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Abrangência, metodologia e amostra 

GfK realizou as entrevistas online com mais de 25.000 mil pessoas (a partir de 15 anos), em 21 países, entre junho e agosto de 

2015. Os dados foram ponderados para refletir a composição demográfica online da população a partir de 15 anos em cada 

mercado. 

Argentina (online/n=1011) 

Austrália (online/n=1000) 

Bélgica (online/n=1012) 

Brasil (online/n=1512) 

Canadá (online/n=1012) 

China (online/n=1501) 

República Tcheca (online/n=1003) 

França (online/n=1517) 

Alemanha (online/n=1511) 

Hong Kong (online/n=1003) 

Itália (online/n=1521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México (online/n=1029) 

Holanda (online/n=1001) 

Polônia (online/n=1005) 

Rússia (online/n=1514) 

Coréia do Sul (online/n=1000) 

Espanha (online/n=1534) 

Suécia (online/n=1000) 

Turquia (online/n=831) 

Reino Unido (online/n=1501) 

EUA (online/n=1536) 
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Question 

Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda da seguinte declaração, utilizando uma 

escala de 1 (um) até 7 (sete), em que "1" significa "discordo totalmente" e "7" significa "concordo 

totalmente". 

 

"Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção" 

 

Os dados usados nesta apresentação representam top 2 boxes (concordância) e bottom 2 boxes 

(discordância) 
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Resultado global 
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 Quase um terço (32 por cento) da população online dos 21 países entrevistados indica 

firmemente estar sempre preocupado com a segurança e proteção pessoal, contra dez por 

cento daqueles que indicam firmemente não estar preocupados com a segurança e 

proteção pessoal. 

 Brasil, Turquia, México, Argentina e Rússia estão entre os cinco primeiros no ranking dos 

sempre preocupados com segurança e proteção. 

 Suécia, Alemanha e Holanda apresentam os níveis menos elevados de preocupação com 

segurança e proteção pessoal. 

 Homens e mulheres apresentam níveis de preocupação com a segurança e proteção 

semelhantes.  

 Idade tem pouco impacto sobre as preocupações de segurança pessoal. 

 

Principais destaques 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância dos 21 países  

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância por gênero nos 21 países  

30% 34% 

11% 8% 

Male Female

Concorda 

Top 2 boxes 

Discorda  

Bottom 2 boxes 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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30% 33% 33% 32% 29% 31% 

10% 8% 9% 10% 11% 11% 

15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60+ anos

“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância por faixa etária nos 21 países  

Concorda 

Top 2 boxes 

Discorda 

Bottom 2 boxes 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  



11 © GfK 2016 | Preocupação com segurança e proteção pessoal 

“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção” 

Comparação entre países classificados pelo maior número de concordância 
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Top 2 boxes 

Discordância  

Bottom 2 boxes 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção” 

Comparação entre países classificados pelo maior número de discordância 
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Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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Brasil 
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“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância no Brasil 

64% 
concorda 

“Eu estou sempre 

preocupado(a) com a minha 

segurança e proteção”    

 

4% 
discorda 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância por gênero no Brasil 

46% 49% 

7% 7% 

Masculino Feminino

Concorda 

Top 2 boxes 

Discorda 

Bottom 2 boxes 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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50% 
59% 

72% 72% 74% 
80% 

9% 
4% 3% 1% 2% 0% 

15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60+ anos

“Eu estou sempre preocupado(a) com a minha segurança e proteção”    

Média de concordância e discordância por faixa etária no Brasil 

Concorda 

Top 2 boxes 

Discorda 

Bottom 2 boxes 

Fonte: Pesquisa GfK realizada com mais de 25.000 usuários de internet (a partir de 15 anos) em 21 países - top 2 boxes (concorda)/ bottom 2 boxes (discorda) fora da escala de sete 

pontos - arredondado  
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