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Sumário executivo
Este relatório documenta algumas maneiras pelas quais a privacidade e a segurança 
ofe-recidas aos jovens varia em diferentes partes do mundo em plataformas digitais 
aparen-temente idênticas: WhatsApp, Instagram e TikTok.

O documento evidencia as diferenças em termos de serviço e outras políticas, e 
diferen-ças na prática, dentre elas:

1. Requisitos de idade mínima
2. Disponibilização de políticas de privacidade em línguas acessíveis
3. Estabelecimento de configurações padrão de contas para jovens de 17 anos para

contas públicas ou privadas

Há variação significativa entre países em plataformas aparentemente idênticas. Entende-
mos essa variação como uma forma de discriminação de design. Essa discriminação de 
design significa que alguns jovens têm menos privacidade e segurança que outros no uso 
da plataforma. Essa discrepância depende da parte do mundo onde vivem.

Por exemplo, em alguns países, o Instagram padroniza novas contas criadas por jovens de 
17 anos como privadas; em outros, solicita que os jovens escolham entre conta pública 
ou privada. Na Europa, o TikTok afirma oferecer aos jovens “uma experiência apropriada à 
idade” ao desativar “certos recursos”, mas não planeja desativá-los em outros países. Da 
mesma forma, o WhatsApp tem uma idade mínima diferente para usuários jovens na Eu-
ropa. Essa idade mínima é diferente para usuários de outras partes do mundo. Em geral, as 
crianças europeias desfrutam de níveis mais altos de privacidade e proteção que crianças 
do resto do mundo.

As legislações que exigem a priorização dos interesses das crianças são essenciais para 
garantir que o mundo digital das crianças e dos jovens seja, tanto quanto possível, seguro, 
privado e com a devida proteção aos direitos das pessoas com menos de 18 anos. Esses 
tipos de regulamentos estão em vigor no Reino Unido, Irlanda, Holanda, França e Suécia, o 
que pode explicar por que as crianças europeias recebem mais proteções. Mas, propos-
tas similares estão sendo avaliadas na Califórnia, Austrália e na União Europeia como um 
todo. Os formuladores de políticas e os atores da sociedade civil de todo o mundo devem 
considerar seriamente essas legislações para garantir que todos os jovens recebam a 
proteção que merecem.

Além disso, as próprias plataformas devem agir em conformidade com esses requisitos 
globalmente, não apenas nos países em que têm obrigações legais.
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Introdução
De muitas maneiras, o mundo digital pode ser uma grande força de nivelamento, ofere-
cendo às crianças de todo o mundo igual acesso a informações e serviços. Mas, também 
cria novas formas de desigualdade.

Os direitos das crianças são universais. Todas as crianças devem ter pleno acesso a eles 
sem distinção. No ano passado, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU confirmou isso 
com o lançamento do Comentário Geral nº 25 sobre os Direitos das Crianças em Am-
bientes Digitais. O comentário geral define que “os direitos de todas as crianças devem 
ser respeitados, protegidos e cumpridos no ambiente digital”1. O direito à não-discrimina-
ção é um deles. Nenhuma criança deve enfrentar discriminação no mundo digital devido 
ao seu país de residência. Contudo, a realidade mostra que isso ainda não ocorre.

Algumas das maiores empresas de tecnologia e plataformas digitais do mundo dispo-
nibilizam serviços discriminatórios, oferecendo a crianças e jovens menores de 18 anos 
diferentes produtos e condições e níveis de proteção variáveis, dependendo do país 
onde vivem.

Parte dessa variação está relacionada a diferentes legislações e estruturas regulatórias. 
As empresas podem e devem cumprir os regulamentos onde um país estabelece regu-
lamentos para tornar o ambiente digital melhor para as crianças. Porém, algumas delas 
são motivadas por escolha. Trata-se de uma escolha da empresa ampliar a implantação 
dessas proteções exigidas em um país para todas as crianças e jovens. Como este rela-
tório documenta, por vezes, as empresas optam por não ampliar a implantação dessas 
proteções.

Essas escolhas criam desigualdades e discrepâncias no mundo real que afetam crianças 
e jovens. Nas mesmas plataformas globais, algumas crianças e adolescentes recebem 
níveis mais altos de segurança e privacidade, enquanto outros são desprovidos dessas 
prote-ções. Argumentamos que esta é uma forma de discriminação corporativa contra 
crianças. Portanto, trata-se de uma violação direta de seus direitos.

Há uma série de maneiras pelas quais o acesso dos jovens ao direito de proteção e priva-
cidade varia, em diferentes partes do mundo, no uso de plataformas praticamente idênti-
cas. Este relatório documenta variações nas políticas e práticas relacionadas a três recur-
sos diferentes de segurança e privacidade online:

1. Idade mínima dos usuários
2. Fornecimento de termos e condições em línguas acessíveis
3. Estabelecimento de configurações padrão de contas para jovens de 17 anos para

contas públicas ou privadas

O presente documento explora essas variações em três plataformas: WhatsApp, Insta-
gram e TikTok.

Busca-se analisar 13 países diferentes de todo o mundo para demonstrar as diferentes 
experiências que WhatsApp, TikTok e Instagram proporcionam a crianças e jovens. Este 
relatório tem o intuito de mostrar como as mesmas plataformas globais oferecem prote-
ções localizadas e parciais para crianças e jovens em todo o mundo.

1 Em 2020, o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas publicou o Comentário geral sobre os direitos das crianças em am-
bientes digitais https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx, seção 4

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
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Método
A pesquisa que sustenta este relatório foi conduzida por uma coalizão global de crianças, 
jovens, organizações de direitos digitais sediadas nos países analisados e pesquisadores 
centrais localizados em Londres e Sydney.

• Esta pesquisa explorou variações em termos e condições mediante a realiza-
ção de pesquisas documentais de diferentes políticas feitas por pesquisadores
centrais.

• Para analisar os requisitos de idade mínima, as políticas de privacidade e outros
termos e condições foram analisados por pesquisadores centrais.

• Para analisar a disponibilidade de produtos em línguas oficiais, aplicativos e
sites, pesquisadores centrais e organizações de pesquisa regionais trabalharam
em parceria. Verificamos se os aplicativos forneciam menus e suporte em lín-
guas oficiais, bem como, políticas de privacidade.

• Para analisar variações nas configurações padrão para jovens de 17 anos, pes-
quisadores regionais criaram contas experimentais no Instagram e TikTok para
jovens de 17 anos. Por motivos éticos:

» Todas as contas experimentais criadas exclusivamente para esta pesqui-
sa foram identificadas como tal (por exemplo, os nomes escolhidos foram
“ONG Nome da pesquisa” e “Maria da Silva Instituto Alana” ou um nome
similar que não atraísse interação de outros usuários). Um desses perfis já
existia como parte de uma pesquisa em andamento;

» Nenhum contato foi feito com outras crianças ou adultos nessas contas;

» Todas as contas foram excluídas ao final do experimento, exceto as que
pertenciam a outras pesquisas em andamento realizadas pelos pesquisa-
dores.
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Discriminações de design enfrentadas 
pelos jovens

Experiências apropriadas à idade limitadas pela geografia 
no TikTok

As Políticas de privacidade do TikTok de todo o mundo documentam algumas das dife-
renças nos serviços globais que oferece aos jovens. Dentre essas diferenças, é possível 
identificar variações nos recursos de segurança, recursos de privacidade e diferentes 
idades mínimas.

Jovens dos 13 aos 17 anos residentes nas regiões de EEE/Reino Unido e Suíça recebem 
proteção extra quando se trata de recursos apropriados para a idade. Como descreve a 
política do TikTok:

“Para oferecer aos usuários menores de 18 anos uma experiência adequada à 
idade, alguns recursos não estão disponíveis.2”

Essa “experiência apropriada à idade” não está disponível em nenhum outro lugar do 
mundo. Percebe-se uma falta de objetividade quanto à adequação à idade do produto 
quando se trata de segurança e privacidade. Se alguns dos recursos do TikTok não são 
seguros para jovens, eles devem estar universalmente indisponíveis para todos os jovens 
com menos de 18 anos.

Tratamento diferenciado de dados do WhatsApp

Em julho de 2021, o Data Privacy Brasil realizou uma análise comparativa observando as 
diferenças nos Termos e Condições oferecidos a usuários brasileiros, indianos e europeus 
do WhatsApp, inclusive usuários menores de 18 anos3. As conclusões foram:

• As crianças europeias desfrutaram de proteções de dados mais fortes contra o
compartilhamento desnecessário de dados. A política europeia prevê maior li-
mitação à possibilidade de compartilhamento de dados entre WhatsApp e Meta
(antigo Facebook). Isso reflete níveis muito diferentes de integração de dados
legalmente permitida entre o WhatsApp e o Facebook decorrente do cumpri-
mento dos regulamentos europeus. Portanto, crianças europeias desfrutam de
mais limitação intencional no WhatsApp (ou uso restrito de dados) que crianças
indianas ou brasileiras4. Por exemplo, as políticas brasileiras e indianas permi-
tem o uso de dados para a personalização de serviços das empresas do Grupo
Facebook (“melhorar, corrigir e personalizar nossos Serviços e vinculá-los aos
produtos das empresas do Facebook que você pode usar”). As políticas euro-
peias, por sua vez, retêm os elementos de funcionalidade e melhoria do serviço
sem redação equivalente em relação aos “produtos das empresas do Facebook”.

2 Política de Privacidade EEE/CH/Reino Unido do TikTok, ano de 2021 https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en
3 A pesquisa de 2021 do Data Privacy Brasil está disponível mediante solicitação através do e-mail contato@dataprivacybr.org
4 Michael Behr “O Facebook vai acessar dados de usuários do WhatsApp, exceto na Europa’ Notícias Digitais https://www.digit.fyi/
facebook-to-access-whatsapp-user-data-except-in-europe/

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en
https://www.digit.fyi/facebook-to-access-whatsapp-user-data-except-in-europe/
https://www.digit.fyi/facebook-to-access-whatsapp-user-data-except-in-europe/
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• As crianças europeias desfrutam de mais objetividade quanto à exclusão de
dados e o que isso significa. A política europeia apresenta mais objetividade
e compromisso quanto aos dados que são excluídos. Essa política indica ex-
plicitamente o backup para fins de segurança da informação e o prazo de 90
dias. (Observe que demora até 90 dias, a partir do início do processo de exclu-
são, para apagar suas informações do WhatsApp). A política europeia também
apresenta mais detalhes sobre as informações retidas em caso de exclusão de
conta, evidenciando que excluir o aplicativo móvel não significa excluir a conta
do WhatsApp. Embora todas as políticas prevejam um período genérico de ar-
mazenamento de dados, a política europeia apresenta mais detalhes sobre isso,
principalmente quanto aos prazos para exclusão de dados.

Configurações de privacidade do Instagram

Antes do Código de Design Apropriado para a Idade do Reino Unido entrar em vigor, o 
Instagram anunciou uma série de mudanças para que os jovens tivessem uma “experiên-
cia mais segura e privada”.

Uma das mudanças implementadas foi padronizar as contas dos jovens para as configu-
rações mais privadas, para que, quando novos jovens ingressassem no Instagram, as con-
tas deles fossem tão privadas quanto possível. Entre outras coisas, isso pode impedir que 
adultos desconhecidos encontrem (e entrem em contato) com crianças e adolescentes.

Quando anunciaram essas mudanças, o Instagram declarou:

“Sempre que pudermos, queremos impedir que os jovens sejam contactados 
por adultos que não conhecem ou com quem não querem interagir. Acredita-
mos que as contas privadas são a melhor maneira de evitar que isso aconteça. 
Portanto, a partir desta semana, todos os menores de 16 anos (ou menores de 18 
anos em alguns países) terão uma conta privada ao ingressar no Instagram.5”

O Instagram continuou descrevendo como, entre outras coisas, isso pode impedir que 
adultos desconhecidos encontrem (e entrem em contato) com crianças e adolescentes. 
Além disso, a plataforma divulgou que 80% dos jovens querem ter contas privadas.

O que não está explícito é o motivo pelo qual os adolescentes de todos os países têm 
acesso a contas privadas por serem menores de 16 anos, mas apenas “certos” jovens de 
16 e 17 anos têm acesso a contas privadas de acordo com a configuração padrão. Se a 
privacidade por padrão é uma ferramenta importante na prevenção do aliciamento online 
e, de fato, são as configurações que os jovens preferem, jovens de 16 e 17 anos deveriam 
ser protegidos em todos os lugares.

5 Meta 2021 “Oferecer aos jovens uma experiência mais segura e privada no Instagram” https://about.fb.com/news/2021/07/insta-
gram-safe-and-private-for-young-people/

https://about.fb.com/news/2021/07/instagram-safe-and-private-for-young-people/
https://about.fb.com/news/2021/07/instagram-safe-and-private-for-young-people/
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Requisitos de idade mínima

Algumas plataformas definem diferentes requisitos de idade mínima em diferentes paí-
ses. Essas variações são motivadas por diferentes marcos legais e obrigações, mas tam-
bém podem ser compreendidas ao analisar os fundamentos que orientam esses marcos 
legislativos. Existem razões pelas quais os formuladores de políticas estabelecem idades 
mínimas para coleta de dados ou consentimento digital; esses critérios não são arbitrá-
rios. Analisar as variações através desse prisma levanta uma questão profunda; como pro-
dutos muito semelhantes podem ser apropriados para uma criança de 13 anos de um lado 
da fronteira, mas não são apropriados para outra criança da mesma idade residente em 
outro país? Parece haver uma consideração incoerente das próprias plataformas sobre a 
adequação à idade de seus produtos.

Regulamentos à parte, há uma preocupante falta de transparência sobre quais podem ser 
as idades mínimas dessas plataformas em um país. A falta de transparência transfere o 
fardo da responsabilidade de pesquisar as idades mínimas e adotar as medidas corretas 
das plataformas para jovens usuários e suas famílias.

Todas as plataformas analisadas definiram uma idade mínima para usar o produto com a 
ressalva de que certos países podem ter idades mínimas legais mais altas. As empresas 
apresentaram pouca transparência quanto aos países que têm idades mínimas mais altas. 
Ademais, não é evidente como um jovem deve identificar os requisitos de idade em seu 
país de residência.

No TikTok da Indonésia, por exemplo, a idade mínima pode ser 13, 14 ou 21, dependendo da 
seção ou política que um jovem lê:

• Na seção 10 da Política de privacidade disponível nos estados indonésios, afir-
ma-se que a idade mínima é de 13 anos, mas poderia ser maior se os regulamen-
tos regionais definem como tal: “TikTok tidak ditujukan para anak-anak berusia
di bawah 13 tahun9” [O TikTok não é destinado a crianças menores de 13 anos].

• Os detalhes apresentados nos mecanismos técnicos relacionados à contesta-
ção de contas de menores sugerem que a Indonésia pode ter um requisito de
idade mínima de 14 anos: “Se o TikTok banir sua conta porque acreditamos que
você tem menos de 13 ou 14 anos, na Coreia do Sul e na Indonésia, você pode
recorrer da decisão.”10

WhatsApp: Instagram: TikTok:

“Se você mora em um país na 
(Europa), deve ter pelo menos 16 

anos (ou a idade superior exigida em 
seu país) para se registrar e usar o 

WhatsApp. 

Se você mora em qualquer outro país, 
exceto (Europa), você deve ter pelo 
menos 13 anos (ou a idade superior 

exigida em seu país) para se registrar 
e usar o WhatsApp”6 

Você deve ter, ao 
menos, 13 anos de 
idade ou a idade 
mínima legal em 

seu país para usar 
o Instagram”7

“O TikTok não é direcionado a 
crianças menores de 13 anos. Em 

certos casos, essa idade pode 
ser maior devido a requisitos 

regulatórios de cada território”8

A seção Termos complementares 
da Política de privacidade do TikTok, 
no final do texto da política, indica 
requisitos de idade adicionais para 

alguns países.

6 Política do Whatsapp  Sobre a idade mínima para usar o WhatsApphttps://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/mini-
mum-age-to-use-whatsapp/?lang=en
7 Instagram 2022 Termos de uso https://help.instagram.com/581066165581870
8 TikTok 2022 Política de Privacidade para o Resto do Mundo https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
9 TikTok 2022 Política de privacidade para a Indonésia https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=id-ID
10 Política do TikTok Recursos de menores no TikTok https://support.tiktok.com/en/safety-hc/account-and-user-safety/underage-appe-
als-on-tiktok

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/?lang=en
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/?lang=en
https://help.instagram.com/581066165581870
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=id-ID
https://support.tiktok.com/en/safety-hc/account-and-user-safety/underage-appeals-on-tiktok
https://support.tiktok.com/en/safety-hc/account-and-user-safety/underage-appeals-on-tiktok
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• Detalhes na seção 14 (Termos suplementares - Jurisdição específica) da Política
de privacidade informam que a idade mínima é, de fato, 21 anos: “Ao acessar e/
ou usar esta plataforma, você declara que tem, ao menos, 21 anos de idade ou
que é uma pessoa casada ou que não está sob tutela. Se você tem menos de 21
anos e não é uma pessoa casada ou sob tutela... você deve obter a aprovação
de seus pais ou responsáveis legais...”11

Provavelmente, os jovens indonésios ficam confusos ao serem informados que podem 
usar a plataforma aos 13 anos, na seção 10 da Política de privacidade; mas que não podem 
abrir uma conta até os 21 anos, na seção 14; ou também receber a informação de que sua 
conta será banida se a plataforma descobrir que usuários são menores de 14 anos em 
consonância com uma política diferente.

A falta de objetividade era comum a todas as plataformas. Logo, jovens de diferentes pa-
íses eram afetados de formas diferentes. Na tabela abaixo, descrevemos as disparidades 
que identificamos. Porém, mais disparidades podem existir.

Mais transparência poderia ajudar os jovens. Em comparação, o Google apresenta uma 
visão geral simples dos requisitos de idade mínima para seus usuários12 (Ver figura 1).

Figura I: captura de tela do site de Requisitos de idade mínima do Google, apresentando transpa-
rência e objetividade para jovens usuários e pais

11 TikTok 2022 Política de Privacidade https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
12  Google 2022 Requisitos de idade nas contas do Google https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=en

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=en
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Requisitos de 
idade declarados 

nas políticas
WhatsApp Instagram TikTok

Brasil

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

18 / 13-15 com consentimento dos 
pais / 16-17 com assistência dos pais

Colômbia

De acordo com requisitos 
legais, a idade mínima 
é 18 anos. Porém, com 
consentimento dos pais, 
menores de 18 anos 
podem ser usuários. No 
entanto, o WhatsApp não 
explicita esta informação.

De acordo com requisitos 
legais, a idade mínima 
é 18 anos. Porém, com 
consentimento dos pais, 
menores de 18 anos 
podem ser usuários. No 
entanto, o Instagram não 
explicita esta informação.

De acordo com requisitos legais, 
a idade mínima é 18 anos. Porém, 
com consentimento dos pais, 
menores de 18 anos podem ser 
usuários. No entanto, o TikTok não 
explicita esta informação.

Argentina
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

Gana
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

Etiópia
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

África do Sul
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

18 / 13-17 com consentimento dos 
pais

Indonésia13

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

21, ou idade inferior a 21 anos 
caso o usuário seja casado, não 
é permitido para usuários sob 
tutela legal tampouco com o 
consentimento dos pais

Austrália
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

EUA

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

Sem idade mínima. Crianças 
menores de 13 anos são usuários 
com experiência de minimização 
de dados

Canadá
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

Reino Unido
16 13 (idade presumida, sem 

declaração explícita)
13 (idade presumida, sem 
declaração explícita)

Eslovênia

16 De acordo com requisitos 
legais, a idade mínima 
é 16 anos. No entanto, o 
Instagram não explicita 
esta informação.

De acordo com requisitos legais, 
a idade mínima é 16 anos. No 
entanto, o TikTok não explicita esta 
informação. 14

Alemanha

16 De acordo com requisitos 
legais, a idade mínima 
é 16 anos. No entanto, o 
Instagram não explicita 
esta informação.

De acordo com requisitos legais, 
a idade mínima é 16 anos. No 
entanto, o TikTok não explicita esta 
informação.

Finlândia
16 13 (idade presumida, sem 

declaração explicita)
13 (idade presumida, sem 
declaração explicita)

13 TO projeto do governo da Indonésia Lei de dados pessoais (RUU Perlindungan Data Pribadi) estabelecerá idade mínima de 17 
anos. Vide VOI 2020 Governo quer que idade mínima de usuários das redes sociais seja de 17 anos 
http://voi.id/en/technology/20274/the-government-wants-a-minimum-limit-of-social-media-users-to-be17 
14  Provavelmente, quando da aprovação da lei ZVOP-2, a idade mínima será reduzida para 15 anos para usuários do Instagram e 
TIkTok. Vide Jadek & Pensa 2022 A Eslovênia está a um passo de aprovar nova lei de proteção de dados
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a3406dc8-6ad4-4d5f-b727-6a84253938a5 

http://voi.id/en/technology/20274/the-government-wants-a-minimum-limit-of-social-media-users-to-be17
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a3406dc8-6ad4-4d5f-b727-6a84253938a5
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Considerações sobre os requisitos de idade mínima

Este relatório analisa requisitos de idade mínima. Geralmente, processos inadequados 
de estimativa e verificação de idade significam que crianças abaixo dessas idades estão 
usando as plataformas. Ademais, muitas pesquisas sugerem que crianças com idades 
abaixo dos requisitos de idade mínima usam essas plataformas com frequência.15

Além disso, a partir de uma perspectiva política, aumentar os requisitos de idade míni-
ma não é uma solução mágica para resguardar os direitos das crianças no mundo digital. 
Os jovens têm direito a acessar serviços e informações, e  as plataformas de mídia social 
podem ser fonte de conectividade, diversão e lazer para eles. Contudo, esses serviços 
precisam ser desenvolvidos e prestados de forma a respeitar e promover os direitos dos 
jovens. Este relatório destaca o problema da falta de transparência para os usuários jo-
vens quanto aos requisitos regionais.

15 Vide, por exemplo, Thorn 2021 Respondendo a ameaças online
https://info.thorn.org/hubfs/Research/Responding%20to%20Online%20Threats 2021-Full-Report.pdf 

https://info.thorn.org/hubfs/Research/Responding%20to%20Online%20Threats 2021-Full-Report.pdf
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Línguas em que as políticas, diretrizes e suporte estão 
disponíveis

Jovens de países que falam línguas mundialmente populares desfrutam de termos e 
condições (como políticas de privacidade, diretrizes da comunidade etc.) e recursos de 
suporte técnico e suporte no idioma oficial de seu país. Esses documentos e serviços são 
essenciais para que as crianças tenham a capacidade de consentir com as práticas de 
dados de uma plataforma e usá-la com segurança e eficácia, incluindo a capacidade de 
ativar recursos adicionais de privacidade ou segurança.

Algumas plataformas oferecem aos jovens a possibilidade de uso do produto, mas não 
disponibilizam suporte, menus tampouco políticas de privacidade em seus idiomas ofi-
ciais. Logo, os jovens têm uma experiência desigual. Identificamos variabilidade significati-
va na disponibilidade de políticas de privacidade para crianças e jovens em várias línguas 
oficiais que nossos pesquisadores listaram. 

Línguas em que políticas de 
privacidade estão disponíveis

WhatsApp16 Instagram17 TikTok18

Brasil: português Sim Sim Sim

Colômbia: espanhol Sim Sim Sim

Argentina: espanhol Sim Sim Sim

Gana: inglês Sim Sim Sim

Etiópia: amárico Não19 Sim Não

África do Sul: inglês Sim Sim Sim

África do Sul: africâner Não (embora ofereça um menu em africâner) Sim Não

África do Sul: xhosa Não Não Não

África do Sul: zulu Não Não Não

África do Sul: sotho do Sul Não Não Não

África do Sul: venda Não Não Não

África do Sul: tswana Não Não Não

16 WhatsApp 2022 Política de Privacidade https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?lang=en (e outros idiomas)
17 Instagram 2022 Política de dados https://help.instagram.com/519522125107875/9talvez redirecione pol=0
18 TikTok 2021 Política de Privacidade https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
19 É importante destacar que o Whatsapp não é tão usado na Etiópia, pois o Telegram é mais conhecido. No entanto, o Telegram 
também não disponibiliza seus termos e condições em amárico

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?lang=en (e outros idiomas)
https://help.instagram.com/519522125107875/9talvez redirecione pol=0
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en
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África do Sul: sotho do Norte Não Não Não

África do Sul: tsonga Não Não Não

África do Sul: suázi Não Não Não

África do Sul: ndebele Não Não Não

Indonésia: bahasa Indonésia Sim Sim Sim

Austrália: inglês Sim Sim Sim

EUA: inglês Sim Sim Sim

Canadá: inglês Sim Sim Sim

Canadá: francês Sim Sim Sim

Reino Unido: inglês Sim Sim Sim

Eslovênia: esloveno Não (embora ofereça um menu em esloveno) Sim Não

Alemanha: alemão Sim Sim Sim

Finlândia: suomi Não (embora ofereça um menu em finlandês) Sim Sim

Finlândia: sueco Não (embora ofereça um menu em sueco) Sim Sim

Considerações sobre línguas em que as políticas, diretrizes e su-
porte estão disponíveis

Mesmo quando as políticas estão disponíveis na língua materna da criança, isso não signi-
fica que os jovens têm capacidade plena de entendê-las. As políticas são conhecidas por 
serem longas e escritas em juridiquês que a maioria dos adultos não ousa tentar decifrar. 
Ademais, esses textos também são apresentados em formatos inacessíveis, de modo que 
muitos jovens com diferentes necessidades de comunicação não conseguem acessá-los.
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Configurações de privacidade padrão para jovens de 17 
anos

As contas em muitas plataformas de mídia social podem ser definidas como “contas 
públicas” (disponíveis para todos verem) ou “contas privadas” (com visibilidade limitada). 
Isso cria uma escolha binária para as empresas de mídia social quando um jovem cria uma 
conta pela primeira vez. A empresa pode definir a conta como privada ou pública. Essa 
escolha encarna um conflito direto entre os interesses das crianças, que são mais bem 
atendidas com contas privadas que maximizam a segurança e a privacidade; e interesses 
comerciais, que são mais bem atendidos com contas públicas que maximizam o engaja-
mento. Em alguns países, as plataformas protegem os interesses das crianças. Em outros 
países, por sua vez, as mesmas plataformas priorizam interesses comerciais próprios.

O padrão de criar contas privadas parece ser estimulado pela legislação do Reino Unido 
e regulamentos em discussão na União Europeia. As plataformas parecem não tomar os 
mesmos cuidados em locais onde essas legislações não existem. Logo, as empresas op-
tam por não implementar medidas de privacidade e proteção para jovens nos territórios 
em que não são legalmente obrigadas. 

WhatsApp Instagram, aplicativo TikTok

Brasil
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Colômbia
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Argentina
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Gana
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Etiópia
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

África do Sul
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Indonésia
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Austrália
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

EUA
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Canadá
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Padrão pré-definido público

Reino Unido
N / D Padrão pré-definido privado Solicita ao usuário que escolha “privado” 

ou “pular” 20

Eslovênia
N / D Padrão pré-definido privado Solicita ao usuário que escolha “privado” 

ou “pular”

Alemanha
N / D Padrão pré-definido privado Solicita ao usuário que escolha “privado” 

ou “pular”

Finlândia
N / D Solicita ao usuário que escolha 

“público” ou “privado”
Solicita ao usuário que escolha “privado” 
ou “pular”

20 Quando usuários escolhem a opção “pular”, os perfis são definidos como públicos.
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Também criamos várias contas de usuários de 17 anos diretamente no site do Instagram, 
em vez de usar o aplicativo. No site, a configuração padrão está definida para criação de 
contas públicas nos EUA, na Colômbia e na Finlândia.

A falta de proteções para contas criadas no site é uma falha que foi comunicada ao Insta-
gram há, ao menos, oito meses e ainda não foi sanada.21

21 Vide Projeto de Transparência Técnica 2021 Instagram abre caminho para que crianças usem drogas
https://www.techtransparencyproject.org/articles/xanax-ecstasy-and-opioids-instagram-offers-drug-pipeline-kids

https://www.techtransparencyproject.org/articles/xanax-ecstasy-and-opioids-instagram-offers-drug-pipeline-kids
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Recomendações
Crianças e jovens não devem ser expostos a diferentes níveis de proteção com base intei-
ramente no território em que habitam. Esta é uma forma de discriminação incorporada 
nas escolhas de design feitas pelas plataformas. Trata-se de um problema global. Portan-
to, muitos atores podem ter um papel a desempenhar para superar o problema:

• Para plataformas: as próprias plataformas podem optar por adotar uma abor-
dagem de segurança por meio de design (Safety By Design) e defesa dos direi-
tos das crianças por meio de design (Children’s Rights by Design) em todos os
aspectos de seu serviço global. Parte dessa abordagem deve incluir a realização
de uma avaliação de risco do design da plataforma, em que o risco que cada
função, recurso ou elemento representa para os usuários jovens é analisado e
mitigado posteriormente. Onde uma política ou prática regional servir o propósi-
to de maximizar a segurança e a privacidade, essa medida deve ser implementa-
da globalmente.

• Para a sociedade civil: a sociedade civil pode desempenhar um papel de lide-
rança para garantir que as plataformas de mídia social sejam responsabilizadas
por quaisquer discriminações e danos causados por suas plataformas. Cada
organização da sociedade civil tem um papel a desempenhar quanto a isso,
desde trabalhar com e ao lado de plataformas de mídia social, fazer campanha
ativamente contra as práticas da plataforma a defender mudanças regulatórias
dos formuladores de políticas. A inação em relação às discriminações de design
pode se transformar em uma linha ativa de investigação. Trata-se de algo útil a
ser levado em consideração no processo de preparação dos relatórios sombra
para o Comitê dos Direitos da Criança da ONU, dado que o Comentário Geral 25
é taxativo quanto à não-discriminação.

• Para os formuladores de políticas: em última instância, empresas não deve-
riam ter autonomia para decidir quais níveis de segurança e privacidade são
oferecidos às crianças. Tampouco atores da sociedade civil deveriam policiar as
práticas dessas empresas. É necessário implementar regulamentos que exijam
os mais altos níveis de segurança e privacidade para usuários jovens. O Código
de Design Apropriado para a Idade do Reino Unido apresenta um modelo para
os tipos de legislação que podem ser adotados internamente para exigir que os
interesses das crianças sejam resguardados no design da plataforma.

As legislações que exigem a priorização dos interesses das crianças são essenciais para 
garantir que o mundo digital das crianças e dos jovens seja, tanto quanto possível, segu-
ro, privado e que haja a devida proteção aos direitos dos menores de idade. Esses tipos 
de regulamentos, geralmente chamados de códigos de design apropriados para a ida-
de, estão em vigor no Reino Unido, Irlanda, Holanda, França e Suécia. Ademais, propostas 
similares estão em andamento na Califórnia, Austrália e União Europeia. Os formuladores 
de políticas e atores da sociedade civil de todo o mundo devem apreciar essas conside-
rações sérias. Ademais, as plataformas devem agir em conformidade com essas conside-
rações globalmente, não apenas nos países em que têm que cumprir obrigações legais.
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