
pesquisa sobre compras online 
para Dia dos Pais

Pesquisa realizada para saber sobre os hábitos de compras online dos brasileiros para 
os Dias dos Pais. Foram recolhidas 18.162 respostas de usuários do dfndr security, 
entre 28 de julho e 3 de agosto de 2021. As projeções foram feitas com base na atual 
população de 131.1 milhões de pessoas com Android no Brasil.

A PSafe é a unidade de cibersegurança do grupo CyberLabs, a maior companhia de 
cibersegurança e IA da América Latina. Possui em sua base de dados mais de 16 
bilhões de credenciais vazadas e ameaças distintas, utilizadas para proteção preditiva 
proativa a dispositivos pessoais e corporativos. Suas soluções de cibersegurança 
bloqueiam as principais ameaças virtuais causadores de vazamentos de dados, em 
menos de um segundo, através de avançadas técnicas de análise comportamental e 
heurística.

Sobre a PSafe:

PSafe © 2021

1- Você costuma fazer compras 
online?

3- Você pretende aproveitar alguma 
oferta online no Dia dos Pais?

6- Você já caiu em golpe de lojas 
falsas ou falsas promoções?

5- O que te causa medo ao comprar online?

8- Como você faz para identificar se um site é falso?

9- Qual método de pagamento você mais costuma usar em 
suascompras online?

2- Antes de fazer uma compra 
online, você pesquisa para saber se 
o siteé confiável?

4- Você tem medo de fazer 
compras online?

7- Você costuma desconfiar 
quando vê promoções online?
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Não receberproduto 54.62%

Pesquiso no Reclame Aqui 29.62%

Cartão de crédito 50.61%

Ter meu cartão de crédito clonado 54.59%
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Analiso toda a página e URL 21.18%
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Colocar meus contatos em risco 37.63%

Não costumo verificar se o site é falso 12.42%

10- Você já teve seu cartão de crédito clonado?
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