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Se você fosse desenvolver um aplicativo voltado a 
estudantes dos anos finais do ensino fundamental, 
que informações você desejaria ter? Pense.



•Quais aplicativos esses 

estudantes mais usam?

•Quais games fazem sucesso 

entre esses estudantes?



Quando as empresas desejam 

vender algo ou criar um novo 

produto, elas procuram obter 

informações pessoais sobre 

indivíduos potencialmente 

interessados em seus produtos.

E também procuram saber as 

necessidades e os gostos 

desses indivíduos.



Então, como as empresas sabem as informações pessoais 
dos estudantes e o que eles querem adquirir?



・Quando as empresas fazem questionários

・Quando dão amostras de brinde

・Quando fazem campanhas que dão presentes em 

troca de curtidas e retweets

・Quando ofecerem conteúdo de uso gratuito



Que tipo de dados você acha que são coletados?

Em que momentos você acha que eles são coletados?

Pense nisso.



As empresas querem saber quais são os sites que seus 
clientes costumam visitar, que atividades eles fazem na 
internet e sobre quais produtos eles pesquisam.



•Dados pessoais que preenchemos 

para participar de promoções, 

nosso histórico de buscas. 

•Nosso histórico de compras online, 

nossas informações cadastradas 

em aplicativos gratuitos.



•Verifique suas configurações 

de privacidade!

•A maioria dos aplicativos 

permite restringir ou negar a 

coleta de informações.

É possível bloquear o acesso 

a suas informações pessoais, 

à sua localização e aos seus 

contatos.



•Restrinja o conteúdo que é compartilhado!

•Ao instalar aplicativos, cuidado com as informações 
pessoais que você insere e as permissões que 
concede.

•Confira a Política de Privacidade.
Veja como os seus dados estão sendo utilizados.

•Verifique meios de impedir que suas atividades 
sejam registradas.



Esteja sempre ciente de quando, onde e como suas 
informações pessoais serão compartilhadas.



Valorizamos a nossa 
privacidade, a da 
nossa família e a 

dos nossos amigos.



Caso precise, existem canais de atendimento em língua estrangeira.
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