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3. Trabalho em 
conjunto com 
especialistas

1. Construção 
de produtos 
inovadores

2. Implementação 
de políticas 
eficientes

Discurso de ódio: abordagem abrangente



1. Produtos inovadores



Google 
Assistente: 
combate ao 
assédio e à 
violência de 
gênero



2. Políticas eficientes



Discurso de ódio não é permitido

2019: Remoção de conteúdo 
supremacista, remoção de 
alegações de inferioridade, 
adição de novos grupos 
protegidos

Conteúdo que nega a 
ocorrência de eventos 
violentos bem documentados

Mudanças nas políticas Investimento em IA e em 
pessoas

Ferramentas para 
usuários

Detecção de conteúdo 
potencialmente ofensivo com 
agilidade

Expansão de equipes e 
experiência linguística 

Desafios do contexto

Desabilitar, filtrar ou moderar 
comentários

Denunciar a acompanhar o 
histórico da denúncia (YT)



AnúnciosPlay Maps

Discurso de ódio não é permitido
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O YouTube é o principal destino global das 
pessoas que buscam vídeos 

2B
Usuários mensais 

globais

105M
Usuários mensais 

no Brasil

500
Horas de vídeo 

publicadas por minuto
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Mantendo o YouTube seguro tendo os 4Rs como princípios fundamentais

Criadores com padrões cada 
vez mais altos

A disseminação de 
desinformação prejudicial e

conteúdo borderline

Fontes confiáveis para 
notícias e informações

Conteúdo que viola nossas 
políticas

RecompensarReduzirRecomendarRemover



 Confidential & Proprietary   |   11 

Removemos conteúdo que viola nossas 
políticas e cobrem 8 verticais principaisRemover

Ameaças e 
privacidade

Conteúdo 
prejudicial ou 

perigoso

Direitos 
autorais

Spam, 
práticas 

enganosas e 
golpes

Conteúdo 
explícito ou 

violento

Nudez ou 
conteúdo 

sexual

Segurança 
infantil

Incitação ao 
ódio e assédio

Como gerenciamos 
conteúdo no YouTube



Incitação ao 
ódio e 

assédio

Políticas do YouTube 

Discurso de ódio: conteúdo que promova ódio ou 
violência contra grupos com base em atributos 
protegidos, como idade, gênero, raça, classe, religião, 
orientação sexual ou condição de veterano de guerra. 

Essa política também inclui formas comuns de ódio on-line, 
como desumanização de membros desses grupos; 
caracterização deles como inferiores ou doentes; promoção 
de ideologias de ódio, como o nazismo; promoção de teorias 
da conspiração sobre esses grupos; ou negação da 
ocorrência de eventos violentos bem documentados, como 
tiroteios em escolas.



Políticas do YouTube 

Assédio e bullying virtual: conteúdo direcionado a 
um indivíduo com insultos maldosos ou prolongados 
com base em atributos intrínsecos, incluindo o status 
de grupo protegido ou traços físicos. Essa política 
também inclui comportamento prejudicial, como 
insultar ou humilhar menores deliberadamente; fazer 
ameaças, bullying ou doxxing; ou encorajar 
comportamento abusivo de fãs. 

Incitação ao 
ódio e 

assédio
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Remover

Políticas

Detecção

Revisão

Transparência

Usamos a combinação de pessoas e tecnologia 
para sinalizar conteúdo para nossa revisão

91.2%
dos vídeos removidos do YouTube 

entre janeiro e março de 2022 foram 
detectados automaticamente.

>67%
dos vídeos removidos do YouTube 

globalmente foram eliminados com, no 
máximo, 10 visualizações.

Como gerenciamos 
conteúdo no YouTube
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Usuários e revisores confiáveis também têm uma 
importante papel na detecção de conteúdo que 
viola nossas políticas 

Simple illo symbolizing flags coming from 
NGOs, govt orgs, academics

>330 mil
vídeos foram removidos do YouTube, entre 

janeiro e março de 2022, a partir de 
denúncias da nossa comunidade.

Remover

Políticas

Detecção

Revisão

Transparência

Como gerenciamos 
conteúdo no YouTube
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Revisores Confiáveis também desempenham um papel 
importante na detecção de conteúdo problemático

Como gerenciar 
conteúdo com 
responsabilidade

Remover

Inteligência

Política

Detecção

Revisão

Transparência
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Revisores consideram contexto EDSA para determinar se há ou não 
uma violação 

1 Illo each for educational, documentary, 
scientific, artistic

Educacional Documental Científico Artístico

Remover

Políticas

Detecção

Revisão

Transparência

Gerenciando conteúdo de 
maneira responsável
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Compartilhamos nosso progresso na remoção de conteúdo 
que viola nossas políticas de discurso de ódio 

Remover

Políticas

Detecção

Revisão

Transparência

Gerenciando conteúdo de 
maneira responsável

95.947 Vídeos foram removidos da plataforma 
de janeiro a março de  2022 

+ 57 MI Comentários foram retirados da plataforma 
de janeiro a março de 2022
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Como gerenciar 
conteúdo com 
responsabilidade

RecompensarReduzirRemover
Fontes confiáveis de 

notícias e informações

Recomendar
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Para assuntos sujeitos a informações falsas, o conteúdo 
de fontes de terceiros oferece mais contexto 

Como gerenciar 
conteúdo com 
responsabilidade

Elevar

Elevar fontes 
confiáveis

Fornecer contexto

Painel de informações para tópicos 
sujeitos a informações falsas



3. Trabalho em conjunto



Parcerias e 
apoios



Parcerias 
e apoios



Parcerias e 
apoios



Obrigada


