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A segurança e bem-estar das pessoas é prioridade 

PARCERIAS 

Para complementar 

nosso conhecimento 

POLÍTICAS

Para proteger nossa 

comunidade 

FERRAMENTAS

Para dar às 

pessoas o controle

FEEDBACK

Para seguir melhorando

RECURSOS 

Oferecer ajuda em 

cada ponto dos 

nossos serviços 



  

A Meta não permite e remove conteúdos 
que promovam ou incentivem 
comportamentos abusivos nas plataformas 
do Facebook, Messenger e Instagram.



No terceiro trimestre de 2021, por exemplo, 
o facebook e instagram tomaram ação contra 
17 milhões de conteúdos de bullying e 
assédio em suas plataformas

transparency.fb.com



● Grupo Global de 
Especialistas em juventude

Aconselhamento de especialistas 
A Meta trabalha com especialistas no mundo todo, inclusive no Brasil,  
para desenvolver suas políticas, bem como recursos de ajuda, prevenção 
e educação para um uso positivo, seguro e saudável de suas plataformas.

● Conselho de Segurança 

● Grupo Global de Segurança 
para as mulheres 

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



Prevenção de bullying e comentários ofensivos  

● Além de remover conteúdos que possam ser abusivos 
e que violam suas políticas, a Meta também investe 
muitos recursos para a prevenção de situações 
abusivas em suas plataformas.

● Atualmente, por exemplo, o Instagram mostra avisos 
quando alguém tenta publicar um comentário 
potencialmente ofensivo. 

● Descobrimos que esses avisos realmente 
desencorajam a publicação de ofensas. 

● Desde o lançamento desse recurso, notamos que a 
forma mais eficaz de transformar o comportamento 
das pessoas é lembrá-las das consequências de 
praticar bullying no Instagram e fornecer feedback em 
tempo real, enquanto elas escrevem o comentário. 

https://about.instagram.com/pt-br/blog/announcements/national-bullying-prevention-month


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

Avisos educativos e para prevenir 
danos como, por exemplo, para 
evitar contatos indesejados 

Investimento em tecnologia que 
impede adultos de enviar mensagens 
para menores de 18 anos que não os 
seguem

Bloqueio de conteúdo inapropriado 
para público de adolescentes 

Maior proteção para 
adolescentes 

Compartilhamento de localização 
desligada como padrão (by default)

Novas contas de adolescentes de 13 
a 16 anos passam a ser privadas 
como padrão (by default) 



Mais controle para as pessoas:  gerenciar comentários e 
mensagens e filtros de comentários ofensivos 

● Ao lado do desenvolvimento dessas tecnologias que 
atuam para prevenir danos, a empresa investe em 
criar mais ferramentas para dar o controle às 
pessoas sobre suas experiências em suas 
plataformas. 

●  Um exemplo concreto é que no início deste ano, o 
Facebook e Instagram criaram mais controles para 
permitir que as pessoas decidam quem pode enviar 
mensagens a elas e quem não pode. 

● As pessoas também podem filtrar automaticamente 
as solicitações de mensagens diretas no Instagram 
que contêm palavras, frases e emojis potencialmente 
ofensivos.



Desenvolvimento de recursos: Prevenção do Suicídio



Promoção saúde emocional e 
bem-estar 

Recursos para apoiar a saúde mental das pessoas na 
plataforma, através de informações das organizações 
especialistas Instituto Vita Alere de Prevenção e 
Posvenção do Suicídio e Centro de Pesquisa Mente 
Aberta Mindfulness Brasil (UNIFESP).

facebook.com/emotional_health

https://tudo-sobre.estadao.com.br/saude-mental


cidadaodigital.org.br



cidadaodigital.org.br



Setembro Amarelo: Festival Amarelo 
Educação sobre prevenção do suicídio e promoção de saúde mental para jovens 
brasileiros 

@VitaAlere



Guias de Saúde Mental no Instagram 
Orientação de especialistas (Instituto Vita Alere)  para os jovens encontrarem recursos sobre 
saúde mental e prevenção do suicídio para ajudá-los durante a pandemia

@VitaAlere



Visite a Central de Segurança para mais informações e recursos:
facebook.com/safety 

   Obrigada!


