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Quão seguros estão
seus filhos
na Internet?
Na ESET, nós nos propomos a ajudar você a proteger seus filhos
enquanto desfrutam da tecnologia de maneira segura. Por isso, Digipais
e a Argentina Cibersegura se uniram para falar com eles sobre as experiências
que tiveram na internet, como cuidam de sua privacidade e o que mais
temem no mundo digital, dentre outras coisas. A seguir, apresentamos suas
respostas.

QUASE 20% DAS
CRIANÇAS não
considera a
segurança na internet
como um tema grave
ou importante

1 EM CADA 3 CRIANÇAS
passou por uma situação
incômoda na Internet

1 EM CADA 2 CRIANÇAS
conhece ao menos um
amigo que passou por uma
situação incômoda na

E o que mais temem na internet?

“Que minhas senhas
sejam roubadas e se
façam passar por mim”
“Que verifiquem
dados ou
informação
personal”

“Que minhas fotos
sejam enviadas
mías entre meus
contatos”

USUÁRIO

NO ENTANTO
MAIS DE 50%
RECEBE
INFORMAÇÕES
em seu colégio
sobre como
proteger-se na

APENAS 3% falaria
de uma situação
incômoda com
seus professores

MAS
MAIS DE 50%
falaria com
seus pais
sobre isso

E 34% DAS CRIANÇAS
disse não ter regras ou
limites no uso da internet

1 DE CADA 4 acredita que seus pais
entendem menos de tecnologia do que

E AINDA SIM

60% DAS
CRIANÇAS
não tem seus
pais como
contato nas
redes sociais

Emilia (Em♥)
Solicitações de amizade

Mamãe

85 amigos en comum

Papai

65 amigos en comum

Confirmar

Confirmar

Não há solicitações novas

Excluir

Eliminar
37%
DISSE QUE SEUS
PAIS não estão atentos de
a seus perfils nas redes
sociais

DE QUAIS PERFIS SE TRATA?
INSTAGRAM
E SNAPCHAT
passaram a ser as
Redes mais usadas
pelas crianças
CUJA
PRIVACIDADE
22% NÃO
CONFIGUROU
por falta de
interesse ou
conhecimento

Alguns inclusive
disseram usar
aplicativos como
HAPPN E TINDER

DESCUBRA COMO VOCÊ PODE SER TAMBÉM UM DIGIPAI EM

www.digipais.com.br

