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Plataformas digitais:  

Infraestruturas gratuitas para os usuários?  

Uma análise das políticas de dados do Google e Facebook1 

Érica Viana dos Santos2 

 

RESUMO: O estudo discute os serviços gratuitos das Big Techs Google e Facebook a partir 
da análise das políticas de dados destas empresas e as reações dos atores sociais frente às 
mudanças nessas.  Para isso, busca-se trabalhar com os conceitos plataforma digital, big data, 
vigilância e performatividade algorítmica. Acreditamos que há uma geração de valor nesta 
troca entre dados e serviços, confrontando o posicionamento dessas empresas em relação a 
gratuidade do uso dessas plataformas. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo passa por um processo de transformação e isso não obedece ou se restringe a uma 

única ordem de acontecimentos. É, portanto, notável que afeta direta e indiretamente várias 

dimensões da vida. A própria forma de percepção do tempo sugere uma profunda e acelerada 

mudança em curso. Os modos de se relacionar e interagir parecem não ser mais os mesmos. 

A internet, hoje representa um total de 4,2 bilhões de pessoas conectadas nas mídias sociais, 

segundo pesquisa da plataforma internacional de estatísticas Statista. Os algoritmos e dados 

têm a capacidade de compreender e captar nossas vontades, escolhas e informações pessoais. 

De repositório de informações e dados, a internet passou a ganhar contornos de canal onde a 

sociabilidade também se materializa. 

O conteúdo moldado ao gosto do usuário não só o agrada, como permite reunir em um único 

“lugar” boa parte dos seus principais interesses e ainda sugerir novos. É como se essas 

plataformas investigassem, através da vigilância e captura de dados, cada sensação e 

pensamento do usuário, a fim de compreendê-los para posteriormente usá-los a favor delas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Pós-graduanda em Jornalismo Cultural/UERJ. E-mail: viana_er@hotmail.com.  
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Torna-se necessário o entendimento quanto às práticas de concentração de informações em 

formato de dados sendo controlados por um pequeno número de empresas. Alguns dos 

conceitos trabalhados são plataforma digital, big data e performatividade algorítmica. 

Acreditamos que há uma geração de valor nesta troca entre dados e serviços, confrontando o 

posicionamento dessas empresas em relação à gratuidade do uso dessas plataformas. Sendo 

assim, supõe-se um reduzido poder de escolha e ação por parte do usuário no uso das 

plataformas digitais e que o uso de dados tende a ser direcionado para fins comerciais. 

Deste modo, geram dúvidas quanto a possibilidade da concorrência e da possibilidade de 

pequenas empresas terem a chance de participar da corrida digital. Estará em reflexão no 

presente estudo se a ampliação do poder de decisão por parte do usuário e uma maior 

compreensão do que é realmente feito com os dados coletados tornam-se necessários para 

manter a noção da democracia na internet. Supõe-se aqui, portanto, que há um reduzido poder 

de escolha e agência por parte do usuário no uso das plataformas digitais e que o uso do seu 

tempo e dados tendem a ser direcionados para fins comerciais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As transformações na estrutura das plataformas digitais são evidentes ao serem analisadas 

segundo as especificidades dos campos tecnológico, algorítmico e de dados. 

Neste sentido, no campo dos algoritmos, Castro contribui para o debate ao afirmar que o 

modo como estes são performados nas plataformas digitais devem ser compreendidos não 

como um ato único, mas sim uma reunião dos atos de interpelação ao qual são submetidos. 

Ao relacioná-los com o processo de coleta de dados observamos informações restritas e 

genéricas.  O Google Privacidade & Termos afirma que a responsabilidade para proteger as 

informações é uma grande responsabilidade e indica o usuário como real detentor do controle. 

Esta é uma política capaz de instigar o debate de agência e controle na internet, nos fazendo 

questionar: O usuário das plataformas é capaz de ser um atuante livre de interferências das 

grandes empresas da tecnologia? Tendemos para uma resposta negativa. 

A fim de dar contexto à discussão, cabe a correta definição de plataformas digitais. Srnicek as 

conceitua como infraestruturas digitais que possuem a permissão de conectar dois ou mais 

grupos com a finalidade de interagir. Agindo como intermediários entre clientes, anunciantes, 
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prestadores de serviços e fornecedores. Acerca da performatividade algorítmica, Castro 

afirma: “performatividade, de qualquer forma, tende a confundir-se com a rotina de 

funcionamento das plataformas algorítmicas. Não se trata de um ato único, mas do saldo 

acumulado dos atos de interpelação ao qual ele é submetido.” (CASTRO, 2019, p. 15) 

Silveira contribui para o debate ao apresentar um ponto de vista acerca das plataformas 

digitais e suas intenções de geração de valor através da coleta de dados. Entende que vivemos 

em uma transformação viva e ampla no modo de produção, de compartilhamento e de difusão 

de bens e serviços. Comenta que no lugar de relações publicitárias convencionais, já 

desgastado para o autor, testemunhamos o surgimento do modelo nivelado e participativo, no 

qual os consumidores interagem entre si e com as empresas. A questão é distinguir o papel do 

usuário, pois ao mesmo tempo que é o consumidor, também é o agente dos conteúdos e, sendo 

assim, são responsáveis por movimentar a máquina das plataformas digitais. 

Em paralelo, Lemos e Marques apresentam as percepções dos autores Williams, Nurse e 

Creese baseadas no “paradoxo da privacidade”. A partir disso, há a possibilidade de ponderar 

a relação concessão de dados em troca de bens e serviços. A dificuldade surge com a 

impossibilidade, segundo Lemos e Marques, do usuário em aferir o valor e as consequências 

dos seus dados concedidos. 

Sendo assim, é notório o saber que, de fato, ocorreu uma revolução digital. A partir de tantas 

mudanças, Castells (2015) salienta que: 

“Foram, de fato, “revoluções” no sentido de que um grande aumento 
repentino e inesperado de aplicações tecnológicas transformou os 
processos de produção e distribuição criou uma enxurrada de novos 
produtos e mudou de maneira decisiva a localização das riquezas e do 
poder no mundo, que, de repente, ficaram ao alcance dos países e 
elites capazes de comandar o novo sistema tecnológico.” 
(CASTELLS, 2015, p. 91) 

Tal revolução altera a percepção de mundo e pode vir a gerar ruptura nas sociedades, porém, 

ainda são difíceis de mensurar. As riquezas estão se concentrando aqueles países que possuem 

controle das tecnologias e da privacidade. 
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METODOLOGIA 

O presente artigo é baseado em uma pesquisa inicial acerca do modo como as empresas 

Google e Facebook operam os dados dos seus usuários.  A fim de esquematizar as 

materialidades digitais e a performance dos algoritmos, optei pela análise das políticas de 

dados das duas maiores empresas no ramo da tecnologia, Facebook e Google. É importante 

salientar que a política de dados do WhatsApp (empresa comprada pelo Facebook em 2014) 

também surgiu como objeto de estudo visto sua importância no espectro atual de polêmicas 

atualizações em seus documentos de privacidade.  A pesquisa permeia uma direção 

exploratória no intuito de elaborar um debate teórico-analítico. O estudo se aproximou de 

trabalhos acadêmicos publicados em revistas da área de comunicação, artigos presentes na 

Plataforma Scielo, bibliografia apta a organizar os conceitos de plataforma digital e 

performatividade algorítmica e análises de notícias publicadas em grandes veículos de 

imprensa. Como recorte temporal e regional, optei por analisar plataformas digitais criadas a 

par foram abordadas as plataformas digitais criadas a partir do século XXI, tais como 

Facebook e Google, sob a ótica dos atores sociais do ocidente, principalmente Brasil, visto 

que os Estados Unidos não fazem uso em massa do WhatsApp como meio de comunicação 

por mensagens instantâneas. Em uma análise inicial, o Facebook e o Google utilizam em 

comum os seguintes métodos na identificação dos dados: a) tipo de informação coletada; b) 

controle por parte do usuário sobre quais informações poderão ser coletadas; c) o modo como 

tais informações são compartilhadas e d) maneiras de excluir informações já compartilhadas. 

Outro ponto importante, porém, divulgado com uma narrativa diferente é o motivo pelo qual 

essas empresas precisam coletar os dados. Primeiramente, o Google dispõe: a) Por que o 

Google coleta dados? A resposta apresentada é simples: para melhorar os serviços. Outro 

motivo importante para a análise foi a possibilidade de personalizar anúncios. Em 

contraponto, o Facebook traz de forma mais discreta seus objetivos com os dados coletados: 

a) Como usamos essas informações? A resposta nesse caso não se difere do Google, no topo 

das intenções também está melhorar os serviços e produtos.  

 

RESULTADOS 

O WhatsApp informou as consequências para aqueles que não aderirem às novas atualizações 

da empresa: a leitura e o envio de mensagens ficarão totalmente restritos. No início do ano de 
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2021, a empresa compartilhou uma atualização até então corriqueira, porém, o público não 

reagiu bem. A mudança causou mais controvérsia, no Brasil, do que o caso da Cambridge 

Analytics, empresa acusada de manipular informações através da plataforma Facebook. A 

mudança no WhatsApp será em relação às comunicações realizadas entre o usuário e as 

contas comerciais.  

O intuito, segundo a empresa, é a melhora nos serviços e produtos além de uma melhor 

personalização nos anúncios. Foi o suficiente para a desconfiança do público. A alteração na 

política de dados está prevista para o dia 15 de maio. A empresa é taxativa em afirmar que 

não haverá grandes mudanças, porém, entre as novidades estão a coleta de dados da carga de 

bateria, operadora de celular, força do sinal da operadora, além da possibilidade de cruzar os 

dados entre o próprio Facebook com o Instagram e Messenger. Além disso, o WhatsApp não 

terá permissão para ler as mensagens de texto, áudio, vídeo e imagens, informando de forma 

contundente sobre sua política de criptografia de ponta a ponta (somente o remetente e 

destinatário terão acesso). 

Segundo a Política de Dados do WhatsApp, irá depender de como o usuário faz uso dos 

serviços para, a partir disso, analisar quais dados serão necessários à coleta. Já no campo 

dados de terceiros, há uma questão importante. Mesmo aquele que não fizer uso dos serviços 

do WhatsApp poderão ter seus dados compartilhados com a empresa. Terceiros que 

possuírem seu nome e contato salvos ao utilizarem os serviços estarão automaticamente 

concordando em compartilhá-los. 

A Política Privacidade & Termos do Google se apresenta como um facilitador que auxilia 

milhões de pessoas a descobrir e interagir com o mundo. A empresa que comprou o YouTube 

afirma que além dos dados coletados, também organiza o conteúdo que o usuário cria, seja 

quando faz upload ou quando recebe de outras pessoas ao usar os serviços da empresa. Está 

incluso nesses conteúdos: a) e-mails enviados e recebidos; b) fotos; c) vídeos salvos; d) 

comentários feitos em vídeos do Youtube; e e) planilhas e documentos criados. Segundo a 

empresa, toda a coleta é necessária para personalizar os anúncios e conteúdos. São taxativos 

ao afirmar que não segmentam anúncios a partir de raça, religião, orientação sexual ou saúde.  

São claros os benefícios no uso das plataformas digitais Google e Facebook. O ponto 

norteador desta pesquisa é refletir sobre até que ponto o serviço é oferecido de forma gratuita. 

Supõe-se uma troca de valor entre usuários e empresas. É importante salientar o que 
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alimentam tais plataformas: usuário, conteúdo, reações, compartilhamentos e dados capazes 

de personalizar os anúncios. Mesmo ainda não sendo tangível o cálculo para descobrir quanto 

vale nossas informações, nós somos expostos diariamente a anúncios personalizados graças às 

nossas próprias movimentações na web. Logo, algum extremo está ganhando com tais ações.  

Segundo o Statista em pesquisa publicada em janeiro do ano de 2021: 

“O Facebook foi a primeira rede social a ultrapassar um bilhão de contas registradas e 

atualmente tem mais de 2,74 bilhões de usuários ativos por mês. Atualmente, a empresa 

também possui quatro das maiores plataformas de mídia social, todas com mais de um bilhão 

de usuários ativos mensais cada: Facebook (plataforma principal), WhatsApp, Facebook 

Messenger e Instagram. No quarto trimestre de 2020, o Facebook relatou mais de 3,3 bilhões 

de usuários de produtos familiares principais por mês. As principais redes sociais geralmente 

estão disponíveis em vários idiomas e permitem que os usuários se conectem com amigos ou 

pessoas além de fronteiras geográficas, políticas ou econômicas. Estima-se que os sites de 

redes sociais tenham 3,6 bilhões de usuários e espera-se que esses números cresçam à medida 

que o uso de dispositivos móveis e as redes sociais móveis ganham cada vez mais força em 

mercados anteriormente mal atendidos.” (STATISTA, 2021). 

As plataformas digitais mais importantes no mundo em ordem decrescente em usuários ativos 

são o Facebook, Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Tal análise faz surgir 

o questionamento acerca do controle dos dados estarem sujeitos a poucas empresas.  

Discute-se, inclusive, o capitalismo de plataforma e oligopolização das plataformas digitais, 

afetando diretamente a experiência do usuário e as reações da sociedade. Segundo notícia do 

portal da revista Exame, as alegações de monopólio discutem acerca do controle que o Google 

possui em cima dos mecanismos de busca, a exibição de conteúdo e o sistema de publicidade, 

o que poderia oferecer vantagens em negociações com companhias de celulares e 

computadores que utilizam seus serviços. O Facebook também é acusado em trazer para si 

uma grande fatia do mercado publicitário, além de travar uma disputa com o Governo 

Australiano baseado no poder que possui frente às divulgações de notícias sem o pagamento 

de seus produtores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A princípio, percebe-se a transformação dos usuários das plataformas digitais como agentes 

de renda destas. Através dos dados coletados, as empresas os transformam em valor para o 

mercado publicitário. As verdadeiras intenções com os nossos dados ainda são intangíveis. 28 

de janeiro é o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais e essa data foi criada para que 

os usuários protegessem de forma mais consciente seus dados. Ademais, frisa a importância 

de as empresas adotarem medidas mais claras quanto às suas políticas de privacidade. No 

início deste ano, o Whatsapp lançou novas regras da sua política de dados. A mudança trata 

de uma conexão entre os dados dos usuários da empresa de mensagens instantâneas com sua 

empresa-mãe, Facebook. Por este fato, segundo reportagem da revista Exame, o número de 

downloads caiu bastante enquanto o do Signal, aplicativo concorrente, aumentou 4.200%. 

Observa-se, portanto, aos que ainda não possuem uma fatia dos dados, uma intensa corrida 

para chegar até eles, e para aqueles que já os possuem, diversas maneiras para mantê-los. 
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