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2,77%



Quase 1/4 das mulheres brasileiras possuem o app
instalado em seus celulares.

Já utilizava/utilizou
antes da pandemia

Começou a utilizar
na pandemia

Nunca utilizou
aplicativos ou sites de

namoro/relacionamento

Pensando nos aplicativos de relacionamento e o período da pandemia.
Você:

18%

76%

6%



O Tinder domina os celulares mas muitos apps
menos listados aparecem.

Tinder Badoo Lovoo Happn Outro
(qual?)

Adote um cara (1)
Almas Gêmeas (2)
Bumble (4)
Coroa Metade (2)
Dater (1)
E-Harmony (3)
Facebook Namoro (15)
Inner Circle (6)
Instagram (4)
Kickoff (2)
Match (1)
Me too (2)
Par Perfeito (7)
POF (5)
Skout (1)
Umatch (2)
Veggly (2)
You Love (2)

E quais destes aplicativos você utiliza/utilizou?
Lembramos que suas respostas são anônimas:

59%

29% 25%
32%

3%



2 em 10 ainda não abriram "conversa"
com um estranho pelo aplicativo.

Sim

Não

Você já entrou em contato com alguma pessoa que conheceu via aplicativos
ou sites de relacionamento mesmo que seja só para uma conversa?

82%

18%



As medidas de segurança ainda
não possuem força junto as usuárias.

Encontrar com a pessoa em local público

Encontrar com a pessoa em um local que você conheça bem

Encontrar com a pessoa em local bem movimentado em horário de pico

Ativar a localização do celular/compartilhar o trajeto

Ir no primeiro encontro com um(a) amigo(a) vigiando de longe

Levar algum spray de pimenta/teaser na bolsa. Nunca se sabe.

Nenhuma das anteriores

Deixar todas as informações do encontro (pessoa, foto,
local) com alguém de confiança antes de sair de casa

Conhecer os outros perfis da pessoa nas redes sociais
onde estão amigos e família (facebook, etc)

Fazer uma videochamada com a pessoa antes, para ter
certeza que é ela mesma

Fazer uma busca no google pelo nome completo da
pessoa, pra ver o que aparece

Combinar com uma pessoa de confiança um horário e
mensagem para confirmar que está tudo bem

Quais medidas abaixo você acha essencial para conhecer pessoalmente
alguém que encontrou via aplicativos ou sites de relacionamento?

74%

56%

53%

50%

47%

43%

39%

38%

36%

15%

8%

6%



O golpe já passou pela vida de 4 em 10 mulheres.

Já foi abordada por um golpista através
destes aplicativos e percebeu na hora

Já foi abordada por um golpista através destes
aplicativos e só percebeu depois de alguma interação

Conhece alguém que já foi abordada por
um golpista através destes aplicativos

Não, nem fui nem conheço ninguém abordada
por um golpista através destes aplicativos

Ultimamente, a mídia tem citado muitos casos de golpes aplicados
através de aplicativos ou sites de relacionamento. Você:

9%

7%

22%

66%



O foco financeiro domina o TOP3.

Pedir dinheiro emprestado

Pedir para pagar alguma conta

A pessoa não correspondia com a da foto de perfil

A pessoa inventou uma história de vida diferente
da real (mentiu profissão, família, etc)

Encontrou com a pessoa e teve que pagar a
conta do restaurante/local sozinha

Pedir para pagar material escolar dos filhos ou
remédio para família

Outro (o que?)

Que tipo de golpe ou solicitação esse golpista tentou (ou conseguiu) aplicar?

53%

39%

25%

18%

10%

10%

8%



Os valores variam, mas é claro que
a abordagem funciona

Até 500 reais

De 500 a 1000 reais

De 1000 a 2000 reais

De 2000 a 5000 reais

Mais de 5000 reais

Não houve perdas financeiras

Teve alguma perda financeira por causa de golpista?
Qual o valor total da perda sofrida?

10%

12%

12%

56%

8%

3%



O impacto emocional é relevante e traz
um novo olhar para o movimento.

Mudança na perspectiva quanto a
conhecer pessoas pela internet

Mudança na perspectiva quanto a
conhecer gente nova

Teve que conversar com um
conselheiro/psicólogo a respeito

Desistindo dos sites/apps

Desistindo de procurar alguém

Não houve perda emocional

Depressão

Teve alguma perda emocional por conta de golpe ou perfil falso
utilizado em app/sites de relacionamento?

38%

29%

14%

14%

10%

10%

36%



Extra: fora do universo de relacionamento,
os golpes estão presentes com força.

Amigo/Parente com "telefone novo" pedindo
dinheiro via whatsapp/telegram

Mensagem de "você ganhou" pedindo login e
senha de rede social para receber prêmio

E-mail com Nota Fiscal falsa pedindo seus
dados para cancelar um pedido que não fez

Pessoas que compram pela internet para reclamar (indevidamente)
que nunca receberam o produto para pedir reembolso
Pessoas que fazem um boletim de ocorrência falso de

furto de produto alugado para não devolver o bem

E-mail falso de cobrança

Boleto falso enviado por e-mail

E-mail falso com link para página clonada

Vaga de emprego falsa pedindo para se cadastrar

Venda de produtos da casa num perfil roubado de rede social

Nenhuma das anteriores

Boleto falso com desconto para pagamentos via PIX

Quais destes tipos de fraude você já ouviu falar?

73%

65%

64%

60%

59%

51%

41%

36%

31%

24%

8%

3%




