apoia apenas em experiências

vividas, na observação de coisas, e não em teorias (GIL, 2002).

• Natureza “aplicada”: esta pesquisa é de natureza aplicada, pois a pesquisadora tem

como base a literatura para colocar em prática o plano propriamente dito. A natureza

aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de

problemas espećıficos, envolvendo verdades e interesses locais (FONSECA, 2002).

• Objetivos “exploratório” e “descritivo”: esta pesquisa possui objetivo exploratório

e descritivo, no aspecto exploratório, ajuda a ter uma maior familiaridade com o
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problema, que ainda pode ser considerado novo, quando se trata de percepção de

privacidade no uso de brinquedos inteligentes. Este tipo de pesquisa exploratória

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, tendo vista a

torná-lo mais expĺıcito ou a construir hipóteses (FONSECA, 2002). Para o aspecto

descritivo, esta pesquisa pretende usar estat́ıstica descritiva, estat́ıstica inferencial

e análise de conteúdo. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de

informações sobre o que deseja pesquisar (FONSECA, 2002).

• Abordagem mista “qualitativa” e “quantitativa”: a abordagem qualitativa e quantita-

tiva se encaixa para uso nesta pesquisa, pois os métodos de coleta e análise de dados

englobam ambas as abordagens. Para a coleta e análise de dados na abordagem

qualitativa, o uso da entrevista semi-estruturada e da análise de conteúdo é ne-

cessária. Para a coleta e análise dos dados na abordagem quantitativa, o questionário

estruturado, teste Anova, e teste Chi-quadrado são considerados.

1.4 Estrutura do documento

O texto de qualificação está dividido em seis caṕıtulos, considerando esta introdução.

Os demais caṕıtulos estão estruturados da seguinte forma:

• O caṕıtulo 2 apresenta o tema em estudo, relatando sobre os principais conceitos

relacionados a brinquedos inteligentes, segurança, privacidade e privacidade infantil

e privacidade no uso de brinquedos inteligentes.

• O caṕıtulo 3 apresenta os trabalhos relacionados com o projeto. Para encontrar esses

trabalhos, considerou-se a realização de um estudo bibliográfico semi-sistemático.

• O caṕıtulo 4 apresenta o plano para realização do survey, descrevendo os passos para

sua realização. Neste caṕıtulo encontra-se também as ameaças a validade do survey.

• O caṕıtulo 5 apresenta o plano de trabalho e cronograma de execução, com as as

datas prevista para cada acontecimento deste projeto.

• O caṕıtulo 6 apresenta as considerações finais desta proposta de pesquisa.
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2 Fundamentação teórica

Esse caṕıtulo apresenta conceitos básicos para a realização desta proposta de

pesquisa, incluindo: brinquedos inteligentes, segurança, privacidade e privacidade infantil

e privacidade no uso de brinquedos inteligentes.

2.1 Brinquedos inteligentes

Com a evolução de brinquedos de tradicionais surgiram os brinquedos eletrônicos

e na sequência os brinquedos inteligentes. Os brinquedos inteligentes consistem de um

componente de brinquedo f́ısico conectado a um sistema de computação com serviços

on-line (HUNG et al., 2016).

O quadro 1 apresenta uma comparação entre brinquedos tradicionais, eletrônicos e

inteligentes. Esse quadro faz uma divisão dos aspectos contidos em cada tipo de brinquedo

mencionado anteriormente. Na primeira coluna vertical estão os aspectos de meio de

interação, são eles: coleta de dados, compartilhamento de dados, potencial para coletar

dados de localização, capacidade de processamento, arquitetura e plataforma. As demais

colunas relacionam para qual tipo de brinquedo cada aspecto está relacionado. É percept́ıvel

que os brinquedos inteligentes possui mais tecnologias associadas do que os dois outros

modelos.

Quadro 1 – Comparação de diferentes tipos de brinquedos

Brinquedos
tradicionais

Brinquedos eletrônicos Brinquedos inteligentes

Meio de interação
- F́ısico
- Mecânico

-F́ısico (botões)
- Sensores para luz, e
movimento

- F́ısico: toque
- Visual: câmera
- Auditivo: microfone
- Sensores: GPS, Sensores de movimento etc.
- Interface sem fio (rede)

Colete de dados - Nenhum - Limitado - Avançado
Compartilhamento de dados - Não se aplica - Limitado ou nenhum - Muitos destinatários
Potencial para coletar dados de
localização

- Não - Talvez - Sim

Capacidade de processamento - Não se aplica - Limitado - Avançado

Recursos de redes - Não se aplica - Limitado ou nenhum
- Comunicação com outros dispositivos e
serviços Wi-Fi, Bluetooth, USB

Armazenamento de dados - Não se aplica - Limitado ao disposi-
tivo

- No dispositivo (memória flash, cartão SD)
- Externo ao dispositivo (nuvem, banco de
dados, servidor)

Arquitetura
- Autônomo
- Confiável

- Autônomo
- Confiável

- Não confiável

Plataforma - Fechada - Fechada - Aberta

Fonte: Traduzido de Rafferty, Fantinato e Hung (2015)
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A definição de brinquedos inteligentes é um conceito em desenvolvimento recente

que transcende o brinquedo comum em uma nova área de pesquisa , usando tecnologias e

serviços de computação (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015). A figura 1 apresenta dois

exemplos de brinquedos inteligentes. Essa figura está dividida em (a) e (b), a parte (a)

apresenta o Dino Cognitoys, um dinossauro que usa um sistema cognitivo para possibilitar

uma nova parceria entre pessoas e computadores, tentando responder a perguntas não

pré-determinadas. Na parte (b) está a Hello Barbie, a qual responde às perguntas apenas

com respostas pré-determinadas. Ambos os brinquedos se conectam a internet via Wi-fi, e

possuem um aplicativo de smartphone associado.

Figura 1 – Exemplo de brinquedos inteligentes: (a) Cognitoys Dino, (b) Hello Barbie

Fonte: Adaptado de McReynolds et al. (2017)

O aplicativo de smartphone associado aos dois brinquedos apresentados na figura

1 existem para que os pais ou responsáveis possam estar no controle das atividades das

crianças. No caso do Dino Cognitoys, isso inclui apenas horário de dormir da criança. Para

Hello Barbie, os pais podem usar o site associado para ouvir e compartilhar gravações das

conversas de seus filhos, como mostra a figura 2 (MCREYNOLDS et al., 2017).
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Figura 2 – Captura de tela do painel de conversas entre as crianças e Hello Barbie.

Fonte: Adaptado de McReynolds et al. (2017)

2.2 Segurança

Segurança é definida como a proteção oferecida para uma pessoa ou sistema,

atingindo objetivos apropriados de preservação de integridade, disponibilidade e confiden-

cialidade. Como também é um agrupamento de medidas assumidas para proteger-se de

quaisquer atos de violência. Por exemplo, roubos, ataques, espionagens e etc., implicando

dessa forma na qualidade ou no estado de estar seguro (STALLINGS; BROWN, 2008).

Segurança pode ser dividida em dois conceitos. Segurança f́ısica, chamada de safety

no inglês, está relacionada à saúde, integridade f́ısica, proteção de perigo, ou mesmo a

ausência de riscos provocados por condições inseguras (LINE et al., 2006). E a segurança

patrimonial, chamada de security no inglês, que está mais associada com a segurança de

patrimônio, segurança pessoal, a ńıvel militar, ou até mesmo com a estabilidade nacional

(LINE et al., 2006).

2.3 Privacidade e privacidade infantil

Privacidade é definida como o direito de um indiv́ıduo determinar como, quando

e em que medida as informações sobre si próprio serão divulgadas a outra pessoa ou

a uma organização (LIU; ÖZSU, 2009). Com o aumento da interconectividade e do

volume de informações pessoais coletadas e armazenadas, usuários têm se tornado cada

vez mais conscientes da dimensão do acesso que empresas, órgãos governamentais e até

mesmo outros usuários têm às suas informações pessoais e detalhes privados de seu dia-

a-dia (STALLINGS; BROWN, 2008). Nesse cenário, cresce a preocupação relacionada à

privacidade de informações no mundo digital.
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A privacidade infantil se enquadra no conceito de privacidade geral, mas com

cuidados maiores devido o público ser crianças. Existem várias razões para considerar as

crianças mais suscet́ıveis à invasão de privacidade (HERTZEL, 1999). Primeiro, formam

grupos que social e legalmente precisam de proteções especiais por serem consideradas

menos capazes de se proteger. Em segundo lugar, não possuem a capacidade de entender

quando um fato ou ação precisa de preocupações com a privacidade, e são mais confiantes

do que os adultos. Terceiro, podem não entender a natureza da informação que está sendo

procurada, nem seus usos pretendidos.

Os riscos que podem afetar a privacidade infantil aumentam com a possibilidade

de pessoas com más intenções tornando-se consciente da localização da criança. Além

de que, como as crianças ocupam um considerado número da população consumidora,

seus dados podem ser de interesse para pesquisadores (SALOMON, 2010). Alguns desses

pesquisadores não pedem permissão aos pais ou responsáveis para coletar os dados de

crianças.

2.4 Privacidade infantil no uso de brinquedos inteligentes

A privacidade infantil no uso de brinquedos inteligentes, é um o conceito de

privacidade voltado para o contexto espećıfico de brinquedos inteligentes. Quando acontece

o envolvimento de uma criança com brinquedos inteligentes, sua identidade está associada

com os dados coletados por meio do dispositivo. O serviço móvel se conecta a outras

entidades por meio de uma rede de compartilhamento de dados, revelando questões

exclusivas relacionadas à tecnologia de brinquedos inteligentes. Quando uma criança

usa um brinquedo inteligente, sua identidade está associada com seus dados e pode ser

compartilhada em rede (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015). A figura 3 ilustra o

processo descrito anteriormente, mostrando as ligações do usuário com o brinquedo, e os

serviços contidos nestes brinquedos, juntamente com sua capacidade de transmitir estes

dados.



19

Figura 3 – Identidade da criança e partes externas

Fonte: Traduzido de Rafferty, Fantinato e Hung (2015)

Este processo é considerado uma arquitetura de ameaças que podem afetar a

privacidade quando uma criança interage com um brinquedo inteligente. Essas ameaças

podem ser resumidas em, identidade da criança, dados de Localização e comunicação. O

compartilhamento de dados de localização é um conteúdo senśıvel para crianças, tornando-

se mais fácil o acesso quando uma pessoa mal-intencionada pretende coletar esses dados.

Os dados que podem ser coletados de uma criança é normalmente usado para estratégias

de marketing on-line (HERTZEL, 1999). No entanto, os dados de localização permitem

rastreamento sobre o comportamento do usuário que não está dispońıvel publicamente.

Além disso, quando os dados de localização f́ısica estão sendo compartilhados com outros

usuários, é importante considerar a segurança f́ısica de uma criança em relação aos

predadores infantis. Esses predadores podem por exemplo, localizar as crianças com base

em sua localização GPS (MCREYNOLDS et al., 2017).

Embora questões relacionadas a privacidade sejam comuns, elas são relativamente

novas para o domı́nio de brinquedos inteligentes devido a base de usuários infantis, e

o componente de brinquedo f́ısico. Esses brinquedos separam-se de outras categorias e

identificam-se como uma área diferenciada das demais para preocupações de privacidade

(RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015). Existem algumas estratégias criadas para

segurança e privacidade de serviços on-line. Entre essas estratégias estão, OWASP e modelo
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STRIDE (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015). Essas estratégias são voltadas para

segurança, com pouco ou nenhum foco na privacidade e não são voltadas para brinquedos

inteligentes em espećıfico. Além dessas estratégias voltadas para segurança e privacidade

não serem amplas, as leis que tratam sobre privacidade de crianças no uso de brinquedos

inteligentes, são pouco conhecidas.

Alguns páıses já adotam leis e regulamentações que tratam sobre a privacidade

individual de seus cidadãos. Os Estados Unidos da América, em especial, decretou em 1998

uma lei de proteção Online de crianças, COPPA, para impor a organização de restrições à

coleta de dados de crianças com menos de 13 anos de idade (HERTZEL, 1999). Essa é uma

razão pela qual muitos serviços on-line por exemplo, o Facebook, têm 13 como a idade

mı́nima para criação da conta (HOLLOWAY; GREEN, 2016). De acordo com a idade

considerada pela COPPA, uma criança não tem noção do perigo ao relatar seus dados

pessoais, prejudicando dessa forma, sua privacidade e abrindo espaço para que pessoas

mal-intencionadas possam coletar seus dados (HERTZEL, 1999).

Um aspecto negativo apontado quando se fala na evolução de brinquedos é a questão

de privacidade relacionada. Quando se trata apenas de brinquedos tradicionais e eletrônicos

os aspectos relacionados à privacidade não são preocupantes. Por outro lado, quando se

fala em brinquedos inteligentes, uma dos fatos associados é a preocupação com questões

de privacidade. Essas questões de privacidade surgem porque a arquitetura de brinquedos

inteligentes permite e, muitas vezes, requer que as informações sejam compartilhadas

com serviços e outros usuários (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015). Por exemplo,

estudos apontam que crianças tem um afeto por brinquedos de pelúcia com forma humana

e brinquedos que conversam (TANAKA; KIMURA, 2009). De acordo com isso, pode-se

considerar um exemplo de uma criança conversando abertamente com seu brinquedo,

passando dados pessoais ou até expondo seus pais ao levar o brinquedo para a mesa de

refeições diárias (PLOWMAN; LUCKIN, 2004).

2.4.1 Controle dos pais ou responsáveis

Um relatório de pesquisa do Centro de Internet e Sociedade da Universidade de

Harvard (MADDEN et al., 2012), indica que a maioria dos páıses nos Estados Unidos da

América, páıs desenvolvido, em que a tecnologia de brinquedo inteligente já está dispońıvel,
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indica que os pais ou responsáveis estão preocupados com a privacidade infantil on-line.

Algumas das principais preocupações é relacionadas a estranhos que podem agir no meio

on-line, e os anunciantes de dados que estão coletando dados sobre o comportamento

on-line de seus filhos.

Como os pais se esforçam para garantir a privacidade e a segurança f́ısica e on-line

de seus filhos, eles podem querer estar no controle de como seus dados pessoais são

compartilhados por intermédio dos dispositivos que estão sendo usado (SALOMON, 2010).

A principal proteção que as crianças têm na Internet é a orientação e a supervisão dos

pais. O controle de privacidade pode permitir que os pais criem poĺıticas para evitar que

os dados pessoais de seus filhos sejam coletados. O controle dos pais ou responsáveis

pode ser classificado de acordo com funcionalidade, eficácia, usabilidade e segurança de

uma determinada ferramenta para estratégia de proteção à privacidade (LIVINGSTONE;

HADDON; GORZIG, 2012). Essa classificação é explica a seguir:

• Funcionalidade: a ferramenta tem as funções necessárias para as necessidades dos

pais? Para que a ferramenta seja considerada válida de acordo com os pais, ela deve

ter os requisitos que os pais acham de maior importância para proteger suas crianças.

• Eficácia: a ferramenta bloqueia com sucesso o conteúdo ou a ação pretendida? Os

pais podem confiar na segurança e privacidade de seus filhos com essa ferramenta?

Para que a ferramenta tenha eficácia, é necessário que os pais tenham a garantia

que suas crianças estão protegidos de posśıveis ameaças.

• Usabilidade: a ferramenta é fácil de instalar, configurar e usar? Para que a ferra-

menta tenha uma boa usabilidade, os pais precisam usá-las de maneira fácil, sem

tamanhas dificuldades.

• Segurança: a ferramenta impede a criança de ignorar ou desativar o Controle? Para

que a ferramenta seja segura, ela precisa garantir que as crianças não conseguem

desativar o controle impostos pelos pais.

Um estudo adicional realizado por Felt et al. (2012) percebe que apenas 17% dos

participantes prestam atenção às permissões durante a instalação de objetos conectado a

internet, e apenas 3% respondem corretamente perguntas de compreensão de permissão.

Partindo desses dados há uma percepção de que a maioria dos usuários não entendem ou

não se preocupam com os avisos de permissão que recebem em seus dispositivos móveis.

Esta é uma enorme desvantagem para o sistema de permissões atual (PENG et al., 2012).
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2.5 Considerações finais

Neste caṕıtulo, aspectos gerais sobre brinquedos inteligentes, segurança e privacidade,

foram apresentados. Dentro da subseção de brinquedos inteligentes, uma comparação

entre os tipos de brinquedos tradicional e eletrônico foi realizada, para um melhor o

entendimento da definição de brinquedos inteligentes. Dentro da definição de segurança,

os dois conceitos de segurança, f́ısica e patrimonial foram apresentados. Na definição de

privacidade, o conceito de privacidade infantil se faz necessário, considerado o mesmo

conceito de segurança geral, mas com foco em crianças. E por último, o conceito de

privacidade infantil no uso de brinquedos inteligentes, é um termo novo, quando se trata

de brinquedos inteligentes. Dentro dessa subseção, está o controle dos pais ou responsáveis,

conceito importante quando se fala de serviços para crianças.
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3 Trabalhos relacionados

Este caṕıtulo apresenta um estudo bibliográfico semi-sistemático, objetivando encon-

trar trabalhos que retornem informações importantes para este trabalho de mestrado. Neste

trabalho será realizado um estudo bibliográfico semi-sistemático baseado nos prinćıpios

de uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática é um meio de identificar, avaliar e

interpretar todos os trabalhos dispońıveis que podem responder uma determinada questão

de pesquisa, área de tópico, ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM et al., 2010).

As diretrizes de Kitchenham et al. (2010) para a condução de uma revisão sistemática,

inclui três fases principais: planejamento, realização e relato do estudo. Essas etapas são

apresentadas nas seções seguintes para este estudo bibliográfico semi-sistemático.

3.1 Protocolo e condução do estudo bibliográfico semi-sistemático

um conjunto de questões de pesquisa foi especificamente definida para este trabalho.

Essas questões buscam descobrir informações sobre quais brinquedos estão sendo tratados,

e se são inteligentes; buscam abordagens utilizadas que tratem de questões de privacidade

e segurança para brinquedos inteligentes; e, estudos que avaliam a questão de privacidade

no uso da tecnologia de brinquedos inteligentes. As questões de pesquisa são descritas a

seguir:

1. Que tipos de brinquedos estão sendo tratados? Eles são inteligentes?

• Para essa questão de pesquisa, será identificado nos estudos primários brinquedos

que estão sendo tratados, identificando se eles são ou não brinquedos inteligentes.

2. São usadas estratégias já conhecidas, adaptações de estratégias já existentes ou novas

estratégias para tratar privacidade e segurança para brinquedos inteligentes?

• Para essa questão de pesquisa, será considerado nos trabalhos, estratégias que

tratem de privacidade e segurança para brinquedos inteligentes, sejam elas já

conhecidas ou adaptações de estratégias.

3. Existem trabalhos que realizam alguma avaliação sobre privacidade infantil em

relação a brinquedos inteligentes?
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• Nesta pesquisa, serão consideradas as avaliações sobre privacidade infantil e

segurança em relação a brinquedos inteligentes. Ou algum trabalho técnico

voltado para privacidade no uso de brinquedos inteligentes.

As seguintes bases de dados foram escolhidas para serem usadas nesse estudo

bibliográfico semi-sistemático : Scopus, que abrange algumas outras fontes de dados como

IEEE Xplore, ACM Biblioteca Digital (ACM DL), Springer, entre outras e Web of Science

(WoS). O uso de base diferentes objetiva maximizar o número de obras candidatas a serem

localizada. O quadro 2 apresenta a string para a busca em cada base de dados.

Quadro 2 – Strings de busca para o estudo bibliográfico semi-sistemático

TITLE-ABS-KEY((safety OR privac* OR
private* OR secrecy OR secret* OR se-
curity OR vulnerab* OR protect* OR
confiden* OR sensitive* OR intrusion*
OR abuse* OR threat* OR danger* OR
risk* OR trust* OR predator*) AND
(((smart OR clever OR inteligent OR
anthropomorphic OR humanoid* OR hu-
manlike OR digital OR internet OR wifi
OR ”wi-fi”OR wireless OR WLAN OR
BYOD OR ”Bring Your Own Device”)
AND (toy* OR plaything* OR doll OR
dolls))) OR (”toy computing”)) AND
( LIMIT-TO(LANGUAGE,”English”) )
AND ( EXCLUDE(SRCTYPE,”d”) )
AND ( EXCLUDE(DOCTYPE,”cr”)
OR EXCLUDE(DOCTYPE,”bk”) OR
EXCLUDE(DOCTYPE,”ed”) OR EX-
CLUDE(DOCTYPE,”no”) )

(TS= ((safety OR privac* OR private*
OR secrecy OR secret* OR security
OR vulnerab* OR protect* OR confi-
den* OR sensitive* OR intrusion* OR
abuse* OR threat* OR danger* OR
risk* OR trust* OR predator*) AND
(((smart OR clever OR inteligent OR
anthropomorphic OR humanoid* OR hu-
manlike OR digital OR internet OR wifi
OR ”wi-fi”OR wireless OR WLAN OR
BYOD OR ”Bring Your Own Device”)
AND (toy* OR plaything* OR doll OR
dolls))) OR (”toy computing”)) AND
( LIMIT-TO(LANGUAGE,”English”) )
AND ( EXCLUDE(SRCTYPE,”d”) )
AND ( EXCLUDE(DOCTYPE,”cr”)
OR EXCLUDE(DOCTYPE,”bk”) OR
EXCLUDE(DOCTYPE,”ed”) OR EX-
CLUDE(DOCTYPE,”no”) )

Fonte: Fernanda Amâncio, 2017

Com a plicação da string de busca, 274 trabalhos foram retornados, e apenas 13

são considerados neste estudo, a partir análise realizada baseada nos critérios de inclusão

e exclusão mencionados a seguir:

• Critérios de inclusão A inclusão de um trabalho é designada pela relevância em

relação às Questões de Pesquisa definidas pela análise do T́ıtulo (title), Palavras-

Chave (keywords) e Resumo (abstract) de cada trabalho. Os seguintes critérios de

inclusão foram então definidos para esse estudo:
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1. Trabalhos que apresentem informações sobre brinquedos e brinquedos inteligen-

tes.

2. Trabalhos que apresentem abordagens de segurança para brinquedos inteligentes.

3. Trabalhos que tratem como foco principal algum aspecto de privacidade para

brinquedos inteligentes.

• Critérios de exclusão Também, a partir da análise do t́ıtulo, palavras chave e resumo,

foram definidos os seguintes critérios de exclusão. Trabalhos que se enquadrem em

um ou mais dos itens abaixo podem ser exclúıdos:

1. Trabalhos que não estiverem escrito em ĺıngua inglesa.

2. Artigos não dispońıveis na web.

3. Trabalhos que tratem de algum tipo de revisão secundária.

3.2 Resultados do estudo bibliográfico semi-sistemático

Esta seção apresenta os resultados obtidos no estudo bibliográfico semi-sistemático.

Primeiro, é apresentada a distribuição temporal dos estudos primários (de 2009 a 2016),

separando-os por véıculo de publicação – Journal, Conferência e Caṕıtulo de livro. E

posteriormente os trabalhos analisados são descritos de acordo com o que pede em cada

questão de pesquisa. A tabela 1 mostra que no ano de 2015 o número de publicações

aumentou, mesmo que pouco, em 2016 continuou no mesmo ritmo, e no ano de 2017, uma

publicação esta já considerada, espera-se que esse número sobreponha 2016. O número

de trabalhos publicados está sendo maior em conferências, levando em consideração os

trabalhos encontrado neste estudo bibliográfico semi-sistemático.

Tabela 1 – Sumário dos trabalhos encontrados no estudo bibliográfico semi-sistemático
dividido por tipo de véıculo publicado e ano de publicação

Véıculo 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017

Journal - - - 1 - 1 - -
Conferência 2 - 1 - 1 - 3 1
Caṕıtulo de livro - 1 - - - 2 - -
Total 2 1 1 1 1 3 3 1

Fonte: Fernanda Amâncio, 2017

O trabalho de Jones e Meurer (2016), trata da questão de privacidade de crianças

que interagem especificamente com a Hello Barbie nos Estados Unidos, páıs em que
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essa tecnologia está em funcionamento. Hello Barbie é um novo brinquedo inteligente da

Mattel, com capacidade para conversação de duas vias com crianças, podendo armazenar e

processar as informações de quem interage com ela, foi lançada no ano de 2015. Este trabalho

mostra que o público consumidor americano tem analisado os brinquedos inteligentes,

mais especificamente a Hello Barbie. Os autores deste trabalho mencionam que a Hello

Barbie não está suficientemente avançada para indicar ao usuário se ela guarda um segredo,

relatando também que o brinquedo tende a compartilhar conversas privadas de uma criança

com seus pais, terceiros e potenciais redes, por exemplo, o twitter. Essa tendência de

compartilhamento de dados tem o potencial de impactar negativamente na capacidade de

confiança das crianças e dos pais ou responsáveis. Neste trabalho é realizada uma pesquisa

qualitativa , usando como método de coleta de dados, entrevista com os pais e a empresa

responsável pela construção da Hello Barbie. As seguintes perguntas foram realizadas:

Hello Barbie consegue manter um segredo? Hello Barbie vai respeitar a privacidade quando

for solicitado? ou fará o contrário? Como as informações são apresentadas para supervisão

dos pais e responsáveis? Posteriormente foi realizada uma análise do conteúdo obtido.

O trabalho de McReynolds et al. (2017) relata sobre os brinquedos inteligentes Hello

Barbie, Dino Cognitoys e Echo. Hello Barbie tem capacidade de conversação de duas

vias com crianças, podendo armazenar e processar as informações de quem interage com

ela, desenvolvida pela Mattel. O Dino Cognitoys é um dinossauro inteligente que explora

uma grande variedade de conteúdo por meio de diálogo interativo com o usuário que está

conectado, e foi desenvolvido pela Amazon. O Echo é um brinquedo inteligente que pode

realizar atividades para o usuário com comando de voz, por exemplo, ligar o alarme do

celular, colocar uma música, entre outras funcionalidades, e foi desenvolvido pela Amazon.

Esses brinquedos estão dispońıveis na ĺıngua inglesa e surgiram nos Estados Unidos no

ano de 2015. O foco principal deste trabalho é a condução de uma entrevista com pais

de crianças que interagem com Hello Barbie e com Dino Cognitoys. A intenção dessa

pesquisa é investigar, por exemplo, as expectativas sobre esses brinquedos, preocupações

relacionadas à privacidade e as posśıveis expectativas que os pais ou responsáveis demonstra

ter em relação a estes brinquedos. O recrutamento dos participantes aconteceu por meio do

compartilhamento de anúncios enviado por e-mail, Facebook, e boca a boca. Dessa forma

as entrevistas foram agendadas com nove pares de participantes. As entrevistas também

aconteceu com os filhos dos participantes. Os tipos de perguntas estavam relacionadas

ao uso do brinquedo, controle sobre as conversas, compra do produto, e privacidade
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relacionada. Para analisar as entrevistas, utilizou-se uma abordagem baseada na teoria,

na qual é desenvolvidos um conjunto de temas, onde são agrupados de acordo com as

respostas dos entrevistados.

O trabalho de Cheok, Fernando e Fernando (2009) e Cheok, Fernando e Fernando

(2009) faz um relato sobre o crescimento das redes sociais e seu uso, principalmente por

um grupo de pessoas mais jovens, e acrescenta que junto a esse crescimento veio também

a influência negativa, principalmente para as crianças. Pensando nesse crescimento de

no uso de redes sociais e no público criança, foi criado um brinquedo eletrônico robótico

interativo, chamado Petimo, projetado para proteger as crianças de potenciais riscos nas

redes sociais e no mundo virtual, ajudando a criar um ambiente de rede social conectado

com segurança. Petimo adiciona uma nova forma de segurança para a computação social

por meio da autenticação dos pais ou responsáveis. dessa forma proporciona segurança

extra em fazer amigos, tocando fisicamente um robô do outro, que é uma forma muito

preferida especialmente por crianças em meios naturais de fazer amigos, evitando que

adultos estranhos se conectem com a criança. Em um cenário futurista, Petimo será capaz

de se conectar a qualquer rede social sempre com o intuito de proteção a crianças. Esse

brinquedo foi lançado no ano de 2009 na Itália.

O trabalho de Salter, Davey e Michaud (2014) descreve um robô que utiliza

uma estrutura esférica simples, junto a uma coleção de comportamentos autônomo e

categorias controláveis. Esse robô tem plataforma robusta, simples e segura, oferecendo

uma ampla variedade de recursos de interação visual, som e toque para incentivar a criança

a aprender jogar. Esse robô, foi criado para beneficiar crianças autistas, para que elas

interajam com dispositivos robóticos. Considerando que cerca de uma entre 68 crianças

americanas são autistas, de acordo com o centro para controle e preservação de doenças

nos Estados unidos, revelando ainda, que outros páıses também possui taxas semelhantes.

Portanto, o fornecimento de dispositivos terapêuticos está tornando-se cada vez mais

importante. O QueBall é um brinquedo eletrônico, lançado no ano de 2014 no Canadá e

desenvolvido pela Universidade de Sherbrooke. O trabalho de Yong et al. (2011) menciona

que os brinquedos de dispositivos móveis que podem manter uma conexão Wi-Fi podem

representar um risco para famı́lias com crianças, quando usadas remotamente. Esse risco

pode ser encontrado por meio das câmeras embutidas, microfones, alto-falantes e recursos

móveis, todos os quais podem ser controlados remotamente. Esses atributos podem ser

explorados por pessoas mal-intencionadas que fazem uso da internet e sempre estão online.



28

Primeiro, este trabalho relata sobre um histórico de pedófilos online. Em segundo lugar,

apresenta as caracteŕısticas dos brinquedos móveis com conexão Wi-Fi e explicando por

que essas caracteŕısticas merecem atenção. Em terceiro lugar, fornece quatro cenários para

ilustrar as ameaças potenciais criadas por esses brinquedos. E conclui com apresentação

de novas estratégias para mitigação de riscos para as empresas de brinquedos e para

os consumidores. Essas estratégias são: estratégia de proteção VoIP, quando a criança

deseja usar voz sobre protocolo de internet, as sessões devem ser protegidas por ter um

pai enviando e aprovando a sessão por meio do console protegido por senha; conexão

de controle remoto, é absolutamente essencial evitar que os dados sejam acessados por

usuários não autorizados em uma conexão de controle remoto; conexão sem fio, uma vez

que os brinquedos móveis requerem uma rede sem fio, existem algumas técnicas que uma

famı́lia pode utilizar para limitar o risco de usar uma rede local sem fios, por exemplo,

alterar o nome de usuário e a senha padrão da configuração Wi-Fi imediatamente após o

primeiro login; estratégia de controle dos pais ou responsáveis, empresas de brinquedos

devem melhorar os brinquedos e software para fornecer aos pais as opções de, eles serem

capazes de criar uma lista de amigos que seus filhos podem ter amizade, agendando dias e

horários em que seus filhos têm acesso a esses brinquedos; estratégia de proteção da câmera,

embora que alguns brinquedos móveis forneçam efeitos sonoros quando as fotos estão sendo

tomadas, seria uma boa ideia para os pais ou responsáveis terem as opções de ativar a

proteção por senha para evitar que as crianças usem a câmera sem autorização; perspectiva

compartilhada de risco, devem ser desenvolvidos requisitos regulamentares adequados

para que a responsabilidade seja compartilhada entre os fabricantes de brinquedos, e o

governo; estratégias gerais de proteção, são apresentados alguns itens de precauções que os

consumidores devem tomar para prevenir que dados senśıveis não sejam passados para

pessoas mal-intencionadas, usar senhas fortes, por exemplo.

O trabalho de Hung, Fantinato e Rafferty (2016) relata sobre a sofisticação dos

brinquedos infantis ao longo dos anos, fazendo também uma breve descrição sobre brinquedo

inteligente. Definindo esses brinquedos como sendo um dispositivo que consiste de um

componente de brinquedo f́ısico que se conecta a um sistema de computação com serviços

on-line, por meio de redes e tecnologias sensoriais para melhorar a funcionalidade de um

brinquedo tradicional. A primeira suposição feita neste trabalho, é que as crianças não

entendem o conceito de privacidade. A segunda suposição é que as crianças divulguem

informações à pessoas que não são confiáveis. O principal objetivo deste trabalho é
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investigar e identificar requisitos de privacidade a ńıvel legislativo, identificando leis e

regulamentos de privacidade que possam ser aplicadas a brinquedos inteligentes. Os

requisitos levantados foi a questão de proteção da criança como também a questão de

controle dos pais ou responsáveis. Uma das leis encontradas nesse estudo foi a lei de

Proteção de Privacidade Online para Crianças, que tem o intuito de proteger a privacidade

on-line de crianças menores de 13 anos e indica que as informações pessoais de uma criança

não podem ser coletadas sem o consentimento dos pais. Este trabalho realizou um estudo

bibliográfico, com abordagem qualitativa objetivando encontrar essas leis e os requisitos

de privacidade no uso de brinquedos inteligentes. O trabalho de Rafferty, Fantinato e

Hung (2015) apresenta os requisitos de privacidade e as técnicas formais de modelagem de

ameaças para modelar esses requisitos. As técnicas de modelagem de ameaças existentes

não são voltadas para a tecnologia espećıfica de brinquedos inteligentes, mas podem ser um

caminho para ajudar na proteção à privacidade desta tecnologia. As técnicas de ameaças

apresentadas são as seguintes: o modelo STRIDE criado para identificar seis categorias de

ameaças à segurança: falsificação, adulteração, repúdio, divulgação de informações, negação

de serviço e elevação de privilégio. Esse modelo é usado para compreender um aplicativo e

identificar ameaças de segurança, no entanto, há pouco foco em privacidade; a metodologia

chamada LINDDUN, foi desenvolvida por Deng et al. (2011), tem a caracteŕıstica de

fornecer uma estrutura abrangente de modelagem de ameaças à privacidade. Esse modelo

identifica as ameaças e os elementos de fluxo de dados, mapeando-os para ameaças de

privacidade, sendo adaptada a partir outro modelo; OWASP, modelo de ameaça móvel

para identificar ameaças espećıficas para aplicações móveis. O foco dessas técnicas é mais

a questão de segurança, mas, alguns aspectos podem ajudar na questão de privacidade.

Para a tecnologia de brinquedos inteligentes, estas técnicas podem ser um caminho para

ajudar na criação de técnicas espećıficas.

O trabalho de Hung et al. (2016) relata sobre requisitos de privacidade relacionados

ao ambiente de tecnologia de brinquedos inteligentes, com um estudo de caso comercial

chamado Hello Barbie da Mattel. Neste estudo, a primeira suposição é que as crianças

não entendem o conceito de privacidade. A segunda suposição é que as crianças divulgam

informações aos brinquedos pelo fato de confiarem neles. Enquanto os pais ou responsáveis

legais de uma criança se esforçam para garantir a segurança f́ısica e on-line e privacidade

do seu filho, não há uma abordagem comum para esses pais ou responsáveis que estude o

fluxo de informações entre o seu filho e os brinquedos inteligentes. O estudo de caso foi
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realizado com uma análise da poĺıtica de privacidade da Hello Barbie no ToyTalk.com,

site associado a Hello Barbie.

O trabalho de Ferrari, Robins e Dautenhahn (2010) propõe um quadro para a

avaliação de brinquedos robóticos usados como mediadores para crianças com necessidades

especiais, o robô é chamado de IROMEC. A atenção é dada à eficácia das interações,

considerando o papel terapêutico e educacional que o robô pode desempenhar para crianças

com necessidades especiais em muitas áreas de desenvolvimento diferentes. Para avaliar o

desempenho desse robô, tanto os aspectos de segurança e eficiência técnica, bem como a

eficácia da interação com o robô, precisam ser considerados, levando em conta o ponto de

vista dos usuários. O IROMEC é um brinquedo eletrônico lançado no ano de 2010 pela

Universidade de Hertfordshire no Reino Unido.

O trabalho de Pleban, Band e Creutzburg (2014) descreve os problemas de segurança

do brinquedo Parrot AR.Drone 2.0 quadcopter. Esse é um brinquedo eletrônico promovido

com baixos custos de aquisição, pode acabar sendo usado por muitos indiv́ıduos que o torna

um alvo para ataques prejudiciais. Além disso, o videostream do drone pode ser de interesse

para um potencial atacante devido à sua capacidade de revelar informações confidenciais.

Portanto, foi realizada uma análise de ameaça de segurança neste drone em particular,

definindo o foco principalmente em vulnerabilidades óbvias de segurança, como a conexão

Wi-Fi não criptografada ou o gerenciamento pelo usuários do sistema operacional GNU /

Linux que é executado no drone. O objetivo deste trabalho é sensibilizar o usuário final do

AR.Drones, descrevendo as vulnerabilidades de segurança e mostrar como o AR.Drone 2.0

pode ser protegido de acesso não autorizado. Fornecendo também instruções para proteger

a conexão textitWi-Fi dos drones e sua operação com o aplicativo oficial do smartphone

ou software de terceiros para computador. O AR.Drorne 2.0 é considerado um brinquedo

eletrônico, e foi lançado em 2012 por Parrot, na França O trabalho de Rafferty, Kroese e

Hung (2015) tem como objetivo fornecer um histórico sobre os conceitos fundamentais

de brinquedo inteligente, incluindo serviços móveis, computação e realidade aumentada.

Apresentando também brinquedos atualmente no mercado. ChineseCUBES é um brinquedo

que combina tecnologia de realidade aumentada com blocos f́ısicos para ajudar o usuário

a aprender caracteres chineses, esse é um brinquedo eletrônico, lançado no ano de 2011

na China, e atualmente está desativado. Um outro brinquedo apresentado é o Toy Mail

que pode se conectar à rede Wi-Fi doméstica do usuário e interagir com o aplicativo

gratuito Toy Mail para celular. Uma vez que o aplicativo é instalado em um dispositivo
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móvel, o usuário pode gravar uma mensagem que será enviada para o brinquedo. Quando

uma mensagem é recebida, o brinquedo fará alguns sons. O Toymail é um brinquedo

eletrônico, lançado no ano de 2013, pela ToyMail.com nos Estados Unidos. O brinquedo

eletrônico Sphero é uma bola robótico que pode ser controlada e programada por meio do

smartphone do usuário ou tablet. Esse brinquedo foi lançado no ano de 2010 por Spero, nos

Estados Unidos. O brinquedo eletrônico Auti é apresentado como um brinquedo ainda em

desenvolvimento na Austrália, que busca ajudar pessoas autistas. O quadro 3 apresentada

quais tipos de brinquedos estão sendo tratados e se eles são inteligentes de acordo com a

primeira questão de pesquisa. Essa quadro é dividido pelos atributos, nome do brinquedo,

ano de lançamento, tipo, desenvolvedor e páıs. Nos 13 trabalhos, 11 brinquedos foram

encontrados e apenas três deles são inteligentes. Os outros 8 brinquedos são considerados

eletrônicos. O ano de ińıcio de lançamento dos 3 brinquedos inteligentes foi em 2015, nos

Estados Unidos, os outros páıses ainda não tem ind́ıcios da criação dessa tecnologia. As

informações não encontradas, estão com espaço em branco.

Quadro 3 – Brinquedos inteligentes e eletrônicos

Nome do brinquedo Ano de
lançamento

Tipo Dsenvolvedor Páıs

Hello Barbie 2015 Inteligente Mattel Estados Unidos
Dino Cognitoys 2015 Inteligente Amazon Estados Unidos
Sphero 2010 Eletrônico Sphero Estados Unidos
ChineseCubes 2011 Eletrônico Desativado China
ToyMail 2013 Eletrônico ToyMail.com Estados Unidos
Auti - Eletrônico Em desenvol-

vimento
Autrália

Petimo 2009 Eletrônico - Itália
Parrot AR.Drone 2.0 2012 Eletrônico Parrot França
Iromec 2010 Eletônico Universidade

de Hert-
fordshire

Reino Unido

Echo 2015 Inteligente Amazon Estados Unidos
QueBall 2014 Eletrônico Universidade

de Sherbro-
oke

Canadá

Fonte: Fernanda Amâncio, 2017

A quadro 4 apresentada quais estratégia estão sendo tratadas para questões de

segurança e privacidade para brinquedos inteligentes, de acordo com o que propõe a

segunda questão de pesquisa. Esse quadro é dividido pelos atributos, nome da estratégia,

classificação, relatando se é uma estratégia nova ou adaptação de alguma outra, e o tipo,
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se é uma técnica voltada para modelagem ou um modelo tecnológico. São apresentadas 11,

oito são estratégias que podem ser usadas para melhorar a segurança e as outras três são

técnicas, sendo uma delas uma adaptação das técnicas já criadas. Essas estratégias ou

técnicas encontradas não são voltadas para tratar a segurança e privacidade no ambiente

da tecnologia de brinquedos inteligentes, mas podem ser um caminho para o surgimento

de estratégias que colaborem com essa tecnologia.

Quadro 4 – Estratégias de segurança e privacidade

Nome Classificação Tipo
Modelo STRIDE Nova técnica Técnica de modelagem de ameaças
OWASP Nova técnica Técnica de modelagem de ameaças
LINDDUN Adaptação de técnica Técnica de modelagem de ameaças
Tecnologia Child’sPlay Nova estratégia Ferramenta de coleta e análise de

dados
Estratégias de Proteção
VoIP

Nova estratégia Método tecnológico

Conexão do controle re-
moto

Nova estratégia Método tecnológico

Conexão sem fio Nova estratégia Método tecnológico
Estratégia de Controle Pa-
rental

Nova estratégia Método tecnológico

Estratégias de Proteção
da Câmera

Nova estratégia Método tecnológico

Perspectiva Comparti-
lhada de Risco

Nova estratégia Método tecnológico

Estratégias Gerais de
Proteção

Nova estratégia Método tecnológico

Fonte: Fernanda Amâncio, 2017

O quadro 5 apresentada os trabalhos que fazem algum tipo de avaliação envolvendo

brinquedos inteligentes, como propõe a terceira questão de pesquisa. Dentre os 13 trabalhos

encontrados no estudo bibliográfico semi-sistemático, quatro deles consegue responder a

questão de pesquisa sugerida. Este quadro está dividido pelos seguintes atributos: trabalho,

procedimento técnico, abordagem, técnica de coleta de dados e técnica de análise de dados.

Os quatro trabalhos realizam uma abordagem qualitativa, foi posśıvel identificar que dois

usam entrevista como coleta de dados e análise de conteúdo como técnica de análise dos

dados. Como procedimento técnico, foi posśıvel identificar um estudo bibliográfico e um

estudo de caso. As informações não encontradas, estão com espaço em branco.
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Quadro 5 – Trabalhos que realizam algum tipo de avaliação

Trabalho Procedimento
técnico

Abordagem Técnica de
coleta

Técnica de
análise

Jones e Meurer (2016) - Qualitativa Entrevista Análise de
conteúdo

McReynolds et al. (2017) - Qualitativa Entrevista Análise de
conteúdo

Hung, Fantinato e Raf-
ferty (2016)

Estudo bibli-
ográfico

Qualitativa - -

(HUNG et al., 2016) Estudo de caso Qualitativa - -

Fonte: Fernanda Amâncio, 2015

3.3 Considerações Finais

Os trabalhos encontrados neste estudo bibliográfico semi-sistemático contribúıram

para a pesquisa com uma visão geral dos brinquedos que estão sendo tratados, os aspectos

de segurança e privacidade e também aqueles que realizam algum tipo de avaliação. Com a

pesquisa sobre os brinquedos que estão sendo tratados, o estudo retornou muitos brinquedos

eletrônicos. O brinquedos inteligente ainda é uma tecnologia nova, criada apenas a mais ou

menos dois anos, dessa forma os trabalhos totalmente voltados para essa tecnologia ainda

são considerados poucos, deixando muitas vezes a desejar. As estratégias de segurança e

privacidade encontradas nos estudos, não têm um foco para a questão de privacidade, e

menos ainda para a privacidade em brinquedos inteligentes, essa pode ser uma justificativa

para a preocupação da privacidade voltada para essa tecnologia. As estratégias existem

estão mais voltada para segurança online de aplicativos móveis, e devido a brinquedo

inteligente ser considerado uma tecnologia de preocupação única, essas estratégias não

ajudam muito no quesito de privacidade. As estratégias existentes para tratar segurança

e privacidade em aspectos mais gerais, podem ajudar na criação de uma espećıfica para

privacidade no uso de brinquedos inteligentes. Os trabalhos que fazem algum tipo de

avaliação ainda são poucos, uma justificativa para essa ocorrência pode ser o tempo que a

tecnologia está dispońıvel, assumindo também que uma pesquisa não pode ser realizada em

pouco tempo. Os trabalhos encontrados nesse aspecto de avaliação, são voltados apenas

para algum brinquedo inteligente espećıfico, não há um estudo que englobe a tecnologia de

brinquedos inteligentes no geral. Não foi encontrado nenhum trabalho que faça comparação

entre páıses sobre aceitação de brinquedos inteligentes, tanto em páıses desenvolvidos, onde



34

a tecnologia está sendo comercializada, como em páıses em desenvolvimento. Mesmo não

tendo sido encontrado um trabalho espećıfico para comparação, os trabalhos que fazem

avaliação ajudaram a nortear esta proposta de mestrado. Algumas fases da aplicação de

avaliação nos outros estudos serve de base para aplicação desta pesquisa, por exemplo, a

parte da entrevista com um público espećıfico. As perguntas realizadas nessas entrevistas

servem de referencial para a construção das perguntas para esta proposta. Em aspectos

gerais, o estudo bibliográfico semi-sistemático conseguiu mostrar uma visão geral dos

estudos que abrangem a tecnologia de brinquedo inteligentes. Porém, por ser uma área

considerada nova, poucos trabalhos com foco na privacidade voltada para brinquedos

inteligentes foram encontrados, deixando a desejar em alguns aspectos. Mas os poucos

trabalhos encontrados, são considerados como base para este projeto, utilizando o que já

foi usado e acrescentando mais colaborações para a pesquisa e também para mercado de

brinquedos. Esta pesquisa difere dos outros estudos existentes, pois não tem um foco em

um brinquedo inteligente em espećıfico e busca comparar a percepção sobre privacidade

relacionada a brinquedos inteligentes em páıses de diferente ńıveis de desenvolvimento.
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4 Plano para realização do survey

Este caṕıtulo descreve o método de pesquisa usado neste trabalho a fim de atingir

o objetivo. Esse objetivo caracteriza-se por realizar um estudo comparativo entre páıses de

diferentes ńıveis de desenvolvimento, avaliando a percepção sobre privacidade infantil em

relação a brinquedos inteligentes. Para os páıses em desenvolvimento, o Brasil está como

foco principal. Para os páıses desenvolvidos a pesquisa não enfatiza em um páıs espećıfico.

As variáveis consideradas para esta proposta de pesquisa são:

• Variáveis de controle: sexo; idade; escolaridade.

• Variáveis dependentes: percepção sobre privacidade relacionada a brinquedos

inteligentes no geral; percepção dos riscos percebidos da função de conversação de

brinquedos inteligentes; intenção de compra dos brinquedos inteligentes; percepção

de inovação dos brinquedos inteligentes.

• Variáveis independentes: páıses desenvolvidos, páıses em desenvolvimento.

A hipótese geral desta proposta de mestrado é caracterizada por:

• Hipótese nula (H0): não há diferença significativa da percepção em relação a

privacidade relacionada a brinquedos inteligentes entre páıses de diferentes ńıveis de

desenvolvimento.

• Hipótese alternativa (H1): há diferença significativa da percepção em relação a

privacidade relacionada a brinquedos inteligentes entre páıses de diferentes ńıveis de

desenvolvimento.

Essa hipótese de que há diferença significativa da percepção da população em relação

a privacidade relacionada a brinquedos inteligentes entre páıses de diferentes ńıveis de

desenvolvimento, surgiu porque a tecnologia de brinquedos inteligentes ainda não é disse-

minada em páıses em desenvolvimento. Portanto, acredita-se que para os páıses que têm

acesso a tecnologia de brinquedos inteligentes, a percepção das pessoas pode ser diferente

dos demais, onde essa tecnologia ainda não é conhecida e comercializada. As hipóteses

espećıficas desse trabalho são:

• Hipótese nula A (H0A): não há diferença significativa da percepção da população

em relação a percepção dos riscos da função de conversação de brinquedos inteligentes

em páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento.
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• Hipótese alternativa A (H1A): há diferença significativa da percepção da po-

pulação em relação a percepção dos riscos da função de conversação de brinquedos

inteligentes em páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento.

Essa hipótese de que há diferença significativa da percepção da população em relação a

percepção dos riscos da função de conversação de brinquedos inteligentes, surgiu porque

acredita-se que nos páıses em que a tecnologia está dispońıvel a percepção das pessoas deve

ser diferente das que ainda não conhecem, tendo desta forma um ponto de vista diferente

em relação a visão dos riscos da função de conversação de brinquedos inteligentes.

• Hipótese nula B (H0B): não há diferença significativa da percepção da população

em relação a intenção de compra de brinquedos inteligentes em páıses de diferentes

ńıveis de desenvolvimento.

• Hipótese alternativa B (H1B): há diferença significativa da percepção da po-

pulação em relação a intenção de compra de brinquedos inteligentes em páıses de

diferentes ńıveis de desenvolvimento.

Essa hipótese de que há diferença significativa da percepção da população em relação a

intenção de compra de brinquedos inteligentes em páıses de diferentes ńıveis de desenvolvi-

mento, é porque acredita-se que a intenção de compra não tenha a mesma perspectiva na

visão de diferentes páıses de desenvolvimento.

• Hipótese nula C (H0C): não há diferença significativa da percepção da população

em relação a percepção de inovação de brinquedos inteligentes em páıses de diferentes

ńıveis de desenvolvimento

• Hipótese alternativa C (H1C): há diferença significativa da percepção da po-

pulação em relação a percepção de inovação de brinquedos inteligentes em páıses de

diferentes ńıveis de desenvolvimento

Essa hipótese de que há diferença significativa da percepção da população em relação

a percepção de inovação de brinquedos inteligentes em páıses de diferentes ńıveis de

desenvolvimento, é porque acredita-se que a população de diferentes de diferentes ńıveis

veem a inovação dos brinquedos inteligentes de forma diferente.
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4.1 Coleta de dados

Considerando que este projeto deseja realizar um survey, a técnica de coleta de

dados é um questionário. Sendo esse o meio de pelo qual os dados devem ser avaliados. Para

a construção desse questionários, uma entrevista do tipo semi-estruturada é considerada.

Essa entrevista ajudará na construção do questionários por meio da análise realizada. Ao

longo da etapa de coleta de dados, várias informações são, portanto, coletadas. Conceber

essa etapa deve levar em conta três questões a serem respondidas: O que coletar? Com

quem coletar? Como coletar? (FONSECA, 2002). Abaixo é explicado cada tópico desse

dentro desta proposta de pesquisa.

• O que coletar? Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações de páıses de

diferentes ńıveis de desenvolvimento sobre percepção da privacidade relacionada a

brinquedos inteligentes.

• Com quem coletar? O público alvo dessa pesquisa deve ser pais (homem e mulher)

com filhos de idade entre 7 e 13 anos. A escolha do público é de acordo com a

definição da lei de proteção de privacidade Online para crianças,sobre a idade que

uma criança deve ter acesso a um brinquedo inteligente.

• Como coletar? Como esta pesquisa é caracterizada com survey, o instrumento para

coleta é um questionário estruturado. Para a construção deste questionário, primeiro

uma entrevista semi-estruturada deve ser aplicada, a análise dessa entrevista objetiva

na criação do questionário. Tanto a entrevista como o questionário são definidos a

seguir.

A entrevista escolhida para aplicação é do tipo semi-estruturada, com a organização

de um roteiro, levando em consideração perguntas sobre privacidade em aspectos gerais

e em espećıfico sobre brinquedos inteligentes. Permitindo uma conversa aberta com o

entrevistado e o entrevistador, para gerar mais ńıveis de informações. Estas entrevistas

devem ser aplicadas com mães e pais de criança com idade entre 7 e 13 anos. Esses usuários

serão buscados em escolas que tem essa faixa etária de alunos, em três cidades do Ceará

(Fortaleza, Quixadá, Quixeramobim). A escolha das cidades para aplicação acontece de

acordo com a necessidade da pesquisadora. O número de entrevistados inicialmente são de

14 participantes, caso as respostas comecem a ficar repetitivas, assume-se que a saturação
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dos dados foi atingida. Caso contrário, mais usuários podem ser buscados. A saturação

é um critério de parada para dizer quando está suficiente a realização de entrevista,

isto é, quando nenhuma nova informação ou ponto de vista é obtido de novos sujeitos

(WOHLIN et al., 2012). As entrevistas podem acontecer em um local mais acesśıvel para

os entrevistados, podendo ser considerada suas próprias casas como também a escola onde

seus filhos estudam. A entrevista será realizada de modo individual com cada participante,

e os horários devem ser considerados de acordo com o tempo livre de cada respondente.

No momento da entrevista o termo de consentimento deve ser apresentado, deixando claro

para o entrevistado que a pesquisa garante seu anonimato e que os dados são apenas para

fins de pesquisa. O termo de consentimento a ser apresentado está dispońıvel na Apêndice

A. Como material para entrevista, deve ser considerado: um gravador, para garantir que

informações importantes não sejam perdidas; roteiro da entrevista, para direcionar o

entrevistador; papel e caneca, para posśıveis anotações consideradas. O tempo para cada

entrevista é estimado entre 30 a 40 minutos. Abaixo estão as perguntas contidas no roteiro.

Para a construção desse roteiro os trabalhos do estudo bibliográfico semi-sistemático foi

considerado.

• Você tem preocupação com o avanço da tecnologia? Acha que pode ser prejudicial

para seu filho(a)?

• Você tem algum problema em deixar seu filho(a) usar redes sociais? Por exemplo o

Facebook.

• Você acha que tem uma idade ideal para seu filho(a) começar a fazer uso da tecnologia?

Por exemplo, celular.

• Você acredita que quando seu filho(a) está conectado com a internet ele pode estar em

perigo? Quais são esses perigos? E quais os seus medos em relação a esses aspectos?

• Você gostaria de poder privar seu filho(a) de alguns conteúdos que a internet

disponibiliza? Ou definir horários para uso de alguns conteúdos?

• Você acha que os brinquedos que seu filho(a) usa tem alguma funcionalidade que

possa escutá-lo? Caso tivesse, você acha essa funcionalidade interessante?

• Você daria de presente a seu filho(a) um brinquedo que pode conversar?

A análise dos dados coletados na entrevista deve ser realizada com uma análise de

conteúdo, objetivando extrair informações importantes das gravações e posśıveis anotações.

A transcrição das entrevistas devem contar com a ferramenta Atlas TI. Os entrevistados
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devem ser rotulados como P1 (Participante 1), P2 (Participante 2), para garantir o

anonimato. As informações da entrevista serão agrupadas em módulos, definidos de acordo

com o roteiro. Por exemplo, percepção dos riscos da função de conversação de brinquedos

inteligentes; intenção de compra de brinquedos inteligentes e percepção de inovação. A

construção do questionário é apresentada na subseção a seguir.

4.1.1 Construção do questionário estruturado

O questionário para uso nesta pesquisa deve ser do tipo estruturado, com perguntas

fechadas. A linguagem utilizada deve ser simples e direta, para que os respondentes possam

entender com facilidade. A escala de Likert deve ser usada no questionário, para medir

as variáveis dependentes. Esta escala é de cinco pontos, onde os participantes devem

responder se, concorda totalmente, concorda, sem opinião, discorda, discorda totalmente,

em relação às perguntas contidas no questionário. O número de respondentes foi definido

de acordo com cada hipótese alternativa. Para cada hipótese alternativa um número de

50 respondentes é considerado, pois de acordo com Hair et al. (2009), análise de grupos

com menos de 50 membros é dif́ıcil para obter ńıveis de poder desejado. Nesse caso ,

para a hipótese geral, deve ser considerado um número de 150 respondentes. Para chegar

a esse número de respondentes, deve ser considerada um número maior de tentativas

da aplicação do questionário, levando em consideração que muitas pessoas recusam-se

a participar da pesquisa. A amostra de respondentes aumentada, geralmente reduz o

erro amostral e aumenta o poder do teste (HAIR et al., 2009). O questionário deve ser

aplicado de duas maneiras, por meio virtual, usando o Facebook, e contando também

com envios de e-mails. O envio de e-mails nessa forma de aplicação é a base para esta

pesquisa, pelo fato de precisar de respondentes de outros páıses. Para a divulgação do

questionário em outros páıses, esta pesquisa conta também com a ajuda de um professor

de instituição canadense, coordenador do projeto maior no qual este projeto faz parte.

É posśıvel que haja respondentes de páıses subdesenvolvidos, nesse caso eles devem ser

tratados, mas não é o foco principal. A outra forma de coletar os dados por meio do

questionário é aplicado-o presencialmente, esse tipo de abordagem deve ser realizado

para garantir um maior número de respondentes. Para as duas maneiras de aplicação

do questionário, deve ser considerado um padrão uniforme nos passos realizados para
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evitar viés. Um v́ıdeo que mostra a interação de uma criança com a Hello Barbie deve ser

apresentado tanto para os respondentes on-line quanto para os presenciais, além de uma

descrição sobre o que é um brinquedo inteligente. No modo virtual, o link do v́ıdeo estará

dispońıvel no questionário, e para o modo presencial, o v́ıdeo estará dispońıvel no material

da pesquisadora, por exemplo, celular ou notebook. O v́ıdeo encontra-se no site da toy talk

1. Para os respondentes presenciais, caso queiram ajuda para responder o questionário, a

pesquisadora deve orientá-los a continuar sem ajuda, salientando que essa regra faz parte

da pesquisa. Esse aviso será dito aos participantes presenciais para não perder a igualdade

com o modo de aplicação virtual. O termo de consentimento apresentado no questionário

deve ser do mesmo modelo apresentado no Anexo A. Um primeira versão do questionário

está feita e apresentada no Apêndice B. A base para construção deste questionário foi

tomada por um questionário aplicado pelo professor da instituição canadense, mencionado

anteriormente, dispońıvel no Anexo A. Esse questionário foi constrúıdo no intuito de avaliar

a percepção de compra da Hello Barbie no Brasil e Argentina, e foi aplicado com um perfil

de estudantes. O motivo de usar os dados coletados na entrevista para a construção do

questionário desta pesquisa é também porque a primeira versão foi constrúıdo sem muito

preparo, sendo que o questionário tomado como base teve um público alvo diferente do

escolhido para esta proposta. As perguntas contidas na primeira versão do questionário

referem-se a alguns aspectos voltados para brinquedos inteligentes e privacidade relacionada.

Por exemplo, percepção de inovação. Algumas das questões usadas na primeira versão deve

ser consideradas para a versão final. Depois de constrúıdo, o questionário deve passar por

um pré-teste antes de sua aplicação definitiva. A aplicação desse pré-teste deve ser realizada

com um número de 10 participantes. Esses participantes precisam ser pais de crianças

com idade de 7 a 13 anos, perfil definido durante toda esta pesquisa. De acordo com as

necessidades após o pré-teste, o questionário deve ser melhorado e traduzido para inglês,

para que seja aplicado com os demais páıses. Para análise dos dados do questionário dois

testes de hipóteses são considerados, Anova e Chi-Quadrado. O teste Anova deve testar

as variáveis dependentes: percepção sobre privacidade, percepção dos riscos percebidos

da função de conversação e intenção de compra, relacionadas a brinquedo inteligente de

acordo com as variáveis independentes, páıses desenvolvidos e páıses em desenvolvimento.

Esse teste é realizado para obter o resultado se as percepções da população é diferente

tratando de páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento. O teste Chi-Quadrado deve

1 http://hellobarbiefaq.mattel.com/
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ser testado para cada variável de controle, sexo, idade e escolaridade, verificando se para

esses grupos em espećıfico há diferença de percepção entre a população de páıses com

diferentes ńıveis de desenvolvimento. Algumas ameaças para este projeto de pesquisa são

mencionadas a seguir, relatando o que deve ser feito para tratar cada uma delas.

4.2 Ameaças à validade interna

Uma posśıvel ameaça para esta proposta de pesquisa é a aplicação do questionário

presencial apenas no Brasil, para tratar essa ameaça a pesquisadora deve realizar a aplicação

do questionário on-line parecido ao máximo com a aplicação presencial. O mesmo v́ıdeo de

apresentação da Hello Barbie deve ser apresentado para os dois grupos, e caso na aplicação

presencial os usuários realizarem algum tipo de pergunta, deve ser dito que eles precisam

continuar respondendo a pesquisa sozinhos.

4.3 Ameaças à validade externa

Quando se trata da aplicação do questionário principalmente on-line há uma

dificuldade no número de respondentes, no caso desta pesquisa não é diferente. Por isso

foi pensado na aplicação presencial, para conseguir um maior número de respondentes.

No caso de outros páıses, a pesquisa conta com a cooperação do professor de instituição

canadense, envolvido nesta pesquisa, e que tem contatos em outros páıses.

4.4 Ameaças à validade de construção

A construção da primeira versão do questionário foi baseada em um questionário

aplicado com estudantes, então não se sabe se o mesmo questionário tem efeito para um

público alvo diferente. Para tratar essa questão, uma entrevista deve ser considerada para

gerar resultados que ajudem na construção do questionário final, sendo que ambos devem

ser aplicado com o mesmo público alvo.



42

4.5 Ameaças à validade de conclusão

Para a conclusão dessa pesquisa há dificuldade de chegar em um resultado correto.

Para garantir esses resultados esta pesquisa conta com a ajuda de métodos estat́ısticos.
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5 Plano de trabalho e cronograma de execução

O cronograma proposto para a conclusão do presente projeto de mestrado é apre-

sentado no quadro 5 e inclui os 24 meses para o término do mestrado.

1. Etapa 1: em termos de requisitos formais do curso de mestrado, quase todos os

créditos já foram cumpridos nos primeiros dois semestre do curso. A última disciplina

está sendo cursada.

2. Etapa 2: exame de proficiência em inglês.

3. Etapa 3: estudo inicial exploratório sobre o tema.

4. Etapa 4: estudo bibliográfico semi-sistemático para conhecer mais sobre o tema de

brinquedos inteligentes. Foram encontrados alguns trabalhos que tratam diretamente

dessa tecnologia, mas ainda há pouca publicação por ser um tema considerado novo.

5. Etapa 5: definição desta proposta de pesquisa.

6. Etapa 6: elaboração do texto de qualificação.

7. Etapa 7: submissão desta proposta de pesquisa ao comitê de ética da Escola de

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São paulo.

8. Etapa 8: exame de qualificação.

9. Etapa 9: apresentação desta proposta no workshop de dissertações.

10. Etapa 10: entrevista semi-estruturada com os pais de crianças de 7 a 13 anos.

11. Etapa 11: análise das entrevistas semi-estruturadas.

12. Etapa 12: construção do questionário estruturado.

13. Etapa 13: realização do teste piloto do questionário.

14. Etapa 14: tradução do questionário para inglês. Para a aplicação com outros páıses.

15. Etapa 15: distribuição dos questionários por meio online e aplicação do modo

presencial.

16. Etapa 16: análise dos dados obtidos a partir do questionário.

17. Etapa 17: divulgação dos resultados analisados.

18. Etapa 18: escrita do texto de dissertação.

19. Etapa 19: escrita de artigos.

20. Etapa 20: defesa da dissertação.
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Quadro 6 – Cronograma das atividades previstas para esta proposta de mestrado

Meses
2016 2017 2018

Etapa
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Etapa 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Etapa 2 X

Etapa 3 X X X X

Etapa 4 X X X X X

Etapa 5 X X X X

Etapa 6 X X X X X

Etapa 7 X

Etapa 8 X

Etapa 9 X

Etapa 10 X

Etapa 11 X

Etapa 12 X

Etapa 13 X

Etapa 14 X

Etapa 15 X X

Etapa 16 X X

Etapa 17 X X

Etapa 18 X X X X X X

Etapa 19 X X X X X X X

Fonte: Fernanda Amâncio, 2017
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6 Considerações finais deste projeto projeto de pesquisa

A proposta de pesquisa apresentada pretende realizar um estudo comparativo entre

páıses de diferentes ńıveis de desenvolvimento, avaliando a percepção sobre privacidade

infantil em relação a brinquedos inteligentes. Para os páıses em desenvolvimento, o Brasil

é o foco principal e para os páıses desenvolvidos não há um foco espećıfico, podendo

também ser tratados páıses subdesenvolvidos. A hipótese considerada para este projeto

é que a percepção da população de páıses desenvolvidos seja diferente da de páıses em

desenvolvimento, pois a tecnologia de brinquedos inteligentes está sendo fabricada e

comercializada em páıses desenvolvidos, e as pessoas possivelmente conseguem ter uma

opinião formada sobre privacidade em relacionada ao uso desses brinquedos. E para os

páıses em desenvolvimento, ainda não se conhece a percepção dos posśıveis consumidores

sobre aspectos de privacidade relacionado a brinquedos inteligentes.

Com a realização de um estudo bibliográfico semi-sistemático, trabalhos que tra-

tam aspectos de privacidade para brinquedos inteligentes foram encontrados mesmo que

relativamente poucos. Esses trabalhos ajudaram a nortear alguns pontos desta proposta

de pesquisa, por exemplo questões que devem ser realizadas nas entrevista com os pais de

crianças de 7 a 10 anos. O esperado é que este trabalho possa contribuir com a apresentação

de uma descrição inicial da amostra da população de páıses em desenvolvimento em relação

a sua percepção sobre questões de privacidade relacionada a tecnologia de brinquedos

inteligentes. Comparando essa percepção de páıses em desenvolvimento com a percepção

de páıses desenvolvidos, para servir de entrada para futuras pesquisas sobre o tema.
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Citado 5 vezes nas páginas 10, 11, 15, 29 e 33.

JONES, M. L.; MEURER, K. Can (and should) hello barbie keep a secret? In: IEEE.
Ethics in Engineering, Science and Technology (ETHICS), 2016 IEEE International
Symposium on. [S.l.], 2016. p. 1–6. Citado 3 vezes nas páginas 10, 25 e 33.

1 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023.



47

KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering–a tertiary
study. Information and Software Technology, Elsevier, v. 52, n. 8, p. 792–805, 2010.
Citado na página 23.

LINE, M. B. et al. Safety vs security? In: PSAM conference, New Orleans, USA. [S.l.:
s.n.], 2006. Citado na página 17.
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Apêndice A – Termo de Consentimento para uso nesta proposta de
pesquisa

Este documento apresenta o termo de consentimento que deve ser assinado pelos

participantes no momento da entrevista semi-estruturada, e servirá de base para construir

o termo de consentimento para aplicação do questionário.



Termo de Consentimento 
 

 
 
As informações contidas neste termo, fornecidas por Fernanda Maria Pinheiro Amâncio,           
estudante do curso de mestrado em Sistemas de Informação, da Universidade de São             
Paulo - USP, tem como objetivo firmar um acordo escrito com o(a) voluntário(a), para              
participação desta pesquisa, autorizando sua participação com pleno conhecimento da          
natureza dos procedimentos a que ele(a) será submetido(a).  
 
1) Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo, você estará colaborando para uma             
pesquisa para fins acadêmicos. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda de se                
recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para             
você. Qualquer dúvida ou informações que poderá surgir posteriormente serão respondidas           
pelo pesquisador através do telefone disponibilizado abaixo. 
 
2) Sobre as coletas ou entrevista: A coleta de dados será feita mediante a conversa entre o                 
entrevistado e o entrevistador e os dados serão coletados com uma gravação de áudio da               
conversa entre ambos. Os dados coletados serão analisados e os resultados revertidos em             
informações, sendo o processo de gravação uma forma de melhorar a análise dos dados              
pela pesquisadora.  
 
3) Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os             
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com            
Seres Humanos, conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum            
dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 
  
4) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente          
confidenciais. Os dados do(a) voluntário(a) serão identificados com um código, e não com o              
nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, assegurando           
assim sua privacidade.  
 
5) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto.            
Entretanto, esperamos que este estudo contribua com informações importantes que deve           
acrescentar elementos importantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a           
divulgar os resultados obtidos.  
 
6) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta              
pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  
 
7) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a liberdade de retirar seu               
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem penalizantes.  
 
Após estes esclarecimentos, convidamos você a fazer parte do nosso estudo e solicitamos             
o seu consentimento de forma livre para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto,             
preencha os itens que seguem: CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Tendo em           



vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu             
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de            
consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste              
estudo. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  
 
 
 
 Telefone: (88) 99904-2092              Cidade, ______/________________/_______. 
 
 

 
______________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  
__________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador 
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Apêndice B – Primeira versão do questionário desta proposta de pesquisa

Este documento apresenta a primeira versão do questionário constrúıdo para

aplicação do survey, não houve um preparo maior para a construção dessa primeira

versão.



QUESTIONÁRIO 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma tese de Mestrado em             
Sistemas de Informação, realizada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da            
Universidade de São Paulo - USP. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins              
académicos (tese de Mestrado). O questionário é anónimo, não devendo por isso colocar a sua               
identificação em nenhuma das folhas nem assinar o questionário. Não existem respostas certas             
ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as                
questões. Em algumas perguntas é necessário que marque apenas um X na resposta que vocễ               
se enquadra, em outras você precisa escrever, quando tiver um traço frente a pergunta. 

Obrigado pela sua colaboração.  

 

1. Qual sistema operacional está sendo executado em seu smartphone? 

a. Não possuo um smartphone 

b. Apple iOS 

c.  Android 

d. Windows 

e. Outros. Por favor especifique ______________________________________. 
 

2. Há quanto tempo você usa um smartphone (por exemplo, iPhone, Samsung Galaxy, 

etc.)? 

a. 0-3 anos 

b. 4-6 anos 

c. 7-10 anos 

d. Mais de 10 anos 

 

 

 

3. Você já tentou alguma aplicação de reconhecimento de fala em seu smartphone? 

 

(Não) Por favor, ignore as perguntas A e B. 

(Sim) Informe o nome da aplicação:____________________________ 

 

a. Com que frequência você usa esse aplicativo de reconhecimento de fala? 

 

Raramente  Sempre 

1 2 3 4 5 

 

b. Você tem alguma preocupação ao usar este aplicativo de reconhecimento de 

fala? 

 

(Não)  

(Sim) Por favor escreva suas preocupações:____________________________ 

 



4. Eu estou geralmente entre os primeiros a experimentar novos produtos que utilizam 

tecnologia. 

 

Nada 
Interessado 

 Extremamente 
Interessado 

1 2 3 4 5 

 

5. Eu gosto de comprar coisas novas e diferentes. 

 

Nada 
Interessado 

 Extremamente 
Interessado 

1 2 3 4 5 

 

6. Você acha a função de conversa de um brinquedo inteligente inovadora? 

 

Pouco 
Inovador 

 Muito Inovador 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Você compraria um brinquedo inteligente para seu filho ou alguma criança próxima a 

você? 

 

Pouco 
Provável 

 Muito Provável 

1 2 3 4 5 

 

8. Você vê o brinquedo inteligente como uma ameaça para uma criança? 

 

Pouco 
Provável 

 Muito Provável 

1 2 3 4 5 

 

9. Você acha que a função de conversação do brinquedo inteligente pode ameaçar a 

segurança e privacidade da criança que está usando o brinquedo? 

 

Pouco  Muito Provável 



Provável 

1 2 3 4 5 

 

 

● Perguntas de caracterização. 

 
10. Qual sua idade? ____ 

 

11. Qual o seu país de origem? ____ 

 

12. Em qual sexo  você se enquadra? 
a. Masculino  
b. Feminino  

 

13. Qual o seu nível de escolaridade? 
a. Ensino médio  
b. Superior 
c. Pós-Graduação  
d. Outros _________________ 

 

14. Você tem filhos? 

a. Não 

b. Sim. Quantos? _____ 
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Anexo A – Questionário tomado como base para construir a primeira
versão do questionário que deve ser aplicado nesta proposta de pesquisa

Este documento apresenta o questionário que serviu de modelo para a primeira

versão do questionário desta pesquisa. Este questionário que serviu de modelo foi aplicado

em uma pesquisa para avaliar a intenção de compra da Hello Barbie no Brasil e na

Argentina.



Hello Barbie Research Sheet 
 

Please circle your answer for each question. 
 
1) Have you ever heard of or seen Hello Barbie before this talk? 

(No) 
(Yes) Where:________________________________________________________________________ 

 
2) Based on the information you received earlier, what was on your mind when you thought about the                  
Hello Barbie? Please write a few lines to describe what came to your mind, such as its pros and cons.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) How interested will you be in buying a Hello Barbie for yourself or a child? 

Not at all interested     Extremely interested 

1 2 3 4 5 

 
4) What is the probability that you will buy a Hello Barbie for yourself or a child? 

Not at all probable     Extremely probable 

1 2 3 4 5 

 
5) To what extent does the conversation function of Hello Barbie make sense to you? 

Make no sense at all     Make perfect sense 

1 2 3 4 5 

 
6) To what extent do you like the conversation function of Hello Barbie? 

Strongly dislike     Strongly like 

1 2 3 4 5 

 
7) Please evaluate how much you agree with the following statement: “Children between the age of 7 and 9                   
will enjoy playing with the Hello Barbie”. 

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

 
8) Please evaluate how much you agree with the following statement: “Children between the age of 10 and                  
13 will enjoy playing with the Hello Barbie”. 

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

9) I am afraid the conversation function including the recording function of Hello Barbie may violate the                 
user’s personal privacy. 

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

 
10) I am worried that the conversation function including the recording function of Hello Barbie may gather                 
too much of the user’s information.  

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 
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11) I am afraid that the conversation function including the recording function of Hello Barbie may lead to                  
some potential data security issues in the future.  

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

 
12) Do you perceive any other children safety issues with the Hello Barbie?  

(No) 
(Yes) Please write down the issues you perceive:________________________________________ 

 
13) Please provide an overall evaluation of Hello Barbie after considering its benefits and potential risks: 

Risks outweigh benefits  Benefits equal   
risks 

  Benefits outweigh 
risks 

1 2 3 4 5 

 
14) Overall, what do you think of Hello Barbie? 

Very bad     Very good 

1 2 3 4 5 

 

Very unfavorable     Very favorable 

1 2 3 4 5 

 

Not at all appealing     Very appealing 

1 2 3 4 5 

 
15) How innovative do you think the Hello Barbie is? 

Not at all innovative     Extremely innovative 

1 2 3 4 5 

 
16) I am usually among the first to try new products. 

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

 
17) I like to buy new and different things. 

Strongly disagree     Strongly agree 

1 2 3 4 5 

18. What’s your major? 
A) Information Systems (Graduate) 
B) Information Systems (Post-graduate) 
C) Other. Please specify:_________________________________________________________________ 

 
19. How long have you been using a smart phone (e.g., iPhone, Samsung Galaxy, etc.)? 

A) 0-3 year  
B) 4-6 years 
C) 7-10 years 
D) 10+ years 
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20. Which operating system is running on your smart phone? 

A) I don’t own a smart phone 
B) Apple iOS 
C) Android 
D) Windows 
E) Other. Please specify:_________________________________________________________________ 

 
21. Have you ever tried any speech recognition app on your smart phone before?  

(No) Please skip the questions 21.1 and 21.2. 
(Yes) Please inform the name of the app:___________________________________________________ 

 
21.1. How often do you use this speech recognition app? 

Rarely                 Always 

1 2 3 4 5 

 
21.2. Do you have any concern when using this speech recognition app?  

(No) 
(Yes) Please write down your concerns:____________________________________________________ 

 
 
Please tell us more about yourself. 

Your Age:__________________ 
Your Gender:__________________ 
How many children do you have? __________________ 

 
 

******** THE END ******** 
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