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RESUMO  

 

A presente dissertação teve por objetivo, através de uma análise quantitativa a uma amostra de 

832 indivíduos, perceber a importância das variáveis individuais e das variáveis contextuais 

na vitimação de furto de identidade online e nas dimensões do sentimento de insegurança 

(medo do furto de identidade online, perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online e adoção de comportamentos de segurança). As mulheres têm níveis mais altos de 

medo do furto de identidade online, uma perceção do risco de vitimação de furto de 

identidade maior e adotam mais comportamentos de segurança em relação aos homens. Os 

indivíduos mais velhos têm um risco percebido de vitimação no furto de identidade online 

superior em relação aos mais novos. Os indivíduos com uma perceção socioeconómica mais 

baixa reportam níveis mais altos de medo do furto de identidade online, assim como uma 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online maior. Em relação à exposição 

ao risco, verificamos que a interação com desconhecidos na Internet se correlacionou 

negativamente com o medo do furto de identidade online. Por sua vez, as atividades 

financeiras e abrir links, anexos ou ficheiros correlacionaram-se positivamente com a 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online. Além disso, averiguou-se que as 

atividades financeiras, a interação com desconhecidos, a abertura de links, anexos ou ficheiros 

e clicar e visitar conteúdos de risco correlacionou-se negativamente com a adoção de 

comportamentos de segurança. A vitimação direta e indireta foi independente ao medo do 

furto de identidade online, risco percebido e adoção de comportamentos de segurança. O 

autocontrolo (operacionalizado com a escala de autocontrolo de Grasmick et al. (1993)) 

possui uma correlação negativa com a dimensão comportamental, mas não há qualquer 

correrlação com as restantes componentes do sentimento de insegurança. Não se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis sociodemográficas - perceção do 

estatuto socioeconómico, sexo e idade – e a vitimação de furto de identidade online. Em 

relação aos elementos da Teoria das Atividades de Rotina, verificamos que apenas “clicar e 

visitar conteúdos de risco” esteve associado à vitimação de furto de identidade online. Por 

último, o autocontrolo não influenciou na experiência de vitimação de furto de identidade 

online.   

 

Palavras-chave: Sentimento de insegurança; medo do crime; perceção do risco; adoção de 

comportamentos; vitimação de furto de identidade online; cibercrime; autocontrolo. 
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ABSTRACT 

 

This quantitative study aimed at understanding – from a sample of 832 individuals – the 

importance of some personal factors and the contextual factors toward online identity theft 

victimization and in the components of feelings of insecurity, that is, the fear of online 

identity theft, perceived risk of online identity theft victimization and behaviors for security 

reasons. Firstly, women reported more fear of online identity theft than men, higher levels of 

perceived risk of online identity theft and adopted more behaviors for security reasons. We 

also found that individuals who were older reported higher levels of perceived risk of online 

identity theft in relation to younger. Regarding the perceived socioeconomic status, we also 

verified that individuals who reported a lower perception of socioeconomic status 

demonstrated higher levels of fear of online identity theft and perceived risk of online identity 

theft as well. In relation to risk exposure variables, we found that the variable interact with 

strangers on the Internet was negatively related with fear of online identity theft. On the other 

hand, financial activities and open links, attachments or files were positively correlated with 

perceived risk of online identity theft. Additionally, we found that financial activities, interact 

with strangers on the Internet, open links, attachments or files and click and visit risky 

contents were negatively correlated with behavior for safety reasons. Concerning the direct 

and indirect online identity theft victimization we found that this variable is independent of 

fear of online identity theft, perceived risk of online identity theft and behaviors for security 

reasons. Furthermore, self-control (operationalized through the Grasmick et al. (1993) self-

control scale) was negatively and significantly related to behavioral dimension, nonetheless, 

were not found any significant relations on the emotional and cognitive components. In 

relation to online identity theft and sociodemographic variables we verified that there are no 

statistically significant differences on sex, age and perceived socioeconomic status. Regarding 

the elements of Routine Activity Theory, we found that “click and visit risky contents” was 

the only component associated to online identity theft. Lastly, we did not find self-control 

differences on online identity theft victimization.   

 

 

Key-words: Feeling of insecurity; fear of crime; perceived risk; adoption of behaviors for 

security; online identity theft victimization; cybercrime; self-control. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Criminologia, teve 

como principal objetivo saber qual a relação entre algumas variáveis individuais e contextuais 

no sentimento de insegurança no ciberespaço (furto de identidade online) e na vitimação de 

furto de identidade online.  

Com base na literatura existente, o sentimento de insegurança traduz-se a partir de três 

dimensões: o medo do crime (componente emocional), a perceção do risco (componente 

cognitiva) e a adoção de comportamentos por razões de segurança (componente 

comportamental). Tal como nos estudos do sentimento de insegurança em contexto não 

virtual, no âmbito do cibercrime a comunidade científica, com o objetivo de tentar explicar 

esta temática, tem incluído nos modelos explicativos as variáveis sociodemográficas (sexo, 

idade, estatuto socioeconómico), a vitimação (direta e indireta) e a exposição ao risco de 

vitimação. No entanto, importa referir que um dos tópicos ainda pouco estudados no 

sentimento de insegurança, designadamente no cibercrime, é a influência do baixo 

autocontrolo nas componentes já referidas (Reisig, Pratt, & Holtfreter, 2009). Assim, 

considerou-se de igual modo pertinente incluir esta variável na presente dissertação.  

No que respeita à experiência de vitimação no ciberespaço, os estudiosos têm-se 

esforçado, ao longo das últimas duas décadas, para compreender o impacto que a tecnologia 

tem na prática do crime, os fatores que contribuem para o risco de vitimação e também 

aplicabilidade das teorias tradicionais nos crimes virtuais (Taylor, Fritsch, Liederbach & Holt, 

2010 cit. Holt & Bossler, 2014). Todavia, a utilização das teorias tradicionais na explicação 

da vitimação de furto de identidade online têm sido limitadas. Perante esta evidência, 

considerou-se relevante aplicar algumas das teorias tradicionais mais utilizadas pela 

comunidade científica: a teoria das atividades de rotina de Cohen e Felson (1979) e a teoria 

geral do crime (Gottfredson & Hirschi, 1990). Para além destas variáveis, incluíram-se ainda 

as variáveis sociodemográficas (sexo, idade e a perceção do estatuto socioeconómico). Deste 

modo, pretendeu-se enriquecer este trabalho aplicando diferentes teorias e as características 

sociodemográficas para perceber quais são as que melhor explicam tanto o sentimento de 

insegurança no furto de identidade online, assim como a vitimação no furto de identidade 

online. Para responder a estes objetivos, isto é, perceber de que forma as variáveis contextuais 

e individuais influenciam no sentimento de insegurança e na vitimação de furto de identidade 
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online, adotou-se as metodologias quantitativas, mais precisamente procedeu-se à realização 

de um questionário online a uma amostra de 832 indivíduos da Universidade do Porto. 

Posteriormente, recorreu-se a um software estatístico para que fosse possível a análise dos 

dados.     

Esta dissertação é composta por quatro capítulos principais, em que cada um deles estão 

incluídos subcapítulos. No capítulo I será essencialmente focado nas questões conceptuais e 

teóricas do objeto de estudo, ou seja, a vitimação no furto de identidade online e o sentimento 

de insegurança. Mais concretamente, ir-se-á apresentar, numa primeira parte, as questões até 

então apontadas na literatura sobre a dificuldade em definir cibercrime, assim como as 

tipologias propostas por vários autores. Seguidamente, será dado ênfase à discordância 

existente por parte de alguns estudiosos no que diz respeito à utilização e definição do termo 

furto de identidade ou em inglês identity theft. Isto é, como ir-se-á constatar neste trabalho, 

uns autores fazem a distinção de furto de identidade e fraude de identidade, já outros, o furto 

de identidade, inclui o processo de obtenção dos dados pessoais até à utilização desses 

mesmos dados para praticar um determinado crime. Depois de definido o objeto de estudo, 

apresentada a tipologia do furto de identidade e expor as técnicas utilizadas pelos ofensores na 

prática deste tipo de crime debruçar-nos-emos na segunda variável dependente deste trabalho. 

No que respeita ao sentimento de insegurança, pretender-se-á demonstrar como se tem tentado 

definir este conceito e conhecer as variáveis que têm sido apontadas pela literatura como 

preditoras, tanto no âmbito tradicional como no ciberespaço.  

No capítulo seguinte (II), a atenção incidirá nas teorias criminológicas, sendo que uma 

refere-se às teorias das atividades de rotina, já a outra diz respeito à teoria geral do crime. 

Relativamente à primeira teoria -teoria das atividades de rotina- iniciar-se-á por desenvolver o 

surgimento e os pressupostos necessários, apontados por Cohen e Felson (1979), para que 

haja a ocorrência de um crime. Posteriormente, pretende-se dar a conhecer de que forma os 

estudiosos têm aplicado esta teoria no âmbito virtual. Mais concretamente, tenciona-se 

perceber que diferenças existem quando se inclui o alvo adequado e os guardiões no contexto 

online ao invés do físico. Por último, ir-se-á fazer uma revisão de estudos empíricos que têm 

utilizado esta teoria e demonstrar o que tem sido verificado até ao momento. 

No que toca ao subcapítulo do autocontrolo, começar-se-á por explicar como a teoria 

geral do crime tem sido uma das teorias mais importantes, tanto para a compreensão da 

prática de crimes e comportamentos análogos como na experiência de vitimação. 

Posteriormente, será apresentada a relação que existe entre o autocontrolo e a vitimação no 
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contexto virtual, assim como também nas variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança. Por outras palavras, serão apresentados alguns estudos empíricos que pretendem 

procurar as associações existentes entre as variáveis referidas anteriormente.  

No capítulo III, será incluída toda a informação alusiva à metodologia adotada nesta 

dissertação. Assim sendo, prosseguir-se-á, em primeiro lugar, por descrever os objetivos- 

gerais e específicos- e as hipóteses que se pretenderão estudar. Logo de seguida, 

caracteriza-se este estudo como quantitativo e o instrumento utilizado para a obtenção dos 

dados é um questionário online. Além disso, iremos mencionar as variáveis dependentes e 

independentes, assim como a forma que estas foram operacionalizadas. Por último, será ainda 

possível encontrar neste capítulo os procedimentos de recolha dos dados, bem como os 

procedimentos de análise estatística (descritiva e inferencial).  

Já no último capítulo (IV) destacar-se-á os resultados obtidos nesta investigação. Mais 

precisamente, ir-se-á começar por descrever a amostra com base nas variáveis a serem 

estudadas, seguida das relações entre as variáveis e por último, de modo a perceber de que 

forma as variáveis independentes explicam as variáveis dependentes será incluído um modelo 

explicativo final. Por último, terminar-se-á a presente dissertação com uma discussão dos 

resultados encontrados, na qual se pretende apresentar sugestões para esses mesmo resultados, 

apresentar algumas limitações existentes, assim como eventuais propostas de investigação 

futuras.  
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CAPÍTULO I – Cibercrime, furto de identidade e sentimento de 

insegurança 

 

1. Cibercrime  

 

1.1. Definição de cibercrime 

O século XXI é conotado como a era digital. A forma como os indivíduos passaram a 

socializar e constituir negócios tem vindo a transformar-se devido à proliferação da tecnologia 

digital e da junção da computação e dos dispositivos de comunicação (Clough, 2010). 

É possível verificar que ao longo dos últimos anos o número de indivíduos que possuem 

Internet tem aumentado drasticamente. De acordo com a Internet World Stats, em 20001, 

360.983.512 de indivíduos utilizavam a Internet, cifra que em 20172 passou a abranger mais 

de 4 mil milhões de utilizadores. Para além do crescimento do acesso à Internet, a facilidade 

com que os indivíduos estão ligados à rede é cada vez maior. Em primeiro lugar, porque os 

smartphones, tablets ou portáteis possibilitam o seu transporte para vários locais e, por outro 

lado, porque é muito mais fácil encontrar um local com Internet (wireless) do que 

antigamente. É, portanto, no ciberespaço, que os indivíduos diariamente conversam, fazem 

novas amizades, realizam pagamentos online, jogam, ouvem música, veem as notícias, ou 

partilham fotografias nas redes sociais.  

Embora o ciberespaço proporcione diversas vantagens, é neste mesmo espaço virtual, 

onde não existem fronteiras físicas ou sociais (Alshalan, 2006), que os indivíduos se tornam 

alvo de ofensores motivados à prática de novos tipos de crime. Deste modo, a Internet não 

deve ser vista apenas como um segmento da tecnologia, mas, em vez disso, como um 

ambiente virtual, onde uma série de práticas sociais são realizadas e que cada indivíduo 

poderá utilizá-la de maneira particular e com fins específicos (Snyder, 2001). Assim, o que 

fazem na Internet e as razões pelas quais os indivíduos a utilizam são extremamente 

importantes para compreender de que forma os diferentes tipos de uso no ciberespaço podem 

potenciar atividades criminais e atividades desviantes. 

De acordo com Wall (2000 cit. Wall, 2001), o impacto que a Internet teve na prática de 

novos crimes ou de crimes já existentes, mas com recurso às tecnologias deu-se de três 

formas. 

                                                      
1 Acedido em 21 de outubro de 2016 em: http://www.internetworldstats.com/pr/edi008.htm. 
2 Acedido em 12 de setembro de 2018 em: https://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

http://www.internetworldstats.com/pr/edi008.htm


 
 

    5 

 

 A primeira com a fácil e rápida comunicação. De facto, sendo a Internet um potente 

veículo de comunicação, esta foi útil em crimes como o tráfico de droga, o stalking, o 

bullying ou a fraude. Em termos concretos, o que a Internet possibilitou foi a criação de mais 

oportunidades para o crime tradicional. O segundo impacto fundamental é a 

transnacionalidade que, por sua vez, potenciou a prática de novos crimes embora presentes 

nas matérias existentes no direito penal ou civil. O terceiro impacto que a Internet teve na 

criminalidade foi o de criar novas oportunidades para a prática de novos crimes, tais como, a 

pirataria de softwares, música, apropriação de imagens, spam entre outros (ver também 

Alshalan, 2006).  

Dado o conjunto de atividades ilegais supracitadas, pode concluir-se que o advento da 

Internet não só facilitou o surgimento de novas atividades criminais, como também contribuiu 

para um novo conceito de crime: o que tem sido denominado como o “cibercrime”. Além 

disso, esta nova forma de praticar crimes trouxe maiores dificuldades nas investigações 

devido à sua maior complexidade na deteção, acusação (Curtis, Dolan, Elan, Ivey, Minkus, 

Solsten, Spiegel & Steen, 2009), assim como na sua prevenção (Portland State University, 

2011). Outro problema que os investigadores se deparam é com a dificuldade em 

conceptualizá-lo. Assim, é pertinente elencar como o cibercrime tem sido definido na 

literatura e como os autores têm vindo a categorizá-lo. 

A origem do termo cibercrime remonta aos fóruns de ficção científica, romances e 

filmes que então vão relacionar o ciberespaço com o crime (Wall, 2008). O termo ciberespaço 

de acordo com Wall (2008) surgiu em 1982 com o cunho de William Gibson em “Burning 

Chrome”. Mas, é na obra “Neuromancer”, em 1984, que o conceito anteriormente referido 

ganhou uma notoriedade maior por parte deste autor.  

Na presente dissertação o termo cibercrime foi adotado com base em Clough (2010, 

p.9), em primeiro lugar, por ser uma expressão maioritariamente utilizada na literatura 

científica em detrimento de outras. O outro motivo está relacionado com a forma como o 

cibercrime pode ser utilizado. Isto é, geralmente enfatiza aqueles crimes praticados na rede, 

porém, ele pode também ser empregue quando se pretende incluir crimes praticados sem estar 

ligado à rede. Por último, e considerada a razão mais importante, o termo cibercrime é aquele 
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utilizado na Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa (UNODC3, 2013) e 

também utilizado pela Lei n.º 109/2009, 15 de setembro4. 

Apesar de a definição de cibercrime ser aparentemente fácil de entender, o que se 

constata na literatura é que a criminalidade praticada neste contexto por si só não é passível de 

uma única definição. Esta dificuldade em encontrar uma definição consistente cria um 

problema tanto para quem estuda o cibercrime como também para as agências de aplicação da 

lei (NOP/NHTCU5 2002 cit. Yar, 2005). Embora haja alguma dificuldade na definição do 

objeto em estudo, existem algumas tentativas em conceptualizar o cibercrime, quer em 

Portugal, quer na literatura internacional.  

No que diz respeito ao contexto português,  Marques e Martins (2006, p.641) definem a 

criminalidade informática, como: “todo o ato em que o computador serve de meio para 

atingir um objetivo criminoso ou em que o computador é o alvo simbólico desse ato ou em 

que o computador é objeto do crime”. Não muito diferente, na literatura internacional, 

Newman (2009, p.12) propõe que o cibercrime seja definido como: “um comportamento onde 

o computador ou as redes são uma ferramenta, um alvo, ou um lugar de atividade criminal”. 

Por sua vez, Rao ( 2004, cit. Singh, 2007, p. 67)  sugere como definição de cibercrime “o ato 

de criar, distribuir, alterar, roubar, utilizar negativamente e destruir informação atráves da 

manipulação informática do ciberespaço sem o uso da força física e contra a vontade ou 

interesse da vítima”. De acordo com o Home Office (2010), o cibercrime é um conjunto de 

diversos crimes que podem ser cometidos através das tecnologias de comunição. Além disso, 

acrescentam a subdivisão do cibercrime em duas categorias. Relativamente à primeira 

categoria, o Home Office (2010) compreende as ofensas cometidas através do uso das novas 

tecnologias. Quanto à segunda componente, estão incluidas todas as ofensas já praticadas 

antes, todavia, utilizam os  recursos tecnológicos para facilitar a prática de crimes.  

Embora seja possível observar algumas semelhanças nas definições, nem todas são 

definidas de maneira consensual, o que talvez explique o facto de os instrumentos 

internacionais ou locais utilizarem de uma conceção ampla de cibercrime (UNODC, 2013). 

Deste modo, justifica-se o propósito de categorizar diversos atos mediante o alvo ou objeto da 

ofensa, tendo em conta existir um conjunto de atos em que, por um lado, o computador é um 
                                                      
3 UNODC é a abreviatura de United Nations Office on Drugs and Crime. 
4 Esta lei faz referência à Lei do Cibercrime tendo por base a Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da 

Europa sendo então adaptada ao direito interno português. 
5 A National Hi-Tech Crime Unit (NHTCU) é uma equipa cujo seu principal objetivo investigar as formas 

avançadas de cibercrime. Focam-se nos casos classificados como high tech crime, na qual inclui as formas de 

crime organizado, os sistemas informáticos são alvo, e utilizam novas tecnologias ou métodos sofisticados. 

(acedido em 19 de outubro de 2016 em: https://www.dcypher.nl/ nl/content/nhtcu).  
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instrumento para a prática de um crime, ainda que houvesse outros meios para que se pudesse 

praticá-los, sem recurso infomático6.  E por outro lado, os crimes focados exclusivamente no 

computador.   

Estes príncipios são fundamentais quer para perceber quais os crimes que se enquadram 

nas novas formas de ofensa, sem qualquer semelhança aos crimes praticados no ambiente 

offline, quer também para aqueles crimes já praticados, mas, agora com o recurso à tecnologia 

(Clough, 2010). Mas é também fundamental fazer esta distinção pois, cada crime tem as suas 

especificidades e exige respostas políticas distintas como formas de compreensão bastante 

diferentes (Wall, 2001).   

 

1.1.1. Tipologias do cibercrime 

Quanto às tipologias do cibercrime, tem-se constatado que existem diversas maneiras de 

o categorizar. E, tal como ocorre na definição de cibercrime, as tipologias desenvolvidas pela 

literatura não são unânimes. Comecemos por referir a tipologia desenvolvida por Wall (2001). 

De acordo com este autor, o cibercrime pode ser dividido em quatro categorias, em que cada 

uma delas Wall (2001) ilustra quais as atividades ilegais que mais se adequam a cada 

categoria. Atentemos à primeira categoria apontada pelo autor anteriormente referido. No que 

diz respeito ao cybertrespass referimo-nos aos comportamentos na qual os ofensores 

ultrapassam as fronteiras do sistema informático de outrem sem o seu consentimento. Os 

limites ultrapassados e os danos causados podem ser devido a atividades como hacking, web 

defacement e o vírus informático, por exemplo. Já a categoria relacionada com burlas e furtos 

online - cyberdeceptions and thefts - envolve essencialmente atividades cujos danos 

aquisitivos podem ter lugar no ciberespaço. Assim, existe um conjunto de comportamentos 

criminais inseridos nesta categoria que, apesar de existirem fora do ciberespaço, são também 

praticados neste contexto. Alguns dos exemplos dados pelo autor, foram: o furto relativo a 

dinheiro ou outros bens, a fraude de cartão de crédito e o acesso à conta bancária online. 

Ainda nesta tipologia, mas com um nível diferente dos comportamentos referidos 

anteriormente a cyberpiracy consiste, segundo Wall (2001), na apropriação da propriedade 

intelectual no ciberespaço. Por sua vez, esta atividade ilícita divide-se em dois padrões: a 

contrafação de produtos, em que a Internet é utilizada como rede de distribuição e a violação 

de propriedade intelectual como imagens, música ou textos. Quanto à cyberpornography, 

refere-se a publicações ou negócios relacionados com conteúdos sexuais no ciberespaço. Por 

                                                      
6 De acordo com Venâncio (2011) está-se perante uma criminalidade informática do tipo amplo. 
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último, a cyberviolence está relacionada com comportamentos que produzem um impacto 

violento num indivíduo, grupo social ou político no ciberespaço. Apesar da palavra violência 

sugerir manifestação de violência física, os danos a que nos referimos aqui são essencialmente 

psicológicos, muitas vezes irreparáveis. No entanto, este tipo de violência pode também 

incitar a comportamentos físicos violentos com outros indivíduos. Os crimes elencados pelo 

autor foram o cyberstalking (afeta o indivíduo) e o cyberhate (afetam grupos étnicos ou 

sociais).  

Em suma, esta abordagem permite subdividir o cibercrime de acordo com o objeto, alvo 

da ofensa, como também identificar a violação legal correspondente a cada um deles. Isto é, 

os dois primeiros dizem respeito a crimes contra a propriedade, o terceiro por sua vez, 

abrange crimes contra a moral e o último está relacionado com crimes contra os indivíduos. 

Por outro lado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (1996 cit. Clough, 2010) 

divide o cibercrime em três categorias. Relativamente à primeira classificação, o computador 

ou a rede informática é o objetivo para a atividade criminal (e.g., hacking, malware, DoS 

attacks). Na segunda classificação, estão inseridos os crimes dirigidos à ferramenta. Ou seja, 

as atividades ilícitas inseridas aqui são: a pornografia infantil, o cyberstalking, crimes de 

direitos de autor e fraude em que o computador é uma ferramenta para a prática do crime. 

Nesta situação o computador pode ou não existir para que sejam concretizados estes crimes. 

Por fim, a última classificação envolve crimes onde o computador é um aspeto fortuito do 

cometimento do crime, contudo, pode oferecer provas do crime. Nesta situação pode-se citar 

como exemplos os endereços encontrados no computador de um suspeito de homicídio ou 

registos telefónicos entre o ofensor e a vítima. Não muito diferente, Furnell (2002) e Lilley 

(2002) ambos citados por Yar (2006) utilizam uma abordagem onde é possível diferenciar 

determinados atos inseridos no cibercrime com base na possibilidade de uma atividade ilícita 

poder ser ou não praticada exclusivamente com o computador. Por outras palavras, estes 

autores diferenciam aqueles crimes já presentes muito antes do advento da Internet, mas que 

se tornaram igualmente exequíveis a partir do surgimento dela: a fraude, a lavagem de 

dinheiro, a intimidação sexual, os discursos de ódio ou pornografia e os crimes focados no 

computador ou seja, são todos os atos criminais que surgiram com a Internet e não poderiam 

existir sem ela. 

Por último, o UNODC (2013, p.15) aponta uma lista de catorze atos que pudessem 

constituir cibercrime divididos em três categorias: 
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1. Atos contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas 

informáticos nos quais estão inseridos os seguintes atos: acesso ilegal a sistema informático; 

acesso ilegal, interceção ou aquisição de dados informáticos; interferência ilegal com sistema 

ou dados informáticos; produção distribuição ou posse de ferramentas para uso indevido do 

computador e violação de meios de proteção de dados ou privacidade.  

2. Atos praticados através do computador com o objetivo de obter benefícios pessoais ou 

financeiros: fraude ou falsidade informática; as ofensas relacionadas com a identidade 

praticadas através do computador; ofensas relacionadas com direitos de autor ou marcas 

registadas através do computador; envio ou controlo do envio de spam; atos praticados 

através do computador que provocam danos pessoais e solicitação e aliciamento de crianças 

através do computador.  

3. Atos praticados com o computador relacionados com o conteúdo: incitamento ao 

ódio; a produção e distribuição ou posse de pornografia infantil e os atos de apoio ao 

terrorismo através do computador.   

Em suma, podemos constatar que umas tipologias dividem os cibercrimes em função do 

objeto, indicando o alvo da ofensa e ainda a violação legal de cada uma delas. Enquanto 

outros, categorizam com base na exequibilidade de um determinado comportamento. Por 

outras palavras, a divisão é feita em função da possibilidade de determinado crime ser 

praticado independentemente da existência ou não de um computador ou rede informática.   

 

1.2. Furto de identidade  

 

1.2.1. Definição   

Antes de ser abordada a definição de furto de identidade é necessário referir que o termo 

identidade é analisado tradicionalmente numa perspetiva psicológica. Neste sentido, a 

identidade refere-se às características únicas e estáveis associadas a um indivíduo (Yung, 

Wang e Huang, 2011). No entanto, com o surgimento da Internet, a noção de identidade 

focada nos aspetos psicológicos de cada indivíduo alcança agora um novo sentido. Ou seja, 

com o aparecimento das novas tecnologias os indivíduos passaram a ter a possibilidade de 

escolher as suas identidades através de nomes de utilizador, palavras-passe de modo a 

poderem aceder ao sistema (Whitworth & Moor, 2009). Atualmente, com a diversidade de 

serviços online disponíveis os utilizadores poderão escolher o site ou os sites que 

correspondam às suas preferências, isto é, a quantidade de coisas que podem fazer nesse lugar 
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conforme o nível de anonimato pretendido (Silva, 2014). Para compreender melhor estas 

diferenças foram utilizadas elementos identificadores da identidade de um indivíduo, um mais 

focado nos elementos básicos da identidade, o outro focado exclusivamente nos elementos 

verificadores da identidade no espaço virtual.   

Em relação ao primeiro, o UK Cabinet Office (2002, p. 9) identificou os três elementos 

básicos da identidade que podem ser utilizados para identificar um indivíduo:    

1. identidade biométrica: atributos que são únicos nos indivíduos (e.g., impressões 

digitais, voz, retina, estrutura facial, perfil de ADN, geometria da mão, radiação de calor, 

entre outros); 

2. identidade atribuída: são os atributos dados geralmente quando um indivíduo nasce 

(i.e., o seu nome completo, data e local de nascimento, nome dos pais e a morada); e 

3. identidade biográfica: são atributos construídos ao longo do tempo. Isto abrange os 

eventos da vida do indivíduo e como ele ou ela interage com a sociedade. Estão incluídos 

neste elemento, o registo de nascimento, detalhes da sua educação e qualificação, registos 

eleitorais, detalhes de benefícios reivindicados, impostos pagos, histórico de emprego, registo 

matrimonial, conta da hipoteca, proprietário de uma propriedade, políticas de seguros, 

histórico das interações com organizações, tais como bancos, credores, autoridades públicas 

entre outros. 

Para além destes três elementos Koops, Leenes, Meints, Meulen & Chiffelle (2009) 

acrescentam um quarto elemento extremamente útil para esta dissertação: a identidade 

escolhida. Este novo elemento de identidade refere-se aos atributos escolhidos por um 

indivíduo tais como pseudónimo de autor, nickname, password, avatar, entre outros. Assim, 

pode definir-se como identidade na presente dissertação todos os dados relativos a um 

indivíduo tais como os endereços e senhas de e-mail, números de cartões de débito ou crédito 

utilizados por outrem sem o conhecimento e consentimento da primeira com o intuito de 

praticar crimes com o particular objetivo de obter ganhos financeiros (Roberts, Indermaur, & 

Spiranovic, 2012). 

Existe uma diversidade de crimes que podem ser praticados por meio da informática e 

também com diversos propósitos. É por essa mesma quantidade de crimes, pelos seus 

particulares métodos de serem praticados e dos seus diferentes alvos, que nesta dissertação 

somente será desenvolvido o crime relacionado com o furto de identidade online, cuja 

finalidade é a obtenção de enriquecimento ilegítimo. A presente dissertação foca-se 

exclusivamente no furto de identidade online para obtenção ganhos financeiros, pois, refere-se 
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à motivação mais comum7 por parte dos ofensores quando se trata de praticar o furto de 

identidade na Internet (Perl, 2003; Newman & McNally, 2005; Holt & Turner, 2012). Além 

disso, outro motivo pelo qual se optou por este tipo de cibercrime prende-se com o facto de os 

portugueses estarem cada vez mais a utilizar a Internet para realizarem compras de bens e 

serviços8.  

Embora usurpação, furto e roubo sejam terminologias utilizadas para o estudo do 

mesmo problema, constata-se que para o mesmo objeto de estudo, diferentes ciências tendem 

a utilizar mais um termo em detrimento de outros (Silva, 2014). Além disso, como a literatura 

anglo-saxónica tem grande influência internacional, quando traduzido para português o termo 

identity theft9 conclui-se que esta terminologia não define adequadamente o fenómeno em 

questão. No entanto, optou-se por utilizar o termo furto de identidade visto que se trata da 

terminologia adotada pela literatura mais influente (i.e., anglo-saxónica). Além disso, este 

termo é comummente utilizado no âmbito da criminologia. Assim sendo, o termo furto de 

identidade será o optado na presente dissertação.  

Quanto a esta terminologia, numa perspetiva jurídica, o termo furto de identidade está 

plasmado como usurpação de identidade. Por duas razões. Em primeiro lugar, com base no 

artigo 38.º da Lei nº 12/91, de maio (Lei da Identificação Civil e Criminal), então revogada 

pela Lei n.º 33/99, de 18 de maio (Regula a identificação civil e a emissão do bilhete de 

identidade de cidadão nacional), cujo título era “Usurpação de Identidade” citava 

concretamente esse artigo o seguinte: 

 

“Quem induzir alguém em erro, atribuindo, falsamente, a si ou a terceiro, nome, 

estado ou qualidade que por lei produza efeitos jurídicos, para obter vantagem, 

em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem será punido com 

prisão até 2 anos ou multa até 100 dias, se o facto não constituir crime mais 

grave”.  

 

                                                      
7 Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2016, a burla informática e nas comunicações verificou-se 

uma tendência crescente de 19%. O phishing, tendo como principal motivação a obtenção de ganhos económicos 

também está presente neste relatório conjuntamente com outras atividades designadamente, o ransomware 

(extorsão) (acedido em 10 de abril de 2017 em: 

https://www.parlamento.pt/Paginas/2017/.../Relatoriodesegurancanterna-2016.aspx). 
8 De acordo com o SIBS Market Report (2015), de 2010 a 2014, houve o dobro dos gastos pelos portugueses 

relativamente às compras online. No que se refere a 2010 os gastos foram de € 1,5 mil milhões, enquanto em 

2014 os valores subiram para cerca de € 3,0 mil milhões. 
9 Identity theft pode ser traduzido para português como furto de identidade ou roubo de identidade. 

https://www.parlamento.pt/Paginas/2017/.../Relatoriodesegurancanterna-2016.aspx
https://www.multibanco.pt/estatisticas/
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O segundo motivo é o de não se poder considerar furto (artigo 203.º do Código Penal 

Português) e roubo (artigo 210.º do Código Penal Português), uma vez que a identidade não se 

trata de coisa móvel, suscetível de deslocação espacial. O artigo 210.º, n.º 1 do Código Penal, 

ao referir-se ao crime de roubo, implica que haja ainda “violência, ameaça com perigo 

iminente para a vida ou para a integridade física ou ainda que impossibilite a indivíduo de 

resistir”. Esse conjunto de atos não podem ser aplicados ao espaço virtual porque não pode 

existir qualquer tipo de contacto físico neste contexto. Contudo, optou-se por utilizar furto de 

identidade pelas razões anteriormente expressas.   

Tal como acontece no cibercrime, existe alguma polémica na definição de identity theft. 

Por um lado, existem autores que separam o identity theft de identity fraud por outro, alguns 

enfatizam no identity theft, a intenção para uma conduta criminosa. Segundo Jones (2009, 

p.6), o termo identity theft e identity fraud são atividades distintas. No caso da primeira 

expressão, o autor define “como a obtenção de dados pessoais de outrem sem o seu 

conhecimento ou consentimento”. Por sua vez, identity fraud, pode ocorrer quando alguém 

utiliza a identidade de outrem para cometer um crime, quer seja para obter crédito, bens como 

serviços quer para outros usos fraudulentos com o objetivo de ter controlo de algo10. Como o 

mesmo autor refere, geralmente os criminosos utilizam o furto de identidade para 

posteriormente praticarem a fraude de identidade.  

Já Harrell (2015, p.2) descreve a furto de identidade como:  

“O uso não autorizado ou tentativa de uso de uma conta existente, tais como de 

cartão de crédito/débito, conta à ordem, conta poupança, telefone, conta online, 

ou conta de seguro, uso não autorizado ou tentativa de uso de informaçoes 

pessoais para abrir uma conta nova, tais como conta de cartão de crédito/ débito, 

telefone, conta à ordem, conta poupança, empréstimo ou hipotéca, ou o uso 

indevido de informações pessoais para um propósito fraudulento, como por 

exemplo obter cuidados de saúde, um emprego, ou benefícios governamentais; 

alugar um apartamento ou casa; ou fornecer informações falsas às agências de 

aplicação da lei quando acusado/a de um crime ou transgressão de trânsito”11. 

                                                      
10 A tradução é nossa. No original: “Identity fraud can occur when someone uses your identity to commit a 

crime, either by applying for credit, goods or services in your name (‘impersonation’) or by fraudulently using 

(‘taking over’) your existing accounts. In order to do this, fraudsters often first commit ‘identity theft’ - 

obtaining your personal information without your permission”. 
11 A tradução é nossa. No original: “Unauthorized use or attempted use of an existing account, such as a 

credit/debit card, checking, savings, telephone, online, or insurance account, unauthorized use or attempted use 

of personal information to open a new account, such as a credit/debit card, telephone, checking, savings, loan, 
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Nesta última definição, para além do uso não autorizado ou tentativa, ainda é salientada 

a intenção da conduta criminosa. Em suma, o furto de identidade, num sentido mais amplo, 

consiste na obtenção e uso de informações pessoais de alguém, sem o consentimento ou 

conhecimento, cujo objetivo é geralmente a prática de outros crimes (Koops & Leens, 2006) 

tais como, fraudes, furtos, falsificações e deturpação (Singh 2007) e pode ou não ser praticado 

através de recursos informáticos ou tecnológicos (Wang, Yuan & Archer, 2006).  

Na presente dissertação o termo furto de identidade foi definido como o ato de obter 

dados pessoais e financeiros de outrem, via Internet, sem a autorização desta com o objetivo 

de obter ganhos financeiros. Tal comportamento pode estar enquadrado no artigo 221, nº 1 do 

Código Penal Português alusivo à “Burla Informática”, mas ainda estar associado crimes 

tipificados na Lei nº 109/2009, de 15 de setembro (Lei do Cibercrime).   

  

1.2.2. Tipologias do furto de identidade  

O furto de identidade envolve essencialmente três finalidades: a obtenção de 

enriquecimento ilegítimo, o evitamento da detenção ou provocar danos relevantes nas vítimas 

(Silva, 2014). Um dos problemas em relação ao furto de identidade prende-se com as 

dificuldades no desenvolvimento de uma tipologia para esta problemática. Esta questão 

deve-se ao conjunto vasto de crimes que podem ser praticados, como também pelas diferentes 

situações e sequências de eventos (Newman & McNally, 2005).  

Tal como Newman e McNally (2005) mencionam o furto de identidade pode incluir 

uma ou todas a etapas a seguir referenciadas. A primeira etapa, diz respeito à aquisição da 

identidade através do furto, hacking informático, fraude, burla, força, redirecionar ou 

intercetar e-mails, ou até mesmo por vias legais (e.g., adquirir informações na Internet). A 

segunda etapa consiste no uso da identidade para a obtenção indevida de ganhos económicos 

– designada como principal razão para a prática desta atividade –, ou para evitar a detenção ou 

outra forma de encobrir a sua identidade a agências de aplicação da lei ou outras autoridades. 

Incluem nesta etapa crimes, como: obtenção de uma conta, abrir novas contas, uso extensivo 

de cartão de crédito ou débito, venda de informações pessoais na rua ou no mercado negro, 

                                                                                                                                                                      
or mortgage account, or misuse of personal information for a fraudulent purpose, such as getting medical care, 

a job, or government benefits; renting an apartment or house; or providing false information to law enforcement 

when charged with a crime or traffic violation”. 
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“breeding” 12, declarações de impostos, fraudes de seguros, roubos de aluguer de carros entre 

muitos outros. A última etapa diz respeito à descoberta. Muitos dos casos são descobertos 

rapidamente, mas por vezes, quando considera períodos longos como 6 meses ou até mesmo 

vários anos está-se perante um furto de identidade clássico. A razão apontada por Newman e 

McNally (2005) relativamente aos períodos de vitimação serem longos e a vítima ter 

conhecimento da vitimação está relacionado com a quantidade da perda registada.  

A seguinte tipologia realizada por Perl (2003, pp. 176-180) poderá  tornar mais objetiva 

as finalidades do furto de identidade a partir de três categorias e as suas respetivas 

consequências dessa vitimação. Assim, as três categorias apontadas pelo autor referido 

anteriormente são:  

1. Furto de identidade para fins financeiros: os ofensores usam as informações pessoais 

para retirar dinheiro da conta bancária da vítima, abrir uma nova conta bancária, cartão de 

crédito (fraude de cartão de crédito) ou outra linha de crédito em nome da vítima, ou arquivar 

uma petição de falência usando o nome da vítima. As consequências para a vítima são 

negativas, e acaba por ficar com a sua reputação danificada e o processo de limpar o histórico 

do seu crédito vai exigir por parte dela tempo, energia e recursos. 

2. Furto de identidade sem fins financeiros: os ofensores utilizam os dados pessoais da 

vítima para obter documentos ou benefícios governamentais, obter um emprego, para usufruir 

de serviços de telecomunições, televisão por cabo ou outros serviços análogos.     

3. Furto de identidade relativo ao registo criminal: os ofensores utilizam as informações 

pessoais da vítima para escapar a sanções legais e  registos criminais. Neste panorama, a 

vítima só acaba por ter informção de que foi vítima quando: vai tentar renovar a sua carta de 

condução, candidatar-se a um emprego, quando recebe uma notificação do tribunal, entre 

outras. 

 

1.2.3. Técnicas na prática do furto de identidade  

O furto de identidade pode ser praticado de várias formas, mais ou menos complexas, e 

com propósitos diferentes. Segundo Wang e colaboradores (2006) o furto de identidade pode 

ser praticado por dois métodos, um mais tradicional, outro mais complexo sendo necessário o 

recurso às tecnologias. Quanto ao primeiro método, envolve baixa tecnologia, ou seja, é a 

forma tradicional de se praticar o furto de identidade através do furto de carteiras ou bolsas, 

                                                      
12 Segundo Newman e McNally (2005), o breeding é a aquisição de dados pessoais e utilizá-los na reprodução de 

documentos adicionais relacionados com a identidade (e.g., cartas de condução, passaportes, vistos, cartões de 

saúde). 



 
 

    15 

 

dumpster diving13, subornar funcionários para obter informações dos clientes. Por outro lado, 

o segundo e mais relevante para o presente trabalho, implica uma tecnologia mais sofisticada. 

No âmbito virtual, os dados pessoais podem ser obtidos ilicitamente, através do hacking como 

por exemplo, com a utilização de malware (e.g., vírus informático, root kits, key loggers e 

spyware), Phishing e o Pharming (Koops et al., 2009). 

O hacking consiste no acesso não autorizado a um sistema informático pelo uso da 

manipulação, sabotagem ou espionagem (Singh, 2007). Apesar dos hackers estarem 

associados negativamente a esta atividade o certo é que nem sempre é assim. Foi a partir da 

década de 60, quando o termo hacker passou a ser descrito como uma atividade criminal e os 

hackers cumpridores da lei, tentaram diferenciar-se do grupo criminal a que os chamaram de 

crackers (Levy, 2010). Além disso, alguns autores têm diferenciado os hackers consoante o 

nível de experiência, métodos e os motivos de cada um deles (ver Kirwan & Power, 2013).  

Em termos legais, o hacking é criminalmente punido como crime de “Acesso 

ilegítimo”14. Este tipo legal de crime está tipificado no artigo 6º da Lei do Cibercrime, que 

dispõe do seguinte:  

 

“1 – Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo 

proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer 

modo aceder a um sistema informático, é punido com pena de prisão até 1 ano ou 

com pena de multa até 120 dias; 2 – Na mesma pena incorre quem ilegitimamente 

produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir 

num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas, um conjunto 

executável de instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a 

produzir as ações não autorizadas descritas no número anterior”. 

 

O malware ou software malicioso são códigos e programas informáticos instalados sem 

o consentimento dos utilizadores de outro computador e podem causar inúmeras 

consequências negativas tais como, prejudicar o desempenho do computador, explorar os 

dados do sistema pessoal, apagar dados ou afetar negativamente o funcionamento do 

                                                      
13 O dumpster diving é um método tradicional de furto de identidade que consiste na busca de dados pessoais em 

contentores de lixo domésticos ou empresariais (Newman & McNally, 2005).      
14  Venâncio (2011, p.59) realça: “O termo “acesso ilegítimo” abrange basicamente as infrações relativas às 

ameaças à segurança (confidencialidade, integridade e disponibilidade) dos sistemas informáticos.”     
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hardware (Kaspersky Lab, 2017) 15. Tal como no hacking, a utilização de malware é 

criminalmente punida através dos diversos artigos da Lei n.º 109/2009 de 15 de setembro (Lei 

do Cibercrime) tais como: “Falsidade informática” (artigo 3.º), “Dano relativo a programas” 

(artigo 4.º), “Sabotagem informática” (artigo 5.º), “Acesso ilegítimo” (artigo 6.º) e 

“Interceção ilegítima” (artigo 7.º) (Venâncio, 2011). 

No que diz respeito à técnica mais comum de phishing, o ofensor envia um e-mail para 

a potencial vítima cujo objetivo é levá-la a clicar num link. Depois, o indivíduo é direcionado 

para uma página aparentemente credível (e.g., instituição financeira) todavia, trata-se de uma 

página falsa (Lynch, 2005). Por conseguinte, é pedido os dados confidenciais e, uma vez 

fornecidos pela vítima estes serão obtidos e utilizados indevidamente. Relativamente à 

qualificação jurídico-penal, Verdelho (2009 cit. Venâncio, 2011) aponta que o enquadramento 

legal desta prática não é objetiva e realça que a maioria das jurisdições não qualificam 

autonomamente o phishing como um crime, mas punindo-o antes pelas diversas parcelas 

desta forma de atuar.  

Mais recentemente, uma nova e mais complexa modalidade de phishing tem sido 

praticada, o denominado pharming ou “domain spoofing”. O pharming, consiste em utilizar 

um website falso de forma a atrair indivíduos inconscientes de que vão dar os seus dados 

pessoais (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, 2007). Apesar de tanto no 

phishing como no pharming haver a intenção de levar a vítima a acreditar que está a utilizar 

uma página web legitima, a segunda técnica é mais complexa, assim como também mais 

difícil de identificar a potencial vitimação. Para a prática do pharming, o cibercriminoso 

utiliza, numa primeira fase, softwares maliciosos que aos serem instalados no computador ou 

sistema informático da vítima irão alterar os arquivos do sistema. Uma vez alterados, o 

utilizador apesar de observar um endereço correto o conteúdo onde será direcionado é falso. 

Deste modo, esta técnica torna-se também útil na obtenção de dados pessoais visto que, nos 

sites aparentemente credíveis serão pedidas informações pessoais importantes (Canadian 

Internet Policy and Public Interest Clinic, 2007). Como consequência da obtenção das 

informações pessoais, designadamente o número de cartão de crédito ou débito, as vítimas de 

furto de identidade para além das perdas financeiras e o tempo gasto a resolver a situação 

(Roberts et al., 2012; Golladay & Holtfreter, 2016) poderão ainda sofrer de depressão (Sharp, 

Shreve-Neiger, Fremouw, Kane & Hutton, 2004). Além disso, as vítimas poderão não só ter 

                                                      
15 Acedido em 19 de janeiro de 2017 em: https://usa.kaspersky.com/Internet-security-center/threats/computer-

viruses-and-malware-facts#.WE7Re9KLRpg . 

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts#.WE7Re9KLRpg
https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts#.WE7Re9KLRpg
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perdas monetárias, como também experienciarem uma vitimação secundária devido à 

possibilidade de ocorrer o cancelamento dos seus cartões de crédito, poderem aumentar as 

taxas dos seguros e cartões de crédito, como também pode ser impedida a utilização de alguns 

serviços (e.g., telefone). Assim sendo, considera-se pertinente compreender os efeitos 

negativos nos indivíduos, como por exemplo o medo do furto de identidade online ou que 

comportamentos por questões de segurança são adotados.    

 
 

 

1.3. Sentimento de insegurança   

  

1.3.1. Definição   

O sentimento de insegurança começou a ser uma das áreas mais estudadas, quer para 

fins de investigação académica, quer para iniciativas políticas, a partir da década de 60. Desde 

essa altura até aos dias de hoje há uma quantidade vasta de artigos, jornais de conferências, 

monografias e livros relacionados com este fenómeno (Hale, 1996). O motivo que levou ao 

aumento do interesse deste fenómeno deve-se ao crescimento da preocupação dos indivíduos 

face ao crime nos Estados Unidos da América (Baumer & DuBow, 1976). Portanto, o estudo 

sobre o medo do crime não só veio contribuir para ter uma imagem mais fiável da vitimação 

através da elaboração de questionários (Hale,1996), mas também conhecer quais as 

consequências nos indivíduos. De acordo com Liska, Lawrence e Sanchirico (1982), as 

consequências do sentimento de insegurança apontadas por várias pesquisas podem assumir 

três padrões. Por um lado, pode levar a consequências negativas a níveis psicológicos, como 

por exemplo, os sentimentos de ansiedade, a desconfiança, a alienação, a insatisfação com a 

vida e esforços para reduzir o medo (e.g., consumo de medicamentos). Por outro lado, pode 

levar também, segundo estes os autores, à adoção de comportamentos de evitamento com o 

objetivo de prevenir a vitimação (e.g., evitar ficar na rua à noite, evitar estranhos e limitar as 

atividades sociais). E, por último, os indivíduos podem ainda adotar comportamentos de 

proteção tais como, comprar cães de guarda, armas de fogo, alarmes, seguros e aprender 

autodefesa.   

Atualmente, com o aumento do número de utilizadores na Internet, com o aumento do 

cibercrime e com o aumento da vulnerabilidade dos sistemas informáticos é esperado um 

aumento também nas taxas de vitimação. Perante esta nova realidade Alshalan (2006) 

questiona se este conjunto de situações pode ou não levar ao medo do cibercrime. Assim, 
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dadas estas circunstâncias e esta questão, o sentimento de insegurança torna-se relevante neste 

contexto para se tentar compreender se os utilizadores da Internet sentem medo, qual o risco 

percebido e que tipo de comportamentos de segurança adotam face a esta nova realidade. Pelo 

facto de a presente dissertação se focar no furto de identidade online para fins financeiros – 

como acesso à conta do banco online ou outra conta onde é possível realizar transações de 

dinheiro pelo cartão de crédito ou outra forma de pagamento16 online – e o cibercrime ser uma 

área em emergência (Waller, Bailey & Johnson, 2015) considera-se fundamental compreender 

inicialmente o que constitui o sentimento de insegurança com suporte na literatura basilar.  

Apesar dos diversos estudos direcionados para o sentimento de insegurança Hale (1996) 

salienta, na sua revisão de literatura, que não existe uma definição clara deste construto bem 

como a sua forma de mensuração (ver também Rountree, 1998). Por esta razão, é, em 

primeiro lugar, necessário compreender o que constitui o sentimento de insegurança à luz de 

vários autores, quais as componentes inerentes a este construto, perceber como tem sido 

explicado, ou seja, quais as variáveis estudadas pela literatura que permitem explicar este 

fenómeno e por último, como tem sido operacionalizado. Assim, é fundamental, desde início 

referir segundo Kuhn e Agra (2010, p. 155) que o fenómeno da (in)segurança compreende 

duas dimensões: a (in)segurança objetiva e a (in)segurança subjetiva. A primeira dimensão 

situa-se no plano da factualidade do mundo exterior, compreende o crime, a vitimação e os 

comportamentos desviantes em geral, postos num contexto social. Por outro lado, a segunda 

dimensão refere-se às repercussões subjetivas e intersubjetivas, nos indivíduos e 

comunidades, da dimensão objetiva. A segunda dimensão, também designada sentimento de 

insegurança, tem a sua expressão em dimensões afetivas e cognitivas. Outros autores 

(Rountree & Land 1996; Rountree, 1998; Winkel, 1998) seguem igualmente esta ideia de que 

o sentimento de insegurança compreende uma dimensão afetiva e cognitiva. Em relação à 

primeira, remete ao medo do crime, ou seja, uma reação emocional negativa gerada pelo 

crime ou símbolos associados ao crime (Ferraro & LaGrange, 1987, p.73). Por outro lado, a 

dimensão cognitiva refere-se à perceção do risco de vitimação (Rountree & Land 1996; 

Amerio & Roccato, 2007). A perceção do risco pode ser, segundo Winkel (1981 cit. Winkel 

1998), distinguida de duas maneiras: risco de vitimação subjetiva e impacto negativo 

percebido. No que concerne ao risco de vitimação subjetiva, este constitui uma avaliação 

                                                      
16 Por exemplo, o PayPal é uma forma de realizar pagamentos via Internet (Paypal, 2017). Acedido no dia 3 de 

março de 2017 em: https://www.paypal.com/pt/home.  

 

https://www.paypal.com/pt/home
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subjetiva quanto à sua probabilidade de se tornar ou voltar a ser vítima. Já a segunda diz 

respeito às consequências negativas associadas com a potencial ou à vitimação factual.  

Quando se aborda as reações psicológicas ao crime é fundamental aludir Furstenberg 

(1971) e Roché (1993 cit. Amerio & Roccato, 2007). De acordo com Furstenberg (1971, 

p.603) e Roché (1993 cit. Amerio & Roccato, 2007) existem duas principais reações 

psicológicas ao crime: o medo do crime e a preocupação. O primeiro refere-se a uma sensação 

de agitação ou ansiedade com a segurança (não apenas experienciado no momento do perigo 

real, mas também como uma reação a um perigo potencial). Por sua vez, a preocupação é um 

estado de agitação em relação aos atos criminais no país onde se reside. Assim, isto poderá ter 

implicações no sentido em que um indivíduo poderá ter medo da delinquência e pelos seus, 

mas pode também estar apenas preocupado com a gravidade do crime enquanto problema 

social (Robert, 2002 cit. Guedes, Cardoso & Agra, 2012). 

Skogan (1999) em “Measuring What Matters: Crime, Disorder, and Fear“ menciona 

que as investigações realizadas conceptualizam o sentimento de insegurança de quatro 

maneiras: preocupação com o crime, risco de vitimação, ameaça do crime e comportamento 

medroso. Para o autor, a preocupação com o crime diz respeito às avaliações que os 

indivíduos fazem relativamente à extensão do crime enquanto um problema sério para a sua 

comunidade ou sociedade. Por outras palavras, a preocupação é um julgamento sobre a 

frequência ou seriedade dos eventos. O risco de vitimação, por sua vez, refere-se à perceção 

da probabilidade de vitimação, enquanto o sentimento de insegurança focado na ameaça do 

crime enfatiza o potencial de dano que os indivíduos sentem que o crime tem para elas. Por 

fim, o medo pode ser avaliado pelos comportamentos que os indivíduos têm face ao crime. 

Ou seja, a reação face ao crime é traduzida por diversos comportamentos adotados pelos 

indivíduos. Para Gabriel e Greve (2003) o sentimento de insegurança é perspetivado como 

algo multidimensional, isto é, segundo estes autores o sentimento de insegurança é constituído 

por três facetas: afetiva, cognitiva e comportamental.  

Mais recentemente, Jackson (2005) definiu o medo do crime como um conjunto de 

construtos diferentes, todavia relacionados, que combinam a emoção (i.e., “worry about 

becoming a victim”), o risco percebido e a vulnerabilidade, ou seja, a probabilidade e a 

perceção do ambiente (e.g., a perceção das incivilidades físicas e sociais no bairro).  

Com base nesta breve revisão, verifica-se que este construto é composto por três 

componentes primordiais: o medo do crime, que se refere à dimensão afetiva, a perceção do 

risco de vitimação, que corresponde à componente cognitiva e, por último a adoção de 
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comportamentos, que se podem manifestar de três modos: de evitamento, de proteção e no 

contexto tradicional de autodefesa (e.g., utilizar armas de fogo, aprender autodefesa, entre 

outros). A seguir serão desenvolvidas detalhadamente cada uma destas componentes.   

   

1.3.1.1. Medo do crime  

Em The Fear of Crime Causes and Consequences, Garofalo (1981 p. 840) define o 

medo do crime como uma reação emocional caraterizada por um sentido de perigo e 

ansiedade17. Posteriormente, Ferraro e LaGrange (1987, p.73) definiram o medo do crime 

como uma reação emocional negativa gerada pelo crime ou a símbolos que estão associados 

a ele. De acordo com Warr (2000), a definição proposta pelos autores anteriores dificulta a 

distinção entre medo de tristeza, ira, desespero ou resignação. Além disso, o mesmo autor 

refere que um dos maiores problemas na literatura sobre o medo do crime parece estar na falta 

de distinção entre perceção, cognição e emoção. Na verdade, para este autor o medo não é 

uma perceção do meio ambiente, mas antes uma reação a um ambiente percebido (p. 453). 

Ademais, Warr (2000) menciona que, embora o medo possa resultar de um pensamento 

cognitivo ou avaliação da informação percetual, o medo não é por si só, uma crença, uma 

atitude ou uma avaliação. De acordo com Warr (2000) o medo do crime é descrito como:  

 

“(…) o medo é uma emoção, um sentimento de alarme ou pavor, causado pela 

consciência ou experiência de perigo (…). Este estado afetivo é normalmente 

(apesar de não sistematicamente) associado a certas mudanças fisiológicas, 

incluindo o aumento do ritmo cardíaco, respiração rápida, transpiração, 

diminuição e aumento da resposta galvânica da pele” (Thompson, 1979; 

Mayes,1979 cit. Warr, 2000, pp. 453-454). 

 

  Em suma, o medo do crime, designado na literatura de fear of crime em sentido estrito 

diz respeito a uma resposta emocional enquanto a perceção do risco refere-se a um 

julgamento (avaliação). Embora o sentimento de insegurança inclua uma componente 

cognitiva, isto é, as avaliações ou as perceções subjetivas em relação ao risco de vitimação, 

podem ser influenciadas por vários fatores pessoais (e.g., características sociodemográficas) e 

ambientais (e.g., incivilidades) (Reisig et al., 2009). Com o propósito de fazer a distinção 

entre medo do crime e perceção do risco de vitimação considera-se pertinente inserir a 

                                                      
17 A tradução é nossa. No original: “We can define fear as an emotional reaction characterized by a sense of 

danger and anxiety.”  
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taxonomia de Ferraro e LaGrange (1987) (adaptada do trabalho de DuBow, McCabe & 

Kaplan, 1979), na figura seguinte (Figura 1).   

 

 

Quanto à análise da figura anterior, segundo Ferraro & LaGrange (1987), o eixo vertical 

envolve o nível de referência das perceções. Estas variam entre pessoais ou auto-orientadas e 

gerais ou orientadas para a comunidade. Por sua vez, o eixo horizontal reporta o tipo de 

reações que vão de cognitivas a afetivas. Na cognitiva do continuum inclui julgamentos de 

risco e segurança, enquanto a parte afetiva inclui reações de medo. Os autores explicam ainda 

que as perceções de crime indicadas nas células C e F referem-se a várias reações emocionais 

geradas pelo crime. Já a célula B representa uma preocupação que os indivíduos têm com o 

crime pelos outros, enquanto a E refere-se a uma preocupação consigo próprio. Os 

julgamentos são estimativas da taxa de vitimação para um grupo social (A) ou perceção de 

risco de vitimação para a pessoa que faz o julgamento (D). A maior vantagem desta 

taxonomia de acordo com Ferraro & LaGrange (1987) é que diferencia julgamentos de 

valores e de emoções, tanto ao nível individual como comunitário. Assim, o conceito de medo 

do crime está limitado à reação emocional que advém do crime, ou símbolos que uma pessoa 

associa a ele. Sequencialmente, este medo pode ser um medo pelos outros (C) ou por si 

próprio (F).  

 

1.3.1.2. Perceção do risco de vitimação ou risco percebido18 

Tal como suprarreferido, a perceção do risco de vitimação diferencia-se do medo do 

crime pois, ao contrário deste, não constitui uma emoção, mas antes uma avaliação cognitiva 

                                                      

18 Perceção do risco de vitimação e risco percebidos são utilizados com o mesmo significado. 

TIPO DE PERCEÇÃO 

 COGNITIVA AFETIVA 

Nível de 

referência 
Julgamentos Valores Emoções 

Geral 
A) Riscos dos outros: avaliações do 

crime ou da segurança 

B) Preocupação com o 

crime de outros 

C) Medo pelas 

vitimações dos outros 

Pessoal D) Risco do próprio: segurança do eu 

E) Preocupação com o 

crime para o eu: 

intolerância pessoal 

F) Medo pela vitimação 

pessoal 

Figura 1 Taxonomia realizada por Ferraro e LaGrange (1987) na qual se faz a distinção entre medo do crime e perceção do 

risco. 
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da realidade. Como já foi igualmente mencionado, o conceito de perceção do risco de 

vitimação alude o modelo de interpretação do risco de Ferraro (1995). Segundo este autor a 

perceção do risco19 é o reconhecimento de determinados locais ou situações, na qual possuem 

perigo potencial ou vitimação criminal. Por outras palavras, este autor, com base no 

interacionismo simbólico refere que os atores podem desenvolver significados para certos 

ambientes que enfatizam segurança, preocupação, sossego ou o monitoramento ativo. Além 

disso, o medo do crime tal como a adoção de comportamentos por razões de segurança (e.g., 

proteção, evitamento ou autodefesa) são resultado desse risco percebido (Reisig et al., 2009).    

Outro aspeto que difere o medo do crime e perceção do risco de vitimação diz respeito à 

forma como estas variáveis são influenciadas de maneira diferente por características sociais e 

demográficas dos indivíduos tais como o género e idade (Mesch 2000). Por sua vez, no estudo 

de Skogan & Maxfield (1981) para além das variáveis relativas à idade 20 e sexo, a 

raça/etnicidade, estatuto socioeconómico estão correlacionadas com o medo do crime porque 

os respondentes vão desenvolver uma maior perceção do risco consoante a sua 

vulnerabilidade física e social (ver também Hale, 1996).  

 

 

1.3.1.2.1 Perceção do risco de vitimação no ciberespaço 

Como já foi referido anteriormente, a perceção do risco de vitimação é um dos 

preditores mais estudados no medo do crime. No entanto, tal como o medo no contexto do 

cibercrime, a perceção do risco de vitimação no âmbito virtual é ainda um tema pouco 

estudado (Henson, Reyns & Fisher, 2013). Embora possa existir um limitado número de 

estudos empíricos sobre este assunto, constatou-se, com base na literatura realizada sobre esta 

componente, que os estudos apontam uma relação positiva entre a perceção do risco e o medo 

no cibercrime.  

  Por exemplo, numa investigação realizada por Higgins, Ricketts e Vegh (2008), 

constatou-se que níveis maiores de perceção do risco estavam significativamente relacionados 

com o medo de vitimação na rede social Facebook. Num estudo mais recente, Yu (2014) 

pretendeu analisar os principais preditores do medo do crime, tais como a perceção da 

gravidade do crime, perceção do risco de vitimação e a experiência de vitimação em quatro 

tipos de cibercrime. O que se verificou foi que a perceção do risco foi um preditor 

                                                      
19 De acordo com Ferraro (1995.p11) o risco, por definição, envolve exposição à probabilidade de perda ou 

lesão.  

20 Embora a idade estivesse relacionada com o medo esta variável não foi suficientemente significativa. 
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significativo no medo dos seguintes tipos de cibercrime: burla online e cyberbullying. 

Também, uma das importâncias deste estudo foi sugerir que nem todos os tipos de cibercrime 

partilham dos mesmos preditores estudados no medo do crime tradicional. 

Já num estudo realizado por Reisig e colaboradores (2009) concluiu-se que as mulheres 

não tinham um risco percebido significativamente superior em relação aos homens e a idade 

não se correlacionava significativamente com a perceção do risco de vitimação de furto na 

Internet. Deste modo, estes autores sugerem que a ausência da vulnerabilidade física no 

ciberespaço possa ser um possível fator para os resultados verificados nas variáveis género e 

idade. Por outro lado, nas variáveis respeitantes ao estatuto socioecónomico e raça, estes 

investigadores verificaram uma relação negativa na primeira variável e positiva na segunda. 

Ou seja, aqueles com um estatuto socioecónomico mais baixo tinham uma perceção do risco 

de vitimação  

maior em relação ao furto de cartão de crédito. Em relação à raça, constatou-se que as 

minorias apresentaram uma relação positiva com a perceção do risco. De acordo com estes 

autores a perceção do risco está relacionada com a questão da vulnerabilidade social. Isto é, 

os consumidores com rendimentos mais baixos ou de minorias como possuem recursos 

financeiros mais baixos a potencial ameaça relativamente ao furto de cartão de crédito online 

é maior.  

 

1.3.1.3. Adoção de comportamentos por razões de segurança  

De acordo com, Rader, May & Goodrum (2007) a atual literatura tem providenciado 

informações importantes acerca das taxas do crime e da dimensão do medo do crime, no 

entanto, estes autores revelam que existe um conhecimento mais limitado sobre os 

comportamentos adotados pelos indivíduos resultantes do risco percebido e do medo do 

crime. De acordo com alguns estudiosos (e.g., Liska, Sanchirico & Reed, 1988) os 

comportamentos podem ser manifestados em dois tipos: por um lado, evitar determinados 

locais ou situações associadas ao crime, e, por outro, pode ser manifestado por 

comportamentos de proteção. Respetivamente ao primeiro, é assumido que os indivíduos com 

medo do crime tendam a evitar áreas inseguras da cidade e outros locais próximos dessas 

áreas inseguras (e.g., restaurantes, lojas, empregos e residências) e consequentemente passam 

a restringir o seu comportamento para áreas e alturas mais seguras (Liska, Sanchirico & Reed, 

1988). No entanto, segundo estes autores, restringir os comportamentos leva a um problema, 

particularmente, para determinados grupos. Isto é, se os indivíduos não forem capazes de 
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restringir o seu comportamento para áreas seguras, devido à idade ou estatuto 

socioeconómico, acabam por se tornar prisioneiros das suas casas e ter medo de caminharem 

na rua do seu bairro. Por sua vez, os comportamentos de proteção têm a ver com as pessoas 

adotarem certos comportamentos tais como comprarem armas, fechaduras adicionais, luz 

exterior, cães de guarda, equipamentos antirroubo – alarmes de segurança – e seguros, assim 

como também aprenderem a defender-se (DeFronzo 1979, Gordon & Riger, 1979, cit. Liska, 

Sanchirico, & Reed, 1988). Já Ferraro (1995) divide os comportamentos adotados em duas 

categorias: os comportamentos defensivos (e.g., instalação de sistemas de segurança, comprar 

um cão de guarda, comprar armas) e os comportamentos de restrição (limitar a atividade, 

evitar determinadas áreas à noite). Mas, tratando-se esta dissertação do sentimento de 

insegurança no cibercrime, mais concretamente no furto de identidade online, considera-se 

pertinente enunciar quais os comportamentos adotados por razões de segurança visto que, é 

necessário adequar os tipos de comportamentos ao contexto em estudo (ciberespaço).  

 

 

1.3.1.3.1 Adoção de comportamentos por razões de segurança no ciberespaço 

No contexto online, adoção de comportamentos pode ser de diversos tipos. Um dos 

mais comuns, no furto de cartão de crédito, é passar menos tempo na Internet, fazer menos 

compras online (Lynch, 2005; Reisig et al., 2009) 21 ou até mesmo recusarem-se a utilizar 

cartão de crédito com medo de serem vítimas de furto de identidade (Waller et al., 2015). 

Outro dos comportamentos é o uso de softwares de segurança tais como o antivírus, 

antispyware ou firewall 22. Uma possível analogia deste padrão de comportamento no âmbito 

virtual com o tradicional seria a utilização de alarmes uma vez que permite proteger os 

indivíduos de crimes como por exemplo, o assalto a uma residência. Um estudo 

particularmente interessante é o de Ngo e Paternoster (2011). Segundo estes autores, houve 

uma associação positiva entre o uso de software de segurança e o vírus informático e a 

intimidação online por um estranho. Uma possível explicação segundo Paek & Nalla (2015) 

para este resultado – no vírus informático – pode ser devido à sua instalação ser posterior à 

vitimação com o objetivo de se protegerem.  

                                                      
21 Neste estudo, Reisig  e colaboradores(2009) verificaram que os respondentes com maior perceção do risco de 

vitimação de furto de cartão de crédito passavam menos tempo na Internet (r= -.67) como também faziam menos 

compras online  (r= -.12).  

22 É importante ter em atenção que cada um dos softwares de segurança tem um objetivo específico. Ter um 

software ou hardware firewall não significa que se possa negligenciar o software antivírus por exemplo. 
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Outro comportamento essencial para a proteção dos indivíduos é o conhecimento 

tecnológico. De acordo com Waller e colaboradores (2015), o nível de conhecimento 

tecnológico entre os indivíduos – clientes de bancos – é considerado fundamental para haver 

uma melhor adaptação no banco eletrónico. Além disso, os mesmos autores citam, com base 

em alguns estudos, que essa falta de conhecimento pode afetar a capacidade dos clientes 

tomarem decisões favoráveis relativamente ao uso do banco na Internet. Assim, a informação 

ou o apoio dado pelo banco é essencial na consciencialização do uso do banco online de 

forma a prevenir ou evitar novas experiências de vitimação. Ainda focado no conhecimento, 

Ngo & Paternoster (2011) verificaram que os estudantes universitários que obtinham 

educação sobre o cibercrime, isto é, participavam em workshops destinados à educação sobre 

o cibercrime e visitam web sites destinados à educação pública do cibercrime tinham mais 

experiências de receberem conteúdos pornográficos não consentidos. A explicação segundo 

Paek & Nalla (2015) é a de os respondentes procurarem mais informações para prevenirem 

futuras vitimações. No estudo realizado por Smith e Hutchings (2014) os três principais 

comportamentos adotados pelas vítimas de furto de identidade após o uso indevido dos seus 

dados pessoais foram os seguintes: mudar as palavras-passe, estar mais atento(a) quando 

utiliza ou partilha os dados pessoais e mudar os detalhes bancários. Outro estudo que 

demostrou a influência entre a adoção de comportamentos e o medo do cibercrime foi o de 

Fox (2001)23. De acordo com esta autora verificou-se um resultado particularmente 

interessante. Um em cada dois (52%) dos não utilizadores da Internet reportou sentir muito 

medo, enquanto um em tês (34%) dos utilizadores reportou sentir muito medo. Uma 

explicação dada pela autora pode ser justamente essa. Isto é, o facto de não utilizar a Internet 

poderá ser uma possível consequência do medo do cibercrime.  

 

1.3.2. Variáveis explicativas – tradicional vs. ciberespaço 

Têm sido referenciadas pela literatura científica diversas variáveis que pretendem 

explicar o sentimento de insegurança e suas as componentes. Hale (1996) enumera e 

desenvolve cada uma delas com base numa revisão de literatura extensiva somente nesta 

temática. Segundo este autor, as várias teorias explicativas são as seguintes: a vulnerabilidade 

da vítima (fatores físicos ou sociais), que geralmente está associada às características 

sociodemográficas do indivíduo. A vitimação (direta e indireta), os fatores contextuais (e.g., 

incivilidades) e os fatores psicológicos são outros dos fatores que têm ajudado a compreender 

                                                      
23 Diretora de pesquisa do Pew Internet & American Life Project realizada em 2001.  
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melhor o medo do crime. Também, Rader, May e Goodrum (2007) numa breve revisão sobre 

os preditores do sentimento de insegurança, incluíram os fatores sociodemográficos – como o 

sexo, idade, raça e o estatuto socioeconómico – a experiência de vitimação e o contexto 

(ambiente). Outros fatores apontados na literatura são a confiança na polícia e no sistema de 

justiça criminal e a gravidade de determinadas ofensas (Box, Hale & Andrews, 1988). Com 

base nos fatores referidos anteriormente, serão apresentadas e desenvolvidas de seguida as 

variáveis mais estudadas, tanto para o sentimento de insegurança no contexto tradicional 

como no cibercrime pela comunidade científica.  

 

1.3.2.1. Género – tradicional vs. ciberespaço  

Quando se estuda o sentimento de insegurança e as dimensões a ele associado, é 

imprescindível abordar o género enquanto variável preditora deste fenómeno (LaGrange & 

Ferraro, 1989; Warr, 2000; Clemente & Kleiman, 1977). Para além do medo e do maior risco 

percebido por parte deste grupo, as mulheres tendem a adotar comportamentos de precaução 

para minimizarem o encontro com homens desconhecidos (Stanko, 1995). Mas outra possível 

explicação para o sexo feminino adotar comportamentos mais restritivos, tais como passar 

mais tempo em casa, de acordo com Stafford e Galle (1984) deve-se à expectativa de papéis e 

outras restrições (e.g., rendimento). Ou seja, segundo estes autores as adolescentes são mais 

supervisionadas em comparação ao sexo masculino e, numa fase adulta, ser-lhes-á atribuída a 

responsabilidade doméstica o que leva este a grupo a passar mais tempo em casa. Assim, com 

base na perspetiva da teoria dos estilos de vida e atividades de rotina de Cohen & Felson 

(1979) entre homens e mulheres, a baixa exposição ao risco do segundo grupo pode ajudar a 

compreender o porquê de o sexo feminino ter um risco objetivo menor em relação ao sexo 

oposto. A questão que se coloca é a seguinte: se existe um risco objetivo menor e o medo do 

crime é maior (Warr, 1993) que fatores podem estar associados a estes resultados? Para este 

fenómeno, a literatura tem designado de “gender-fear paradox” (Rader, May & Goodrum, 

2007). Para melhor compreender este paradoxo, Killias (1990), enumera e descreve numa 

tabela as diferentes dimensões da vulnerabilidade 24 e de que forma se relacionam com o 

medo do crime. Essa mesma tabela apresentada de seguida (Figura 2) tem como o objetivo 

ajudar a compreender de que forma os diversos fatores – físicos, socias e situacionais – com a 

                                                      
24 De acordo com Wyant (2008, p.42) a perspetiva da vulnerabilidade enfatizou as características demográficas 

dos indivíduos para explicar o medo e baseou-se no pressuposto de que o medo era maior quando os indivíduos 

percebem a sua posição de desvantagem física face a um potencial ofensor e/ou quando acreditam ser 

particularmente vulneráveis à vitimação.   
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exposição ao risco, a gravidade das consequências de uma determinada situação e a 

incapacidade de proteção num ataque poderem influenciar no medo do crime. 

 

 

 

Como pode ser observado na figura anterior (figura 2), as mulheres por geralmente não 

serem capazes de resistir a um ataque – principalmente os ataques sexuais- tendem a ser um 

grupo mais vulnerável fisicamente e, normalmente, com níveis mais altos de medo. Além 

disso, as mulheres podem não só experienciar traumas fisícos, como também podem sofrer 

consequências negativas a longo prazo, como por exemplo os danos emocionais (Skogan & 

Maxfield, 1981; Killias, 1990). Por outro lado, os menores níveis de medo por parte dos 

homens podem ser explicados pelo processo de socialização (Rader, May & Goodrum, 2007). 

No entanto, no estudo realizado por Gilchrist , Bannister, Ditton & Farrall (1998) a ideia de 

Dimensões da 

vulnerabilidade 

Exposição ao risco (maior 

em caso de…) 

Gravidade das consequências 

(mais grave em caso de…) 

Perda do controlo (em 

caso de ataque por um 

homem, pouco pode ser 

feito) 

Fatores físicos 
Mulheres (em relação a 

ataques sexuais) 

Mulheres (a violação produz 

consequências negativas a 

longo prazo; a vítimas de 

violação são geralmente 

feridas) 

Idosos e pessoas mais 

debilitadas a nível de saúde 

(consequências mais sérias e 

duradouras) 

Mulheres 

Idosos 

Indivíduos fisicamente 

vulneráveis 

Fatores socias 

Trabalhos de risco: taxistas, 

funcionários bancários, 

empregos que encerram mais 

tarde, prostitutas, etc. 

Vítimas sem rede social de 

apoio e/ou recursos 

adequados 

Vítimas isoladas, 

especialmente quando 

existe mais de um 

ofensor 

Vítimas com 

reputações dúbias 

 

Fatores 

situacionais 

A residência é numa área 

de grande criminalidade 

(ou com sinais de 

incivilidades/ desordem 

Vitimação (ferimento) numa 

zona deserta (onde a ajuda 

não está disponível dentro de 

um prazo razoável) 

Vítima numa área 

deserta (especialmente 

depois de escurecer) 

Vítima numa área sem 

vigilância formal ou 

natural 

Vítima exposta a alto 

risco sem proteção 

(técnica adequada  

Figura 2 Taxonomia realizada por Killias (1990) em que analisa as diferentes dimensões da vulnerabilidade e como se 

relacionam com o medo do crime. 
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analisar o género de forma independente e negligênciar outras variáveis não poderia 

permanecer. Portanto, este estudo foi importante para a comunidade científica pois, permitiu 

contrariar a ideia popularizada do medo do crime relativamente ao género e sugerir, então, 

que “existem algumas mulheres sem medo, mas existem também homens com medo” (p.296). 

Após esta breve exposição sobre a influência do género no medo do crime, ir-se-á 

desenvolver o que a literatura tem verificado no cibercrime. 

Tratando-se de uma das variáveis que melhor tem ajudado a explicar o fenómeno do 

sentimento de insegurança no contexto tradicional, o género tem sido igualmente estudado no 

âmbito do cibercrime. Num estudo realizado pela Pew Internet & American Life Project (Fox, 

2001), 50% das mulheres reportaram sentir medo do crime online enquanto nos homens foi de 

35%. Neste mesmo estudo o furto de cartão de crédito foi o segundo crime online onde os 

indivíduos reportaram mais medo (10%). Já a pornografia infantil foi aquele com uma 

percentagem maior (50%). Quanto à variável demográfica sexo, 72% das mulheres 

reportaram “muito medo” em relação ao furto de cartão de crédito, nos homens foi 65%. No 

estudo de Alshalan (2006), verificou-se o mesmo. Isto é, as mulheres demonstraram ter níveis 

mais altos de medo do crime online em geral em relação aos indivíduos do sexo masculino, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa. 

O mesmo se verificou no estudo de Henson e colaboradores (2013). Para os quatro 

crimes analisados- intimidação online, solicitações sexuais, stalking e ameaças de violência 

online – as mulheres demonstraram mais medo em comparação aos homens. Apesar destes 

resultados demonstrarem níveis maiores de medo nas mulheres, já outros estudos não 

verificam uma influenência  significativa do género no medo do crime online. Num estudo 

recente, Yu (2014) constatou que o único tipo de cibercrime que afetava o medo nas mulheres 

era o cyberbullying. No estudo de Roberts et al. (2012) onde se pretendeu estudar o medo do 

furto de identidade online e atividades fraudulentas verificou-se também esta baixa correlação 

do medo com sexo feminino. Segundo estes autores, o género pode não ser relevante em 

ambientes onde não existe contacto (ciberespaço).  

Quanto à perceção do risco, o género tem apresentado também diferentes resultados. 

Relativamente a um estudo realizado por Garbarino e Strahilevitz (2004)25 verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nas médias em releção à perceção do risco entre 

homens (X=3.24) e mulheres (X=3.88). O mesmo resultado se verificou no estudo de 

                                                      
25 É importante mencionar que este estudo limitou-se a estudar a perceção do risco em função do género e 

negligenciou outras variáveis demográficas importantes tais como: idade, raça e o estatuto socioeconómico.  
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realizado por Liebermann e Stashevsky (2002). Constatou-se, neste trabalho, que a média da 

perceção do risco de ter o cartão de crédito furtado na Internet é inferior no sexo masculino 

(X=4.45) em comparação ao sexo feminino (X=4.58). Por outro lado, Reisig e colaboradores 

(2009) verificaram que não houve quaisquer diferenças na perceção de risco de furto de cartão 

de crédito online entre os géneros.  

No que toca à experiência de vitimação, os resultados demosntram ser mistos consoante 

o tipo de crime. Por exemplo, numa revisão de literatura realizada por Holt e Bossler (2014)26, 

constatou-se que existe uma maior prevalência de vitimação por parte das mulheres nos 

crimes de intimidação online e cyberbullying. Já no estudo concretizado por Ngo e 

Paternoster (2011), o sexo não teve qualquer efeito com os sete crimes analisados: vírus 

informáticos, intimidação online por um estranho, intimidção online por um conhecido, 

receber conteúdo pornográfico não consentido, receber solicitações para sexo, phishing e 

difamação. Por outro lado, Reyns (2015) verificou, a partir de um modelo de regressão 

logística binária para a vitimação de três cibercrimes, que as mulheres tinham menos 

probabilidades de vitimação no  phishing e  na infeção por um malware em relação aos 

homens.  

Analisada a primeira variável explicativa no medo do crime analisaremos a idade tanto 

no contexto tradicional como online.  

 

1.3.2.2. Idade – tradicional vs. ciberespaço 

Relativamente à idade, a literatura tem sugerido que os indivíduos mais velhos reportam 

níveis mais elevados de medo do crime em relação aos mais jovens (Hale, 1996; Skogan & 

Maxfield, 1981; Rader, May & Goodrum, 2007). No entanto, os resultados não têm sido tão 

consistentes como a variável alusiva ao sexo. Rountree e Land (1996) constataram que os 

indivíduos mais velhos reportaram menos probabilidades de se sentirem inseguros em 

comparação aos mais novos. Por outro lado, Clemente e Kleiman (1977), numa análise de 

duas amostras nacionais de 1973 e 1974 (n=2.700), verificaram que apenas o género e o 

tamanho da cidade eram os preditores de medo do crime. Quanto à idade e a raça não foram 

assim tão importantes. No estudo de Ortega e Myles (1987) e de Liska, Sanchirico e Reed 

(1988) não houve qualquer efeito da idade no medo do crime.  

Para os resultados que têm apontado a idade (i.e., mais velhos) como preditor do medo 

do crime, a hipótese da vulnerabilidade física tem sido referida pela literatura como um fator 

                                                      
26 Os estudos analisados por estes autores foram: Bossler, Holt e May (2012); Holt e Bossler (2009); Moore, 

Guntupalli e Lee 2010; Pelfrey e Weber (2013); Wolak, Finkelhor e Mitchell (2004). 
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explicativo deste sentimento (Skogan & Maxfield, 1981; Killias, 1990; Hale, 1996). Por 

outras palavras, o medo do crime nos mais velhos pode ser explicado pela sensação de 

incapacidade de resistir a um ataque físico (Skogan & Maxfield, 1981; Killias, 1990). E, tal 

como acontece no género, os mais idosos, apesar do seu baixo risco de vitimação reportam 

igualmente níveis mais altos de medo em relação aos mais novos, nomeadamente do sexo 

masculino. Assim sendo, o paradoxo pode ser explicado pela hipótese da vulnerabilidade para 

ambos os casos (i.e., idosos e mulheres).  

De acordo com LaGrange e Ferraro (1989) as investigações anteriores parecem 

sobrestimar o medo do crime nos mais idosos dada a prevalência e intensidade do medo entre 

este grupo. Neste estudo, os autores, numa amostra aleatória de 320 indivíduos, tiveram como 

objetivo estudar as diferenças da idade e género na perceção do risco e medo do crime. Para 

tal, os autores, recorrendo a medidas alternativas, pretenderam saber se essas diferentes 

formas de operacionalização levariam a resultados diferentes. Assim, quando se perguntou 

“como se sente ou sentiria quando sai sozinho(a) no seu bairro à noite?” 27 verificou-se que 

as mulheres mais velhas reportaram mais medo do que as mulheres mais novas. Contudo, 

quando se questionou sobre o medo para diferentes tipos de crimes, os resultados foram 

distintos. Na análise dos 11 crimes, os jovens adultos (18 a 29 anos) relataram níveis elevados 

de medo do crime. Por outro lado, os adultos de meia idade (46 a 64 anos) reportaram menos 

medo. No caso do medo do crime de assalto a habitação, verificou-se que os indivíduos com 

idades superiores a 65 anos tiveram níveis mais baixos de medo do crime. Na verdade, os 

autores deste estudo constataram a hipótese de Yin (1982, p.240) de que “o medo do crime é 

um problema menos severo de que as pesquisas anteriores sugeriam”. Para Yin (1982, p.244) 

o medo do crime não deverá ser observado como o problema mais sério enfrentado pelos 

idosos.   

No que respeita à adoção de comportamentos por razões de segurança como 

consequência do medo, algumas questões têm sido colocadas a este nível. Isto é, a ideia de 

que os comportamentos de evitamento do risco ou restritivos são consequências do medo 

como Schneider (1987 cit. Killias, 1990) refere, podem não ser totalmente aplicáveis quando 

se estuda a idade ou grupos vulneráveis (e.g., mulheres). Tal como Maxfield (1987) cita, os 

estilos de vida de uma mulher casada, de meia-idade com uma carreira profissional será 

provavelmente diferente de alguém do sexo masculino, desempregado, solteiro e jovem. Em 

                                                      
27  Questão padrão original do National Crime Survey (NCS): “How safe do you feel or would you feel being out 

alone in your neighborhood at night?”.   
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suma, existem razões plausíveis de que os idosos, assim como outros grupos vulneráveis, 

restrinjam a sua mobilidade ou saiam menos frequentemente por razões de conforto pessoal e 

estilos de vida e não pela exposição ao risco.  

Relativamente à idade no âmbito do cibercrime, parece haver resultados mistos. Fox 

(2001) verificou que 60% dos jovens norte-americanos tinham “muito medo” que o seu cartão 

de crédito fosse “furtado” via Internet. Este resultado foi inferior comparativamente àqueles 

com idades compreendidas entre os 30 a 49 anos (72%) e os 50-64 anos (73%). No estudo de 

Roberts e colaboradores (2012) a idade foi o único preditor “tradicional”  no medo do furto de 

identidade e atividades fraudulentas. Por outro lado, nos estudos de Yu (2014) e de Alshalan 

(2006) a idade não teve qualquer efeito no medo do cibercrime. Quanto à perceção do risco do 

furto de cartão de crédito, no estudo de Reisig, Pratt e Holtfreter (2009) a idade parece não ter 

influência na perceção do risco de vitimação. Já no estudo de Liebermann e Stashevsky 

(2002), os resultados indicaram que os indivíduos com idades superiores a 35 anos 

apresentavam médias superiores na perceção do risco28 em geral à exceção do elemento 

alusivo à “não entrega do produto comprado”. Neste elemento, o risco percebido pelos mais 

novos (até 35 anos) foi superior (X=3.35) em relação aos mais velhos (X=3.32). Por outro 

lado, no elemento referente à perceção de alguém “furtar o cartão de crédito” os autores 

verificaram médias superiores nos mais velhos (X= 4.58) em comparação aos mais novos 

(X=4.45), porém, as diferenças não foram estatisticamente significativas. Um dos possíveis 

motivos para não haver diferenças significativas na idade pode estar relacionada com a não 

aplicabilidade da hipótese sobre a vulnerabilidade física em crimes onde não existe qualquer 

tipo de contacto físico (Reisig, Pratt, & Holtfreter, 2009)29.  

 

1.3.2.3. Educação, etnicidade/raça e grupo socioeconómico – tradicional vs. Ciberespaço 

Outros preditores apontados na literatura em relação ao medo do crime são: a 

escolaridade, o grupo socioeconómico e a raça/etnia. No que concerne à escolaridade, os 

estudos têm demonstrado uma relação negativa entre o medo do crime e a escolaridade, 

significando, assim, que os indivíduos com menos escolaridade reportam mais medo. Por 

exemplo, um estudo realizado por Smith & Hill (1991) constatou uma correlação entre 

                                                      
28 Os quatro elementos que apresentaram diferenças estatisticamente significativas foram: “o fornecimento de 

informação pessoal” (até 35 anos (X=4.26); mais de 35 anos (X=4.51)), “ pornografia e violência” (até 35 anos 

(X=3.58); mais de 35 anos (X=4.03)), “perda do lado humano na realização de compras pela Internet”(até 35 

anos (X=2.99); mais de 35 anos (X=3.28)) e “viciar com o uso da Internet”(até 35 anos (X=2.75); mais de 35 

anos (X=3.15)). 
29 Ver taxonomia realizada por Killias (1990) apresentada na figura 2 da presente dissertação. 
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escolaridade e o medo do crime inversa (r=-.22) correlação igualmente negativa para o 

rendimento (r=-.11). 

Quanto à relação entre o medo do crime e a posição social, a generalidade dos estudos 

sugere que os indivíduos mais carenciados têm níveis mais elevados de medo do crime (e.g., 

Skogan & Maxfield, 1989 cit. Hale, 1996). Este resultado pode ser explicado pela exposição 

ao crime daqueles com maior vulnerabilidade social (i.e., estatuto socioeconómico mais 

baixo) ao crime violento em relação àqueles com uma posição económica superior. Além 

disso, dada a falta de recursos financeiros, os mais desfavorecidos terão uma maior 

dificuldade em se proteger e serem incapazes de adotarem estratégias securitárias em torno da 

sua habitação ou, então de evitar contextos perigosos (Hale, 1996). 

No que diz respeito à etnicidade, é importante salientar que a maioria dos trabalhos são 

realizados nos EUA. Decorrente destes estudos é a verificação de que as populações que 

pertencem a minorias étnicas/raciais são as mais inseguras. O fator apontado na literatura é a 

maior probabilidade de vitimação que as minorias raciais ou étnicas estão sujeitas, isto é, os 

grupos minoritários geralmente residem em comunidades carenciadas em termos socias e com 

presença de incivilidades. Além disso, são contextos em que existem altas taxas de crime e 

violência (Hale, 1996). Outro dos aspetos apontados por Hale (1996) está relacionado com as 

ameaças de vitimação aspiradas pelo racismo e na falta de confiança na polícia ou outras 

autoridades que possam reduzir essa sensação de vulnerabilidade.  

No que diz respeito ao medo do crime em contexto online, Roberts e colaboradores 

(2012) a partir de um modelo de regressão múltipla constataram que  a educação (i.e., anos de 

estudo) foi um fraco preditor do medo do furto de identidade online. Quanto ao estatuto 

socioeconómico, os mesmos autores verificaram que o medo do furto de identidade online 

apresentou ser um sentimento comum independentemente do grupo socioeconómico.  

No que toca à perceção do risco de vitimação, Reisig, Pratt e Holtfreter (2009), 

constataram que os indivíduos com uma perceção do risco de vitimação de furto  de 

indentidade maior pertenciam a um estatuto socioeconómico mais baixo. Face a este 

resultado, os autores sugeriram que este resultado tinha a ver com a hipótese associada à 

vulnerabilidade financeira. Ou seja, de acordo com Skogan & Maxfield (1981, p. 74) aqueles 

com rendimentos mais baixos têm mais dificuldades em repôr as perdas resultantes da 

vitimação. Além disso, devido a essa perceção de risco maior, aqueles com um rendimento 

mais baixo (44%) concordavam totalmente “não gostar de utilizar o cartão de crédito online” 

em relação aos que tinham um rendimento superior (22%).  
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1.3.2.4. Vitimação direta e vitimação indireta – tradicional vs. ciberespaço 

Na hipótese relativa à vitimação direta tem-se verificado na generalidade das 

investigações uma relação positiva entre experiência vitimação e o medo, ou seja, os níveis de 

medo reportados pelos indivíduos podem ser influenciados pela experiência de vitimação 

(Henson et al., 2013). Por outro lado, a hipótese alusiva à vitimação indireta sugere que o 

medo resulta da informação obtida por diversas fontes, próximas ou não (e.g., conversas 

ouvidas na zona onde reside ou pelos mass media) sobre a vitimação (Hale,1996). Seguindo 

este pressuposto, Bennett (1990, p.14 cit. Hale, 1996), cita que: “a perspetiva da vitimação é 

baseada no princípio de que o medo do crime numa comunidade é causado pelo nível de 

atividade criminal ou pelo que as pessoas ouvem sobre essa atividade- seja pelas 

conversações com os outros como pelos mass media”. 

  Dado que a vitimação pode levar a consequências negativas derivadas de perdas 

económicas, danos físicos ou psicológicos, é necessário referir que os efeitos psicológicos nas 

vítimas poderão variar consoante o tipo de vitimação sofrida e a vulnerabilidade pessoal 

(física, psicológica e económica) (Norris, Kaniasty & Thompson, 1997 cit. Russo & Roccato, 

2010). 

Relativamente à vitimação indireta e o medo do crime, a literatura aponta que o 

sentimento de vulnerabilidade pessoal é aumentado quando o indivíduo realiza comparações 

entre si e a vítima (Hale,1996). Nas situações em que o indivíduo se identifica com a vítima o 

medo do crime será reforçado. Além disso, um dos motivos pela qual a vitimação indireta tem 

uma relação positiva com o medo do crime, diz respeito à maior frequência com que ela 

ocorre e a sua à sua disseminação (Skogan & Maxfield, 1981). Por sua vez, os mass media, 

ainda que não sejam uma informação obtida por alguém próximo podem também influenciar 

no medo do crime porque, tal como Hale (1996) menciona, os meios de comunicação, em 

particular os que estão direcionados para a temática criminal, tendem a abordar crimes mais 

sérios e sensacionalistas. 

Numa perspetiva individual (vitimação direta), os resultados são mistos. Embora alguns 

estudiosos tenham verificado uma relação positiva entre a vitimação direta (e.g., Balink, 

1979; Yin, 1980; Liska , Sanchirico, & Reed, 1988 cit. Hale, 1996), outros encontraram uma 

relação fraca (e.g., Skogan & Maxfield, 1981; Box, Hale & Andrews, 1988 cit. Hale, 1996) 

ou até mesmo inexistente (Baker Hill, Howell & Driver, 1985 cit. Hale, 1996). Os indivíduos 

que experienciaram algum tipo de vitimação tornam-se mais cautelosos e, consequentemente, 
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os níveis de medo do crime são reduzidos (Box, Hale, & Andrews, 1988). Além disso, outro 

aspeto apontado por estes autores em relação à diminuição dos níveis do medo do crime 

deve-se ao facto de esta emoção ir reduzindo à medida que o tempo passa. Assim sendo, estas 

explicações parecem ajudar a compreender as fracas relações entre o medo e a vitimação em 

alguns estudos. Num estudo longitudinal realizado por Russo e Roccato (2010) verificou-se 

numa amostra de 1701 indivíduos que a vitimação direta mais recente foi o preditor mais 

forte, tanto para o medo concreto como para o medo abstrato 30, seguida da vitimação indireta. 

 No que toca à vitimação indireta, os resultados também têm sido mistos. Por um lado, 

alguns estudos têm verificado que a vitimação indireta tem um efeito positivo no medo (e.g., 

Box, Hale, & Andrews, 1988; Clarke & Lewis, 1982). Já outros autores (e.g., Joseph, 1997 

cit. Alshalan, 2006) não encontram efeito no medo do crime.  

Apontados alguns estudos acerca das relações entre a vitimação e o medo no contexto 

tradicional, será referido o que a literatura tem investigado em ambientes onde não existe 

qualquer contacto físico; o âmbito online. No que diz respeito às relações entre a vitimação no 

ambiente virtual e o medo, as investigações também têm apresentado resultados mistos. No 

estudo de Henson e colaboradores (2013), a relação entre a vitimação direta (i.e., o hacking e 

o furto de identidade online) 31 e o medo da vitimação interpessoal online32 foi apenas positiva 

e significativa para parceiros íntimos. Porém, quando se tratou de relacionar a vitimação 

interpessoal online e o medo da vitimação interpessoal online, as relações foram pouco 

significativas. A explicação dada pelos autores (Henson et al., 2013) foi a de que a relação 

entre aquelas variáveis poderia ser afetada pelo período em que a vitimação ocorreu. Isto é, 

como a questão compreendeu a experiência de vitimação para mais de um ano, o medo pode 

ter diminuído à medida que o tempo passou (Box, Hale, & Andrews, 1988). Além disso, os 

autores acrescentaram a possibilidade de os respondentes não levarem seriamente a sua 

experiência de vitimação online. Já num estudo realizado por Alshalan (2006), a hipótese da 

vitimação direta do cibercrime e o medo do cibercrime confirmou-se. Por sua vez, numa 

investigação realizada por Yu (2014) a amostra de 270 estudantes universitários, a experiência 

                                                      
30 De acordo com Amerio e Roccato (2005), o medo concreto é o designado fear of crime ou medo do crime. Por 

sua vez, o medo abstrato refere-se à preocupação do crime enquanto problema social. 
31 Importante referir que o furto de identidade aqui estudado não teve como objetivo o furto de identidade para 

fins financeiros como a presente dissertação, mas antes a obtenção da identidade de alguém (e.g., conta de e-mail 

ou rede social).  
32 No estudo de Henson et al., (2013), a vitimação interpessoal online incluí a intimidação online, o 

cyberstalking, a intimidação e as ameaças online.  
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de vitimação para os quatro crimes33 online e o medo do crime online foram diferentes. A 

experiência de vitimação apenas afetou o medo positivamente nos cibercrimes alusivos aos 

vírus informático e cyberbullying. Já os restantes não tiveram qualquer efeito.   

No que diz respeito à vitimação indireta no contexto online, nenhum dos estudos 

analisados encontraram efeitos positivos entre a vitimação indireta e o medo do cibercrime 

(Alshalan, 2006; Henson et al., 2013). Mais concretamente, no estudo  de Henson e 

colaboradores (2013) a vitimação indireta foi significativa porém negativa. Por outras 

palavras, aqueles que conheciam alguém vítima de um crime online tinham menos medo de 

experienciarem a vitimação interpessoal online. Tais resultados impugnam a literatura no 

âmbito do medo do crime tradicional (e.g., Hale, 1996; Box, Hale & Andrews, 1988). Estes 

dados podem indicar, de acordo com estes autores, que os amigos ou amigas possam ter 

menosprezado as suas experiências de vitimação ou simplesmente não terem levado tão 

seriamente esse acontecimento o que, consequentemente, pode influenciar na perceção do 

risco de vitimação online por parte dos respondentes. Deste modo, podemos concluir que a 

vitimação direta tem produzido resultados mistos. Por seu turno, a vitimação indireta parece 

não se relacionar positivamente com o medo no âmbito do cibercrime.  

 

1.4. Exposição ao risco (teoria das atividades de rotina) – tradicional vs. ciberespaço 

Outro fator explicativo do medo do crime analisado ao longo das últimas três décadas é 

a exposição ao risco (Henson et al., 2013). De acordo com Rengifo e Bolton (2012) existem 

duas teorias da oportunidade que permitem medir a exposição ao risco em duas vertentes. Por 

um lado, a exposição pode ser estudada numa perspetiva individual como a partir de um 

enquadramento teórico mais amplo. No que diz respeito à primeira vertente, Hindelang, 

Gottfredson e Garofalo (1978 cit. Rengifo & Bolton, 2012, p.103) sugerem que a distribuição 

do medo e a da vitimação nos indivíduos é condicionada por “padrões de comportamentos 

relativamente estáveis associados a fatores sociodemográficos tais como o género, a raça, a 

idade e o rendimento”. Já na vertente mais ampla, a teoria das atividades de rotina, 

desenvolvida por Cohen e Felson em 1979 tem como ideia principal a de que os indivíduos 

com atividades de rotina, nomeadamente aquelas que impliquem passar mais tempo fora de 

casa, irá afetar a exposição ao risco de vitimação pessoal com base em três elementos que 

contribuem para a ocorrência de um crime: (1) ofensor motivado; (2) alvo adequado, e (3) 

                                                      
33 Os quatro crimes online analisados foram a burla online, o cyberbullying, o vírus informático e a pirataria.  
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ausência de um guardião 34 capaz de evitar o crime (p. 589). Assim sendo, este argumento 

sugere que uma maior exposição ao risco com base nos estilos de vida ou atividades de rotina 

aumentam o risco de vitimação. No entanto, quando se pretende estudar a relação entre as 

atividades e as componentes do sentimento de insegurança mais concretamente a perceção do 

risco ou o medo do crime torna-se mais difícil de fundamentar, dadas as diferenças existentes 

nas maneiras de mensuração (Rengifo & Bolton, 2012). Vejamos então o que a literatura tem 

apontado relativamente à exposição. Stafford e Galle (1984) verificaram que o medo do crime 

estava fortemente e positivamente correlacionado com a vitimação, quando controlada pela 

exposição ao risco (i.e., quantas horas os respondentes passavam fora de casa durante a 

semana e durante um dia normal de fim de semana); e na maioria dos indivíduos da amostra 

(com exceção dos jovens negros do sexo masculino e mulheres mais velhas brancas) esta 

correlação foi bastante substancial. Num estudo mais recente, Mesch (2000) investigou numa 

amostra de 496 indivíduos as relações entre as variáveis sociodemográficas tais como o sexo, 

a idade, o estado civil e a escolaridade (medida em anos), a perceção do risco, a adoção de 

atividades noturnas e o medo do crime. Verificou-se uma relação negativa entre a perceção do 

risco e os estilos de vida. Este resultado sugere que os indivíduos com perceções maiores de 

risco – avaliar um ambiente como perigoso- tendem a não sair à noite para ir ao café ou 

cinema. No que respeita aos efeitos diretos da exposição ao risco (i.e., atividades e rotinas) e o 

medo do crime o mesmo autor constatou ainda efeitos negativos nas duas variáveis. Ou seja, 

os indivíduos que realizavam atividades de lazer noturnas tinham menos probabilidade de 

reportar medo. Também num estudo recente, Rengifo e Bolton (2012) procuraram estabelecer 

as relações entre as atividades de rotina adotadas e o medo do crime, enquanto controladas 

por pistas ambientais (i.e., a perceção das desordens físicas e sociais)35 e os mecanismos 

cognitivos (i.e., a perceção do risco de vitimação).  Os respetivos autores verificaram que a 

perceção do risco e as desordens influenciaram as atividades de rotina voluntárias (i.e., a 

frequência com que visita bares, discotecas e clubes noturnos) mas não as atividades 

necessárias (i.e., tempo passado fora de casa durante o dia). Relativamente ao medo do crime, 

verificou-se uma relação negativa entre a adoção de comportamentos voluntários e 

obrigatórios com o medo do crime. Por outras palavras, aqueles indivíduos que adotaram 

                                                      
34 A definição destes elementos será desenvolvida com mais detalhe na parte das teorias explicativas da 

vitimação.  
35 Foram utilizadas como desordens: os jovens a andarem pelas ruas, o lixo, vandalismo ou graffitis e indivíduos 

a beber ou a fazer barulho em público.  
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tanto os comportamentos obrigatórios como voluntários reportaram níveis mais baixos de 

medo.   

Apesar de ainda limitadas as investigações sobre os efeitos da exposição ao risco no 

medo do cibercrime, parece começar a haver um interesse por parte da comunidade científica 

na exploração destas variáveis no ambiente virtual. Com base na revisão teórica realizada 

pareceu haver resultados mistos. Por um lado, nos resultados da investigação de Roberts et al., 

(2012) indicaram que o “efeito da exposição” se relacionava com o medo de furto de 

identidade online e atividades fraudulentas. Por outro lado, Henson e colaboradores (2013) 

alcançaram um resultado diferente dos autores anteriores. Na mensuração desta variável os 

autores incluíram o tempo passado pelos indivíduos online (o valor não poderia exceder as 16 

horas) mas, também, atividades específicas realizadas online tais como: o uso de redes 

sociais, sites de encontros, grupos online, mensagens instantâneas e Youtube. O que se 

verificou foi que nenhum dos itens anteriores- o tempo e atividades realizadas- tiveram efeito 

no medo da vitimação interpessoal online. Uma possível razão para este resultado pode estar 

relacionada com o facto de os efeitos da exposição ao risco no medo do cibercrime não 

influenciarem da mesma maneira que influenciam no contexto tradicional (Henson et al., 

2013).  

Depois de desenvolvida a temática sobre o sentimento de insegurança, considerou-se, de 

igual modo, relevante abordar duas teorias criminológicas que têm ajudado os estudiosos a 

compreender a experiência de vitimação. Aqui iremos abordar, em primeiro lugar, a teoria das 

atividades de rotina de Cohen e Felson (1979). E posteriormente a teoria geral do crime de 

Gottfredson e Hirschi (1990). 

 

 

CAPÍTULO II – Teorias criminológicas explicativas da vitimação  

 

A vitimação não é um acontecimento acidental porque, tal como a literatura tem 

sugerido, por vezes ocorre com mais frequência em determinados grupos cujos estilos de vida 

os expõem a um maior risco de vitimação. Por exemplo, os indivíduos do sexo masculino, 

jovens e pertencentes a minorias étnicas ou raciais são os grupos com uma proporção maior 

de vitimação (Hindelang 1976; Hindelang, Gottfredson, & Garofalo 1978 cit. Schreck,1999).  

Atualmente existem diversas teorias criminológicas tradicionais que têm sido aplicadas 

no âmbito do cibercrime com o propósito de ajudarem a explicar tanto a prática de ofensas, 
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assim como a vitimação no ciberespaço (Holt & Bossler, 2014). Apesar de a literatura se 

debruçar principalmente em quatro teorias - a teoria geral do crime ou a teoria do autocontrolo 

de Gottfredson e Hirschi (1990), a teoria da aprendizagem social de Akers (1998), a teoria dos 

estilos de vida de Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) e a teoria das atividades de rotina 

de Cohen e Felson (1979) -, ir-se-á focar em apenas duas das teorias aqui referidas. Em 

primeiro lugar, iremos abordar a teoria das atividades de rotina de Cohen & Felson (1979) 36. 

E posteriormente, desenvolver-se-á a teoria do autocontrolo (Gottfredson & Hirschi, 1990) 

numa perspetiva vitimológica.  

 

2.1. Teoria das atividades de rotina  

A importância da vítima para tentar explicar a ocorrência de um crime não é algo 

recente. De acordo com Meier e Miethe (1993), Garofalo (1914) foi um dos primeiros a notar 

que a vítima pode provocar alguém para o ataque. Mais tarde, em 1948 von Hentig, 

criminólogo alemão, em Crime: Causes and Conditions sugere que a maioria das ações 

criminais assentam numa relação entre sujeito-objeto (ofensor-vítima) ao invés do perpetrador 

isoladamente e que de certa maneira a vítima forma e molda o criminoso (Von Hentig 1948 

cit Brooks, 1949; Cusson, 2011). Além disso, Von Hentig (1948, cit. Meier & Miethe, 1993) 

enumera classes gerais de vítimas de crimes, com base em características associadas aos seus 

atributos pessoais, que aumentavam a sua vulnerabilidade (e.g., os jovens, mulheres, os 

idosos, os indivíduos com perturbações mentais, entre outros). Mas, foi na década de 70 que 

duas grandes teorias surgiram, não só com o intuito de compreender a relação entre ofensor-

vítima, mas também de perceber de que forma o contexto e a situação poderia influenciar na 

vulnerabilidade de vitimação (Schreck, Wright & Miller, 2002). Foi então, a partir da teoria 

dos estilos de vida (Hindelang, Gottfredson e Garofalo, 1978) 37 e da teoria das atividades de 

rotina desenvolvida por Cohen e Felson (1979) que possibilitou compreender melhor o porquê 

de certos indivíduos estarem mais predispostos para a prática do crime, mas também perceber 

como as atividades dos indivíduos, as interações e a estrutura social dos seus estilos de vida 

fornecem oportunidades para os ofensores (Choi, 2008). Ou seja, segundo Cusson (2011, 

p.168):  

 

                                                      
36 Esta teoria de acordo com Choi (2008) é uma extensão da teoria dos estilos de vida de Hindelang, Gottfredson 

e Garofalo (1978). 
37 A teoria dos estilos de vida postula que as diferenças demográficas referentes à probabilidade de vitimação são 

atribuídas às diferenças nos estilos de vida das vítimas. (Meier, Mieth, 1993, p.466).  
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“Os jovens celibatários têm maior probabilidade de serem vitimados porque 

frequentam lugares públicos durante a noite, passam pouco tempo em família e 

estão em contacto com pessoas que têm o perfil sociodemográfico dos 

delinquentes. Os seus hábitos quotidianos põem-nos em contacto com pessoas 

perigosas, em lugares e em momentos de risco. As ocasiões de contacto entre 

delinquentes potenciais e vítimas potenciais são, portanto, condicionadas pelo 

modo de vida de uns e de outros”.  

 

Deste modo, a ideia referida por Cusson (2011) sugere-nos que os indivíduos com 

estilos de vida de risco têm maiores probabilidades de se tornarem vítimas. Ainda que as duas 

teorias enfatizem a importância dos comportamentos na predição do risco de vitimação 

(Maxfield, 1987), a teoria das atividades de rotina Cohen e Felson (1979) acabou por ser 

considerada uma extensão da teoria dos estilos de vida (Hindelang, Gottfredson & Garofalo, 

1978 cit. Choi, 2008) porque, para além do elemento principal da teoria dos estilos de vida, 

acrescentaram mais dois elementos: o ofensor potencial e a ausência de um guardião para que 

o crime pudesse acontecer (Choi, 2008; Ngo & Paternoster, 2011). De acordo com esta teoria, 

Cohen e Felson (1979 p.589) assumiram que existem três componentes fundamentais para a 

ocorrência do crime. Isto é, para que o crime aconteça, deve haver a convergência no espaço e 

no tempo com um ofensor potencial, de um alvo de interesse e a ausência de um guardião 

que seja capaz de proteger dos crimes (Cohen & Felson, 1979).  

Entende-se por ofensor potencial, um indivíduo com motivação suficiente para passar 

ao ato e que tanto pode ser alguém que ceda a uma tentação particularmente forte como pode 

ser também o ladrão crónico. O alvo pode ser uma pessoa ou propriedade (e.g., uma carteira 

com dinheiro ou um bom automóvel) que seja vulnerável ou disponível (Cusson, 2011). O 

alvo será mais ou menos interessante para o ofensor potencial dependendo de quatro 

elementos, o valor, inércia, visibilidade e acesso (VIVA)38. Por último, deve haver a ausência 

de um guardião que seja capaz de proteger de uma ofensa. Os autores ainda acrescentam que 

a falta de um destes elementos é suficiente para prevenir um crime de contacto direto com 

sucesso. Além disso, a aplicabilidade da respetiva teoria é essencialmente a crimes 

“predatórios” (e.g., furto ou roubo). Aqui, o sentido de ““predatório” não é a ideia de crime 

                                                      
38 VIVA é o acrónimo utilizado por alguns autores para identificar os quartos elementos que aumentam o 

interesse relativamente ao alvo na teoria das atividades de rotina (Felson & Clarke, 1998; Yar, 2005; Leukfeld & 

Yar, 2016).   
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violento, mas antes a ideia de apropriação indevida de um bem alheio” (Cusson, 2001, 

p.169). Assim, se a ideia de predatório não é unicamente de confronto violento e sim a ideia 

de apropriação de um bem alheio, isto significa que poderá também ser aplicado no âmbito do 

cibercrime. Deste modo, o objetivo seguinte será o de explicar como alguns estudos têm 

aplicado a teoria das atividades de rotina no cibercrime assim como os seus resultados. 

 
 

2.2 Teoria das atividades de rotina no ciberespaço 

Alguns autores, como Capeller (2001) apontam que o ciberespaço é um ambiente 

diferente do físico. Como consequência, esta autora apontou que seria então necessário que a 

comunidade científica realizasse uma revisão nos pressupostos filosóficos, históricos e 

sociológicos, incluindo aqueles que estivessem associados ao estudo do crime. Por outro lado, 

Grabosky (2001) sugere que a “criminalidade virtual é basicamente o mesmo que a 

criminalidade terrestre com que estamos familiarizados” (p.243). Para este autor, a 

criminalidade praticada no ciberespaço é um “vinho velho em garrafas novas”39. Esta 

metáfora significa que cibercriminalidade são atividades já conhecidas, contudo, os ofensores 

precisam de desenvolver novas ferramentas e técnicas para poderem praticá-las.   

Apesar de Yar (2005) demonstrar algumas limitações relativamente à teoria das 

atividades de rotina no ciberespaço, vários estudos têm utilizado esta teoria para compreender 

a vitimação no ambiente virtual (Holt & Bossler, 2008; Choi, 2008; Bossler & Holt, 2009; 

Ngo & Paternoster, 2011; Leukfeldt, 2014; Reyns, 2015; Paek & Nalla,2015). Assim sendo, 

como se pode então adequar as diversas componentes da teoria das atividades de rotina no 

cibercrime? Segundo Broadhurst e Choo (2011 cit. Choo,2011) os pressupostos são mesmos. 

No que respeita ao ofensor motivado, estão aqui compreendidos os hackers, cyberstalkers, 

burlões ou os piratas informáticos cujo objetivo é procurar as oportunidades fornecidas pelo 

ciberespaço (anonimato e ausência de fronteiras geográficas), assim como também aproveitar 

as fraquezas dos sistemas ou redes para cometer crimes.  

Partindo do princípio de que o ofensor motivado foi aquele que conseguiu obter e 

utilizar os dados pessoais (e.g., password, nome de utilizador, e-mail) e financeiros (e.g., 

número da conta bancária e número de cartão de crédito) (Hille, Walsh, & Cleveland, 2015) 

os conceitos a serem desenvolvidos com mais detalhe nesta dissertação são: o alvo adequado 

e os elementos a ele relacionados - valor, inércia, visibilidade e acessibilidade- e o guardião 

capaz. 
                                                      
39 A tradução é nossa. No original “old wine in new bottles”.   
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Antes dos três principais elementos da teoria das atividades de rotina serem 

desenvolvidos, é apresentada uma tabela (figura 3) cujo objetivo é demonstrar, com base em 

Alshalan (2006), como a exposição ao risco, o alvo adequado e o guardião podem ser úteis na 

compreensão da vitimação no cibercrime.  

 

Atividades de Rotina 

 Localização da ofensa 

(exposição ao risco) 
Alvo adequado Guardião 

Vitimação de 

um cibercrime 

Atividades online que 

implicam um elevado risco 

de vitimação 

Informação pessoal; 

número do cartão de 

crédito 

Software antivírus, antispam e 

antispyware (todos não 

garantidos) 

Figura 3 Tabela realizada por Alshalan (2006, p. 31) sugerindo que a vitimação no cibercrime pode ser explicada pela teoria 

das atividades de rotina. 

 

No que diz respeito à exposição ao risco, este elemento consiste nas atividades que 

aumentam o risco de vitimação. Assim, determinadas atividades vão influenciar mais um 

determinado tipo de vitimação em detrimento de outras. Por exemplo, a realização de compras 

online, a utilização do banco online e o uso redes sociais são as atividades que mais têm sido 

utilizadas para medir a exposição ao risco no furto de identidade online (Reyns, 2013; Reyns 

& Henson, 2016). Já o alvo adequado refere-se à atratividade do objeto para o potencial 

ofensor. Isto é, um alvo será de maior interesse para um delinquente potencial se o seu valor, 

tendo em conta o seu peso, for elevado, mas também se estiver visível e acessível (Cusson, 

2011). No caso do furto de identidade online os alvos são geralmente a “informação 

económica” (Yar, 2005) ou pessoal. O guardião, por seu turno, atua como um protetor na 

medida em que ajuda a reduzir os riscos de vitimação. No contexto virtual, os guardiões 

geralmente utilizados pelos estudiosos (e.g., Ngo & Paternoster, 2011; Reyns, 2015) são: o 

antivírus, o antispyware e o firewall. Ao manter, por exemplo, o antispyware atualizado 

poderá dificultar o acesso de um ofensor motivado a aceder a informações digitais valiosas 

tais como palavras-passe ou números de cartões de crédito que a potencial vítima introduz na 

Internet.  

Após esta apresentação dos elementos utilizados para medir a teoria das atividades de 

rotina, passaremos agora a desenvolver com mais detalhe o alvo adequado e o guardião no 

contexto virtual.  
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2.3. Alvo adequado no ciberespaço (VIVA) 

De acordo com Yar (2005), o alvo adequado no ciberespaço (e.g., o indivíduo, o 

computador, informações pessoais) pode ser estimado de acordo com quatro constituintes, 

isto é, o valor, a inércia, a visibilidade e a acessibilidade. Relativamente ao primeiro elemento 

– valor – este autor afirma que é um assunto complexo. Essa complexidade, deve-se às 

diversas motivações existentes por parte dos ofensores. Por um lado, os ofensores podem 

estar interessados em informações financeiras40, ou simplesmente danificar ou aceder ao 

computador. E por outro, pode estar relacionado com o valor individual (e.g., stalking, 

intimidação), coletivo (e.g., fatores religiosos, etnicidade, características sociais ou sexuais) 

ou até mesmo pelo prazer ou proveito (e.g., pronografia infantil).  

Por sua vez, a inércia inclui características materiais tais como, objetos ou pessoas. 

Porém, este elemento torna-se bastante difícil quando aplicado no ambiente virtual. Porque, 

tal como Yar (2005, p.420)  cita,  os alvos virtuais não possuem peso. No entanto, como o 

mesmo autor acrescenta depois, apesar da ausência de um peso físico, a informação digital 

possui um certo nível de inércia. Por exemplo, se o objetivo é fazer um download (pirataria de 

um filme, livro, jogo etc.) mas se o ficheiro for “pesado”, o tamanho do objeto digital poderá 

influenciar na concretização de determinado comportamento ilícito (Yar, 2005; Leukfeldt & 

Yar, 2016). Outro exemplo dado pelo o autor e relevante para este estudo diz respeito à 

capacidade de armazenamento. Isto é, as ferramentas utilizadas para furtar informações 

requererão um computador com capacidade suficiente para que tais informações (alvo) 

possam ser copiadas com sucesso. Já a visibilidade41, diz respeito ao conhecimento por parte 

do ofensor motivado em relação à existência desse alvo. Contudo, a noção de visibilidade é 

igualmente complexa quando aplicada ao ciberespaço. Segundo Yar (2005), a Internet é por 

natureza um meio público e, pelo facto de não existirem barreiras físicas, o mundo virtual 

acaba por ser globalmente visível. Como consequência, essa visibilidade global irá permitir 

uma quantidade mais vasta de ofensores motivados. Mas, ao mesmo tempo, com a existência 

de redes privadas e “Intranets”, essa visibilidade fica mais reduzida uma vez que o acesso se 

                                                      
40 Por exemplo, no caso do phising o ofensor tende a ter um interesse maior em contas bancárias mais altas 

(Leukfeldt, 2014). Partindo deste princípio, o alvo terá um valor maior consoante o rendimento da vítima e 

consequentemente faz com que os indivíduos com maiores rendimentos estejam mais em risco à vitimação de 

furto de identidade.   
41 Dado que os diversos tipos de cibercrime têm objetivos (alvos) diferentes, consequentemente a visibilidade 

(i.e., o tipo de atividades adotadas no ciberespaço em que tornam mais visível alguém) irão divergir. Como é 

natural, determinadas atividades aumentam a visibilidade para um determinado tipo crime e não para outros 

(Leukfeldt, 2014). 
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torna limitado a um determinado número de indivíduos. Já a acessibilidade no ciberespaço, 

diz respeito à capacidade com que o cibercriminoso consegue aceder a uma rede através das 

falhas ou falta de softwares para atacar os utilizadores (Leukfeldt, 2014). No âmbito do 

cibercrime, existem diversas maneiras de dificultar o acesso, como por exemplo a utilização 

de password e outras medidas de autenticação. Mas como se constata, os ofensores motivados 

utilizam diversas técnicas com o objetivo de encontrar falhas e cometer as mais variadas 

ofensas. A título de exemplo, o hacking é uma das formas de encontrar falhas e cometer 

crimes no contexto virtual.  

Por último, no que diz respeito à operacionalização do alvo adequado, Reyns e Henson 

(2016) sugerem duas possíveis medidas. Por um lado, o valor económico pode ser um 

potencial indicador de um alvo atrativo para os ofensores. Por outras palavras, aqueles com 

maiores recursos têm identidades mais “valiosas”. Mas, também, existem outras dimensões 

referentes à atratividade do alvo que podem indicar um alvo adequado maior em detrimento 

de outras. Por exemplo, os indivíduos que visitam web sites de risco ou desprotegidos, que 

forneçam informação online ou ainda têm a sua informação pessoal pública disponível, 

tornam-se alvos mais fáceis para os potenciais ofensores.     

 

2.4. Guardião online 

O guardião refere-se à capacidade de os indivíduos e objetos prevenirem a ocorrência de 

um crime. Esta componente pode ser distinguida por duas dimensões: social (interpessoal) e o 

físico (Meier & Miethe, 1993; Tselon, Wittebrood, Farrell & Pease, 2004). O guardião social 

compreende o número de membros do agregado familiar, a densidade da rede de amigos na 

área de residência e ter vizinhos que vigiem a propriedade ou a habitação quando os 

moradores dessa residência estão ausentes. Por outro lado, o guardião físico envolve medidas 

de autoproteção (e.g., fechaduras nas portas, alarmes antirroubo, cães de guarda, armas de 

fogo), assim como também a iluminação das ruas, a presença de vigilância e a participação da 

comunidade em programas de vigilância do seu bairro. Além disso, os guardiões podem ser 

diferenciados de acordo com o New South Wales Department of Attorney General and Justice 

(2011) por: formal (e.g., polícia, seguranças) e informal (e.g., vizinhos). 

No que diz respeito ao guardião capaz, alguns autores têm conseguido aplicar este 

elemento em ambientes virtuais (e.g., Yar, 2005; Reyns, 2015; Reyns & Henson, 2016). 

Quanto à categorização deste elemento, os guardiões podem ser sociais informais, como por 

exemplo, os administradores das redes internas ou os membros dos sistemas de segurança 
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cujo objetivo prende-se em vigiar as cobranças eletrónicas, assim como também o “cidadão 

comum” quando os indivíduos violam as normas sociais (e.g., comportamento ofensivo em 

salas de chat) (Yar, 2005). Por seu turno, o guardião “físico” ou tecnológico refere-se aos 

métodos de proteção com recursos tecnológicos usados pelos indivíduos: softwares antivírus, 

antispyware e a firewall (Holt & Bossler, 2013; Ngo & Paternoster; Reyns & Henson, 2016; 

Williams , 2016). Ademais, alguns autores (Bossler & Holt, 2009; Ngo & Paternoster, 2011) 

têm ainda incluído o conhecimento informático (computer skills) como um guardião pessoal. 

Isto é, aqueles com um maior conhecimento informático ou também mais conscientes dos 

riscos presentes no ciberespaço são mais capazes de antecipar ataques e, consequentemente, 

terão menores probabilidades de se tornarem vítimas (Leukfeldt & Yar, 2016). Todavia, não 

se tem encontrado relações entre o conhecimento informático e a vitimação (malware) 

(Bossler & Holt, 2009; Ngo & Paternoster, 2011). Outros  autores (e.g.,Williams, 2016)  

integram neste elemento da teoria das atividades de rotina os comportamentos de segurança 

adotados pelos indivíduos que podem reduzir as probabilidades de vitimação. Aqui, podemos 

incluir o limitar a navegação em web sites credíveis, evitar fazer  compras online, evitar de 

usar o banco online, não abrir e-mails de pessoas que não conhece ou, ainda mudar com 

regularidade as passwords (Reyns & Henson, 2016).  Assim, verifica-se que apesar das 

diferenças entre os dois contextos, a teoria das atividades de rotina proposta por Cohen & 

Felson (1979)  poderá ser útil para compreender a vitimação no ciberespaço. 

 

2.5. Teoria das atividades de rotina e o cibercrime: revisão de estudos empíricos 

Neste ponto, dar-se-á especial atenção aos resultados obtidos nos estudos empíricos que 

procuraram perceber a relação entre a teoria das atividades de rotina e a vitimação num 

ambiente onde não existe qualquer tipo de proximidade física entre a vítima e o ofensor.  

Num estudo realizado por Reyns (2013), a uma subamostra de 5985 respondentes do 

British Crime Survey, realizado entre 2008 e 2009, verificou-se que as atividades tais como 

utilizar o banco online, o e-mail42 e as mensagens instantâneas tinham 50% de probabilidade a 

mais de serem vítimas de um furto de identidade online. Por outro lado, as atividades 

relacionadas com as compras online e downloads o risco era de 30%.  

                                                      
42 Williams (2016) verificou que o e-mail estava negativamente associado ao furto de identidade online (r=-

0.45). Esta diferença pode ser explicada, segundo autor, pelo facto de Reyns (2013) não ter focado 

exclusivamente no furto de identidade online.  
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Outro estudo em que foi aplicado a teoria das atividades de rotina no furto de identidade 

online, mais concretamente pelo método de phishing, é o de Paek e Nalla (2015).  O objetivo 

deste estudo foi o de analisar se a tentativa de phishing estava associada ao furto de identidade 

online a partir de dados obtidos do Korea Crime Victim Survey (KCVS) de 2008. Os autores 

verificaram na análise que a teoria das atividades de rotina estava relacionada positivamente 

com a vitimação de furto  de identidade online 43.  

 Outro estudo em que teve como objetivo analisar os efeitos da teoria das atividades de 

rotina online na experiência de vitimação de três tipos de vitimação associadas ao furto de 

identidade online – phising, hacking e infeção de um malware – foi o de Reyns (2015). Este 

autor verificou também que determinados comportamentos, tais como fazer reservas, utilizar 

redes sociais e ter partilhado as informações pessoais estavam relacionados com os três tipos 

de vitimação: phishing, hacking e malware. Porém, quando se analisou individualmente a 

vitimação de phishing, todos os itens referentes à exposição a um ofensor motivado estavam 

correlacionados positivamente. 

Já outras investigações em que têm utilizado esta teoria obtiveram outros resultados. Por 

exemplo, Bossler & Holt (2009), numa amostra de 570 estudantes universitários, verificaram 

que adotar atividades legítimas no computador, como por exemplo, utilizar salas de chat e o 

e-mail não tinham qualquer influência no risco de uma infeção causada por um software 

malicioso. Outro estudo interessante foi o de Williams (2016). Este foi o primeiro autor a 

constatar que os indivíduos que utilizavam a  Internet  para vender bens  tinham uma 

percentagem de risco de vitimação de furto de identidade online maior (1.59) quando 

comparados com os que não realizavam esta atividade. Enquanto outros estudos têm 

identificado as compras online e o banco online (e.g., Reyns, 2013; Van Wilsem, 2013) como 

preditores significativos do furto de identidade online neste estudo não se verificou.  

Relativamente ao guardião online, os resultados têm sido igualmente mistos. No estudo 

de Choi (2008), aqueles  que utilizavam softwares de segurança apresentaram menos risco de 

vitimação de um malware. Por outro lado, Ngo & Paternoster (2011), numa amostra de 295 

estudantes universitários, verificaram que os indivíduos com softwares de segurança tinham 

mais probabilidades de reportar uma infeção de vírus informático. Apesar de este resultado 

                                                      
43 Apesar de as correlações referentes aos comportamentos desviantes online e o uso legítimo na Internet terem 

alcançado significado estatístico para a vitimação de furto de identidade, os valores dos coeficientes de 

correlação foram baixos. Quanto à adoção de comportamentos desviantes online- download ilegal de softwares, 

difamar outros indivíduos e utilizar o número de registo de alguém- o valor foi (r=0.12). Já no uso legítimo na 

Internet (e.g., blogs, banco online, fazer compras, mensagens instantâneas, jogar) foi ligeiramente superior 

(r=0.16).  



 
 

    46 

 

ser interessante, uma das explicações possíveis pode ter a ver com o facto de aqueles que 

experienciaram a vitimação utilizarem o software de segurança – guardião “físico” – 

posteriormente a esse evento (Paek & Nalla, 2015). Já Bossler e Holt (2009) não encontraram 

nenhuma relação entre a utilização de um software de segurança e a infeção por malware.  

No que respeita ao conhecimento informático, alguns estudiosos (e.g., Bossler & 

Holt,2009; Ngo & Paternoster, 2011; Holt & Bossler, 2013) têm aplicado esta variável no 

sentido de perceber se competências informáticas mais altas são um fator protetor na 

vitimação. Por outras palavras, os indivíduos com níveis de conhecimento informático 

maiores podem estar mais capazes de se protegerem no ambiente online como também o seu 

computador (Holt & Bossler, 2013). No entanto, não se têm verificado relações significativas 

que demonstrem de facto que o conhecimento ou as competências informáticas sejam um 

fator de proteção (Holt & Bossler, 2013).  

Embora a teoria das atividades de rotina seja útil para compreender a influência da 

exposição ao risco na vitimação, a mesma não permite saber que fatores individuais (para 

além dos demográficos) podem influenciar o tipo de rotinas de um indivíduo e o porquê de 

uns terem mais atenção às medidas de segurança do que outros. Assim, considera-se 

igualmente relevante atestar as relações do autocontrolo nas variáveis constituintes do 

sentimento de insegurança, assim como na experiência de vitimação.  

 

2.6. Autocontrolo  

A teoria geral do crime ou a teoria do autocontrolo de Gottfredson e Hirschi (1990) tem 

vindo a contribuir para grande parte das investigações e discussões acerca das influências do 

baixo autocontrolo na adoção de comportamentos criminais e “análogos”44 (Pratt & Cullen, 

2000).  O que se tem verificado é que o baixo autocontrolo tem sido apontado como uma 

variável que melhor tem explicado a prática de crimes em geral, em qualquer altura e lugares  

(Piquero, MacDonald, Dobrin, Daigle & Cullen, 2005). Contudo, na meta-análise realizada 

por  Pratt e Cullen (2000) verificou-se que os efeitos do baixo autocontrolo são mais baixos 

em estudos longitudinais.  

Segundo Gottfredson & Hirschi (1990), a teoria geral do crime postula que os 

indivíduos com baixo autocontrolo tendem a procurar o seu próprio interesse de maneira 

imediata, sem ponderar as consequências a longo prazo, como também procurar atividades de 

                                                      
44 Considera-se comportamentos análogos ao crime segundo Pratt e Cullen (2000), uma vez que se tratam de 

atividades igualmente gratificantes.   
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risco. Deste modo, estes indivíduos tornam-se mais propensos a adotar comportamentos 

criminais, mas também comportamentos “análogos” ao crime (e.g., beber excessivamente, 

conduzir com excesso de velocidade, ter realções sexuais desprotegidas). Consequentemente, 

aqueles com menores níveis de autocontrolo, para além de estarem mais propensos a 

realizarem condutas criminais e comportamentos “análogos”, têm mais probabilidade de 

sofrerem acidentes e serem vítimas (Pratt, Turanovic, Fox, & Wright, 2014). Foi, então, com 

Schreck (1999) que esta noção de existir uma relação entre autocontrolo e vitimação se tornou 

mais consistente. Ou seja, este autor reformulou a teoria do autocontrolo numa teoria de 

vulnerabilidade: “o baixo autocontrolo aumenta os riscos de vitimação dos indivíduos, 

especialmente entre aqueles que também praticam ofensas” (Holtfreter, Reisig, & Pratt, 

2008, p.191).   

Tal como Schreck (1999) cita, muitas das dimensões do autocontrolo utilizadas 

tradicionalmente para estudar as ofensas praticadas por estes indivíduos podem ser aplicadas 

para compreender a vitimação. Neste sentido, o mesmo autor enumera um conjunto de 

dimensões respeitantes à compreensão da prática de ofensas, mas que ao mesmo tempo 

ajudam a estudar a vitimação. Por exemplo, relativamente à impulsividade, os indivíduos 

tendem a adotar comportamentos que forneçam autogratificação sem pensar nas 

consequências futuras dos seus comportamentos, incluindo a segurança pessoal. Isto é, para 

estes indivíduos como apenas existe o “aqui e o agora”, poderão não pensar ou alterar as 

medidas de segurança para se proteger, uma vez que não conseguem percecionar os riscos a 

longo prazo dos seus comportamentos. Também, dado que os indivíduos com menores níveis 

de autocontrolo tendem a ser mais centrados em si próprios (self-centered), como 

consequência estarão menos capazes de compreender as intenções dos outros (e.g., interpretar 

as palavras ou ações de alguém como agressivas quando na verdade não o são) (Pratt, 

Turanovic , Fox & Wright, 2014). Além disso, por se tratar de indivíduos com pouca empatia, 

as suas redes de amigos tornam-se bastante limitadas. Assim, aqueles com menos 

autocontrolo estão mais vulneráveis porque têm uma rede de suporte menor em relação à sua 

segurança em comparação aos indivíduos com uma rede social maior.  

Outra dimensão do autocontrolo apontada por Schreck (1999) diz respeito à procura do 

risco (risk-seeking). Isto significa que as experiências emocionantes e prazerosas (e.g., 

consumo de drogas, destruir coisas) realizadas por estes indivíduos podem conduzi-los a 

lugares e a indivíduos perigosos. Além disso, aqueles que possuem níveis mais baixos de 

autocontrolo preferem utilizar a força físca na resuloção de conflitos e menos as habilidades 
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cognitivas (atividades físicas). Isto significa que num contexto físico um indivíduo, cuja 

preferência é a atividade física, poderá adotar uma postura mais defensiva ou atacar. Já 

alguém com maior autocontrolo, numa situação hostil poderá tentar acalmar ou fugir dessa 

situação. Depois, os indivíduos com níveis mais baixos de autocontrolo tendem a ser menos 

tolerantes à frustração (temperamento). Isto é, se um indivíduo rapidamente fica com raiva a 

uma determinada situação isso irá potenciar a ocorrência de comportamentos beligerantes. 

Essas mesmas condutas poderão resultar em ofensas ou na vitimação, “depende de quem 

ganhar a luta” (Schreck, 1999, p.636). Outro dos aspetos relacionados com a falta de 

tolerância à frustração é o facto de estes indivíduos poderem ser impacientes com dispositivos 

de segurança complexos e fazer com que deixem de utilizar ou utilizar de forma incorreta.  

Relativamente aos vários estudos que sustentam a teoria do autocontrolo na vitimação, 

um dos trabalhos mais importantes é a meta-análise de Pratt, Turanovic, Fox e Wright (2014). 

Nesta investigação, estes autores pretenderam conhecer os efeitos do autocontolo na 

vitimação a partir de 66 estudos realizados. Os resultados encontrados foram: o autocontrolo, 

apesar de modesto, é um preditor da vitimação. Além disso, verificaram um efeito mais 

significativo do autocontrolo nos tipos vitimação em que não existe qualquer tipo de contacto 

entre ofensor e a vítima (i.e., o cibercrime). Uma vez que a presente dissertação tem como 

objetivo estudar um tipo de cibercrime -furto de identidade online- pretendeu-se, então, fazer 

uma revisão direcionada apenas para os crimes praticados no contexto virtual.  

Embora haja alguns estudos que atualmente testam a relação do autocontrolo com a 

vitimação no ciberespaço, Bossler e Holt (2010) mencionam que, até 2010, demonstrava 

haver uma relação plausível entre estas duas variáveis. Mais concretamente, alguns estudos 

começavam a indicar que o baixo autocontrolo estava relacionado com a adoção de 

comportamentos desviantes praticados no contexto virtual tais como: fazer downloads e 

visualizar de conteúdos pornográficos (Buzzell & Middleton,2006 cit. Bossler & Holt, 2010), 

pirataria, como por exemplo, de filmes ( e.g., Higgins, Fell, & Wilson, 2007) ou de softwares 

(e.g., Higgins, 2005, 2006 cit. Bossler & Holt, 2010) e o hacking (Holt , Bossler & May, 

2011). Por conseguinte, estas investigações puderam indicar que o autocontrolo é um forte 

preditor da prática de crimes e comportamentos “análogos” no mundo virtual. Além disso, por 

se tratar de atividades que expõem os indivíduos ao risco de vitimação (e.g malware), assim, 

aqueles com níveis mais baixos de autocontrolo podem estar mais vulneráveis. Também, 

importa ainda referir que pelo facto daqueles com níveis mais baixos de autocontrolo serem 

mais impulsivos poderão não só adotar comportamentos criminais ou desviantes, mas também 
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outros comportamentos que levem à gratificação imediata. Vejamos de que forma o consumo 

impulsivo pode influenciar no risco de vitimação. 

 Como Baumeister (2002) aponta, os consumidores impulsivos quando realizam uma 

compra não fazem um planeamento antecipado, antes, estes indivíduos procedem a estas 

atividades pelo desejo súbito de comprar algo. Além disso, o autor acrescenta que este grupo 

não avalia cuidadosamente se a compra é de facto consistente aos objetivos a longo prazo. 

Consequentemente, os consumidores impulsivos para além de terem mais dificuldades em 

poupar dinheiro (Baumeister, 2002) estão mais suscetíveis a serem vítimas de esquemas 

fraudulentos (Holtfreter, Reisig & Pratt, 2008). 

No que respeita aos resultados encontrados sobre os efeitos do autocontrolo na 

vitimação, verifica-se que aqueles são mistos. Por exemplo, no estudo realizado por Ngo e 

Paternoster (2011), numa amostra de 295 estudantes unversitários, averiguou-se que o 

autocontrolo teve efeito num crime direcionado para o indivíduo (i.e., intimidação por um 

estranho e um “não estranho”). Por outro lado, nos cibercrimes em que o alvo é o computador 

(e.g., o vírus informático, phishing, pornografia indesejada, solicitações sexuais) o 

autocontrolo não teve qualquer efeito. Porém, na difamação, que também foi considerado um 

crime online direcionado para o indivíduo, não se observou qualquer efeito.  No estudo 

realizado por Bossler e Holt  (2010), os indivíduos com menos autocontrolo tiveram uma 

probabilidade maior de serem vítimas de intimidação online, de alguém obter a palavra-passe 

sem autorização e de alguém adicionar, alterar ou mudar a informação dos computadores dos 

respondentes. Como se pode verificar, parece haver uma consistência positiva entre o 

autocontrolo e a vitimação de intimidação online em ambos os estudos. Por outro lado,  os 

crimes em que o autocontrolo não teve qualquer efeito foram o malware e alguém ter obtido o 

número de cartão de crédito sem permissão e conhecimento prévio. Uma das possíveis 

explicações apontadas tanto para Bossler e Holt (2010) como para Ngo e Paternoster (2011) 

pode ter a ver com o facto de o autocontrolo não ter efeitos em determinados crimes online, 

sobretudo naqueles em que existe pouca ou nenhuma interação entre a vítima e o ofensor 

(e.g., o phishing ou o vírus informático).  

Schreck, Stewart & Fisher (2006) parecem sugerir que o baixo autocontrolo é um forte 

preditor de uma vitimação no futuro isto porque, para além dos indivíduos com menos 

autocontrolo avaliarem uma situação como menos perigosa, também têm mais probabilidades 

de não alterar os seus comportamentos (estilos de vida) posteriormente à vitimação. Assim 

sendo, a ideia de que uma vitimação prévia contribui para adotar comportamentos de 
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segurança de maneira a reduzir os níveis de medo (Box, Hale, & Andrews, 1988) pode não 

ser adequada a estes indivíduos. Com base no modelo de interpretação do risco de Ferraro 

(1995) isto é, de que o medo do crime e adoção de comportamentos são um produto da 

perceção do risco (Reisig, Pratt, & Holtfreter , 2009) estes resultados podem sugerir que 

aqueles com baixo autocontrolo tenham uma perceção do risco mais baixo.  

Higgins, Ricketts & Vegh (2008) tiveram como objetivo  relacionar o autocontrolo com 

a perceção de risco de vitimação e o medo da vitimação online numa amostra de 224 

estudantes universitários que utilizavam o Facebook. Através da reconceptualização do 

autocontrolo de Hirschi45 (2004 cit. Higgins, Ricketts e Vegh 2008)  e o modelo de 

interpretação do risco de Ferraro (1995) estes autores colocaram a seguinte hipótese: “aqueles 

que são capazes de identificar possíveis perigos (perceção do risco)  associados ao uso da 

rede social Facebook terão menos medo de serem vítimas” (p.224). Em primeiro lugar, 

Higgins, Ricketts e Vegh (2008) verificaram uma relação positiva entre a perceção do risco e 

o medo. Este resultado é consistente com a hipótese de que a perceção do risco influencia 

positivamente o medo do crime. Por sua vez, os mesmos autores constataram uma realção 

positiva entre o autocontrolo e a perceção do risco (r=.16). Isto é, aqueles que identificaram 

mais “coisas negativas”46 na partilha de informações no Facebook – um indicador de um 

maior autocontrolo- tinham uma perceção do risco maior. Já aqueles com um autocontrolo 

menor teriam uma perceção do risco inferior. Ou seja, quanto mais autocontrolo um indivíduo 

tem, mais probabilidades existem de o participante ou a participante encontrar mais 

problemas associados à publicação de informações no Facebook (Higgins, Ricketts & Vegh 

2008). Por último, verificou-se que a perceção do risco mediou a relação do autocontrolo com 

o medo da vitimação online. 

 Já num estudo conduzido por Reisig, Pratt e Holtfreter  (2009) a relação do 

autocontrolo com a perceção do risco de vitimação foi oposta. Constatou-se que os 

participantes (n=573) com baixo autocontrolo (mais impulsivos) tinham uma perceção do 

risco maior de serem vítimas de furto de cartão de crédito. Apesar desses resultados, os 

mesmos autores verificaram que os participantes com menos autocontrolo não restringiam os 

seus comportamentos de modo a reduzir exposição ao risco de vitimação. Por outras palavras, 

                                                      
45 De acordo com Hirschi (2004 cit. Higgins, Ricketts, & Vegh, 2008)” o autocontrolo não é analisado como um 

traço de personalidade nem uma predisposição para o crime mas antes a tendência de considerar os potenciais 

custos (i.e., inibições) de determinados atos. 
46 Higgins, Ricketts e Vegh (2008) colocaram uma lista de cinco “coisas más” que poderiam ocorrer se os 

participantes publicassem informação pessoal no Facebook para medir o autocontrolo. Quanto mais 

consequências negativas fossem identificadas mais autocontrolo era verificado. 
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estes resultados sugerem que os indivíduos com mais impulsividade, embora se avaliem como 

mais expostos ao risco de vitimação de furto na Internet por não serem capazes de restringir 

os seus comportamentos (i.e., não conseguir resistir ao desejo de fazer compras), tornam-se 

mais expostos ao risco (Reisig, Pratt, & Holtfreter , 2009).   

Em suma, podemos concluir, de acordo com a revisão teórica realizada, que a 

experiência de vitimação tem sido explicada essencialmente por teorias situacionais, como 

por exemplo a teoria das atividades de rotina de Cohen e Felson (1979) e pelas teorias que se 

focam nos fatores individuais (e.g., teoria geral do crime de Gottfredson e Hirschi (1990)) 

como potencias colaboradores no risco de vitimação. 

   

 

CAPÍTULO III- ESTUDO EMPÍRICO (METODOLOGIAS) 

 

3.1. Metodologia  

Nesta parte do estudo, indicar-se-á os objetivos gerais e específicos, assim como as 

respetivas hipóteses e ainda a metodologia adotada. Para além da consideração alusiva ao tipo 

de investigação deste estudo, referir-se-á como foi selecionada a amostra e de que forma os 

dados foram obtidos e analisados e, numa última fase, quais os resultados alcançados.  

 

3.1.1. Objetivos (gerais e específicos)  

Face ao enquadramento teórico exposto anteriormente, a presente dissertação tem, por 

um lado, como objetivo geral perceber a associação entre as variáveis individuais e 

contextuais (teoria das atividades de rotina) na vitimação de furto de identidade online. E por 

outro lado, perceber a associação entre as variáveis individuais e contextuais (exposição ao 

risco) no sentimento de insegurança – medo do furto de identidade online, perceção do risco 

de vitimação de furto de identidade online e adoção de comportamentos. Os objetivos 

específicos do presente estudo são os seguintes: 

a) Analisar os efeitos das variáveis individuais (e.g., sexo, idade e perceção do estatuto 

socioeconómico), contextuais - aplicando as medidas da teoria das atividades de rotina (i.e., 

exposição online, alvo adequado e guardiões) - e do autocontrolo na experiência de vitimação 

de furto de identidade online; 

b) Explorar a relação entre as variáveis do sentimento de insegurança (medo do furto de 

identidade online, a perceção do risco, e a adoção de comportamentos) as variáveis 
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sociodemográficas que têm sido estudadas na literatura sobre este tema: sexo, idade, perceção 

do estatuto socioeconómico; 

c)  Em terceiro lugar, analisar a relação entre as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança (medo do furto de identidade e o risco percebido) e a exposição ao risco; 

d) Estudar as relações entre as variáveis constituintes do sentimento de insegurança e a 

vitimação direta e indireta;  

e) Finalmente, analisar a relação entre as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança e o autocontrolo utilizando a Escala de Grasmick et al. (1993). 

 

3.1.2. Hipóteses  

 Uma vez enumerados os objetivos gerais e específicos do presente estudo, pretende-se 

testar as seguintes hipóteses: 

 

Vitimação de furto de identidade online  

 

H1: As variáveis sociodemográficas (sexo, idade e perceção do estatuto 

socioeconómico) influenciam na experiência de vitimação de furto de identidade online. 

H2: Aqueles que passam mais tempo na Internet têm um risco maior de serem vítimas 

de furto de identidade online. 

H3: Uma maior exposição a potenciais ofensores está associada a uma maior 

probabilidade de vitimação de furto de identidade online. 

H4: Aqueles que adotam mais comportamentos que podem facilitar a prepetaçao de 

furto de identidade online por parte de potnecias ofensores qapresentam níveis superiores de 

vitimação de furto de identidade online em comparação com indivíduos que adotem menos 

comportamentos. 

H5: A ausência de guardiões está associada a níveis mais elevados de vitimação de 

furto de identidade online. 

H6: Indivíduos com níveis mais baixos de autocontrolo têm uma maior possibilidade de 

sofrerem vitimações de furto de identidade online.   
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Sentimento de Insegurança 

 

H7: O sexo, a idade e a perceção do estatuto socioeconómico influenciam os níveis de 

medo do furto de identidade online, perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online e a adoção de comportamentos de segurança. 

H8: A exposição ao risco influencia os níveis de medo do furto de identidade online, de 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online e da adoção de comportamentos 

de segurança. 

H9: A vitimação (direta e indireta) de furto de identidade online influencia o medo do 

furto de identidade onine, a perceção do risco de vitimação de furto de identidade e a adoção 

de comportamentos de segurança. 

H10: Os níveis de autocontrolo correlacionam-se com o medo do furto de identidade 

online, perceção do risco de vitimação de furto de identidade online e adoção de 

comportamentos de segurança. 

 

3.2. Caracterização do Estudo  

No sentido de alcançar os objetivos da presente dissertação e averiguar as hipóteses 

anteriormente referidas, foi realizado um estudo quantitativo. Segundo a definição de 

Creswell (2009), estamos perante um estudo de natureza quantitativa quando se pretende 

testar teorias objetivas e estabelecer relações entre variáveis. Essas variáveis, por sua vez, 

podem ser medidas, principalmente, a partir de instrumentos que possibilitam a análise de 

dados e o uso de procedimentos estatísticos. Mais ainda, partindo do princípo que a forma 

como as variáveis trabalhadas pelo investigador define o tipo de estudo, então, podemos 

considerar esta investigação correlacional (ou não experimental). Isto é, o investigador 

limita-se a observar as variáveis não tendo qualquer tipo de controlo ou intervenção sobre as 

variáveis de estudo (Marôco, 2014). Além disso, podemos qualificar este estudo como 

descritivo, já que se pretende não só descrever as variáveis como também estabelecer relações 

(correlações) entre elas. Depois, podemos ainda caracterizar este estudo como explicativo, 

visto que se pretende – através da realização de regressões lineares – explicar a relação entre o 

sentimento de insegurança em função de um conjunto de variáveis que poderão ou não estar 

relacionadas. Note-se que a explicação para esta variável nunca é feita na sua plenitude.    
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3.3. Forma de constituição da amostra  

A amostra total deste estudo foi constituída por 832 indivíduos. Para tal, foi necessário 

enviar previamente um pedido de autorização à Reitoria da Universidade do Porto para que os 

estudantes, docentes e não docentes da mesma universidade pudessem responder a um 

questionário online. O motivo pela escolha desta população foi essencialmente pela maior 

facilidade e conveniência, já que seria enviado para o e-mail institucional dos indivíduos o 

questionário online. Além disso, optou-se por aplicar um questionário online, uma vez que se 

considerou uma maneira mais prática e célere tanto na distribuição do instrumento, como na 

própria recolha e na posterior análise. Ainda, tratando-se de um tema direcionado ao contexto 

virtual, considerou-se adequado utilizar um questionário online de modo a obtermos os dados.  

No que se refere ao método de constituição da amostra, podemos afirmar que não foi 

probabilística, já que não se tem preestabelecida a probabilidade de cada elemento ser 

selecionado. Além disso, tratou-se de uma amostragem por conveniência, dado que a seleção 

dos respondentes teve por base a sua vontade em responder ao questionário online. 

 

3.4. Instrumentos e variáveis de estudo  

Tal como já foi mencionado, na presente investigação foi construído um questionário 

online. Este foi estruturado por 5 grandes grupos: questões sociodemográficas, hábitos online, 

vitimação (direta e indireta), sentimento de insegurança e autocontrolo.  

 
 

Grupo I: Questões sociodemográficas  

No primeiro grupo estão incluídas as questões que permitem averiguar os dados 

sociodemográficos dos indivíduos, no sentido de caracterizar os participantes de acordo com 

o sexo, a idade, as habilitações literárias, a situação profissional, a profissão e a perceção do 

estatuto socioeconómico. Aqui, salientamos algumas das variáveis independentes - sexo, 

idade e a perceção do estatuto socioeconómico - a serem analisadas no presente estudo. Por 

outras palavras, são aquelas variáveis que poderão provocar um efeito na variável dependente, 

isto é, as variáveis constituintes do sentimento de insegurança (medo do furto de identidade 

online, perceção do risco de vitimação de furto de identidade online e adoção de 

comportamentos de segurança) e a vitimação de furto de identidade online. Também, importa 

destacar que a variável idade foi medida em anos e a perceção do estatuto socioeconómico em 

três grupos: baixo, médio e alto.   
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Grupo II: Hábitos online 

 

Tempo na Internet 

O segundo grupo pretende recolher as informações acerca dos hábitos online dos 

participantes. Relativamente à questão aberta, “em média quanto tempo, no total, passa por 

dia na Internet”, pretende-se, em primeiro lugar, analisar numa perspetiva descritiva, o 

tempo, em média, que os indivíduos da presente amostra passam na Internet. E, em segundo 

lugar, tem como objetivo observar se o tempo passado online influencia a experiência de 

vitimação de furto de identidade online mas, também, saber que relação há entre o tempo 

passado na Internet e as variáveis que constituem o sentimento de insegurança (i.e., medo do 

furto de identidade online, perceção do risco de vitimação de furto  de identidade online e 

adoção de comportamentos por razões de segurança).  

 

Tempo na Internet em quatro locais 

A segunda questão deste grupo contende, em concreto, qual o tempo médio que os 

indivíduos passam por dia na Internet em quatro locais: em casa, no local onde estudam ou 

trabalham, em locais públicos e em estabelecimentos comerciais. As opções de resposta para 

todos os locais são: 1 (menos de 1 hora)47, 2 (1 hora), 3 (2 horas), 4 (3 horas), 5 (4 horas) e 6 

(mais de 4 horas).  

 

Exposição a ofensores motivados  

Para a questão referente à exposição a ofensores motivados foram incluídas 10 

atividades a partir da escala utilizada por Reyns (2013). Aqui, perguntou-se aos participantes 

“com que frequência realiza as seguintes atividades na Internet?”. As atividades foram as 

seguintes: (1) uso do banco online ou gestão de finanças; (2) uso do e-mail ou mensagens 

instantâneas; (3) ver televisão ou ouvir rádio; (4) ler jornais ou websites de notícias; (5) 

participar em salas de chat ou outros fóruns; (6) ler ou escrever blogs; (7) fazer downloads de 

músicas, filmes, jogos ou podcasts; (8) utilização de redes sociais (Facebook, Myspace, 

LinkedIn, etc.); (9) suporte de trabalho ou estudo; (10) comprar bens ou serviços na Internet. 

As respostas podiam ir de 1 (Nunca) a 5 (Sempre)48. 

                                                      
47 Aqui pediu-se aos participantes que não respondessem caso não utilizassem este local para navegarem na 

Internet. Deste modo, menos de 1 hora não inclui 0 horas.  
48 Importa destacar que no estudo de Reyns (2013) as opções de resposta foram dicotómicas (0=Não e 1=Sim). 
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No entanto, foi necessário realizar uma análise fatorial49 com o objetivo de identificar 

quais as variáveis, a partir dos itens iniciais, estavam interrelacionadas de maneira a construir 

uma escala de medida para então procedermos à análise propriamente dita. Assim, 

apresentamos a escala final na tabela seguinte (1).  

 
Tabela 1 Escala final de exposição a ofensores motivados.  

Componentes Com que frequência realiza as seguintes atividades na Internet? 

Atividades financeiras 
Banco online ou gestão de finanças 

Comprar bens ou serviços online 

Lazer e trabalho 

 

E-mail ou mensagens instantâneas 

Redes sociais 

Trabalho ou estudo 

 

A análise desta variável não só permitirá perceber se há ou não uma associação na 

vitimação de furto de identidade online (variável dependente), assim como também saber qual 

a sua relação nas variáveis constituintes do sentimento de insegurança.   

 

Formas de pagamento online utilizadas  

Posteriormente, foi pedido aos participantes que indicassem qual a forma ou quais as 

formas de pagamento online que adotavam. Incluíam como métodos de pagamento online: o 

Paypal, o cartão de crédito, MBNet, o Paysafecard, o homebanking (transferência bancária) e 

outra.  

 

Alvo adequado  

O alvo adequado foi operacionalizado através de 7 itens que remtem à prática do furto 

de identidade online por parte do potencial ofensor. Com base em Ngo e Paternoster (2011) 

(itens 1 a 6) e Reyns (2015) (item 7) pergunta-se aos respondentes se nos últimos 12 meses: 

(1) comunicaram com desconhecidos online, (2) forneceram dados pessoais a alguém 

desconhecido, (3) abriram anexos desconhecidos dos e-mails que recebeu, (4) abriram algum 

link desconhecido dos e-mails que recebeu, (5) abriram algum ficheiro ou anexo recebido por 

mensagens instantâneas de alguém desconhecido, (6) clicaram em mensagens pop-up, ou (7) 

visitaram websites duvidosos. As opções de resposta são dicotómicas (0=Não e 1=Sim).  

                                                      
49 Na primeira análise fatorial de componentes principais foi necessária a remoção de cinco itens (3, 4, 5, 6 e 7), 

uma vez que apresentavam valores de KMO inferiores a 0.5 (Marôco, 2014). 
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Para esta variável recorre-se também à análise fatorial50. Vejamos então a escala final 

para o alvo adequado: 

 
Tabela 2 Escala final para o alvo adequado. 

Componentes Nos últimos 12 meses… 

  

Interação com desconhecidos 
Comunicou com desconhecidos online 

Forneceu os seus dados pessoais a alguém desconhecido 

Abrir links, anexos ou 

ficheiros 

 

Abriu anexos desconhecidos dos e-mails que recebeu 

Abriu algum link desconhecido dos e-mails que recebeu 

Abriu algum ficheiro ou anexo recebido por mensagens instantâneas de 

alguém desconhecido 

Clicar e visitar conteúdos de 

risco 

Clicou em mensagens pop-up 

Visitou websites duvidosos 

 

Tal como a exposição aos ofensores, esta variável também é utilizada para observar a 

sua associação na experiência de vitimação online.  

 
 

Guardiões  

Relativamente à terceira dimensão da teoria das atividades de rotina (o guardião capaz), 

foram observados 13 comportamentos (guardiões) que, na sua presença, tendem a reduzir os 

riscos de vitimação. Assim, estabelecemos como variável independente o guardião no sentido 

de explorar a sua associação face à experiência de vitimação de furto de identidade online 

(variável dependente).   

Os seguintes comportamentos têm por referência dois autores. Relativamente aos itens 1 

a 8, estes encontram-se no estudo empírico de Williams (2016). Quanto aos itens 9 a 13, 

utilizamos os comportamentos presentes no trabalho de Ngo e Paternoster (2011). Assim 

sendo, pergunta-se aos respondentes se “Por razões de segurança.”: (1) evita utilizar o banco 

online, (2) evita fazer compras online, (3) utiliza apenas um computador, (4) utiliza o filtro 

spam no e-mail, (5) altera as definições de segurança, (6) utiliza diferentes palavras-passe 

para diferentes sites, (7) evita abrir e-mails de pessoas que não conhece, (8) visita apenas 

websites fidedignos, (9) tem instalado e atualizado software antivírus, (10) tem instalado e 

atualizado software antispyware, (11) tem instalado e atualizado software ou hardware 

firewall, (12) participa em workshops destinados à educação pública sobre o cibercrime, ou 

                                                      
50 No que concerne à análise fatorial realizada para o alvo adequado, não houve necessidade de eliminar itens, 

visto que os valores de KMO encontrados foram superiores a 0.5. 
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(13) visita websites destinados à educação pública sobre o cibercrime. As opções de resposta 

são dicotómicas (0=Não e 1=Sim).    

Quanto à análise fatorial para o guardião e adoção de comportamentos por razões de 

segurança importa referir que foi necessário remover os itens 3 e 6. Deste modo, podemos 

observar na tabela seguinte (tabela 3) que a escala final compreende 11 itens.  

  
Tabela 3 Escala final para o guardião e adoção de comportamentos por razões de segurança.  

Componentes Por razões de segurança… 

  

Segurança financeira 
Evita utilizar o banco online 

Evita fazer compras online 

Proteção na Internet 
Utiliza o filtro de spam no e-mail 

Altera as definições de segurança 

Segurança na Internet 
Evita abrir e-mails de pessoas que não conhece  

Visita apenas web sites fidedignos 

Guardião tecnológico 

Tem instalado e atualizado software antivírus  

Tem instalado e atualizado software antispyware  

Tem instalado e atualizado software ou hardware firewall 

Informação 
Participa em workshops destinados à educação sobre o cibercrime  

Visita websites destinados à educação pública sobre o cibercrime 

 

 

 

Conhecimento informático 

Relativamente ao conhecimento informático perguntamos aos participantes “qual 

considera ser o seu nível de conhecimento informático?”. As opções de resposta 

compreendem 3 itens: básico, médio e avançado. Assim, níveis mais altos corresponderão a 

um guardião maior. Esta questão foi adaptada do estudo de Holt e Bossler (2013). 

 

Grupo III: Questões sobre vitimação  

Este grupo compreende as variáveis referentes à vitimação direta e indireta do furto de 

identidade, como também em relação à perceção de vitimação direta de um crime online nos 

últimos 12 meses.  

 

 

Vitimação direta de furto de identidade online  

A vitimação direta tem, na presente dissertação, o valor de variável dependente e 

independente. Isto é, no que concerne à vitimação direta de furto de identidade online, 
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enquanto variável dependente, serão observadas um conjunto de variáveis individuais (e.g., o 

autocontrolo) e contextuais (e.g., exposição a ofensores motivados, alvo adequado e o 

guardião) que poderão influenciar a experiência de vitimação. Por seu turno, com valor de 

variável independente, a experiência de vitimação pode provocar efeito no sentimento de 

insegurança (i.e., medo do furto de identidade online, a perceção do risco de vitimação de 

furto de identidade online e a adoção de comportamentos por razões de segurança). Deste 

modo, para medir a frequência da vitimação nos últimos 12 meses, pergunta-se “quantas 

vezes alguém se tinha apropriado, via Internet, dos dados pessoais e financeiros sem o 

consentimento e conhecimento prévio e utilizou-os de forma indevida, nos últimos 12 meses”. 

Para a vitimação ao longo da vida (vitimação cumulativa), questiona-se “quantas vezes 

alguém se tinha apropriado, via Internet, dos dados pessoais e financeiros sem o 

consentimento e conhecimento prévio e utilizou-os de forma indevida, ao longo da vida”. 

Para estas duas questões as opções de resposta iam de 0 a mais de 5 vezes.   

 

Vitimação indireta  

Por sua vez, a vitimação indireta (variável independente) é também analisada, no 

sentido de perceber se vai ou não influenciar as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança (variáveis dependentes). Assim sendo, a vitimação indireta de furto de identidade 

online foi operacionalizada da seguinte maneira: “conhece algum familiar, amigo ou 

conhecido, em que por via Internet, se apropriaram dos seus dados pessoais e financeiros e 

os utilizaram de forma indevida?”. A opção de resposta para esta pergunta é dicotómica 

(0=Não ou 1=Sim). 

 

Perceção de vitimação direta de um crime online 

Relativamente à pergunta sobre a perceção de ter sido vítima de um crime online, 

pergunta-se aos respondentes se pensavam ter sido vítimas de um crime online, nos últimos 

12 meses. As opções de resposta são “não” ou “sim”.  

 

Grupo IV: Questões específicas e gerais sobre o sentimento de insegurança  

Relativamente às questões apontadas neste grupo estão incluídas as variáveis alusivas à 

insegurança específica, mais precisamente o furto de identidade online. Adicionalmente, 

apresentar-se-á a operacionalização da insegurança geral em dois contextos: virtual e não 

virtual.  
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Sentimento de insegurança específico- furto de identidade online 

Neste ponto estão incluídas as restantes variáveis dependentes do estudo, isto é, as 

variáveis que poderão sofrer influência de uma variável independente. Para o medo do furto 

de identidade online (componente emocional do sentimento de insegurança), foi necessário, a 

partir de uma escala realizada por Hille, Walsh e Cleveland (2015), fazer uma adaptação para 

o presente trabalho. Isto é, por se tartar de uma escala extensa, optou-se por inserir três itens 

fundamentais para o medo do furto de identidade online. Relativamente ao primeiro item, este 

refere-se ao “furto” ou à obtenção dos dados pessoais e financeiros. Posteriormente, 

acrescenta-se a obtenção desses dados pessoais e financeiros com o propósito de obter ganhos 

económicos. E por último, as consequências do uso desses dados na reputação. Assim sendo, 

para o medo do furto de identidade online pergunta-se o seguinte: “Quanto medo tem de …”: 

(1) alguém furtar os seus dados pessoais e financeiros via online? (2) alguém utilizar os seus 

dados pessoais e financeiros online para obter ganhos financeiros? (3) alguém danificar a sua 

reputação com base na utilização ilegítima dos seus dados pessoais e financeiros online? As 

opções de resposta podiam ir de 1 (muito medo) a 4 (nenhum medo).  

Por sua vez, a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online51 (dimensão 

cognitiva do sentimento de insegurança), também variável dependente, é operacionalizada por 

um conjunto de três itens. Mais precisamente, pergunta-se aos participantes o seguinte: “quão 

provável acha …” (1) alguém “furtar” os seus dados pessoais e financeiros via online, nos 

próximos 12 meses? (2) alguém utilizar os seus dados pessoais e financeiros online para obter 

ganhos financeiros, nos próximos 12 meses? (3) alguém danificar a sua reputação com base 

na utilização ilegítima dos seus dados pessoais e financeiros online nos próximos 12 meses? 

As opções de resposta podiam ir de 1 (nada provável) a 5 (muito provável). 

Quanto à operacionalização da adoção dos comportamentos de segurança foram 

utilizados os mesmos itens que mediam o guardião apresentados no Grupo II (escala dos 

Guardiões).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
51 Embora a investigação de Hille, Walsh e Cleveland (2015) tenha medido o medo do furto de identidade 

online, o presente estudo, a partir da adaptação feita para a componente emocional, criou-se uma escala para a 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online.  
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Insegurança geral em contexto virtual e não virtual    

Nesta parte estão incluídas as variáveis referentes à insegurança geral em dois 

contextos. Por um lado, no contexto virtual (i.e., na Internet) e, por outro lado, no contexto 

não virtual.  

Relativamente ao contexto virtual utilizou-se e adaptou-se as medidas globais do medo 

do crime para medir a insegurança no uso da Internet por parte dos participantes em 

determinados locais, tais como em casa, no local onde estuda ou trabalha, locais públicos e 

estabelecimentos comerciais52. Assim sendo, questiona-se os participantes o seguinte:  

 

1. Quão seguro(a) se sente quando utiliza a Internet em casa? 

2. Quão seguro(a) se sente quando utiliza a Internet no local onde estuda/trabalha? 

3. Quão seguro(a) se sente quando utiliza a Internet em casa em locais públicos? 

4. Quão seguro(a) se sente quando utiliza a Internet em casa estabelecimentos 

comerciais? 

 

As respostas compreendiam uma escala de 1 (muito inseguro) a 5 (muito seguro).  

Quanto ao contexto não virtual ou tradicional foram utilizadas duas componentes do 

sentimento de insegurança, o medo do crime e a perceção do risco de vitimação. 

Relativamente ao medo do crime (dimensão emocional), é operacionalizado a partir de dois 

itens. São eles: 

   

1. Como se sente quando caminha sozinho(a) nas suas zonas de residência, depois 

do escurecer? 

2. Como é que se sente quando está sozinho(a) na sua casa, depois do escurecer?  

 

As opções de resposta também iam de 1 (muito inseguro) a 5 (muito seguro). Quanto à 

perceção do risco de vitimação, pede-se aos participantes que, numa escala de 1 (nada 

provável) a 5 (muito provável), indicassem a probabilidade de (1) “ ser vítima de roubo sem 

violência, durante os próximos 12 meses”, (2) “ser vítima de um roubo com violência, durante 

os próximos 12 meses” e (3) “ser vítima de um assalto na sua residência, durante os próximos 

12 meses”. 

                                                      
52 Nesta questão, pediu-se aos respondentes que respondessem apenas se utilizassem a Internet nesse local.    
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Embora as duas dimensões não estejam incluídas nas hipóteses do presente trabalho, 

considera-se relevante colocar no questionário, visto que a perceção do risco pode influenciar 

o medo do crime. E, depois, a análise destas variáveis podem ser úteis para saber se o medo 

do crime influencia ou não o medo do furto de identidade online.  

 

Grupo V: Questões sobre o Autocontrolo 

Neste grupo está incluído o autocontrolo (variável independente). Ou seja, esta variável 

não só permitirá perceber a sua influência na vitimação de furto de identidade online, como 

também compreender o seu efeito nas variáveis constituintes do sentimento de insegurança. 

Para a operacionalização do autocontrolo utilizou-se a Escala de Grasmick et al., 

(1993). De acordo com estes autores, esta escala é composta por 24 itens e cada quatro desses 

itens correspondem a uma dimensão do autocontrolo: a impulsividade, a preferência por 

tarefas simples, a procura do risco (risk-seeking), preferência por atividades físicas; o auto-

centrismo e o temperamento. Para tal, solicita-se os participantes deste questionário online 

que respondam numa escala de discordo totalmente (1) a concordo totalmente (5) a alguns dos 

seguintes itens alusivos a cada uma das dimensões do autocontrolo já referidas tais como:  

   

• Impulsividade – “Muitas vezes faço coisas no calor do momento sem parar para 

pensar”. 

• Tarefas simples – “Geralmente costumo evitar atividades que eu sei que serão 

difíceis”. 

• Procura do risco – “Por vezes corro riscos só pelo divertimento que dão”. 

• Preferência por atividades físicas – “Se eu puder escolher, preferia fazer atividades 

físicas do que atividades mentais”. 

• Auto-centrismo – “Eu tento primeiro pensar em mim, mesmo se isso tornar as coisas 

mais difíceis para os outros”. 

• Temperamento – “"Perco a cabeça" com muita facilidade”. 
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3.5. Procedimentos de recolha dos dados  

Antes de se proceder à realização oficial do questionário, foi necessário, numa primeira 

fase, a aplicação de um pré-teste online no Google Forms. Para a divulgação deste pré-teste e 

obtenção dos dados foi utilizada uma rede social que, não só possibilitou o envio e o 

recebimento das respostas de maneira célere, mas também prática. Além disso, a aplicação 

deste pré-teste foi fundamental, pois, possibilitou que os respondentes não só pudessem dar 

feedback relativamente às questões, isto é, perceber se as questões estão ou não estão dúbias, 

mas também saber, em média, quanto tempo foi necessário para completarem o questionário.  

Após a realização do pré-teste e a autorização prévia da Reitoria da Universidade do 

Porto, o questionário foi enviado por e-mail a todos os estudantes, docentes e não docentes 

desta instituição, tendo este ficado online durante 15 dias. A forma como foi preenchido o 

questionário foi via online, mais precisamente pelo Google Forms. Mais ainda, informou-se 

os participantes, antes de responderem, que este era anónimo e confidencial. Após o período 

limite do preenchimento do respetivo questionário, estes foram enviados para o software IBM 

SPSS® 24 para, então, se realizar o tratamento dos resultados. 

 

3.6. Procedimentos de análise estatística: descritiva e inferencial  

Neste ponto da dissertação serão elencados o conjunto de procedimentos estatísticos 

realizados para a posterior análise dos dados. Para tal, dividir-se-á esta secção em duas partes: 

1) Análise estatística descritiva e 2) Análise estatística inferencial.  

Para a análise da estatística descritiva, foram utilizadas algumas medidas de tendência 

central e medidas de dispersão. No caso das variáveis quantitativas, como por exemplo, a 

idade53, o tempo passado por dia na Internet, o medo do furto de identidade online e o 

autocontrolo utilizaram-se medidas como a média amostral (X) e o desvio padrão (S.D) para 

verificar a dispersão face ao valor médio. Quanto às variáveis qualitativas, tais como o sexo, 

perceção do estatuto socioeconómico, conhecimento informático, a vitimação de furto de 

identidade online, entre outras, usou-se, essencialmente, as percentagens.  

Para se saber quais os testes estatísticos mais apropriados para comparar o sexo 

masculino e feminino com as restantes variáveis utilizou-se somente os testes paramétricos. 

Isto é, para se proceder aos testes paramétricos é necessário que a distribuição amostral siga 

uma distribuição normal. Por conseguinte, aplicou-se o princípio do teorema do limite 

central, pois, segundo Marôco (2014, p. 46), assume-se que para amostras de dimensão 

                                                      
53 Note-se que para a variável idade, quando analisada com as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança, foi dicotomizada a partir da média amostral.   
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superior a 25-30 (i.e., amostras de dimensão razoável) a distribuição da média amostral é 

satisfatoriamente aproximada à distribuição normal. Assim, utilizou-se este teorema para 

justificar a utilização dos testes paramétricos (e.g., o teste t e o teste de ANOVA). 

Relativamente ao teste de ANOVA, este será utilizado apenas quando for necessário comparar 

a média com mais de dois grupos independentes. Quanto ao teste Post-hoc utilizado, para 

verificar as diferenças entre as variáveis, foi o teste de Tukey HSD. No que concerne à análise 

das variáveis categóricas, para testar se dois ou mais grupos independentes diferem 

relativamente a uma determinada característica, isto é, se a frequência com que os elementos 

da amostra se repartem pelas classes de uma variável qualitativa é ou não aleatória, utilizou-se 

o teste do Qui-quadrado (X²). Para isso, foi necessário efetuar as respetivas tabelas de 

frequências absolutas ou, então designadas tabelas de contingências. 

Além disso, foi necessário proceder-se à análise fatorial para algumas variáveis (por 

exemplo, para a exposição a ofensores motivados), pois, este método permite encontrar e 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis interrelacionadas (i.e., partilham de uma 

característica comum não observável) para posteriormente construir uma escala de medida 

para fatores. Ou seja, esta técnica exploratória de dados irá permitir que se encontrem as 

variáveis que partilham de um fator comum latente. Para tal, atendeu-se o método de rotação 

varimax com Normalização de Kaiser, para serem válidas as componentes a partir dos itens da 

estrutura inicial. Posteriromente, utilizou-se o alfa (α) de Cronbach enquanto medida da 

consistência interna para um conjunto de itens que dão origem às escalas (e.g, escala do medo 

do furto de identidade online e a escala do autocontrolo).  

Na análise da estatística inferencial, para se proceder à correlação entre variáveis, foi 

utilizada uma medida de associação – designadamente o coeficiente de correlação de Pearson 

– que teve por objetivo quantificar a intensidade e a direção da associação entre variáveis. 

Mais ainda, as correlações foram no seu todo bivariadas, visto que se analisou a relação entre 

duas variáveis. Como já foi referido, optou-se pelo coeficiente de correlação de Pearson, já 

que se trata de uma medida de associação paramétrica e, é efetuado quando se pretende medir 

a intensidade e a direção da associação de tipo linear entre duas variáveis quantitativas.  

No caso das correlações entre variáveis categóricas (e.g., o sexo e a vitimação) e as 

variáveis quantitativas, a medida mais adequada é a correlação Point-Biserial. Contudo, como 

o SPSS® não contempla esta medida, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, pois 

partilha a fórmula matemática do coeficiente de correlação citado anteriormente. 
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Note-se que esta medida de associação (coeficiente de correlação de Pearson) varia 

entre -1≤ R ≤+1. Ou seja, se o coeficiente de correlação (r) for menor que 0 significa que as 

variáveis variam no sentido oposto (correlação negativa). Por outro lado, se coeficiente de 

correlação (r) for maior do que 0, então, as variáveis variam no mesmo sentido (correlação 

positiva) (Marôco, 2014). Embora não haja um parâmetro preciso na definição dos valores 

referentes à intensidade da associação entre variáveis, atendeu-se ao contributo de Cohen, que 

as correlações são: (i) fracas quando tiverem um valor entre -0.3 e 0 e entre 0 e 0.3; (ii) 

moderadas quando tiverem um valor entre -0.5 e -0.3 e entre 0.3 e 0.5 e (iii) elevadas quando 

tiverem um valor entre -1 e -0.5 e entre 0.5 e 1. Para verificarmos se a correlação entre as 

duas variáveis alcançava o significado estatístico, considerou-se o p-value resultante. Assim 

sendo, consideramos uma correlação estatisticamente significativa quando o valor de p fosse 

inferior a 0.05. Aqui, importa ainda mencionar que apenas se atentou as correlações a partir 

de 0.1. 

Numa fase final entendeu-se pertinente realizar regressões no sentido de analisar as 

variáveis independentes estudadas que melhor explicam o medo do furto de identidade online 

e a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online (variáveis dependentes). 

Assim sendo, serão utilizadas para o medo do furto de identidade online e perceção do risco 

de vitimação de furto de identidade online as regressões lineares. No que concerne à estrutura, 

foi necessário criar cinco modelos. Em primeiro lugar, realizou-se um modelo onde incluía 

somente as variáveis sociodemográficas. Posteriormente, criou-se um modelo para a variáveis 

alusivas à exposição ao risco. Em terceiro lugar, fez-se um modelo onde foram incluídas as 

variáveis sobre a vitimação. Depois, fez-se um modelo onde continha o conhecimento 

informático. Seguidamente, um quinto modelo com o autocontrolo. Relativamente ao último 

modelo, selecionou-se as variáveis que nos modelos anteriores obtiveram significado 

estatístico na predição do medo do furto de identidade online e na perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online. No que concerne à análise dos modelos, 

considerou-se dois parâmetros principais para o modelo de regressão linear: os valores do r (r, 

r2 e r2 ajustado) e o valor de β.  
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CAPÍTULO IV- RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

4.1. Caracterização da amostra segundo os dados sociodemográficos: sexo, idade, 

habilitações literárias, situação profissional e perceção do estatuto socioeconómico 

A tabela 4 refere-se às características dos participantes do estudo, mais concretamente 

as percentagens que concernem às habilitações literárias, situação profissional, perceção do 

estatuto socioeconómico e médias e desvios padrões da idade. A nossa amostra é constituída 

por 832 indivíduos, sendo que 33.9% são do sexo masculino e 66.1% do sexo feminino.  

 

Tabela 4 Características sociodemográficas (sexo, idade, habilitações literárias, situação profissional atual e perceção do 

estatuto socioeconómico) dos participantes da amostra (n=832; sexo masculino: 33.9%; sexo feminino 66.1%). 

Variáveis Amostra total Sexo masculino Sexo feminino p 

 832 282 550  

Habilitações literárias n % n % n %  

Até ao 4º ano 3 0.4 0 0.0 3 0.5 

.001 

Até ao 9º ano 1 0.1 0 0.0 1 0.2 

Até ao 12º ano 326 39.2 83 29.4 243 44.2 

Licenciatura 269 32.3 106 37.6 163 29.6 

Pós-graduação, mestrado ou doutoramento 232 27.9 93 33.0 139 25.3 

Outra54 1 0.1 0 0.0 1 0.2 

Total 832 100% 282 100% 550 100%  

Situação profissional atual n % n % n %  

Empregado por conta de outrem 192 23.1 69 24.5 123 22.4 

.668 

Empregado por conta própria 15 1.8 7 2.5 8 1.5 

Estudante universitário 555 66.7 181 64.2 374 68.0 

Estudante-trabalhador 50 6.0 20 7.1 30 5.5 

Reformado/pensionista 2 0.2 1 0.4 1 0.2 

Desempregado 8 1.0 2 0.7 6 1.1 

Outra 10 1.2 2 0.7 8 1.5 

Total 832 100% 282 100% 550 100%  

Perceção do ESE1 n % n % n %  

Baixo 111 13.3 32 11.3 79 14.4 

.156 Médio 674 81.0 229 81.2 445 80.9 

Alto 47 5.6 21 7.4 26 4.7 

Total 832 100% 282 100% 550 100%  

 831 282 549  

Idade [X±S.D] 27.20±11.24 28.24±11.87 26.67±10.87 .056 
1 ESE significa estatuto socioeconómico.  

 

 

 

                                                      
54 A resposta dada pelo/a participante foi curso técnico. 
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No que diz respeito às habilitações literárias, verificamos que 39.2% dos indivíduos tem 

o 12º ano completo, 32.3% a licenciatura, enquanto 27.9% dos participantes tem 

pós-graduação, mestrado ou doutoramento. Com percentagens menores, 0.4% dos indivíduos 

concluíram o 4º ano, 0.1% tem o 9 º ano completo e, por último, 0.1% tem outra habilitação 

literária (curso técnico). Relativamente a esta variável em função do sexo, verificamos 

diferenças estatisticamente significativas (p=.001). 

No que concerne à situação profissional atual, a maioria dos respondentes afirma ser 

estudante universitário (66.6%), ser empregado por conta de outrem corresponde a 23.1% e 

ser estudante-trabalhador 6.0%. Por sua vez, os trabalhadores por conta própria representam 

1.8%, outra situação profissional 1.2% e desempregados 1.0%. De referir ainda que 0.2% dos 

indivíduos são reformados/pensionistas. Não se observam diferenças estatisticamente 

significativas entre homens e mulheres (p-value=.668). 

Relativamente à perceção do estatuto socioeconómico, a maioria dos respondentes 

perceciona ser de um estatuto socioeconómico médio (81.0%), seguido do estatuto 

socioeconómico baixo (13.3%) e do estatuto socioecónomico alto (5.6%). Novamente, não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres, dado o p-value 

encontrado ser superior a 0.05 (p=.156). 

Quanto à variável idade, constatamos que o valor mínimo na amostra é de 17 anos e a 

idade máxima corresponde a 84 anos. A média de idades é de 27.20 anos, com um desvio 

padrão de 11.24 anos. Relativamente à média de idades em cada um dos sexos verificamos 

uma média superior nos indivíduos do sexo masculino (X=28.24) em relação aos indivíduos 

do sexo feminino (X=26.67). Dado que o p-value é .056 constatamos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas em relação à idade entre homens e mulheres. No 

entanto, o valor de p aqui verificado encontra-se próximo do valor de significância.   

 

4.2.Vitimação de furto de identidade online55 

 

4.2.1. Vitimação direta e indireta em função das variáveis sociodemográficas: sexo, 

idade, perceção do estatuto socioeconómico e situação profissional 

 A tabela a seguir apresentada (5) diz respeito à vitimação cumulativa do furto de 

identidade online e vitimação indireta do furto de identidade online. Como iremos observar de 

seguida, os dois padrões de vitimação serão analisados em função de quatro características 

                                                      
55 Nas tabelas optou-se por utilizar FIO em detrimento do furto de identidade online por razões de formatação.   
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sociodemográficas: o sexo, a situação profissional, a perceção do estatuto socioeconómico e a 

idade. 

 

 Tabela 5 Vitimação de furto de identidade online ao longo da vida e vitimação indireta em função do sexo, situação 

profissional, perceção do estatuto socioeconómico e idade. 

 

1 NV significa não foi vítima, enquanto V significa vítima direta ao longo da vida como também vítima indireta de furto de 

identidade online. 2 Os p-values aqui apresentados resultam do teste X2. 3 No grupo dos trabalhadores foram incluídos os 

trabalhadores por conta própria e os trabalhadores por conta de outrem. 4 Os p-values referidos nesta linha resultam do teste t. 

 

No que toca à vitimação cumulativa, isto é, se ao longo da vida foi vítima de furto de 

identidade online, constatamos que 163 (19.6%) participantes reportam ter sido vítima de 

furto de identidade online pelo menos uma vez na vida. Já na vitimação indireta 314 (37.7%) 

respondentes afirmam conhecer alguém próximo, como por exemplo, um familiar ou amigo 

que já tivesse sido vítima de furto de identidade online.   

Relativamente à vitimação (direta e indireta) de furto de identidade online e a idade, 

verificamos que na vitimação cumulativa o p-value esteve próximo da zona de rejeição 

(p-value=0.064) (X=26.84 nas não vítimas e X=28.66 nas vítimas). Por sua vez, na vitimação 

indireta verificou-se efetivamente uma diferença estatisticamente significativa para a idade, 

Variáveis Vitimação cumulativa de FIO  Vitimação indireta de FIO   

 NV1 V p NV V p2  

Amostra 80.4% 19.6%  62.3% 37.7%   

Sexo        

Masculino  

Feminino 

34.7% 

65.3% 

30.7% 

69.3% 
.333 

34.9% 

65.1% 

32.2% 

67.8% 
.412  

Situação profissional        

Trabalhador3 

Estudante 

Estudante-trabalhador 

24.7% 

68.8% 

6.6% 

28.9% 

66.7% 

4.4% 

.370 

23.6% 

70.3% 

6.1% 

28.6% 

65.1% 

6.3% 

.272  

Perceção do ESE 
       

Baixo 

Médio 

Alto 

13.5% 

81.2% 

5.4% 

12.9% 

80.4% 

6.7% 

.788 

12.9% 

82.2% 

4.8% 

14% 

79% 

7% 

.355  

 NV1 V p4 NV V p  

Idade [X±S.D] 26.84±10.86 28.66±12.59 .064 26.57±10.71 28.24±12.00 .039  
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sendo que as médias das idades foram superiores nas vítimas (X=28.24) em comparação às 

não vítimas (X=26.57) (p-value=.039).  

No que concerne às restantes variáveis sociodemográficas, não verificamos diferenças 

estatisticamente significativas, visto que os p-values encontrados, tanto para a vitimação ao 

longo da vida de furto de identidade online como para a vitimação indireta são superiores a 

0.05. 

 

4.2.1.1. Perceção da vitimação de um crime online nos últimos 12 meses em função das 

variáveis sociodemográficas: sexo, idade, perceção do estatuto socioeconómico e situação 

profissional 

Na tabela seguinte (6) estão representados os resultados sobre a perceção de vitimação 

de um crime online nos últimos 12 meses por parte da amostra. Além disso, adicionaram-se as 

variáveis sociodemográficas para verificar se existem diferenças estaticamente significativas. 

Como se pode verificar a seguir, apenas a idade apresenta diferenças estatisticamente 

significativas, dado o p-value inferior a 0.05 (p=.003). Nos resultados propriamente ditos, 

constatamos médias de idades superiores nos participantes que pensam ter sido vítimas de um 

crime online (X=31.65) em relação aos que não pensam ter sido vítimas (X=26.90). 

 

  
Tabela 6 Perceção da vitimação de um crime online nos últimos 12 meses em função do sexo, situação 

profissional, perceção do estatuto socioeconómico e idade. 

Variáveis Pensa ser vítima de crime online  

 NV V p 

Amostra 93.8% 6.3%  

Sexo    

Masculino 

Feminino 

33.5% 

66.5% 

40.4% 

59.6% 
.307 

Situação profissional    

Trabalhador 

Estudante 

Estudante-trabalhador 

24.9% 

69.2% 

5.9% 

34.7% 

55.1% 

10.2% 

.108 

Perceção do ESE    

Baixo 

Médio 

Alto 

13.5% 

80.9% 

5.6% 

11.5% 

82.7% 

5.8% 

.925 

 NV V p 

Idade [X±S.D] 26.90±10.95 31.65±14.33 .003 
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4.2.2. Tempo em média na Internet e vitimação de furto de identidade online  

A seguinte tabela (7) refere-se às médias da vitimação de furto de identidade em função 

do tempo passado online. Antes de se proceder à análise propriamente dita, importa 

mencionar que os participantes passam no mínimo 15 minutos e no máximo 24 horas na 

Internet, havendo uma média de 5.31 horas com um desvio padrão de 3.27. Para análise das 

comparações entre estas duas variáveis recorremos ao teste t.    

 

Tabela 7 Médias e desvios padrões respeitantes à vitimação de furto de identidade online ao longo da 

vida em função do tempo passado online.  

 

 

 

 

 

 

Assim, através dos valores médios apresentados na tabela 7, verificamos uma média 

superior nos indivíduos que respondem ter sido vítimas de furto de identidade online ao longo 

da vida (X=5.57) em relação aos participantes que não foram vítimas (X=5.25), todavia, não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas, dado o p-value ser superior a 0.05 

(p-value=.258).  

 

4.2.3. Utilização da Internet em quatro locais e a vitimação de furto de identidade 

online 

Aqui, estão apresentados os resultados alusivos à proporção de indivíduos que reportam 

ter sido vítima de furto de identidade online em função do acesso, por parte destes, à Internet 

em quatro locais (casa, local de estudo ou trabalho, locais públicos e estabelecimentos 

comerciais).  

Tabela 8 Prevalência da vitimação de furto de identidade online em função do acesso à Internet em quatro locais. 

  Amostra NV V p 

Casa 
Sim 98.8% 98.7% 99.4% 

.696 
Não 1.2% 1.3% 0.6% 

Local estudo/trabalho 
Sim 96.8% 97% 95.7% 

.457 
Não 3.2% 3.0% 4.3% 

Locais públicos 
Sim 76.8% 76.2% 79.1% 

.470 
Não 23.3% 23.8% 20.9% 

Estabelecimentos comerciais 
Sim 62.3% 62.6% 60.7% 

.653 
Não 37.7% 37.4% 39.3% 

 

 Amostra NV V  

 n X±S.D N X±S.D n X±S.D p 

Tempo na Internet 825 5.31±3.27 662 5.25±3.21 163 5.57±3.49 .258 
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Como podemos observar na tabela 8, o local onde existe uma maior percentagem de 

respondentes que afirma utilizar Internet é em casa (98.8%). Por outro lado, com a menor 

percentagem, 62.3% dos participantes reporta aceder à Internet nos estabelecimentos. 

Relativamente aos resultados, averigua-se que a vitimação de furto de identidade online 

é independente ao local em que se utiliza a Internet.   

 

4.2.4. Exposição a ofensores motivados e vitimação de furto de identidade online 

Relativamente à exposição a ofensores motivados a tabela 9 aponta, na primeira coluna, 

as médias referentes à frequência com que os indivíduos realizam certas atividades. Já na 

coluna seguinte, comparam-se os comportamentos que medem a exposição aos ofensores 

motivados em função da vitimação de furto de identidade online (não vitimação e vitimação). 

 
Tabela 9 Médias e desvios padrões em relação à vitimação de furto de identidade online ao longo da vida em função da 

exposição a ofensores motivados. O p-value resulta do teste t.  

Exposição a ofensores motivados1 Amostra NV V  

  (X±S.D) (X±S.D) (X±S.D) p 

Atividades financeiras 
Banco online ou gestão de finanças 

Compras de bens ou serviços online 

 

2.42±1.06 

 

 

2.38±1.05 

 

 

2.55±1.11 

 

 

.077 

 

Lazer e trabalho 

E-mail ou mensagens instantâneas 

Redes sociais 

Trabalho ou estudo 

 

4.12±.67 

 

4.12±.67 4.17±.70 .450 

 
 1 Os valores relativos à exposição a ofensores motivados vão de 1 (nunca) a 5 (sempre).  

 

 

Como se pode observar a partir da tabela anterior (9), nenhum dos comportamentos 

apresentados apresentam diferenças estatisticamente significativas, já que os p-values obtidos 

são todos superiores a 0.05. Porém, importa destacar os comportamentos compreendidos nas 

atividades financeiras, visto que o p-value obtido encontra-se próximo da zona de rejeição 

(p=.077). 

 
 

4.2.5. Método de pagamento online e vitimação de furto de identidade online 

No gráfico seguinte (figura 4) estão representados os valores percentuais relativos à 

vitimação de furto de identidade online (não vitímas e vitímas) em função do método de 

pagamento online adotado.   
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Figura 4 Gráfico que representa a proporção de indivíduos que foi vítima e não vítima de furto de 

identidade online ao longo da vida em função do método de pagamento online adotado. 

 
 

Neste gráfico observamos, desde logo, que os utilizadores de cartão de crédito, para 

efeitos de compras online, apresentam uma percentagem superior de vitimação (44.2%) 

quando comparados com os restantes métodos. Além disso, analisando esta forma de 

pagamento e comparar entre as vítimas e não vítimas também observamos uma percentagem 

muito maior nas vítimas que utilizam este método de pagamento online (44.2%) em relação às 

que não foram vítimas e que utilizam (32.3%).  

Já com a menor percentagem de vitimação encontraram-se os utilizadores do 

Paysafecard. Todavia, importa referir que existe uma percentagem bastante maior nas vítimas 

(6.7%) em comparação às não vítimas (2.5%) deste método de pagamento online.   

Na tabela seguinte (10) estão representados, com mais detalhe, os resultados sobre a 

vitimação cumulativa de furto de identidade online dos participantes em função de cinco 

formas de pagamento online. 
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Tabela 10 Prevalência da vitimação de furto de identidade online ao longo da vida em função da adoção dos seguintes 

métodos de pagamento online.   

Variáveis  Amostra NV V p 

Paypal 
Sim 28.4% 28% 30.1% 

.592 
Não 71.6% 72% 69.9% 

Cartão de crédito 
Sim 34.6% 32.3% 44.2% 

.004 
Não 65.4% 67.7% 55.8% 

MBNet 
Sim 32.9% 32.4% 35% 

.537 
Não 67.1% 67.6% 65.0% 

Paysafecard 
Sim 3.4% 2.5% 6.7% 

.008 
Não 96.6% 97.5% 93.3% 

Homebanking 
Sim 25.1% 23.9% 30.1% 

.105 
Não 74.9% 76.1% 69.9% 

 
 

No que concerne aos resultados com diferenças estatisticamente significativas, 

verificamos p-values inferiores a 0.05 no método de pagamento online referente ao cartão de 

crédito e ao Paysafecard. Quanto ao primeiro método, constatamos que 44.2% dos indivíduos 

vítimas de furto de identidade online ao longo da vida reportam utilizar o cartão de crédito 

como forma de pagamento online. Além disso, esta percentagem é bastante superior quando 

comparada com as não vítimas que afirmam utilizar este método de pagamento online 

(32.3%). Assim, dado o p-value resultante do teste X2 ser inferior a 0.05 (p=.004) assumimos 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre a utilização do cartão de crédito 

como forma de pagamento online e a vitimação de furto de identidade online.  

Quanto ao segundo método de pagamento online (Paysafecard), observa-se uma 

percentagem superior nos indivíduos que foram vítimas de furto de identidade online e 

afirmaram utilizar o Paysafecard (6.7%) em comparação aos participantes que não foram 

vítimas de furto de identidade online e utilizam o este método de pagamento online (2.5%). 

Deste modo, assumimos que existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

realização de pagamentos online pelo Paysafecard e a vitimação de furto de identidade online 

(p-value=.008).  

 

4.2.6. Alvo adequado e vitimação de furto de identidade online 

No que diz respeito ao alvo adequado, a tabela apresentada em seguida (tabela 11) 

descreve, na primeira coluna, se os participantes adotam ou não os comportamentos 

compreendidos nas três componentes. Além disso, na mesma tabela compara-se a vitimação 

de furto de identidade online em função da adoção ou não dos comportamentos que medem o 

alvo adequado. 
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Tabela 11 Prevalência da vitimação em função dos seguintes comportamentos (alvo adequado). 

Alvo adequado  Amostra NV V p 

Interação com 

desconhecidos 

Comunicou com desconhecidos online 

Forneceu os seus dados pessoais a 

alguém desconhecido 

Sim 36.3% 35.4% 39.9% 
.289 

Não 63.7% 64.6% 60.1% 

Abrir links, anexos ou 

ficheiros 

Abriu anexos desconhecidos dos e-mails 

que recebeu 

Abriu algum link desconhecido dos 

e-mails que recebeu 

Abriu algum ficheiro ou anexo recebido 

por MI1 de desconhecidos 

Sim 15.4% 14.2% 20.2% 

.055 

Não 84.6% 85.8% 79.8% 

Clicar e visitar 

conteúdos de risco 

Clicou em mensagens pop-up 

Visitou websites duvidosos 

Sim 40.3% 38.1% 49.1% 
.010 

Não 59.7% 61.9% 50.9% 
1 MI significa mensagens instantâneas.  

 

Como se pode observar a partir da tabela 11, apenas os comportamentos respeitantes à 

componente “clicar e visitar conteúdos de risco” apresentam um p-value inferior a 0.05 

(p=.010). Aqui, constatamos que 49.1% dos participantes que reportam realizar pelo menos 

um dos comportamentos desta compomente foi vítima de furto de identidade online. Por sua 

vez, a proporção de indivíduos que afirma adotar pelo menos um dos comportamentos da 

componente “clicar e visitar conteúdos de risco” e não foi vitíma de furto de identidade 

online é bastante inferior (38.1%). Já nas restantes componentes não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas. Contudo, importa referir que na dimensão respeitante à 

“abertura de links, anexos ou ficheiros” o p-value está na fronteira do significado estatístico 

(p-value=.055). 

  

4.2.7. Guardiões e vitimação de furto de identidade online 

Na tabela 12 estão apresentados os resultados referentes à adoção ou não adoção de 

vários comportamentos (i.e., presença ou ausência de um guardião) em relação à amostra 

global. Posteriormente, será testada a associação entre a adoção destes comportamentos e a 

vitimação de furto de identidade online.   
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Tabela 12 Prevalência da vitimação de furto de identidade online ao longo da vida em função dos guardiões. O p-value aqui 

apontado resulta do teste X2. 

Guardiões  

Por razões de segurança… 
Amostra NV V p 

Segurança 

financeira 

Evita utilizar o banco online 

Evita fazer compras online 

Sim 
49.5% 

44.7% 

50.1% 

45.6% 

47.2% 

41.1% .518 

.302 
Não 

50.5% 

55.3% 

49.9% 

54.4% 

52.8% 

58.9% 

Proteção na 

Internet 

Utiliza o filtro de spam no e-mail 

Altera as definições de segurança 

Sim 
84.1% 

71.3% 

83.4% 

71.2% 

87.1% 

71.8% .245 

.874 
Não 

15.9% 

28.7% 

16.6% 

28.8% 

12.9% 

28.2% 

Segurança na 

Internet 

Evita abrir e-mails de pessoas que não 

conhece 

Visita apenas web sites fidedignos 

Sim 
87% 

59.9% 

87.6% 

60.2% 

84.7% 

58.3% .318 

.648 
Não 

13% 

40.1% 

12.4% 

39.8% 

15.3% 

41.7% 

Guardião 

tecnológico 

Tem instalado e atualizado software 

antivírus 

Tem instalado e atualizado software 

antispyware 

Tem instalado e atualizado software ou 

hardware firewall 

Sim 

89.2% 

69.5% 

81.7% 

89.8% 

68.6% 

82.2% 

86.5% 

73% 

79.8% 
.219 

.274 

.467 
Não 

10.8% 

30.5% 

18.3% 

10.2% 

31.4% 

17.8% 

13.5% 

27% 

20.2% 

Informação 

Participa em workshops destinados à 

educação sobre o cibercrime 

Visita websites destinados à educação pública 

sobre o cibercrime 

Sim 
2.9% 

8.9% 

2.4% 

8.7% 

4.9% 

9.8% .085 

.645 
Não 

97.1% 

91.1% 

97.6% 

91.3% 

95.1% 

91.1% 

 
 

Como se pode observar, nenhum dos comportamentos enunciados anteriormente (tabela 

12) apresentou diferenças estatisticamente significativas, visto que os p-values encontrados 

foram todos superiores a 0.05. No entanto, destacamos a participação em workshops 

destinados à educação sobre o cibercrime, já que se o seu nível de significância se encontra 

perto da fronteira do significado estatítico (p-value=.085).  

 
 

4.2.7.1. Conhecimento informático e vitimação de furto de identidade online  

Na seguinte tabela (13) estão representados os resultados acerca da vitimação de furto 

de identidade online ao longo da vida em função do conhecimento informático. 

 

 
Tabela 13 Prevalência da vitimação de furto de identidade online ao longo da vida em função do 

conhecimento informático. O p-value aqui referido resulta do teste X2. 

 Amostra Vitimação cumulativa de FIO p 

  NV V  

Básico  26.6% 26.9% 25.2% 

.880 Médio  54.8% 54.4% 56.4% 

Avançado 18.6% 18.7% 18.4% 
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Aqui (tabela 13), não encontramos uma associação estatisticamente significativa entre o 

conhecimento informático e a experiência de vitimação de furto de identidade online, pois, o 

p-value obtido é superior a 0.05 (p=.880). Assim sendo, a vitimação de furto de identidade 

online é independente ao conheciemento informático.  

 

4.2.8. Autocontrolo e vitimação de furto de identidade online 

No que concerne à variável do autocontrolo, a tabela 14 apresenta os resultados 

relativamente às médias da vitimação de furto de identidade online ao longo da vida, 

vitimação indireta de furto de identidade online e perceção de vitimação de um crime online 

nos últimos 12 meses em função do autocontrolo. 

 
Tabela 14 Médias e desvios padrões da vitimação de furto de identidade online ao longo da vida em função 

do autocontrolo. O p-value aqui apresentado resulta do teste t. 

Variáveis Amostra Autocontrolo1  

 (X±S.D) 
NV 

(X±S.D) 

V 

(X±S.D) 
p 

Vitimação cumulativa de FIO 1.99±.34 1.99±.34 2.01±.34 .650 

Vitimação indireta de FIO 1.99±.34 2.00±.35 1.98±.33 .479 

Pensa ser vítima de um crime online 1.99±.34 1.99±.34 2.06±.31 .153 

1 Os níveis de autocontrolo têm valores entre 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).  

 

 
Como se pode observar, nenhuma das formas de vitimação indicadas e o autocontrolo 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, já que os p-values obtidos foram todos 

superiores a 0.05.   

 
4.3. Sentimento de insegurança  

 

4.3.1. Insegurança no uso da Internet em quatro locais em função do sexo  

Antes de procedermos à análise das variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança relativamente ao furto de identidade online, iremos analisar numa primeira parte 

o medo que os participantes sentem quando utilizam a Internet em quatro locais: em casa, no 

local onde estuda ou trabalha, em locais públicos e estabelecimentos comerciais. Na tabela 

seguinte (15) estão apresentados os resultados alusivos ao medo em utilizar a Internet nos 

locais já mencionados em função do sexo e na amostra total.  
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No que diz respeito à amostra, podemos verificar que existem médias superiores nos 

locais públicos (X=3.50) e estabelecimentos comerciais (X=3.50) em comparação ao local 

onde estuda ou trabalha (X=2.39) e em casa (X=2.07).  

 

Tabela 15 Médias e desvios padrões em relação ao medo da utilização da Internet em quatro locais em 

função do sexo. O p-value aqui referido resulta do teste t. 

 Amostra1 Homens Mulheres  

Locais N (X±S.D) n (X±S.D) N (X±S.D) p 

Casa 828 2.07±.82 282 2.07±.83 546 2.07±.82 .960 

Local onde estuda ou trabalha 817 2.39±.92 248 2.22±.92 537 2.47±.90 .000 

Locais públicos 733 3.50±.98 248 3.50±1.07 485 3.49±.93 .862 

Estabelecimentos comerciais 684 3.50±.96 231 3.52±1.07 453 3.49±.91 .645 

1 Os níveis de medo têm valores entre 1 (muito seguro) a 5 (muito inseguro).  

 

No que concerne ao medo na utilização da Internet nos quatro locais apresentados na 

tabela em função do sexo, podemos verificar níveis superiores de medo nas mulheres no local 

onde estuda ou trabalha (X=2.47) em relação aos homens (X=2.22), sendo o p-value inferior 

a 0.05 (p-value=.000) podemos assumir que as diferenças nas médias no local onde estuda ou 

trabalha são estatisticamente significativas entre os dois grupos (homens e mulheres). Quanto 

aos restantes locais não se verificam valores com significado estatístico.    

 

4.3.2. Sentimento de insegurança no furto de identidade online em função das 

características sociodemográficas: sexo, idade, situação profissional e perceção do 

estatuto socioeconómico  

Na tabela seguinte (16) encontram-se os resultados alusivos às variáveis que constituem 

o sentimento de insegurança no furto de identidade online, em função das variáveis 

sociodemográficas: sexo, idade, situação profissional e perceção do estatuto socioeconómico. 

 

 
Tabela 16 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança em função do sexo, idade, 

situação profissional e da perceção do estatuto socioeconómico.  

Variáveis Medo do FIO1 Perceção do risco FIO Comportamentos2 

 (X±S.D) (X±S.D) (X±S.D) 

Amostra total 3.10±.81 2.14±.71 6.50±1.72 

Sexo    

Sexo masculino 2.88±.85 2.07±.69 6.29±.1.84 
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Sexo feminino 3.22±.76** 2.18±.72* 6.61±.1.64* 

Idade3    

≤ 27 anos 3.11±.81 2.05±.67 6.56±1.73 

>27 anos 3.08±.80 2.35±.75** 6.38±1.68 

Situação profissional    

Trabalhador 3.05±.80 2.33±.72** 6.26±1.67 

Estudante 3.13±.80 2.06±.70 6.61±.1.71* 

Estudante-trabalhador 3.03±.84 2.25±.68 6.34±.1.75 

Perceção do ESE    

Baixo 3.27±.74* 2.27±.78* 6.47±1.87 

Médio 3.09±.79 2.13±69 6.51±.1.69 

Alto 2.89±.97 1.97±.73 6.53±1.86 

 
1 Os índices de medo variam entre 1 (nenhum medo) e 4 (muito medo). Por sua vez, a perceção do risco do furto de 

identidade varia entre 1 (nada provável) e 5 (muito provável). 2 Já a adoção de comportamentos, os valores variam de 0 

a 11. 3 Para a idade, o critério de dicotomização foi a média. 4 O asterisco (*) corresponde à existência de diferenças 

estatisticamente significativas das distribuições para um p≤0.05, (**) corresponde a um p≤0.01. 

 

Atentemos à variável alusiva ao medo do furto de identidade online. Através dos 

valores manifestados, percebemos logo, que o sexo feminino apresenta níveis mais altos de 

medo de furto de identidade (X=3.22) em comparação ao sexo masculino (X=2.88). Dado que 

o p-value é inferior a 0.05 (p=.000), concluiu-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas nas médias no medo do furto de identidade online e os dois grupos (sexo 

masculino e sexo feminino). Para além de se comparar o medo do furto de identidade online 

em função do sexo, procedeu-se, também, a esta comparação relativamente à idade (até 27 

anos e mais de 27 anos). Assim, constatamos uma média superior nos mais novos (X=3.11) 

em relação aos mais velhos (X=3.08), contudo, apesar desta tendência, o p-value resultante do 

teste t não alcança o significado estatístico (p=.619). No que diz respeito à situação 

profissional e o medo do furto de identidade online, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nos três grupos, já que os p-values resultantes do teste Post-hoc 

Tukey HSD são superiores a 0.05. No que toca ao medo do furto de identidade online em 

função da perceção do estatuto socioeconómico, constatamos que os respondentes com uma 

perceção baixa do seu estatuo socioeconómico apresentam níveis mais altos de medo 

(X=3.27) em relação aos que têm uma perceção média (X=3.09) e alta (X=2.89). Além disso, 

as diferenças são estatisticamente significativas nos grupos cuja perceção é baixa e alta, pois o 

p-value é inferior a 0.05 (p=.018). 

No que concerne à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online em 

função do sexo, verificamos que o valor médio nas mulheres (X=2.18) é superior aos homens 

(X=2.07). Mais ainda, verificamos diferenças estatísticas entre estes dois grupos (sexo 

masculino e sexo feminino) (p=.041).  
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Quanto à perceção do risco de furto de identidade online relativamente à idade, 

verificamos médias superiores nos indivíduos mais velhos (X=2.35) em relação aos 

participantes aos mais novos (X=2.05), sendo esta diferença estatisticamente significativa 

(p-value =.000).  

Depois, constatamos que os trabalhadores têm médias mais altas na perceção do risco 

de furto de identidade online (X=2.33) em comparação aos trabalhadores-estudantes (X=2.25) 

e estudantes (X=2.06), sendo esta diferença estatisticamente significativa entre trabalhadores 

e estudantes (p=.000).  

Relativamente à componente cognitiva do sentimento de insegurança em função da 

perceção do estatuto socioeconómico, verificamos que os níveis são mais altos nos indivíduos 

com uma perceção baixa (X=2.27) quando comparados com o estatuto socioeconómico médio 

(X=2.13) e alto (X=1.97). Sendo o valor de p inferior a 0.05 (p=.044) nos grupos baixo e alto, 

assumimos que existem diferenças estatísticas na perceção do risco do furto de identidade 

nestes dois grupos. 

Por último, no que toca à dimensão comportamental do sentimento de insegurança, 

verificamos que o valor médio da adoção de comportamentos é estatisticamente significativo 

nas mulheres (X=6.61) em comparação aos homens (X=6.29) (p-value=.012). Quanto à 

adoção de comportamentos em função da idade não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (p=.170). No que respeita à adoção de comportamentos por razões de segurança 

em função da situação profissional, constatamos que os estudantes têm uma média superior na 

adoção de comportamentos (X=6.61) em relação aos trabalhadores (X=6.26) e estudantes 

trabalhadores (X=6.34), tendo-se verificado diferenças estatísticas entre os trabalhadores e 

estudantes a partir do teste Post-hoc de Tukey HSD (p-value=.035). 

Por último, observamos que o valor médio da adoção de comportamentos em função da 

perceção do estatuto socioeconómico é superior nos participantes com uma perceção alta 

(X=6.53) comparativamente aos indivíduos com uma perceção média (X=6.51) e baixa 

(X=6.47). Não obstante, os níveis de significância resultantes do teste Post-hoc de Tukey 

HSD não permitiram encontrar diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos 

grupos analisados, dado que os valores são superiores a 0.05. 
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4.3.3. Sentimento de insegurança em função da exposição ao risco  

Na tabela 17 encontram-se os resultados das variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança e um conjunto de comportamentos que, embora meçam o alvo adequado, serão 

utilizados para medir a exposição ao risco de vitimação dos indivíduos.   

 
Tabela 17 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança em função da exposição ao 

risco.  

   
Medo de 

FIO 

Perceção do 

risco de FIO 
Comportamentos 

Interação com 

desconhecidos 

Comunicou com 

desconhecidos online 

Forneceu os seus dados 

pessoais a alguém 

desconhecido 

Não 
3.21±.76** 

 

2.14±.69 

 

6.63±.1.69** 

 

Sim 2.92±.85 2.14±.75 6.28±1.74 

Abrir links, anexos 

ou ficheiros 

Abriu anexos 

desconhecidos dos e-mails 

que recebeu 

Abriu algum link 

desconhecido dos e-mails 

que recebeu 

Abriu algum ficheiro ou 

anexo recebido por MI de 

desconhecidos 

Não 
3.08±.81 

 

2.11±.70 

 

6.58±.1.65** 

 

Sim 3.20±.75 2.31±.74** 6.06±1.97 

Clicar e visitar 

conteúdos de risco 

Clicou em mensagens 

pop-up 

Visitou websites duvidosos 

Não 
3.12±.82 

 

2.13±.73 

 

6.75±.1.67** 

 

Sim 3.07±.78 2.16±.67 6.15±1.73 

 

Relativamente à primeira componente (interação com desconhecidos), verificamos 

diferenças estatisticamente significativas no medo de furto de identidade online e na adoção 

de comportamentos de segurança. Quanto à dimensão emocional, constatamos médias 

superiores de medo de furto de identidade online nos participantes que reportam não adotar os 

comportamentos referentes à componente “interação com desconhecidos online” (X=3.21) 

em comparação aos indivíduos que reportaram adotar (X=2.92). Dado que o p-value é inferior 

a 0.05 (p=.000), assumimos, então, que existem diferenças estatisticamente significativas nas 

médias do medo do furto de identidade online em função da adoção dos comportamentos 

alusivos à componente “interação com desconhecidos”. Já na adoção de comportamentos por 

questões de segurança, observamos médias superiores nos indivíduos que não adotam os 

comportamentos compreendidos na componente “interação com desconhecidos” (X=6.63) 

em comparação aos que adotam (X=6.28), sendo estas diferenças estatisticamente 

significativas (p-value=.005). Quanto à perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online não são encontradas diferenças estatisticamente significativas, dado que o p-value é 

superior a 0.05.  
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Depois, constatamos que os indivíduos apresentam médias superiores de risco percebido 

quando reportam adotar comportamentos referentes à componente “abrir links, anexos ou 

ficheiros” (X=2.31) em relção aos que não realizam estes comportamentos (X=2.11). Por 

conseguinte, encontramos diferenças estisticamente significativas na perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online e os dois grupos (adotam e não adotam) 

(p-value=.004). Já na adoção de comportamentos, verifica-se uma média superior nos 

respondentes que não realizam os comportamentos compreendidos na componente “abrir 

links, anexos ou ficheiros” (X=6.58) em comparação aos que realizam (X=6.06). Assim, as 

diferenças alcançam o significado estatístico (p-value=.002). Por sua vez, no medo do furto de 

identidade online o nível de significância é superior a 0.05 e, portanto, assumimos que não 

existem diferenças estatisticamente significativas.  

Finalmente, na componente clicar e visitar conteúdos de risco apenas se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas na dimensão comportamental. Aqui, tal como nas 

outras componentes, aqueles que respondem não realizar os comportamentos adotam mais 

comportamentos por questões de segurança (X=6.75) em comparação aos que realizam 

(X=6.15). Dado que o valor de p é inferior a 0.05, assumimos que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p-value=.000). 

 

4.3.4. Sentimento de insegurança em função do conhecimento informático  

Na tabela 18 encontram-se os resultados alusivos às variáveis que constituem o 

sentimento de insegurança no furto de identidade online em função do conhecimento 

informático. Os p-values apresentados referem-se ao resultado do teste Post-hoc de Tukey 

HSD para verificar a diferença de distribuições das variáveis. 

 

 
Tabela 18 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança em função do conhecimento 

informático para a amostra. 

 
Amostra total 

(X±S.D) 

 Básico Médio Avançado 

Medo do FIO 3.27±.70** 3.13±.77 2.79±.95 

Perceção do risco de FIO 2.25±.72** 2.13±.67 2.03±.79 

Comportamentos 6.31±1.69 6.66±1.57* 6.33±2.10 

 

 

Comecemos pela variável relativa ao medo do furto de identidade online. Através dos 

valores expressos, percebemos que os indivíduos com um conhecimento informático básico 
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apresentam níveis mais altos de medo de furto de identidade online (X=3.27) em relação aos 

que possuem um conhecimento informático médio (X=3.13) e alto (X=2.79). Além disso, 

verificamos que o p-value é estatisticamente significativo entre o grupo básico e avançado 

(p=.000) e médio e avançado (p=.000).  

No que diz respeito à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online, 

verificamos que o valor médio nos participantes com um conhecimento informático básico 

(X=2.25) é superior ao conhecimento informático médio (X=2.13) e avançado (X=2.03), 

atingindo diferenças estatisticamente significativas no grupo básico e avançado 

(p-value=.008).  

Por último, relativamente à adoção de comportamentos por questões de segurança, 

verificamos, a partir da tabela 17, que o valor médio da adoção de comportamentos é superior 

no conhecimento médio (X=6.66) em comparação ao conhecimento informático avançado 

(X=6.33) e básico (X=6.31). Dado que os níveis de significância são inferiores a 0.05 entre os 

participantes com um conhecimento informático médio e básico (p=.034), então, existem 

diferenças estatisticamente significativas para estes dois grupos.  

 
 

4.3.5. Sentimento de insegurança e vitimação de furto de identidade online: direta e 

indireta 

Na tabela 19 encontramos os resultados referentes à descrição das variáveis 

constituintes do sentimento de insegurança em função da vitimação cumulativa do furto de 

identidade online e a vitimação indireta. 

 

 
Tabela 19 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança em função da 

vitimação de furto de identidade online ao longo da vida e vitimação indireta.  

 
Vitimação cumulativa de FIO 

(X±S.D) 

Vitimação indireta de FIO 

(X±S.D) 

 NV V p NV V p 

Medo do FIO 3.10±.80 3.11±.83 .918 3.06±.83 3.17±.76 .069 

Perceção do risco de FIO 2.12±.69 2.23±.76 .089 2.11±.69 2.20±.73 .055 

Comportamentos 6.50±1.73 6.50±1.67 .996 6.42±1.64 6.64±1.82 .081 

 

No que diz respeito aos resultados das variaríeis constituintes do sentimento de 

insegurança em função da vitimação direta de furto de identidade online durante a vida, 

constatamos que não existem diferenças estatisticamente significativas nas três dimensões: 
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emocional, cognitiva e comportamental. No entanto, importa referir que o p-value para a 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online encontra-se perto da fronteira do 

significado estatístico (p=.089). Quanto à vitimação indireta, também não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas, todavia, os p-values respeitantes ao medo (p=.069) 

e à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online (p=.055) estão próximos da 

zona de rejeição. Já na dimensão comportamental do sentimento de insegurança constatamos 

um p-value próximo da fronteira do significado estatístico (p-value=.081). 

 

 

4.3.5.1. Sentimento de insegurança e perceção da vitimação de um crime online nos 

últimos 12 meses.  

Neste ponto (tabela 20), encontram-se os resultados alusivos às dimensões do 

sentimento de insegurança em função da perceção da vitimação de um crime online nos 

últimos 12 meses por parte da amostra.  

 
Tabela 20 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança em 

função da perceção da vitimação de um crime online.  

 
Pensa ser vítima de crime online 

(X±S.D) 

 NV V p 

Medo do FIO 3.10±.80 3.14±.93 .678 

Perceção do risco de FIO 2.12±.70 2.45±.71 .001 

Comportamentos 6.52±.1.69 6.21±.2.01 .205 

 

 

Relativamente à variável emocional e comportamental do sentimento de insegurança, 

não são encontradas diferenças estatisticamente significativas, visto que ambos os níveis de 

significância são superiores a 0.05. Por seu turno, aqueles que pensam ter sido vítimas de um 

crime online nos últimos 12 meses, apresentam níveis de perceção do risco de vitimação de 

furto de identidade online maiores (X=2.45) em relação aos que não pensam ter sido 

(X=2.12). Dado que o p-value é igual a .001, então, existem diferenças estatisticamente 

significativas     
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4.3.6. Sentimento de insegurança (medo do crime e perceção do risco de vitimação) em 

contexto não virtual em função das características sociodemográficas 

Na tabela seguinte (21) estão presentes os resultados acerca da dimensão emocional e 

cognitiva do sentimento de insegurança em função das variáveis sociodemográficas. Antes de 

procedermos à análise propriamente dita das quatro variáveis sociodemográficas aqui 

referidas e as duas variáveis constituintes do sentimento de insegurança (medo do crime e a 

perceção do risco de vitimação), iremos analisar, em primeiro lugar, as médias na amostra 

total. No que toca ao medo do crime constatamos que a média para a amostra global é de 2.33. 

Quanto à perceção do risco de vitimação encontramos uma média de 2.23 para a amostra.  

  
Tabela 21 Médias e desvios padrões das variáveis constituintes do sentimento de insegurança (medo do 

crime e perceção do risco de vitimação) em função das características sociodemográficas. 

Variáveis Medo do crime1 Perceção do risco 

 (X±S.D) (X±S.D) 

Amostra total 2.33±.85 2.23±.63 

Sexo   

Sexo masculino 1.98±.74 2.12±.58 

Sexo feminino 2.51±.85** 2.28±.64** 

Idade   

≤ 27 anos 2.43±.87** 2.19±.60 

>27 anos 2.11±.78 2.30±.67* 

Situação profissional   

Trabalhador 2.12±.78 2.26±.61 

Estudante 2.44±.87** 2.21±.61 

Estudante-trabalhador 2.15±.83 2.22±.75 

Perceção do ESE 

Baixo 

Médio 

Alto 

2.46±.83 

2.33±.86 

2.16±.78 

2.30±.60 

2.22±.62 

2.21±.77 

1 Os índices de medo variam de 1 (muito seguro) a 5 (muito inseguro). Por sua vez, a perceção do risco do 

furto de identidade varia de 1 (nada provável) a 5 (muito provável). 

 
 

No que diz respeito ao medo do crime, as diferenças são estatisticamente significativas 

na variável sexo, idade e situação profissional. No que toca ao sexo, observamos que as 

mulheres apresentam níveis mais altos (X=2.51) de medo do crime em comparação aos 

homens (X=1.98), sendo esta diferença estatisticamente significativa (p-value=0.000). Por sua 

vez, constatamos níveis de medo superiores nos participantes mais novos (X=2.43) em 

comparação aos mais velhos (X=2.11). Dado que o p-value é inferior a 0.05 (p-value=0.000), 

concluímos que existe uma diferença nos índices de medo do crime entre as idades (mais 

novos e mais velhos). Relativamente à situação profissional, os estudantes apresentam níveis 

superiores de medo (X=2.44) em relação aos trabalhadores (X=2.12) e 
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estudantes-trabalhadores (X=2.15). Mais ainda, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas entre estudantes e trabalhadores (p=.000). 

No que concerne à perceção do risco de vitimação em função do sexo, observa-se 

níveis mais altos de risco percebido nas mulheres (X=2.28) em relação aos homens (X=2.12), 

por conseguinte, essas diferenças alcançam o significado estatístico (p-value=.000). 

Relativamente à idade percebemos que os mais velhos apresentam índices de perceção de 

risco de vitimação mais altos (X=2.30) comparativamente aos mais novos (X=2.19), sendo 

esta diferença estatisticamente significativa (p-value=0.022).  

Para a situação profissional e perceção do estatuto socioeconómico não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas, dado os p-values obtidos a partir do teste de Tukey 

HSD serem superiores a 0.05. 

 

   

4.4. Relações entre variáveis  

Após ter sido caracterizada a amostra, interessa compreender agora as relações 

existentes entre as variáveis em estudo. Nesta parte do trabalho serão destacados, 

essencialmente, os resultados com as correlações estatisticamente significativas.   

 

4.4.1. Relação entre o sentimento de insegurança no furto de identidade online, 

sentimento de insegurança (contexto não virtual) e as variáveis sociodemográficas (idade 

e sexo) 

Na tabela 22 encontram-se as correlações entre as dimensões do sentimento de 

insegurança do furto de identidade online, o medo do crime e a perceção do risco para as 

variáveis sociodemográficas: idade e sexo56.  

Relativamente ao medo do furto de identidade online e a perceção do risco de furto de 

identidade verifica-se uma correlação positiva estatisticamente significativas (p-value=.000). 

Ou seja, os indivíduos que reportam mais medo de furto de identidade online demonstram ter 

um risco percebido de furto de identidade online também maior (r=.29).  

No que respeita ao medo do furto de identidade online e o medo do crime em contexto 

não virtual, verifica-se uma correlação positiva (r=.29). Assim, constata-se que quando o 

                                                      
56 Para realizarmos a correlação entre o sexo (variável dicotómica) e as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson que é equivalente ao coeficiente Point-Biserial 

(rpb). Dado que o sexo masculino está categorizado como “0” e o sexo feminino como “1”, uma correlação 

positiva entre o sexo e, por exemplo, o medo do furto de identidade online significa que os indivíduos do sexo 

feminino experienciam níveis mais altos de medo do crime. 
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medo aumenta no contexto virtual também aumenta no não virtual. No que toca ao medo do 

furto de identidade online e a perceção do risco no ambiente não virtual observamos 

igualmente uma correlação positiva (r=.22). Quanto à variável emocional do sentimento de 

insegurança no furto de identidade online e o sexo averigua-se que existe uma correlação 

positiva (r=.20), assim sendo, as mulheres apresentam ter mais medo do furto de identidade 

online.  

 
Tabela 22 Correlações entre as variáveis constituintes do sentimento de insegurança (furto de 

identidade online e contexto não virtual) para o sexo e idade. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Medo do FIO - .29** .08 .29** .22** -.03 .20** 

2 Perceção do risco de FIO - - -.01 .02 .51** .19** .07 

3 Comportamentos - - - .07 -.02 -.02 .09 

4 Medo do Crime - - - - .22** -.17** .29** 

5 Perceção do risco - - - - - .07 .12** 

6 Idade - - - - - - -.07 

7 Sexo - - - - - - - 

**A correlação é significativa no nível 0.01 (2-tailed) 

*A correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed) 

 

 

Relativamente à dimensão cognitiva do sentimento de insegurança, verificamos uma 

correlação positiva e forte entre a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online 

e a perceção do risco no contexto não virtual (r=.51). Além disso, o p-value obtido é 

estatisticamente significativo (p-value=.000). Deste modo, averigua-se que existe uma 

tendência para os indivíduos se sentirem vulneráveis tanto a nível virtual como no contexto 

não virtual. Por seu turno, a correlação encontrada para a perceção do risco de vitimação de 

furto de identidade online e a idade é positiva (r=.19), porém, o nível da intensidade de 

associação considera-se fraca. Quanto ao medo do crime tradicional, esta variável 

correlaciona-se positivamente com a perceção do risco em contexto tradicional (r=.22) e com 

o sexo (mulheres apresentam mais medo do crime) (r=.29). No entanto, a correlação entre o 

medo do crime e a idade é negativa (r=-.17). Assim, podemos constatar que os indivíduos 

mais novos têm mais medo no contexto não virtual. Por último, o sexo feminino apresenta ter 

um risco percebido no contexto não virtual maior, porém, ambas as correlções são fracas 

(r=.12).   
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4.4.2. Relações entre o sentimento de insegurança e a exposição ao risco 57  

Na tabela 23 estão apresentadas as correlações que concernem às três dimensões que 

constituem o sentimento de insegurança (medo do furto de identidade online, perceção do 

risco de vitimação de furto de identidade online e a adoção de comportamentos por razões de 

segurança) em função das variáveis que têm como objetivo medir a exposição ao risco.  

 
Tabela 23 Correlações entre as variáveis constituintes do sentimento de insegurança (medo do crime e perceção do risco de 

vitimação) para a exposição ao risco.  

 Medo do FIO Perceção do risco de FIO Comportamentos 

1 Tempo na Internet -.09 .00 -.06 

2 Atividades financeiras -.09 .10** -.22** 

3 Lazer e trabalho .05 .05 .00 

4 Interação com desconhecidos -.18** -.01 -.10** 

5 Abrir links, anexos ou ficheiros .05 .10** -.11** 

6 Clicar e visitar conteúdos de risco -.03 -.03 -.17** 

**. A correlação é significativa no nível 0.01 (2-tailed) 

*. A correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed) 

 
 

Como podemos observar a partir da tabela 23, existe uma correlação negativa entre o 

medo do furto de identidade online e a interação com desconhecidos (r=-.18). Por outras 

palavras, estas correlações indicam que os participantes que interagem mais com 

desconhecidos reportam menos medo.  

No que toca à correlação entre a perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online e a exposição ao risco, apenas se verificam correlações positivas nas atividades 

financeiras (r=.10) e na abertura de links, anexos ou ficheiros (r=.10).  

Por sua vez, na dimensão comportamental observam-se correlações negativas para as 

atividades financeiras (r= -.22), interação com desconhecidos (r=-.10), abrir links, anexos ou 

ficheiros (r= -.11) e clicar e visitar conteúdos de risco (r=-.17).  

 

4.4.3. Relações entre o sentimento de insegurança e a vitimação (direta, indireta e 

perceção da vitimação de um crime online nos últimos 12 meses).  

A tabela seguinte (24) apresenta os resultados relativamente às correlações entre a 

experiência de vitimação ao longo da vida de furto de identidade, a vitimação indireta e a 

perceção da vitimação de um crime online nos últimos 12 meses com as três dimensões do 

sentimento de insegurança. Em primeiro lugar, averigua-se que a perceção do risco de 

                                                      
57 A exposição a ofensores motivados e o alvo adequado são indiferenciados quando se relaciona a exposição ao 

risco e o sentimento de insegurança.    
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vitimação de furto de identidade online correlaciona-se positivamente com a perceção de 

vitimação de um crime online nos últimos 12 meses (r=.11). Para esta correlação, assumimos 

que quem pensa ter sido vítima de um crime online nos últimos 12 meses apresenta, também, 

uma perceção do risco de vitimação de furto de identidade online maior.  

Por outro lado, nenhuma das formas de vitimação incluídas no estudo se correlaciona 

significativamente com o medo do furto de identidade online e adoção de comportamentos 

por razões de segurança.  

 
Tabela 24 Correlações entre as variáveis constituintes do sentimento de insegurança e a 

vitimação de furto de identidade online ao logo da vida.  

 Medo Perceção do risco de FIO Comportamentos 

4 Vitimação cumulativa de FIO .00 .06 .00 

5 Vitimação indireta .06 .07 .06 

6 Pensa ser vítima de um crime online .01 .11** -.04 

**. A correlação é significativa no nível 0.01 (2-tailed) 

*. A correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed) 

 

 

4.4.4. Relações entre o sentimento de insegurança e o autocontrolo 

Analisaremos nesta parte as relações existentes entre o autocontrolo58 e o sentimento de 

insegurança. Como podemos observar na tabela seguinte (25), o autocontrolo não se 

correlaciona com o medo do furto de identidade online (r=-.02) nem com a perceção do risco 

de vitimação de identidade online (r=.04). Por outro lado, observamos uma correlação 

negativa (r=-.13) entre variável comportamental do sentimento de insegurança e o 

autocontrolo. Este resultado indica que os indivíduos com níveis mais baixos de autocontrolo 

realizam menos comportamentos por razões de segurança.  

 

Tabela 25 Correlações entre as variáveis constituintes do sentimento de 

insegurança (medo do crime e perceção do risco de vitimação) para o 

autocontrolo. 

 1 2 3 4 

1 Medo do FIO - .29** .09* -.02 

2 Perceção do risco de FIO - - -.01 .04 

3 Comportamentos - - - -.13** 

4 Autocontrolo - - - - 

                                                      
58 Visto que o autocontrolo está categorizado como discordo totalmente “1” e concordo totalmente “4”, uma 

correlação negativa entre o autocontrolo e, por exemplo, a adoção de comportamentos significa que os 

indivíduos com menores níveis de autocontrolo adotam menos comportamentos por questões de segurança. 
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**. A correlação é significativa no nível 0.01 (2-tailed) 

*. A correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed) 

 
 

4.5. Variáveis preditoras do sentimento de insegurança  

Agora, tenciona-se compreender que variáveis independentes melhor explicam as 

variáveis dependentes. As variáveis dependentes são o medo do furto de identidade online e a 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online. 

Assim, iremos analisar o poder preditivo de seis modelos para cada variável 

dependente: 1) variáveis sociodemográficas; 2) exposição ao risco; 3) vitimação de furto de 

identidade (direta e indireta); 4) conhecimento informático e 5) autocontrolo. Por último, será 

realizada uma tabela para o modelo final onde se incluirá somente as variáveis independentes 

com valores estatisticamente significativos.  

 Além disso, é importante referir que não estão incluídas, nas tabelas dos resultados das 

regressões, as variáveis respeitantes ao medo do crime e a perceção do risco de vitimação no 

contexto não virtual. O motivo pela qual não se inseriram estas variáveis advém do seu 

elevado valor preditivo nas variáveis dependentes. Ou seja, por serem variáveis que explicam 

significativamente o medo do furto de identidade online e a perceção do risco de vitimação de 

furto de identidade online, poderiam levar a uma perda dos valores preditivos nas restantes 

variáveis.  

 
 

4.5.1. Variáveis preditoras do medo do furto de identidade online 

 

Variáveis sociodemográficas e o medo do furto de identidade online  

A partir da tabela 26 podemos observar que 4.1% da variância total do medo do furto de 

identidade online é explicada pelas variáveis independentes apresentadas no modelo de 

regressão a seguir. Além disso, averigua-se que este modelo é estatisticamente significativo, 

dado que o que o p-value é igual a .000. No que concerne ao nível significância das variáveis 

independentes, constatamos que apenas o sexo (p=.000) e a perceção do estatuto 

socioeconómico (p=.033) afetam significativamente o medo do furto de identidade online.  
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Tabela 26 Predição do medo do furto de identidade online a partir das variáveis sociodemográficas 

(variáveis independentes). 

Variáveis1 B SE B β T p 

Sociodemográficas      

Sexo .327 .059 .193 5.580 .000 

Idade -.001 .003 -.019 -.423 .673 

Situação profissional (trabalhador, 

estudante e estudante-trabalhador) 
.005 .067 .003 .068 .946 

Perceção do ESE (baixo, médio e alto) -.140 .065 -.074 -2.141 .033 
1 O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: 

r=.213; r2=.045; r2 ajustado=.041 (p=.000). 

 

Neste modelo, constatamos que o sexo e a perceção do estatuto socioeconómico são as 

variáveis sociodemográficas que mais contribuem para a explicação do medo do furto de 

identidade online. Para o sexo, o valor de β obtido é de .193, isto é, esta variável entra 

positivamente na explicação do medo do furto de identidade online. Por outro lado, o valor de 

β encontrado para a perceção do estatuto socioeconómico é -.074, isto significa, que a 

perceção do estatuto socioeconómico entra de maneira negativa com o medo furto de 

identidade.  

 

Exposição ao risco e o medo do furto de identidade online  

No segundo modelo de regressão linear (tabela 27) observa-se que 4.3% da variância 

total do medo do furto de identidade online é explicada pelas variáveis independentes a seguir 

apresentadas. Além disso, o presente modelo é estatisticamente significativo, dado que p é 

igual a .000. Depois, constatamos que existem três variáveis independentes que têm um efeito 

significativo na predição do medo do furto de identidade online. São elas as seguintes: as 

atividades financeiras (p=.019), atividades de lazer e trabalho (p=.002) e a interação com 

desconhecidos (p=.000). A par disto, importa referir que o tempo passado na Internet (p=.058) 

e abrir links, anexos ou ficheiros (p=.064) encontram-se perto da zona de rejeição.  
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Tabela 27 Predição do medo do furto de identidade online a partir das variáveis referentes à 

exposição ao risco (variáveis independentes). 

Variáveis B SE B β T p 

Exposição ao risco      

Tempo na Internet -.017 .009 -.069 -1.895 .058 

Atividades financeiras -.062 .026 -.083 -2.360 .019 

Lazer e trabalho .131 .043 .110 3.071 .002 

Interação com desconhecidos -.261 .059 -.156 -4.389 .000 

Abrir links, anexos ou ficheiros .142 .077 .064 1.854 .064 

Clicar e visitar conteúdos de risco -.004 .057 -.002 -.066 .948 

O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: 

r=.223; r2=.050; r2 ajustado=.043 (p=.000). 

 
 

Neste modelo as variáveis que mais contribuem para a explicação do medo do furto de 

identidade online são a interação com desconhecidos, que entra de maneira negativa na 

explicação do medo do furto de identidade online (β=-.156), as atividades de lazer e trabalho 

(β=.110) que entra positivamente na explicação da variável dependente em questão e, por 

último, as atividades financeiras (β=-.083). Como se averigua na tabela 23 da presente 

dissertação, apenas as atividades financeiras e a interação com desconhecidos foram 

consistentes com os resultados presentes neste modelo. Nas atividades de lazer e trabalho 

encontra-se, no presente modelo, um p-value estatisticamente significativo, porém, na tabela 

referente às correlações entre as variáveis constituintes do sentimento de insegurança (medo 

do crime e perceção do risco de vitimação) para a exposição ao risco (tabela 23) não 

alcançaram significado estatístico.  

 

Vitimação de furto de identidade online e o medo do furto de identidade online 

Verifica-se, a partir da tabela 28, que 0.4% da variância total do medo do furto de 

identidade online é explicada pelas variáveis independentes, no entanto, como se pode 

observar este modelo não é estatisticamente significativo (p=.328). Visto que nenhuma das 

variáveis apresenta p-values estatisticamente significativos, podemos concluir que nenhuma 

das variáveis respeitantes aos três tipos de vitimação analisadas afetam significativamente o 

medo do furto de identidade online. Contudo, importa salientar que a perceção da vitimação 

de um crime online nos últimos 12 meses encontra-se próxima da fronteira do significado 

estatístico (p=.071). Assim sendo, estes resultados coincidem com o que já tinha sido 

observado.  

 



 
 

    92 

 

Tabela 28 Predição do medo do furto de identidade online a partir das variáveis respeitantes à 

vitimação (direta, indireta e perceção da vitimação de um crime online). 

Variáveis B SE B β T p 

Vitimação online      

Vitimação cumulativa -.022 .075 -.011 -.295 .768 

Perceção da vitimação do crime online .040 .123 .012 .325 .746 

Vitimação indireta .106 .058 .064 1.810 .071 

O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: r=. 

064; r2=.004; r2 ajustado=.001 (p=.328). 

 
 

Conhecimento informático e o medo do furto de identidade online 

Aqui, pretende-se saber quanto da variância total do medo do furto de identidade online 

é explicada pelo conhecimento informático. Observa-se, então, que 3.5% variância total do 

medo do furto de identidade online é explicada pela variável independente e que o presente 

modelo é estatisticamente significativo (p=.000).  

Além disso, observamos que o conhecimento informático afeta significativamente o 

medo do furto de identidade online (p=.000).   

 

 

Tabela 29 Predição do medo do furto de identidade online a partir do conhecimento informático. 

Variáveis B SE B β T p 

Conhecimento informático 

 (básico, médio e avançado) 
-.229 .041 -.190 -5.574 .000 

O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: 

r=.190; r2=.036; r2 ajustado=.035 (p=.000). 

 

 

Como se pode averiguar, o valor de β para o conhecimento informático é -.190, 

entrando assim, negativamente na explicação do medo do furto de identidade. Por outras 

palavras, indivíduos com um conhecimento mais baixo (i.e., básico) tendem a apresentar mais 

medo do furto de identidade online.   

 
 
Autocontrolo e o medo do furto de identidade online 

Quanto à tabela 30 verificamos que 0.1% da variância total do medo do furto de 

identidade online é explicada pelo autocontrolo e o presente modelo não alcança o significado 

estatístico, dado que o p-value encontrado é igual a .635. Seguidamente, constatamos que o 

autocontrolo não afeta significativamente o medo do furto de identidade online.  
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Tabela 30 Predição do medo do furto de identidade online a partir do autocontrolo. 

Variáveis B SE B β T p 

Autocontrolo -.039 .082 -.016 -.475 .635 

O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: 

r=.016; r2=.000; r2 ajustado=-.001 (p=.635). 

 
 

Modelo de explicação final para o medo do furto de identidade online 

Quanto ao modelo final (tabela 31), iremos analisar apenas variáveis independentes que 

alcançaram anteriormente significado estatístico na predição medo do furto de identidade 

online. Nesta tabela, iremos então incluir o sexo, a perceção do estatuto socioeconómico, as 

atividades financeiras, as atividades de lazer e trabalho, a interação com desconhecidos e o 

conhecimento informático. 

 
 

Tabela 31 Predição do medo do furto de identidade online a partir das variáveis independentes 

que nos modelos anteriores tiveram significado estatístico designadamente, o sexo, a perceção do 

estatuto socioeconómico, as atividades financeiras, as atividades de lazer e trabalho, a interação 

com desconhecidos e o conhecimento informático.  

Variáveis B SE B β T p 

Modelo final      

Sexo .208 .061 .122 3.424 .001 

Perceção do ESE (baixo, médio e alto) -.141 .064 -.075 -2.208 .027 

Atividades financeiras -.028 .027 -.038 -1.065 .287 

Lazer e trabalho .086 .041 .072 2.077 .038 

Interação com desconhecidos -.222 .059 -.132 -3.769 .000 

Conhecimento informático -.130 .044 -.108 -2.924 .004 
 O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes 

valores: r=.286; r2=.082; r2 ajustado=.075 (p=.000). 

 

As variáveis inseridas no modelo final explicam 7.5% da variância total do medo furto 

de identidade online, sendo que o modelo é estatisticamente significativo (p=.000). Para além 

da significância do modelo, há um conjunto de variáveis independentes que alcançam o 

significado estatístico. São elas: o sexo (p=.001), a perceção do estatuto socioeconómico, 

(p=.027), as atividades de lazer e trabalho (p=.038), a interação com desconhecidos (p=.000) e 

o conhecimento informático (p=.004). Já, a atividade financeira tem um valor de p superior a 

0.05. Deste modo, concluímos que das variáveis independentes cujos valores foram 

estatisticamente significativos nos modelos anteriores, apenas as atividades financeiras 

deixam de ter valor preditivo. Ademais, importa referir que a interação com desconhecidos é a 

variável que mais contribui para o medo do furto de identidade online (β=-.132), seguido do 
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sexo (β=.122), o conhecimento informático (β=-.108), perceção do estatuto socioeconómico 

(β=-.075) e as atividades de lazer e trabalho (β=.072).  

 
 

4.5.2. Variáveis preditoras da perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online  

Vejamos agora as variáveis independentes que melhor explicam a perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online. Para tal, iremos seguir o mesmo processo já realizado 

para o medo do furto de identidade online. Isto é, começamos por analisar os cinco modelos 

com as respetivas variáveis independentes e, por último, as variáveis com significado 

estatístico serão incluídas no modelo final. Atentemos à primeira variável independete 

(variáveis sociodemográficas).     

 
 

Variáveis sociodemográficas e a perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online 

Neste modelo (tabela 32) pretende-se saber quanto da variância da perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online é explicada pelas variáveis sociodemográficas. Como 

se pode observar, 4.7% da variância da perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

é explicada pelas variáveis independentes a seguir expostas. Também, como consta na tabela 

seguinte, o presente modelo é estatisticamente significativo (p=.000). Seguidamente, 

constata-se que o sexo (p=.029), a idade (p=.000) e a perceção do estatuto socioeconómico 

(p=.009) têm um efeito estatisticamente significativo na predição da perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online.      

 

 
Tabela 32 Predição da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online a partir das 

variáveis sociodemográficas. 

Variáveis2 B SE B β T p 

Sociodemográficas      

Sexo .114 .052 .076 2.194 .029 

Idade .014 .003 .215 2.194 .000 

Situação profissional (trabalhador, 

estudante e estudante-trabalhador) 
.019 .059 .014 .314 .754 

Perceção do ESE (baixo, médio e alto) -.152 .058 -.091 -2.633 .009 
 O modelo respeitante à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é resumido pelos 

seguintes valores: r=.228; r2=.052; r2 ajustado=.047 (p=.000). 
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Relativamente às variáveis sociodemográficas que mais contribuem para a perceção do 

risco de vitimação de furto de identidade online, verifica-se, em primeiro lugar, que a idade 

(β=.215) é a que melhor explica a componente cognitiva, seguido da perceção do estatuto 

socioeconómico (β=.-.091) e o sexo (β=.076). Estes resultados já tinham sido observados nas 

correlações respeitantes às variáveis sociodemográficas.  

 

Exposição ao risco e a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online 

Através da tabela 33, verifica-se que 1.6% da variância total da perceção do risco de 

vitimação é explicado pelas variáveis respeitantes à exposição ao risco, sendo que o modelo é 

estatisticamente significativo (p=.003). Depois, observamos que as atividades financeiras 

(p=.007) e a interação com desconhecidos (p=.002) são as únicas variáveis em que o valor de 

p é estatisticamente significativo.    

 

Tabela 33 Predição da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online a partir da exposição do 

risco. 

Variáveis B SE B β T p 

Exposição ao risco      

Tempo na Internet -.004 .008 -.018 -.489 .625 

Atividades financeiras .064 .024 .097 2.720 .007 

Lazer e trabalho .048 .038 .046 1.260 .208 

Interação com desconhecidos -.026 .053 -.018 -.494 .621 

Abrir links, anexos ou ficheiros .217 .069 .110 3.155 .002 

Clicar e visitar conteúdos de risco .017 .051 .012 .328 .743 

O modelo respeitante à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é resumido pelos 

seguintes valores: r=.154; r2=.024; r2 ajustado=.016 (p=.003). 

 

 

Tendo agora em consideração o valor de β, as variáveis que mais contribuem para a 

explicação da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online são a abertura de 

links, anexos ou ficheiros (β=.110) e a as atividades financeiras (β=.097). Tais resultados 

apresentam ser consistentes com o que já foi analisado nas correlações referentes à exposição 

do risco. 

 

Vitimação de furto de identidade online e a perceção do risco de vitimação de furto de 

identidade online 

A partir da tabela 34 podemos constatar que 1.3% da variância total da perceção do 

risco de vitimação de furto de identidade online é explicada pelas variáveis referentes à 

vitimação. Além disso, este modelo é estatisticamente significativo, dado que o p-value 
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obtido é igual a .003. Posteriormente, conclui-se que apenas a perceção da vitimação de um 

crime online nos últimos 12 meses (p=.005) tem um significado estatístico na predição da 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online. Posto isto, conclui-se que esta 

mesma variável (β=.097) é a que mais explica a componente cognitiva.  

 

Tabela 34 Predição da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online a partir da 

exposição do risco. 

Variáveis B SE B β T p 

Vitimação online      

Vitimação cumulativa .027 .066 .015 .415 .678 

Perceção da vitimação do crime online .304 .107 .104 2.831 .005 

Vitimação indireta .079 .051 .054 1.544 .123 

O modelo respeitante à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é resumido pelos 

seguintes valores: r=.128; r2=.016; r2 ajustado=.013 (p=.003). 

 

 

Conhecimento informático e a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online 

A variável independente introduzida neste modelo (tabela 35) explica 1% da variância 

total da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online, sendo que o modelo é 

estatisticamente significativo (p=.002). Seguidamente, constata-se que o conhecimento 

informático tem um significado estatístico na predição da perceção do risco de vitimação de 

furto de identidade online (p=.002).  

 
 

Tabela 35 Predição da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online a partir do 

conhecimento informático. 

Variáveis B SE B β T p 

Conhecimento informático 

(básico, médio e avançado) 
-.111 .037 -.105 -3.038 .002 

O modelo respeitante à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é resumido pelos 

seguintes valores: r=.105; r2=.011; r2 ajustado=.010 (p=.002). 

 

Por fim, como podemos observar a partir do valor de β o conhecimento informático 

entra de modo negativo na explicação do furto de identidade online (β=-.105).   

 
 

Autocontrolo e a perceção do risco de vitimação de furto de identidade online 

O primeiro aspeto a considerar neste modelo (tabela 35) é que 0% da variância total da 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é explicada pelo autocontrolo. 

Por conseguinte, verificamos que este modelo não tem significado estatístico (p=.269). 
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Tabela 36 Predição da perceção do risco de vitimação de furto de identidade online a partir do autocontrolo. 

Variáveis B SE B β T p 

Autocontrolo .080 .072 .038 1.106 .269 

O modelo respeitante à perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é resumido pelos 

seguintes valores: r=.038; r2=.001; r2 ajustado=-.000 (p=.269). 

 

 

Modelo de explicação final para a perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online 

Neste modelo final (tabela 37) encontramos as variáveis independentes que tiveram 

significado estatístico nos modelos anteriores na predição da variável dependente (perceção 

do risco de vitimação de furto de identidade).  

 

 
Tabela 37 Predição da perceção do risco de vitimação de furto  de identidade online a partir das 

variáveis independentes que nos modelos anteriores tiveram significado estatístico 

designadamente, o sexo, a idade, a perceção do estatuto socioeconómico, as atividades 

financeiras, abrir links, anexos ou anexos, perceção da vitimação de um crime online nos últimos 

12 meses e o conhecimento informático. 

Variáveis1 B SE B β T p 

Sociodemográficas      

Sexo .090 .053 .060 1.700 .090 

Idade .011 .002 .168 4.672 .000 

Perceção do ESE -.147 .056 -.089 -2.626 .009 

Atividades financeiras .052 0.25 .078 2.098 .036 

Abrir links, anexos ou ficheiros .177 .066 .090 2.673 .008 

Perceção da vitimação do crime online .248 .099 .085 2.508 .012 

Conhecimento informático -.105 .038 -.099 -2.741 .006 
1 O modelo respeitante ao medo do furto de identidade online é resumido pelos seguintes valores: 

r=.284; r2=.081; r2 ajustado=-.073 (p=.000). 

 

 

A partir da regressão linear realizada, constatamos que 7.3% da variância total da 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online é explicada pelas variáveis 

independentes aqui incluídas. Este modelo é estatisticamente significativo, dado que o p-value 

obtido é inferior a 0.05 (p=.000). A par disto, constatamos que de todas as variáveis 

independentes incluídas, a idade (p=.000), perceção do estatuto socioeconómico (p=.009), as 

atividades financeiras (p=.036), abrir links, anexos ou ficheiros (p=.008), a perceção da 

vitimação de um crime online (p=.012) e o conhecimento informático (p=.006) são as que 

alcançam o significado estatístico. Por último, tendo em consideração o valor de β,  as 
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variáveis que mellhor  explicam a perceção do risco de vitimação de furto de identidade 

online são a idade (β=.168), seguido do conhecimento informático, que tem um β igual -.099, 

a abertura de links, anexos ou ficheiros (β=.090), a perceção do estatuto socioeconómico (β=-

.089), a perceção da vitimação de um crime online nos últimos 12 meses (β=.085), e as 

atividades financeiras (β=.078). 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A presente dissertação teve como primeiro objetivo estudar a vitimação de furto de 

identidade online a partir de um conjunto de variáveis contextuais e individuais que têm sido 

analisadas pela comunidade científica e que derivam da Teoria das Atividades de Rotina de 

Cohen e Felson (1979) e da Teoria Geral do Crime (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

Concretamente, pretendeu-se perceber se as componentes que integram a teoria das atividades 

de rotina – exposição a ofensores motivados, alvo adequado e os guardiões –, assim como as 

características individuais dos indivíduos (i.e., o baixo autocontrolo e as variáveis 

sociodemográficas) influenciam a vitimação de furto de identidade online.  

No que concerne ao segundo objetivo, procurou-se perceber a forma como as variáveis 

individuais (i.e., características sociodemográficas e o autocontrolo), vitimação direta e 

indireta de furto de identidade e os fatores contextuais (exposição ao risco) influenciavam o 

sentimento de insegurança – medo do furto de identidade online, perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online e a adoção de comportamentos por motivos de 

segurança. Para tal, foi realizado um estudo empírico que compreendeu a aplicação de um 

questionário online a uma amostra por conveniência de 832 indivíduos – estudantes, docentes 

e não docentes- pertencentes à população universitária do Porto.  

A partir do estudo realizado foi possível verificar a existência de um conjunto de 

resultados que vão de encontro ao que a literatura científica da área tem demonstrado. Por 

outro lado, a presente investigação fornece novos insights relevantes para a compreensão 

tanto da vitimação como do medo do furto de identidade online. Estes resultados serão 

discutidos de seguida. 

 

▪ Sentimento de Insegurança 

Em primeiro lugar, relativamente ao sentimento de insegurança, confirmamos a 

hipótese de que o sexo influencia as componentes emocionais tanto virtual como tradicional - 

medo do furto de identidade online e medo do crime. Com efeito, as mulheres apresentaram 

níveis mais elevados de medo em ambos os contextos (virtual e tradicional) em relação aos 

homens. No que respeita à perceção do risco de vitimação, foi possível constatar a mesma 

tendência. Isto é, os níveis de risco percebido de vitimação de furto de identidade online e 

crime geral foram superiores no sexo feminino em comparação ao sexo masculino. Por 

último, houve diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres para a 
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variável de comportamentos de segurança, sendo que o sexo feminino reportou adotar mais 

comportamentos.  

Efetivamente, a literatura científica tem demonstrado que o sexo é o melhor preditor do 

sentimento de insegurança (Hale, 1996). Isto é, as mulheres apresentam níveis mais altos de 

medo do crime (Clemente & Kleiman, 1977; Reid & Konrad, 2004; Rader, May, & Goodrum, 

2007). No entanto, relativamente à influência do sexo no medo do furto de identidade online o 

nosso resultado não coincide com as investigações de Roberts et al. (2012) e de Yu  (2014), já 

que em ambos os estudos esta variável não foi fundamental na explicação do medo do furto 

de identidade online e atividades fraudulentas, enquanto no nosso trabalho foi um preditor do 

medo do furto de identidade online. Quanto à perceção do risco de vitimação de furto de 

identidade online, o nosso resultado é consistente com os estudos de Liebermann e 

Stashevsky (2002) e de Garbarino e Strahilevitz (2004). Isto é, segundo estes autores as 

mulheres apresentam uma perceção do risco superior relativamente ao uso indevido do cartão 

de crédito em comparação aos homens. No que concerne à perceção do risco de vitimação em 

contexto tradicional as mulheres também apresentaram níveis superiores em relação aos 

homens, assim, este resultado demonstra ser consistente com a literatura (LaGrange & 

Ferraro, 1989). Além disso, na presente dissertação constamos - na variável referente ao sexo 

- que houve um p-value mais significativo na perceção do risco de vitimação em contexto 

tradicional (p=.000) do que no contexto online (p=.041). Relativamente a estas diferenças 

encontradas, a hipótese que concerne à vulnerabilidade física apontada por Skogan e 

Maxfield (1981) e Killias (1990) pode ajudar-nos a perceber estes dados. Isto é, como no 

contexto tradicional implica o contacto físico entre as partes – vítima e ofensor – as mulheres 

percecionam-se como mais vulneráveis fisicamente (e.g., dificuldade em resistir a um ataque) 

em relação aos homens. Já no contexto online, a literatura aponta que por não haver uma 

proximidade física a tendência é haver uma prevalência menor nas diferenças do risco 

percebido em função do sexo (Reisig, Pratt, & Holtfreter, 2009).  

No que toca à variável comportamental, percebemos que as mulheres em relação aos 

homens adotavam mais comportamentos por questões de segurança, corroborando Stanko 

(1995). Assim, tal como as dimensões anteriores, esta hipótese foi igualmente confirmada.  

No que concerne à idade, verificamos apenas diferenças estatisticamente significativas 

na dimensão cognitiva do sentimento de insegurança. Com efeito, os indivíduos mais velhos 

apresentaram uma perceção do risco de vitimação de furto de identidade online maior em 

comparação aos mais novos. Aqui, constatamos uma divergência face ao que a literatura tem 
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apresentado. Tanto no estudo de Reisig, Pratt e Holtfreter (2009) como no de Liebermann e 

Stashevsky (2002) não foram verificadas influências da idade na perceção do risco no furto do 

cartão de crédito, deste modo, considera-se fundamental perceber que fatores podem fomentar 

a sensação de vulnerabilidade por parte dos mais velhos no ciberespaço.  

No que diz respeito à idade no contexto não virtual, constatamos que os indivíduos mais 

novos apresentaram significativamente níveis maiores de medo do crime em comparação aos 

mais velhos. Apesar de a literatura tradicional indicar que os mais velhos sentem mais medo 

(Hale, 1996), LaGrange e Ferraro (1989) advertem que, dependendo da operacionalização do 

medo, os resultados em função da idade podem ser diferentes. Quando LaGrange e Ferraro 

(1989) analisaram crimes em concreto, os mais jovens reportam níveis mais altos de medo. 

Por outro lado, quando se utiliza a escala global do medo “como se sente ou sentiria quando 

sai sozinho(a) no seu bairro à noite?” os mais velhos reportam mais medo do que os mais 

novos. Contudo, mais recentemente, Ziegler e Mitchell (2003) – num estudo experimental – 

constataram que os indivíduos mais velhos (61-78 anos) apresentavam significativamente 

menos medo em relação aos mais novos (18-29 anos). Neste sentido, o nosso estudo 

demonstra coincidir com esta investigação. 

Já no que concerne à perceção do estatuto socioeconómico, observou-se níveis 

significativamente mais altos no medo do furto de identidade online e na perceção do risco de 

vitimação de furto de identidade online em indivíduos com uma perceção do estatuto 

socioeconómico baixo. Por sua vez, a perceção do estatuto socioeconómico não teve 

influência na dimensão comportamental. Relativamente à componente emocional verificamos 

que este resultado não foi consistente com o estudo de Robert et al. (2012), já que nesta 

investigação o medo do furto de identidade online foi semelhante entre indivíduos 

independentemente do estatuto socioeconómico. No entanto, como a literatura tradicional tem 

explicado (Skogan & Maxfield, 1981; Killias, 1990), dada a maior vulnerabilidade social por 

parte dos grupos económicos mais baixos (i.e., dificuldades enfretadas em repôr as perdas 

resultantes da vitimação) estes tenderão a apresentar um risco percebido maior como também 

níveis mais altos de medo. No que respeita à perceção do risco de vitimação este resultado foi 

consistente com o estudo de Reisig, Pratt e Holtfreter (2009), isto é, os indivíduos com um 

estatuto socioecómico mais baixo apresentaram também um risco percebido de vitimação 

maior. Já na adoção de comportamentos, efetivamente verificou-se que os indivíduos com 

uma perceção do estatuto socioeconómico mais alto adotavam mais comportamentos de 

segurança, no entanto, apesar deste resultado ser consistente com a literatura tradicional 
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(Hale, 1996), os níveis não foram significativamente diferentes entre os três grupos 

analisados.  

No que diz respeito à influência da perceção do estatuto socioeconómico no medo e no 

risco percebido de vitimação no contexto tradicional, averiguou-se que os indivíduos com a 

perceção de um estatuto socioeconómico mais baixo reportaram níveis mais altos em ambas 

as componentes, contudo, as diferenças não foram estatisticamente significativas.  

O presente estudo também pretendeu analisar o efeito de um conjunto de variáveis de 

índole mais contextual nas variáveis do sentimento de insegurança relativa ao crime de furto 

de identidade online. A hipótese que se procurava testar era “a exposição ao risco influencia 

os níveis de medo do furto de identidade online, de perceção do risco de vitimação de furto de 

identidade online e da adoção de comportamentos de segurança”. 

Quanto aos efeitos da exposição ao risco verificou-se uma correlação negativa na 

interação com desconhecidos (r=-.18) e o medo do furto de identidade online. Por outras 

palavras, os indivíduos que reportaram interagir com desconhecidos apresentavam menos 

medo relativamente ao furto de identidade online. Assim, perante o resultado obtido na nossa 

investigação, seria interessante perceber se os indivíduos por gostarem de falar com 

desconhecidos poderá reduzir a sensação de medo ou, então podem interagir com 

desconhecidos para desmistificar a ideia de perigoso e sentirem menos medo. Além disso, 

como indivíduos com baixo autocontrolo têm mais probabilidade de divulgar informações 

confidenciais a estranhos nas redes sociais e sites de chat (Stubbs-Richardson & May, 2014 

cit. Holt & Bossler, 2016), seria relevante perceber se determinadas características individuais 

- como por exemplo a procura pelo risco - podem fomentar níveis mais baixos de medo por 

parte dos indivíduos que interagem com desconhecidos online. Deste modo, para os dados em 

que encontraram correlações significativas, constatamos uma contradição face ao estudo de 

Roberts et al., (2012) e Henson et al., (2013). Quanto ao primeiro estudo, os autores 

verificaram que os indivíduos mais expostos ao risco reportavam mais medo. Já na segunda 

investigação, a exposição não teve influência. Em suma, a nossa hipótese foi parcialmente 

verificada, dado que apenas a interação com desconhecidos influenciou, de maneira negativa, 

o medo do furto de identidade online.  

Na componente cognitiva, constatou-se que os indivíduos que realizavam mais 

atividades financeiras e abriam links, anexos ou ficheiros apresentaram uma perceção do risco 

maior. Para estes resultados, que alcançaram o significado estatístico, significa que os 

respondentes estão cientes da sua vulnerabilidade enquanto potenciais vítimas de furto de 
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identidade online. Aqui, constatamos diferenças no estudo conduzido por Reisig, Pratt e 

Holtfreter (2009). Nesta investigação, averiguou-se que os indivíduos com uma perceção do 

risco maior relativamente ao furto de cartão de crédito passavam menos tempo na Internet 

como também realizavam menos compras.  

Relativamente à dimensão comportamental, constatamos que os indivíduos que 

adotaram mais comportamentos de segurança tinham um nível de exposição aos risco menor 

nas atividades financeiras, interação com desconhecidos, abrir links, anexos ou ficheiros 

desconhecidos como também em clicar e visitar conteúdos de risco. Isto significa, portanto, 

que existe uma tendência para os indivíduos reduzirem a sua exposição ao risco de vitimação 

bem como adotar comportamentos que permitem aumentar a sua segurança. Face a estes 

resultados, seria interessante conhecer as variáveis que nos podem  ajudar a compreender o 

porquê de determinados indivíduos terem uma propensão maior para adotar comportamentos 

de segurança e reduzir a sua exposição a potenciais ofensores motivados em relação a outros. 

Aqui, podemos testar as variáveis sociodemográficas, tais como o sexo (ver Stanko, 1995), o 

autocontrolo (Schreck, 1999; Pratt et al., 2014) e até mesmo dimensões da personalidade 

(psicoticismo) (Guedes, 2012). Relativamente à última variável (psicoticismo), Guedes (2012) 

constatou que indivíduos do sexo masculino e com níveis mais elevados de psicoticismo 

adotavam menos comportamentos por razões de segurança (r=-.32). Quanto ao tempo passado 

na Internet e as atividades de lazer concluímos, no presente trabalho, que não houve qualquer 

influência para a adoção de comportamentos.  

No que toca à vitimação direta e indireta do furto de identidade online podemos assumir 

que a nossa hipótese não foi verificada. Isto é, nem a vitimação cumulativa nem a vitimação 

indireta do furto de identidade online influenciaram o medo do furto de identidade online, a 

perceção do risco de vitimação de furto de identidade online e a adoção de comportamentos 

por questões de segurança. Algumas explicações apontadas na literatura para tais resultados 

estão relacionadas com o período em que ocorreu a vitimação. Isto é, como se questionou 

relativamente à vitimação ao longo da vida, esta experiência poderá ter acontecido há anos 

suficientes para reduzir a intensidade daquela experiência. Assim sendo, como alguns 

estudiosos (e.g., Box, Hale, & Andrews, 1988; Henson, Reyns & Fisher, 2013) referem, o 

medo poderá diminuir à medida que o tempo passa. Outra hipótese para este resultado poderá 

estar relacionada com o facto de os participantes não terem levado com tanta seriedade esse 

evento (Henson et al., 2013). Tal como já tinha sido referido anteriormente, a vertente 

cognitiva e comportamental do sentimento de insegurança também foram independentes à 
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vitimação direta ao longo da vida. Como foi desenvolvido no enquadramento teórico, os 

resultados têm sido mistos no que toca à relação entre a vitimação e as componentes do 

sentimento de insegurança. Relativamente aos efeitos da vitimação no sentimento de 

insegurança (medo do cibercrime), a vitimação pode ter diferentes efeitos no medo 

dependendo do cibercrime que se analisa (ver Yu , 2014).  

No que concerne à vitimação indireta, observou-se níveis mais elevados nas três 

componentes do sentimento de insegurança nos indivíduos que reportaram conhecer alguém 

vítima de furto de identidade online, no entanto, não foram alcançadas diferenças 

estatisticamente significativas. Assim sendo, a hipótese formulada não foi confirmada. Como 

referimos anteriormente, os resultados observados pela literatura relativamente à vitimação 

indireta no contexto tradicional têm sido mistos (e.g., Box, Hale, & Andrews, 1988; Joseph, 

1997 cit. Alshalan, 2006) porém, quando analisamos no contexto virtual os resultados têm 

demontrado que a vitimação indireta não tem influenciado positivamente o medo do 

cibercrime  (Alshalan, 2006;  Henson et al., 2013).  De acordo com  Henson e colaboradores 

(2013),  uma das possíveis razões para este resultado pode estar relacionado com o facto de os 

respondentes poderem ter minimizado a experiência de vitimação do amigo ou amiga ou, 

então simplesmente porque não consideraram algo tão sério. 

O presente estudo procurou ainda perceber a relação entre autocontrolo e as variáveis 

constituintes do sentimento de insegurança (medo do furto de identidade online, perceção do 

risco de vitimação e adoção de comportamentos por questões de segurança). Posto isto, 

averiguou-se que a dimensão comportamental correlacionou-se negativamente com o 

autocontrolo (r=-.13), tal significa que os indivíduos com níveis mais baixos de autocontrolo 

adotavam menos comportamentos de segurança. Com efeito, Schreck (1999) sugere que 

algumas das dimensões do autocontrolo são importantes para perceber de que forma os 

indivíduos com menos autoncontrolo podem negligenciar os comportamentos de segurança. A 

impulsividade, por exemplo, é uma característica que nos poderá ajudar a compreender a 

razão pela qual o autocontrolo se correlaciona negativamente com a adoção de 

comportamentos por razões de segurança. Segundo Schreck (1999), os indivíduos com níveis 

mais elevados de impulsividade, como tendem a adotar comportamentos que os gratifiquem 

de imediato e sem pensar nas futuras consequências podem, então, colocar-se em constante 

risco uma vez que irão adotar os mesmos comportamentos de risco ao invés de adotarem 

comportamentos de segurança. Além disso, por avaliarem uma situação menos perigosa e 

terem uma preferência por atividades de risco (risk-seeking) estes indivíduos tendem a adotar 
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comportamentos de risco e, por conseguinte, mais expostos à vitimação (Schreck , Stewart &  

Fisher, 2006). Um dos estudos que confirmou a nossa hipótese foi o de Reisig, Pratt e 

Holtfreter (2009). De acordo com estes autores, aqueles de reportaram níveis mais altos de 

impulsividade demonstraram fazer mais compras online, assim como passar mais tempo na 

Internet. Também,  Reisig, Pratt e Holtfreter (2009) verificaram que os indivíduos mais 

impulsivos não restringiam os seus comportamentos  de maneira a reduzir a exposição ao 

furto de identidade online. Ou seja, como os indivíduos com mais impulsividade buscam por 

uma gratificação imediata os participantes deste estudo manisfestaram ser incapazaes de 

adotar comportamentos que pudessem reduzir o risco de vitimação.  

Relativamente à componete emocional e cognitiva, como já foi demonstrado, não houve 

quaisquer relações com o  autocontrolo. Assim sendo, a nossa hipótese não se confirma. 

Quanto ao risco percebido os resultados têm sido particularmente interessantes. Na 

investigação conduzida por Reisig, Pratt e Holtfreter (2009) constatou-se que os indivíduos 

com uma impulsividade maior tinham uma perceção do risco de vitimação de furto de cartão 

de crédito também mais elevada em comparação aos que tinham índices menores. Este 

resultado pode indicar que, embora haja uma avaliação por parte deste indivíduos como 

potenciais vítimas, dado não conseguirem restringir os seus comportamentos pode fazer com 

que realizem mais compras online em comparação aos outros. No que diz respeito à dimensão 

emocional do sentimento de insegurança, alguns estudiosos (Higgins, Ricketts & Vegh, 2008) 

têm verificado que o autocontrolo e o medo são mediados pela perceção do risco. Por outras 

palavras, Higgins, Ricketts e Vegh (2008) averiguaram que o autocontrolo em si não afeta 

diretamente o medo mas pode afetar indiretamente através do risco percebido. A par disto, 

será necessário testar no futuro se de facto o autocontrolo isoladamente não influencia o medo 

do cibercrime ou é necessário a presença da perceção do risco (variável mediadora) para que 

os níveis de medo aumentem.    

Para além destes resultados, verificamos que o conhecimento informático foi uma 

variável importante na análise do sentimento de insegurança. Apesar de esta variável não estar 

incluída nas hipóteses do sentimento de insegurança, averiguou-se que foi uma das variáveis 

que mais explicou o medo do furto de identidade online e a perceção do risco de furto de 

identidade online. Ou seja, os indivíduos com conhecimentos informáticos básicos 

apresentavam níveis mais elevados de medo, assim como uma perceção do risco de vitimação 

de furto de identidade online mais elevada. Neste sentido, entendeu-se que o conhecimento 
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informático pode ser uma variável de interesse em futuras investigações relacionadas com o 

sentimento de insegurança no ciberespaço.  

Outro resultado particularmente interessante foi a correlação positiva entre o medo do 

furto de identidade online e o medo do crime. Isto é, quando os participantes que 

apresentaram níveis mais elevados de medo do furto de identidade online reportaram também 

níveis elevados de medo do crime global. Assim sendo, este resultado vai de encontro a uma 

das hipóteses formuladas por Roberts et al. (2012). De acordo com estes autores, o facto de o 

medo poder ser algo generalizado pode estar relacionado com aspetos individuais (i.e., fatores 

disposicionais) e não tanto com aspetos contextuais ou pistas relacionadas com o furto de 

identidade online. Outro trabalho em que se verifica esta tendência é o de Guedes (2012). 

Aqui, a autora concluiu que os indivíduos que têm uma disposição para ter medo 

apresentavam níveis mais elevados de medo do crime.  

 

▪ Vitimação 

Uma vez observados os resultados alusivos ao sentimento de insegurança, vejamos o 

que se concluiu na segunda variável dependente, a vitimação de furto de identidade online.  

No que respeita às variáveis sociodemográficas contatou-se que nenhuma delas 

influenciou na experiência de vitimação de furto de identidade online. Relativamente ao sexo, 

este resultado apresenta ser consistente com a investigação realizada por Ngo e Paternoster 

(2011) visto que esta variável não teve influência em sete tipos de crimes, sendo que um deles 

foi um método utilizado para a prática do furto de identidade online (o phishing).  

Quanto à idade, averiguou-se uma média superior nos indivíduos que reportaram ser 

vítimas de furto de identidade online, porém, as médias de idades entre não vítimas e vítimas 

não foram significativamente diferentes. Com efeito, alguns autores (Reyns & Henson, 2016) 

têm verificado que a idade não é um preditor para o furto de identidade, assim como também 

para o malware (Reyns, 2015), sendo que a última atividade é utilizadas, por vezes, na prática 

do furto de identidade. Assim sendo, estes estudos coincidem com o nosso trabalho. No 

entanto, outros estudiosos constataram que os mais velhos tinham mais probabilidades de ser 

vítimas de furto de identidade (2013) e phishing (2015). Em suma, os resultados têm sido 

mistos no que concerne à relação da idade com a vitimação de furto  de identidade. 

Relativamente à perceção do estatuto socioeconómico, alguns estudiosos têm verificado 

que o rendimento (rendimentos mais altos) é uma variável preditora da vitimação de furto de 

identidade (Reyns, 2013; Reyns & Henson, 2016), phishing e malware (vírus informático) 
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(Reyns, 2015). Assim sendo, o resultado referente à perceção do estatuto socioecnómico não 

concidiui com os trabalhos referidos anteriormente. Em suma, a hipótese alusiva às variáveis 

sociodemográficas não foi confirmada.   

No que toca à hipótese “aqueles que passam mais tempo na Internet têm um risco maior 

de serem vítimas de furto de identidade online” constatou-se que esta não foi confirmada. 

Como se observou, a diferença das médias entre as não vítimas e vítimas de furto de 

identidade online ao longo da vida não foram estatisticamente significativas (p=.258). Face a 

este resultado, o tempo passado online pode não ser um elemento que influencie a vitimação. 

A título de exemplo, Mustaine e Tewksbury (1998) explicam que não é a quantidade de 

tempo que se passa longe de casa que pode influenciar a vitimação, mas sim a adoção de 

determinados comportamentos e o que se faz para proteger que influencia no risco de 

vitimação de furto  de identidade online. Assim sendo, também poderá significar, no nosso 

trabalho, que não é o número de horas passadas online que pode influenciar a vitimação mas 

sim determinadas atividades inseguras que expõe os indivíduos ao risco de vitimação de furto 

de identidade online (ver Reyns, 2013).  

Relativamente aos efeitos dos três elementos da teoria das atividades de rotina – 

exposição a ofensores motivados, alvo adequado e guardiões (incluindo o conhecimento 

informático) – na experiência de vitimação, não se verificaram efeitos estatisticamente 

significativos, à exceção de um item presente no alvo adequado, nomeadamente “clicar e 

visitar conteúdos de risco”. Nesta variável, averiguou-se uma percentagem superior de 

vitimação de furto de identidade online nos indivíduos que reportaram clicar e visitar 

conteúdos de risco (49.1%) em relação aos que clicaram e visitaram conteúdos de risco e 

nunca foram vítimas de furto de identidade online e (38.1%). A par destes dados, foi possível 

concluir, em primeiro lugar, que a exposição a ofensores motivados, isto é, as atividades 

financeiras e atividades de lazer, não foram tão importantes para compreender a influência na 

experiência de vitimação de furto de identidade online. Em contraste com os resultados deste 

estudo, Reyns (2013) constatou que utilizar o banco online, o e-mail e as mensagens 

instantâneas aumentava em 50% a probabilidade de os particiantes se tornarem vítimas de 

furto de identidade online. Por sua vez, em aqueles que compravam online e faziam 

downloads o risco a probabilidade aumentava em 30%. Depois, relativamente ao guardião 

também se verificou que nenhuma das componentes esteve associada à vitimação de furto  de 

identidade online. Aqui, importa ainda referir que o conhecimento informático foi 
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independente à vitimação e, portanto, coincide com o que a  literatura científica tem 

encontrado (Bossler & Holt, 2009; Ngo & Paternoster, 2011). 

Em suma, a aplicação da teoria das ativiades de rotina de Cohen e Felson (1979)  neste 

estudo não foi tão curcial na compreensão da experiência de vitimação no furto de identidade 

online. 

Relativamente à última hipótese, isto é, “indivíduos com níveis mais baixos de 

autocontrolo têm uma maior possibilidade de sofrerem vitimações de furto de identidade 

online” constatou-se que esta não teve influência na variável dependente. Como já foi 

abordado anteriormente, os resultados sobre os efeitos do autocontrolo na experiência de 

vitimação em contexto online têm sido mistos. Por um lado, tem-se verificado que os 

indivíduos com menos autocontrolo tendem a ser vítimas de intimidação online (Bossler & 

Holt, 2010; Ngo & Paternoster, 2011). Por outro lado, quando se trata de crimes online onde 

existe pouco ou nenhum contacto entre  a vítima e o ofensor (e.g, phishing e o vírus 

informático) não se tem verificado efeitos do autocontrolo na vitimação (Bossler & Holt, 

2010; Ngo & Paternoster, 2011). Assim, visto que o nosso estudo se direcionou para o furto 

de identidade online parece haver uma consistência com os autores referidos anteriormente 

(Bossler & Holt, 2010; Ngo & Paternoster, 2011) e, por conseguinte, isto pode sugerir que o 

papel do autocontrolo é limitado quando se trata de uma vitimação direcionada para o 

computador e não para alguém  (Bossler & Holt, 2010). 

Por último, verificou-se que determinados métodos de pagamento online influenciam na 

experiência de vitimação de furto  de identidade online. Embora não se tenha incluído esta 

variável nas hipóteses da presente dissertação, concluiu-se que os indivíduos que utlizavam 

como método de pagamento online o cartão de crédito e o Paysafecard apresentaram uma 

percentagem significativamente superior na vitimação de furto  de identidade online em 

relação aos que não reportaram ter sido vítimas de furto de identidade online. Deste modo, 

considera-se importante no futuro continuar a perceber quais os métodos de pagamento online 

que mais influenciam na vitimação e, portanto, alertar os indivíduos dos potenciais perigos 

desses métodos de pagamento.  

Embora se considere que os resultados encontrados contribuem com insights 

significativos para a comunidade científica, é importante notar que o presente estudo não está 

isento de críticas. Desde logo, comecemos por apontar a problemática da operacionalização 

do nosso primeiro objeto de estudo. O furto de identidade online.  
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Tal como já foi referido anteriormente, o furto de identidade tem sido definido e 

operacionalizado de maneira distinta. Por um lado, Jones (2009) salienta que identity theft e 

identity fraud são dois conceitos diferenciados. Isto é, enquanto o primeiro se refere a uma 

conduta em que alguém obtém os dados pessoais de outrem sem o conhecimento ou 

consentimento prévio da mesma, o segundo termo diz respeito a uma situação em que um 

indivíduo utiliza a identidade de outrem para cometer um crime, quer seja para obter crédito, 

bens como serviços, quer para outros usos fraudulentos com o objetivo de ter controlo de 

algo. Por outro lado, Harrell (2015) define o furto de identidade (identity theft) de maneira 

mais ampla. De acordo com este autor, o furto de identidade implica não só o uso não 

autorizado ou tentativa de uso de uma conta existente (e.g., cartão de crédito ou débito, conta 

online), mas também o uso não autorizado ou tentativa de uso de informações pessoais para 

abrir uma conta nova (e.g., conta de cartão de crédito ou débito, conta à ordem, conta 

poupança) ou o uso indevido de informações pessoais para obter diversos benefícios, tais 

como cuidados de saúde, um emprego, ou benefícios governamentais ou até mesmo fornecer 

informações falsas às agências de aplicação da lei quando acusado/a de um crime ou 

transgressão de trânsito.  

Outro aspeto a ter em consideração é a problemática da operacionalização das 

dimensões do sentimento de insegurança, designadamente o medo do crime (componente 

emocional) (Ferraro & LaGrange, 1987; Jackson, 2005). Uma das críticas apontadas pela 

literatura é o facto de alguns estudos formularem uma questão onde não se faz referência a um 

tipo de crime como por exemplo, " quão seguro se sente quando está sozinho no seu bairro 

depois de escurecer? " ou, então " quão seguro se sentiria se estivesse sozinho no seu bairro 

depois de escurecer?" (Baumer, 1985; Hale; 1996; Liska et al, 1982; Maxfield, 1984 cit 

Jackson, 2004). Embora a escala de medida global seja geralmente utilizada pela comunidade 

científica, Ferraro e LaGrange (1987) alertam pelo facto de as questões anteriormente 

referidas poderem não estar a mensurar uma reação emocional mas antes um julgamento 

sobre a probabilidade de vitimação (ver Hale,1996). Na nossa investigação optamos por 

utilizar, no âmbito do medo do crime em contexto não virtual, duas questões baseadas nos 

atuais padrões globais, em que se questionou como é que os indivíduos se sentem quando 

caminham sozinhos na zona de residência depois de escurecer e no mesmo espaço temporal 

porém dentro das suas residências. A consistência interna para o índice medo em contexto não 

virtual foi boa (α=.71). Em futuras investigações poder-se-á utilizar questões direcionadas 

para um tipo específico de crime como por exemplo, "quanto medo sente de ser roubado/a, 
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assaltado/a, violado/a ou atacado/a fisicamente por um estranho?", assim como também saber 

a frequência e a intensidade do medo por parte dos indivíduos (Farrall & Gadd, 2004). 

Por outro lado, para medirmos o medo do furto de identidade online optou-se por 

utilizar uma escala, baseada em Hille et al. (2015), em que se perguntava aos inquiridos o 

medo que sentiam de alguém obter os dados pessoais e financeiros via online, utilizar esses 

mesmo dados para a obtenção de ganhos financeiros e danificar a reputação devido à 

utilização ilegítima desses mesmo dados. A consistência interna para o índice medo do furto 

de identidade online foi excelente (α=.901). Na presente investigação foram analisadas 

algumas das variáveis que têm sido preditores do medo do crime (e.g., experiência de 

vitimação (direta e indireta), perceção do risco, variáveis sociodemográficas) no entanto, não 

se estudou os efeitos da gravidade do furto de identidade online no medo. Neste sentido, 

considera-se relevante estudar a relação que a gravidade do furto de identidade online tem no 

medo em futuras investigações, pois, tal como é citado na literatura (Yu, 2014), é necessário 

que a comunidade científica analise os efeitos da gravidade do crime no medo (e.g., vírus 

informático e do furto de identidade online).  

Outro aspeto metodológico a ser apontado é relativamente à constituição da amostra. 

Embora a dimensão da nossa amostra tenha sido grande (n=832), a proporção de indivíduos 

que reportou ser vítima de furto de identidade online não foi significativa. Deste modo, o 

número de participantes que respondeu ter sido vitíma de furto de identidade online pode não 

ter sido suficiente para compreender a experiência de vitimação de furto de identidade online 

e, também, a relação que a vitimação de furto de identidade online tem no medo deste tipo de 

cibercrime. Contudo, é necessário ter em atenção que os indivíduos, por vezes, não têm 

conhecimento dessa vitimação. Isto é, ao contrário dos crimes tradicionais (e.g., roubo, furto, 

ofensa à integridade física) o furto de identidade online pode levar algum tempo até ser 

descoberto pela vítima. Consequentemente, a investigação pode ficar comprometida na 

medida em que, não sabemos se de facto os participantes que não reportaram ter sido vítimas 

não foram ou se simplesmente desconheceram a vitimação.  

Além disso, o presente estudo apesar de abranger diversas idades, situações 

profissionais, perceções em relação ao estatuto socioeconómico o questionário foi direcionado 

somente para a população universitária do Porto. Assim sendo, de modo a aumentar a 

validade externa, no futuro poderia ser realizado um estudo numa população mais 

diversificada.  
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Mais ainda, tendo em conta a dimensão elevada da amostra poderá fazer com que seja 

mais fácil rejeitar-se a hipótese nula. Deste modo, ao rejeitar-se a hipótese nula (H0) quando 

na realidade ela é verdadeira, estamos perante um erro tipo I. 

Para concluir, embora alguns resultados não tenham coincidido com o que a literatura 

tem apontado, é necessário ter em consideração que tanto o sentimento de insegurança no 

furto de identidade online como a vitimação de furto de identidade online são temas ainda 

pouco estudados na área da criminologia. Deste modo, considera-se necessário não só 

explorar as variáveis aplicadas no âmbito tradicional, mas também adaptar essas mesmas 

variáveis ao contexto online e, ainda, incluir outras que apenas podem ser estudas no 

cibercrime (e.g., o conhecimento informático). Mais ainda, considera-se essencial continuar a 

investigar estas duas temáticas em diferentes universos, isto é, não focar sobretudo na 

população universitária.  

Finalmente, é importante que em futuras investigações do sentimento de insegurança 

sejam analisadas outras variáveis para a sua explicação. Mais precisamente, sugere-se que em 

futuros estudos se explore os fatores disposicionais, visto que tanto no nosso trabalho como 

no de Roberts e colaboradores (2012) parece haver um medo generalizado – tanto no furto de 

identidade online como no contexto não online- por parte dos indivíduos. 
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 Anexos 

 

Anexo I: Itens para as componentes da exposição a ofensores motivados, alvo adequado 

e guardiões/adoção de comportamentos e o valor do alfa de Cronbach que se refere à 

consistência interna.  

 

Fator A 
Conteúdo dos itens: Com que frequência realiza as 

seguintes atividades na Internet 

Atividades financeiras .640 
Banco online ou gestão de finanças 

Comprar bens ou serviços online 

Atividades lazer/trabalho .462 

E-mail ou mensagens instantâneas 

Redes sociais (Facebook, Myspace, LinkedIn, etc.) 

Trabalho ou estudo 

Total .533  

Fator A Conteúdo dos itens: Nos últimos 12 meses… 

Interação com desconhecidos .316 
Comunicou com desconhecidos online 

Forneceu os seus dados pessoais a alguém desconhecido 

Abrir links, anexos ou ficheiros .670 

Abriu anexos desconhecidos dos e-mails que recebeu 

Abriu algum link desconhecido dos e-mails que recebeu 

Abriu algum ficheiro ou anexo recebido por mensagens 

instantâneas de alguém desconhecido 

Clicar/visitar conteúdos de risco .377 
Clicou em mensagens pop-up 

Visitou web sites duvidosos 

Total .505  

Fator A Conteúdo dos itens: Por razões de segurança 

Segurança financeira .702 
Evita utilizar o banco online 

Evita fazer compras online 

Proteção na Internet .426 

 

Utiliza o filtro de spam no e-mail 

Altera as definições de segurança 

Segurança na Internet .336 

 

Evita abrir e-mails de pessoas que não conhece 

Visita apenas websites fidedignos 

Guardião tecnológico .702 

Tem instalado e atualizado software antivírus 

Tem instalado e atualizado software anti-spyware 

Tem instalado e atualizado software ou hardware firewall 

 

Informação .542 

Participa em workshops destinados à educação sobre o 

cibercrime 

Visita web sites destinados à educação pública sobre o 

cibercrime 

Total .467  
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Anexo II: Itens para a componente emocional e cognitiva (virtual e não virtual) do 

sentimento de insegurança e o valor do alfa de Cronbach que se refere à consistência 

interna. 

 

Fator A Conteúdo dos itens: quanto medo tem de… 

Medo do furto de 

identidade online 
.901 

Alguém furtar os seus dados pessoais e financeiros via online 

Alguém utilizar os seus dados pessoais e financeiros online para obter 

ganhos financeiros 

Alguém danificar a sua reputação com base na utilização ilegítima dos 

seus dados pessoais e financeiros online 

Fator A Conteúdo dos itens: quão provável acha de… 

Perceção do risco de furto 

de identidade online 
.909 

Alguém furtar os seus dados pessoais e financeiros via online, nos 

próximos 12 meses 

Alguém utilizar os seus dados pessoais e financeiros online para obter 

ganhos financeiros, nos próximos 12 meses 

Alguém danificar a sua reputação com base na utilização ilegítima dos 

seus dados pessoais e financeiros online, nos próximos 12 meses 

Fator A Conteúdo dos itens: quão seguro se sente quando… 

Medo do crime .711 

Caminha sozinho(a) na sua zona de residência, depois de escurecer.  

Está sozinho(a) na sua casa, depois do escurecer. 

 

Fator A Conteúdo dos itens: quão seguro se sente quando… 

Perceção do risco .859 

Ser vítima de um roubo sem violência, durante os próximos 12 meses 

Ser vítima de um roubo com violência, durante os próximos 12 meses 

A sua casa ser assaltada, durante os próximos 12 meses 
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Anexo III: Itens de cada dimensão do autocontrolo da escala de Grasmick, Tittle, Bursik 

e Arneklev (1993) e o valor dos alfas de Cronbach que se referem à consistência interna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fator A Conteúdo dos itens: em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações 

Impulsividade .659 

Muitas vezes faço coisas no calor do momento sem parar para pensar 

Não me esforço muito a preparar o futuro, nem penso muito nisso 

Costumo fazer aquilo que me dá prazer no momento, mesmo se isso prejudicar um 

objetivo futuro 

Estou mais preocupado(a) com o que se passa comigo no presente do que com o que 

me possa acontecer no futuro 

Tarefas simples .761 

Geralmente costumo evitar atividades que eu sei que serão difíceis 

Quando as coisas se complicam, costumo desistir e afastar-me 

Na vida, as coisas que são mais fáceis são aquelas que me dão mais prazer 

Não gosto de tarefas tão difíceis que levem as minhas capacidades ao limite 

Procura do 

risco 
.808 

De vez em quando, gosto de me pôr à prova fazendo coisas um pouco arriscadas 

Por vezes corro riscos só pelo divertimento que dão 

Por vezes, acho excitante fazer coisas que me podem causar problemas 

Excitação e aventura são mais importantes para mim do que me sentir seguro 

Atividades 

físicas 
.724 

Se eu puder escolher, preferia fazer atividades físicas do que atividades mentais 

Geralmente sinto-me melhor quando estou em movimento do que quando estou 

sentado e a pensar 

Gosto mais de sair e de fazer coisas do que de ler e pensar 

Eu sinto que tenho mais energia e mais necessidade de atividade do que a maioria das 

pessoas da minha idade 

Auto-centrismo  .729 

Eu tento primeiro pensar em mim, mesmo se isso tornar as coisas mais difíceis para os 

outros 

Eu não sou muito compreensivo com as pessoas quando elas estão com problemas 

Se o que eu faço desagrada às outras pessoas, o problema é delas e não meu 

Procurarei atingir os meus objetivos mesmo que possa causar problemas aos outros 

Temperamento .739 

"Perco a cabeça" com muita facilidade 

Muitas vezes, quando me zango com as pessoas, sinto que tenho mais vontade de as 

magoar do que falar com elas sobre o assunto 

Quando estou mesmo zangado(a) é melhor que as pessoas se afastem de mim 

Quando discordo seriamente de alguém, é geralmente difícil para mim falar 

calmamente sobre isso sem me aborrecer 

Total .842  
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Anexo IV: Questionário online 
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