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Proteção de Crianças e Adolescentes no Facebook

Assegurar que os jovens recebam experiências adequadas conforme sua idade é uma 

responsabilidade que levamos a sério, e nossa abordagem é guiada por três princípios 

abrangentes:

● Empoderamento responsável: Acreditamos fortemente na importância de capacitar os 
jovens de forma responsável para que aproveitem os benefícios que nossa plataforma 
oferece; educar para o uso positivo, responsável e saudável das tecnologias. 

● Proteções apropriadas para cada idade: reconhecemos que os usuários mais jovens 
precisam de salvaguardas adicionais para sua segurança, privacidade e bem-estar e 
nossa abordagem para isso é expansiva.

● Inovação: Continuamos a explorar tecnologias inovadoras para fornecer boas 
experiências para os jovens, ajudar a mantê-los seguros online e a resolver os desafios 
que definem nossa indústria.
 



Prevenção Detecção Resposta 

Nossa abordagem em segurança 
MANTENDO AS PESSOAS SEGURAS 



Detecção 

Nossa abordagem em segurança 
MANTENDO AS PESSOAS SEGURAS 



Detecção: combatendo material de exploração infantil 

● Zero tolerância para material de abuso e exploração infantil

● PhotoDNA + tecnologia de correspondência de vídeo (video 
matching) para detectar material conhecido e impedir o 
compartilhamento

● Inteligência Artificial para:
○ Detectar proativamente a nudez infantil e o conteúdo de 

exploração infantil anteriormente desconhecido quando for 
enviado/subido.

○ Relatar conteúdo mais rapidamente ao NCMEC
○ Encontrar contas que se envolvem em interações 

potencialmente inadequadas com crianças/adolescentes para 
que possamos tomar ação





Prevenção
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Informações de contato, Escola, 
D.O.B não disponível na pesquisa

Compartilhamento de localização 
desligada como padrão (by default)

Reconhecimento facial desligada como 
padrão (by default)

Público da postagem definido como 
privado como padrão (by default)

SEGURANÇA INFANTIL 

Maior proteção para 
adolescentes 

Educação especial para jovens (ex. 
Avisos educativos)

Contas de 13 a 16 anos privadas no 
Instagram  (by default) 



Impedindo contato indesejado

● Adultos não podem enviar mensagens a 
jovens com os quais não estão 
previamente conectados

● Desenvolvemos uma nova tecnologia 
que usaremos para impedir que contas 
suspeitas possam descobrir ou seguir 
adolescentes no Instagram. 

●  Avisos de segurança para jovens 

Desativar solicitações de mensagens de 
adultos para menores não conectados



Resposta

Nossa Abordagem para Segurança 
MANTENDO AS PESSOAS SEGURANÇAS



Technology Coalition and Project 
Protect

PhotoDNA, Project Artemis, Google 
API, Open Source Project for PDQ 
and TMK-PDQF, NCMEC 
Downloader Tool, TechMatters

INVESTINDO EM PARCERIAS 
.

Alguns exemplos 
incluem:

Investir em parcerias 
intersetoriais e construir o 
ecossistema: Child Safety Hackathons
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Compartilhamento de informações e conhecimento. 
Garantir maior compartilhamento de informações, 
experiência, e conhecimento entre a indústria.

Inovação tecnológica 
Acelerar o desenvolvimento e a adoção de tecnologia 
inovadora, incluindo o uso de IA e ML.

Pesquisa
Melhorar nossa compreensão da exploração sexual 
infantil e abuso e medidas eficazes para interromper e 
prevenir isso.

Transparência & Accountability 
Dirigir accountability na indústria compartilhando 
nossas percepções e progresso por meio de relatórios 
significativos. 

Ação Coletiva 
Reunir  a indústria, os governos e a sociedade civil para 
conduzir uma ação coletiva com várias partes 
interessadas.

Project Protect



● Grupo Global de 
Especialistas em juventude

Aconselhamento de especialistas 
Trabalhamos com grupos de assessores especialistas   

● Conselho de Segurança 

● Grupo Global de Segurança 
para as mulheres 

● Grupo Global de especialistas em prevenção 
da automutilação e do suicídio  



 Programa Nacional Cidadão Digital
Educação para o presente e futuro

cidadaodigital.org.br 
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2020:
97,000 estudantes
60,000 educadores 

Meta 2021: 
50,000 estudantes + 
educadores  

http://www.cidadaodigital.org.br/


Cidadão Digital
Educação de jovem para jovem 
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http://www.cidadaodigital.org.br/
https://docs.google.com/file/d/1_VLveJdG0G-qZ2MnI4cv7cNxw98KmsJX/preview


https://docs.google.com/file/d/1CgWlKn5eOO3MxLa6sT3KdMaezkDfFiTW/preview

