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Ok! Vamos lá

● Resfriamento Social
● Construindo distopia para clicar em anúncios
● Tor Browser
● DuckDuckGo
● Sandstorm
● Aluguel de Servidores
● Software Livre
● Relaxar



  

Resfriamento Social
● https://www.socialcooling.com/

● Assim como o óleo leva ao aquecimento global…

● Dados levam ao resfriamento social

Disponibilizado por Tijmen Schep sob CC BY 4.0 em https://www.socialcooling.com/
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Resfriamento Social
● Se tu sentes que está sendo vigiado, tu muda o teu comportamento.

● “Big Data” está potencializando este efeito.
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Resfriamento Social

● Isso pode limitar seu desejo de assumir riscos e exercitar a 
liberdade de expressão.

● No longo prazo, esses efeitos podem resfriar a sociedade.

Começa da seguinte maneira: 



  

Resfriamento Social

● 1 – Teus dados são transformados em diferentes 
pontuações
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Resfriamento Social

● São usados algoritmos para identificar padrões na sociedade. Isso 
permite deduzir a tendência de milhares de detalhes que talvez 
nunca percebestes

● Vejamos alguns exemplos.
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Resfriamento Social

● Religião

● Grau de ansiedade

● Planeja ter um bebê

● Extroversão

● Vítima de abuso

● Lê em viagens

● ...

● Estes são os “dados derivados” e são muito mais valiosos 
depois de passarem pelos algoritmos de análise. Eles 
podem não estar vendendo os dados deles, mas verifique 
se não estão vendendo o deles.



  

Resfriamento Social

Fontes:
● https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-fe

deral-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf

● http://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance

Verifique condições de reuso em: http://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance
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Resfriamento Social

● 2 – Pessoas começam a perceber que essa reputação 
digital pode limitar suas oportunidades

● 3 – Pessoas começam a mudar seus comportamentos 
para conseguir melhores notas



  

Resfriamento Social

Efeitos negativos de longo prazo de viver em uma economia de 
reputação.

● Dados das companhias de internet: dados derivados de dados dos usuários

– Atributos pessoais importantes -> curtidas no Feissebuque

– Traços de personalidade -> perfis em redes sociais ou gravações de chamadas 
telefônicas e dados de uso de aplicativos de dispositivos movéis

● Nível educacional e ocupacional -> histórico de buscadores

● Estados emocionais -> padrões de digitação



  

Resfriamento Social

● Efeitos práticos

– Mulheres recebem menos anúncios de vagas de emprego mais bem remuneradas

–  Maiores/Menores chances de receber empréstimo dependendo de seus amigos no Feissebuque

● Cultura de Conformidade

– Auto-censura em acesso a páginas na internet por medo de rastreamento

– Cultura de aversão a riscos -> médicos que executam cirurgias em pacientes em estado avançado de 
doença fatal recebem índices de mortalidade mais altos. Desincentivo ao tratamento de pacientes com 
maior risco de morte.



  

Resfriamento Social

● Rigidez social aumentada

– Reputação digital limita nossa capacidade e vontade de protestar

– Nota de crédito social, por históricos criminais, comportamento nas redes sociais e amigos nas 
mesmas, influenciam facilidade de conseguir empréstimo, cargo público, ou um encontro

● Fraquezas mapeadas -> muito transparentes -> fermentação de sociedade onde  autocensura e 
aversão a riscos é o novo normal

– Dados são o novo óleo, prejudicam nosso ambiente social, como o óleo prejudica o ambiente natural

– Consciência sobre o assunto do aquecimento global demorou 40 anos para se espalhar e 80 anos até 
chegarmos onde estamos

– Consciência sobre o assunto do resfriamento social não pode demorar tanto.



  

Resfriamento Social
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Resfriamento Social

Disponibilizado por Tijmen Schep sob CC BY 4.0 em https://www.socialcooling.com/

https://www.socialcooling.com/


  

Construindo Distopia para clicar em 
anúncios

● TEDx de Zeynep Tufecki em:
– https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_

make_people_click_on_ads

Verifique condições de reuso em: 
https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads
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Tor Browser

● O navegador para roteamento em cebola (The Onion 
Router):
– https://www.torproject.org/about/overview.html.en

Verifique condições de reuso em: https://www.torproject.org/about/overview.html.en

https://www.torproject.org/about/overview.html.en
https://www.torproject.org/about/overview.html.en


  

DuckDuckGo

● Navegador que promete não vigiar os usuários
– https://duckduckgo.com/

Verifique condições de reuso em: https://duckduckgo.com/

https://duckduckgo.com/
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Sandstorm
● Plataforma para diferentes aplicações:

– https://sandstorm.io/

– https://oasis.sandstorm.io/

● Calendário

● Formulário

Verifique condições de reuso em: https://sandstorm.io/

● Quadro de anotações
● Nuvem de armazenamento de arquivos
● Escrita colaborativa

https://sandstorm.io/
https://oasis.sandstorm.io/
https://sandstorm.io/


  

Aluguel de Servidores

● Talvez seja uma boa saber pelo que estamos pagando.



  

Preferir Software Livre

● Garantia de que é possível conferir o código já é algo 
que traz mais segurança.



  

Fique De Boas

● Mas esteja consciente, e em processo de aprendizado.



  

Gratidão!
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