
PESQUISA SOBRE VAZAMENTO DE 
DADOS NO BRASIL.

Pesquisa realizada sobre vazamento de dados no Brasil. Foram recebidas 5.546 
respostas de usuários do aplicativo dfndr security, entre 25 de abril e 2 de maio. As 
projeções foram feitas com base na atual população de 131.1 milhões de pessoas com 
Android no Brasil.

1 - Você confia em empresas com histórico de vazamento de dados ou 
que sofreram ataques de hackers?

Não 85.25%

Sim 14.72%

3 - Você se sente mais seguro em se cadastrar ou fazer negócio com 
empresas que garantem a proteção dos seus dados?

Sim 74.01%

Não 25.99%

2 - Caso saiba que uma empresa teve vazamento de dados, você volta a 
fazer negócio mesmo assim?

Não          73.28%

Só em caso de falta de opção     22.81%

Sim        3.99%

4 - Você já teve seus dados vazados na internet?

Não    48.83%

Não sei  39.02%

Sim  12.15%

5 - Como ficou sabendo?

Recebi tentativas de golpes 39.10%

Recebi uma notificação da própria empresa 20.86%

Fui avisado ao realizar login 19.17%

Descobri por meio de um site/app (ex: dfndr security) 15.98%

Soube na mídia que a empresa foi vítima de vazamento 4.89%

6 - O que você fez quando descobriu que teve seus dados vazados?

Mudei de senha imediatamente 42.74%

Monitorei meus logins para evitar novos vazamentos 25.93%

Não fiz nada 15.77%

Procurei a delegacia de crimes virtuais 10.17%

Passei a utilizar outro app/site 5.39%

A PSafe é a unidade especializada em cibersegurança do grupo CyberLabs. Possui 
em sua base de dados mais de 18 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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