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Press Release 

 

Mais de um terço dos brasileiros não 
querem compartilhar seus dados pessoais, 
diz GfK 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2017 - Mais de um terço (34%) dos 

internautas brasileiros não estão dispostos a compartilhar suas 

informações pessoais em troca de benefícios como descontos, 

bônus ou serviços diferenciados. A informação é de uma 

recente pesquisa global da GfK realizada em 17 países. Os 

mais de 22 mil entrevistados indicaram, numa escala de 1 a 7 o 

quanto concordam ou discordam da afirmação: “estou 

disposto a compartilhar meus dados pessoais (saúde, finanças, 

trajetos, uso de energia, etc) para obter vantagens como 

descontos ou serviços personalizados”.  

Terceiro lugar 

Na média global, 27% dos consumidores concordam, enquanto 19% 

discordam da afirmação apresentada pela GfK. Na comparação 

entre os países, atrás da Alemanha (40%) e da França (37%) o 

Brasil é o terceiro país em que as pessoas se dizem menos 

dispostas a compartilhar suas informações pessoais para obter 

benefícios ou vantagens, sendo que entre as mulheres brasileiras 

os índices de discordância são ainda mais altos, chegando aos 

37%.  Na outra ponta da escala, os consumidores chineses (38%), 

mexicanos (30%), russos (29%) e italianos (28%), são que mais se 

dizem dispostos a compartilhar seus dados pessoais. 
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Ao usar as informações da GfK, as empresas podem otimizar 

tempo e recursos ao reconhecer antecipadamente quais públicos-

alvo responderão a ofertas de compartilhamento de dados e targets 

exigirão ofertas mais alinhadas com suas características 

específicas. 

  

Para baixar os resultados completos para cada um dos 17 países, 

visite www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/ 

 

Sobre o estudo: 

GfK conduziu a pesquisa on-line com mais de 22.000 consumidores 

com 15 anos ou mais em 17 países. O trabalho de campo foi 

concluído no verão de 2016. Os dados são ponderados para refletir 

a composição demográfica da população on-line com idade de 15+ 

em cada mercado. Os países abrangidos são Argentina, Austrália, 

Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Itália, Japão, 

México, Holanda, Rússia, Coréia do Sul, Espanha, Reino Unido e 

EUA. 

Nota aos editores: As informações constantes deste press-release 

são propriedade da GfK.  Sua publicação total ou parcial em 

veículos de mídia impressa, eletrônica e online é permitida, desde 

que a GfK seja explicitamente citada como fonte. 

 

Sobre GfK: 

A GfK é a fonte confiável de informações de mercado e consumidor 

relevantes que permite que seus clientes tomem decisões mais 

inteligentes. Mais de 13.000 especialistas em pesquisa de mercado 

combinam sua paixão com a longa experiência da GfK em ciência 

dos dados. Isso permite que a GfK forneça visões globais vitais 

combinadas com informações de mercado locais de mais de 100 

países. Ao utilizar tecnologias inovadoras e ciências de dados, a 

GfK transforma dados grandes em dados inteligentes, permitindo 

aos seus clientes melhorar a sua vantagem competitiva e 

enriquecer as experiências e escolhas dos consumidores. 

Para mais informações, acesse www.GfK.com/br e siga a GfK no 

Twitter: https://twitter.com/GfK_brasil 
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