
PESQUISA SOBRE A CONFIANÇA DO 
BRASILEIRO EM RELAÇÃO À INTERNET

Pesquisa realizada sobre a confiança dos brasileiros em relação à Internet. Foram
recebidas 9.638 respostas de usuários do aplicativo dfndr security, entre 1 e 7 de
fevereiro. As projeções foram feitas com base na atual população de 131.1 milhões de
pessoas com Android no Brasil.

1 - Você se sente seguro ao navegar pela Internet?

3 - Já foi vítima de algum golpe pela Internet?

7 - Você já recebeu fake news?

NÃO 56.16%

SIM 52.30%

SIM   64.20%

NÃO SEI DIZER 23.76%

NÃO 18.74%

SIM 20,07%

NÃO 47.70%

NÃO SEI 17.06%

2  - Qual seu maior receio em relação à Internet?

5 - Qual foi o tipo de golpe sofrido?

6 - Qual providência tomou após identificar o golpe?

8 - Essa fake news chegou por meio de qual plataforma?

9 - Com qual frequência você modifica suas senhas?

11 - Quantas horas, em média, você passa navegando na Internet?

12 - Como você usa a Internet na maior parte do tempo?

10 - Com qual frequência você usa as mesmas senhas em 
diferentes sites e contas?

Ter meus dados roubados 44.27%

Sofrer um golpe 24.88%

Ter minhas redes sociais invadidas 21.59%

Ter minhas fotos e vídeos acessados por terceiros 9.26%

4  - Este golpe chegou por qual meio?

Site falso 34.39%

Redes sociais 33.55%

Aplicativo de mensagem 16.77%

E-mail 8.00%

SMS 7.29%

Golpe financeiro / bancário 36.26%

Produto nunca recebido 20.87%

Outros 20.38%

Aplicativo falso 7.45%

Falsa premiação / promoção 7.38%

Clonagem de WhatsApp 4.22%

Falsa vaga de emprego 3.44%

Não fiz nada 42.37%

Fiz um Boletim de Ocorrência (B.O.) 20.50%

Entrei em contato com o site ou app onde o golpe ocorreu 19.86%

Falei com a empresa que o nome foi usado para o golpe 17.28%

Redes Sociais 54.34%

Aplicativo de mensagens 20.67%

Site falso 18.74%

SMS 6.25%

Raramente 50.58%

Nunca 27.28%

Frequentemente 22.13%

Menos de 2h 30.63%

Entre 2 e 4h 27.41%

Mais que 6h 24.41%

Entre 4 e 6h 17.55%

Em redes sociais 59.76%

Vendo notícias 23.51%

Trabalhando 12.05%

Em sites de compras 4.69%

Às vezes uso 44.08%

Sempre uso 28.51%

Nunca uso 27.41%

A PSafe é a unidade especializada em cibersegurança do grupo CyberLabs. Possui 
em sua base de dados mais de 17 bilhões de credenciais vazadas e ameaças distintas, 
utilizadas para proteção preditiva e proativa de dispositivos pessoais ou corporativos. 
Suas soluções são capazes de detectar e bloquear golpes virtuais em menos de um 
segundo, utilizando técnicas avançadas de análise comportamental, heurística e 
inteligência artificial em tempo real.
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