
Conheça o comportamento do 
brasileiro ao compartilhar dados

Pesquisa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD)



A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
aprovada em agosto de 2018 está prestes a entrar 
em vigor mas já está transformando o modo como 
o mercado irá tratar os dados pessoais de clientes 
e usuários de serviços. A partir de agosto de 2021, 
as empresas que não estiverem em conformidade 
com a lei também podem começar a sofrer sanções 
administrativas a serem aplicadas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Para medir 
o conhecimento deste novo cenário regulatório e 
como se dá o compartilhamento de dados pelos 
consumidores, a Serasa Experian realizou pesquisas 

Meus dados, minha vida

Principais Tópicos:

•  43% dos entrevistados relatam já ter sofrido algum problema em relação ao uso 
e à exposição dos seus dados pessoais: uso dos dados sem permissão, fraude 
pessoal e compras em sites falsos são algumas das ocorrências mais relatadas.

• Entre os estudos de 2019 e 2020, observamos um aumento de 13% para 17% de 
pessoas que afirmam terem sofrido exposição de dados pessoais.

• No ambiente online aumentou o número de pessoas que declaram somente 
cederem os seus dados desde que as empresas expliquem o que farão com eles. 
Nos cadastros em sites esse percentual passou de 28% para 33% e nas vendas 
online o aumento registrado é de 23% para 27%.

• Estabelecimentos físicos como lojas ou instituições financeiras permanecem como 
os locais onde se sentem mais seguros para fornecer dados pessoais.

• A idade é um fator importante para determinar o grau de possibilidade de 
compartilhar dados. Acima dos 50 anos, 29% dizem não ceder dados além dos 
estritamente necessários para cadastros online. Entre quem tem 18 e 29 anos, essa 
resistência cai para 17%.

•  Reputação da marca ainda é o aspecto mais relevante no momento de fornecer 
dados e conceitos como “relacionamento prévio com a marca” e “site seguro” estão 
em ascensão.

• Perfil de quem é mais atento à LGPD é de homens com idades entre 18 e 29 anos, 
moradores da Região Sudeste, com renda mais alta e que já sofreram algum 
problema de exposição de dados pessoais.  

em 2019 e em 2020 para avaliar a evolução da 
percepção do tema por parte da população. As 
conclusões permitem que empresas adotem 
ações como políticas claras de uso de dados para 
fortalecer relacionamento com seus clientes.

O primeiro estudo foi realizado em 2019, entre 
os meses de fevereiro e março com 1.564 
entrevistados em todas as regiões do país. O 
segundo foi realizado em março e abril de 2020 
com 2.139 brasileiros em todas as regiões do país. 



Ao todo, 43% dos entrevistados já sofreram algum problema de tratamento de dados e relatam o uso de 
informações pessoais sem consentimento como o principal. 

É importante ressaltar que o consentimento é uma entre 10 hipóteses que, de acordo com a LGPD, autorizam 
o tratamento de dados. Assim, ao realizar uma transação comercial, por exemplo, os dados podem ser 
registrados e utilizados de forma anônima.

Em comparação com o universo da pesquisa de 2019, o número de pessoas que tiveram alguma experiência 
negativa em relação aos seus dados pessoais aumentou. Os tipos de problemas que vivenciaram incluem 
fraude pessoal, compras em sites falsos e exposição dos dados pessoais. A exposição de dados pessoais 
teve um aumento de 13% para 17% na comparação de 2020 com 2019.

Cresce número de entrevistados que 
relatam vazamento de dados pessoais

Já sofreu algum problema com seus dados pessoais?
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De modo geral, aumentou o número de quem declara só compartilhar seus dados desde que as empresas 
justifiquem de forma clara a necessidade de tê-los. Em relação a 2019 e, especialmente no ambiente online, 
28% em 2019 contra 33% em 2020 (cadastro em sites) e 23% contra 27% (compras online) no mesmo 
período afirmam que precisam de respostas claras das empresas para decidir quanto ao compartilhamento.

Experiências negativas decorrentes da exposição dos dados pessoais possivelmente contribuíram para a 
insegurança declarada pelos entrevistados. Assim como já tínhamos identificado em 2019, estabelecimentos 
físicos continuam sendo os locais em que todos se sentem mais seguros para compartilhar os dados.

Aumenta a necessidade de justificativa 
clara para o uso dos dados 

Como sente-se em relação a compartilhar seus dados 
pessoais para...
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Quanto maior a idade, maior o receio de 
compartilhar dados, tanto em ambientes online 
quanto físicos. 
Os entrevistados que dizem que não compartilham 
dados além do estritamente necessário para 
cadastro em sites e lojas online sobe de 17% entre 
os mais jovens (de 18 a 29 anos) para 29% entre 
os mais maduros (50 anos ou mais). O mesmo 
acontece com o compartilhamento para compras, 
que é de 11% para os mais jovens e alcança 23% 
entre os mais maduros.

No caso de cadastro em lojas físicas, os mais velhos 

Mais velhos, mais inseguros

“Não compartilho dados pessoais ou somente o 
estritamente necessário”

Quanto maior a idade, maior o 
receio de compartilhar dados, 
tanto em ambientes online 
quanto físicos. 

se sentem mais seguros em fornecer dados: 
20 % (50 anos ou mais) e 10% entre os mais 
jovens. No ato da compra presencial, a mesma 
relação se mantém: 10% para os mais jovens e 
20% para os mais maduros. Em ambos os casos, 
somente os dados necessários para a transação.

Ações como explicar o “motivo de coletar os 
dados”, “explicitar políticas de privacidade e 
segurança” e “estimular indicações de amigos e 
familiares” tendem a ter maior aderência entre o 
público mais jovem.



A reputação da marca e a existência de uma política de privacidade de dados ainda são fatores que 
influenciam de modo positivo o cliente para que compartilhe dados: 59% levam este fator em conta.

Na análise segmentada por faixa etária, os jovens ainda levam mais em consideração a confiança na marca 
ao compartilhar dados (67%), assim como os motivos apresentados pela empresa para coletar os 
dados (58%).

Reputação da marca influencia 
compartilhamento de dados

Aspectos que avalia na hora de compartilhar seus dados pessoais
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Um outro aspecto abordado pelo estudo é a relação dos usuários quanto ao compartilhamento de dados com 
empresas conhecidas, desconhecidas e sites seguros. 

De maneira geral a tendência é de compartilhamento dos dados com empresas conhecidas, especialmente 
aquelas com as quais já se relacionou anteriormente. Apesar disso, em 2020 houve ligeira queda de quem 
“certamente compartilharia seus dados com empresas conhecidas e que já tiveram relacionamento” se 
comparado com 2019: 59% compartilhariam nessas circunstâncias no ano passado contra 53% em 2020. Já 
na opção “compartilharia com receio” o aumento foi de 36% em 2019 para 42% em 2020, o que indica que a 
sensação de insegurança tem aumentado. 

Relacionamento prévio com a marca 
e site seguro: maior confiança
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Apenas 14% de todos os entrevistados declara ter conhecimento de quando a LGPD entrará em vigor. 
E destes, 63% afirmam que será no 2º semestre de 2020.

Os que mais sabem são jovens (17% com idade entre 18 e 29 anos), moradores da região SE (16%), homens 
(17%), com rendas mais altas (19% com renda acima de 10 salários mínimos) e que já sofreram algum 
problema com seus dados (18%).

Conhecimento de quando a LGPD 
entra em vigor é de 14%

Apenas 14% 
de todos os 
entrevistados 
declara ter 
conhecimento de 
quando a LGPD 
entrará em vigor.



Nossa Metodologia

Para assegurar uma representatividade que abrangesse todo o país, o levantamento estabeleceu cotas 
mínimas de respondentes em todas as regiões do Brasil e participantes moradores de capitais, regiões 
metropolitanas e interior dos estados.

Na região SE foi realizada a maioria das entrevistas: 44%. Na sequência veio a região NE (23%), S (17%) e CO 
e N (16%). 

Em relação à amostra do ano anterior, houve aumento dos respondentes do SE (2019: 37% e 2020: 44%) 

Amostra x Região

ONDA 1
2019

Total de 1.554 entrevistas 

Campo: 19/02 e 01/03/2019, via painel 
online nacional, com questionário 
estruturado e perguntas fechadas.

ONDA 2
2020

Total de 2.139 entrevistas 

Campo: 16/03 a 27/03/2020 e 16 a 
17/03/2020 via painel online nacional, 
com questionário estruturado e 
perguntas fechadas.



CO e N: 16%

NE: 23%

SE: 44%

S: 17%

55% - Capitais
24% - Regiões Metropolitanas
21% - Interior do Estado

devido à ligeira redução nos públicos respondentes das regiões NE (2019: 26% e 2020: 23%) e 
S (2019: 21% e 2020: 17%). Também houve aumento de residentes em capitais (2019: 51% e 2020 55%).

No estudo realizado com consumidores, a predominância dos entrevistados é de mulheres, assim como na 
pesquisa anterior (2019: 53% e 2020: 58%).

Os entrevistados têm idade concentrada na faixa dos 30 a 49 anos que respondem por 52% do total. 

A pesquisa foi realizada com pessoas pertencentes às classes ABC. Dessa forma, notamos que os 
entrevistados estão concentrados nas faixas de renda de 02 até 10 salários mínimos: 90%. 

Houve aumento de respondentes com renda menor: 02 a 03 salários mínimos (2019: 25% e 2020 34%). 

Perfil Sócio demográfico:

Masculino:
42%

Feminino:
58%

18 a 24 anos:
65%

30 a 39:
30%

40 a 49:
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50 a 59:
14%

18 a 24:
13%

25 a 29:
16%

Mais de 60:
6%

52%

Gênero
2020

Idade
2020



Conheça e entenda o cenário regulatório que cuida da proteção e gestão de dados pessoais 
no Brasil, as hipóteses que autorizam o tratamento destes dados estabelecidas pela LGPD. 
Conhecimento relevante para que você possa tomar decisões assertivas e bem 
fundamentadas. Nossa página sobre a LGPD apresenta os conceitos que a lei estabelece, o 
fluxo regulatório e as melhores práticas para que empresas estejam em conformidade com 
as exigências legais. Constantemente atualizada com conteúdos exclusivos, a nossa página 
traz repertório de informações e análises estratégicas. 

Acesse aqui: serasaexperian.com.br/protecaodedados

Fique por dentro da LGPD:

De 2 à 3 SM

(R$ 2.090 à R$ 3.135)Valores (R$)

Aproximação
desses sociais C2 C1 B2 B1 A

47

25
3234

(R$ 3.135 à R$ 5.225) (R$ 5.225 à R$ 10.450) (R$ 10.450 à R$ 15.675) (Acima de à R$ 15.675)

De 2 à 5 SM De 5 à 10 SM De 10 à 15 SM Mais de 15

90%

18 E 19 anos: 40%

Em contrapartida, houve redução de participação na faixa de quem ganha de 03 a 05 salários mínimos
(2019: 39% e 2020: 32%). 

Ainda assim, as rendas médias das amostras são similares: 5,6 salários mínimos em 2019 e 5,4 salários 
mínimos em 2020.

Renda Familiar Média Mensal
2020



Serasa Experian
A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na 
tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas 
do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as 
melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força 
e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se 
à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, 
auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomarem a melhor decisão em qualquer 
etapa de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo 
para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua 
dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Saiba mais em: www.serasaexperian.com.br

Experian
A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida - 
desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o 
negócio se conectando com novos clientes - nós empoderamos consumidores e empresas a 
gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de 
suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteli-
gentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organi-
zações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Empregamos cerca de 17.200 pessoas em 44 países e a cada dia estamos investindo em no-
vas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximi-
zarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) 
e compõe o índice FTSE 100.

Saiba mais em: www.experianplc.com 


