


QUANDO o Orkut foi lançado, dez 
anos atrás, a moda era adicio-
nar todo mundo. Amigo de ami-
go, conhecido de balada, alguém 
que você sabe quem é, mas nun-
ca trocou uma palavra. Com 
o Twitter e o Facebook (e seus 
posts em tempo real), a escolha 
ficou mais seletiva. Nem sem-
pre é divertido acompanhar o 
que alguns têm a dizer - mes-
mo que em 140 caracteres. 

Mas excluir as pessoas de sua 
lista de amigos pode parecer rude. 
A boa notícia é que o Facebook e 
o Orkut já oferecem filtros de pri-
vacidade. Você pode ocultar as 
mensagens de quem está inco-
modando sem que a pessoa sai-
ba disso. Também é possível criar 
filtros para selecionar os amigos 
que podem (ou não) ver o conteú-
do que você publica. Há ainda 
programas espiões que mostram 
se você mesmo faz parte do gru-
po dos excluídos na lista alheia. 
A seguir, algumas dicas para pro-
teger sua privacidade e para des-
cobrir quem são os "amigos" que 
estão escondendo coisas de você. 

Cada rede social tem um tipo 
de vocação - e sua etiqueta. O 
Linkedln é usado para manter 
atualizados os contatos profissio-
nais. O Twitter serve para as duas 
coisas, amigos e contatos de tra-
balho. Mas a graça é sempre ter 
muitos seguidores. Isso indica seu 
grau de popularidade. A publicitá-
ria Natália Nambara, de 22 anos, 
tem uma conta bloqueada no 
Twitter. Isso significa que ela tem 
de aceitar as pessoas que querem 
segui-la e ler suas mensagens. O 
que ela invariavelmente faz. Logo, 
fica frustrada quando percebe 
que não é seguida por alguém de 
seu círculo de amizades. "É como 
ser ignorada em uma conver-
sa ao vivo, fora da internet", diz. 

Natália tem curiosidade de saber 
não só quem não retribuiu a genti-
leza como quem deixou de segui-
la. Por isso, ela aderiu ao Qtwitter 
(qtwitter.com), um programa co-
nhecido entre os usuários da rede. 
Ele avisa, por e-mail, quando se 
perde um amigo e compara de for-
ma organizada sua lista de segui-
dores com a de pessoas que você 
segue. É aí que você sabe quem são 



seus "ex-amigos". A designer di-
gital Larissa Coutinho foi quem 
indicou o programa para Natá-
lia. "O programa é bem útil", diz 
Larissa. Ao descobrir que alguém 
que ela acompanhava por educa-
ção não a segue mais, pode excluí-
lo de sua lista de seguidores. Sem 
culpa e sem conseqüências sociais. 

O Facebook tem um progra-
ma parecido, o Unfriend Finder 
(unfriendfinder.com). Ele avisa 
quando alguém excluiu você da 
lista de amigos. E oferece mais de-
talhes. Avisa de que forma você 
foi excluído: se deletado, recusa-
do ou se a pessoa cancelou a con-
ta dela. "Talvez seja melhor não 
saber isso tudo", diz a consulto-
ra de etiqueta Célia Leão. "Mas, 

se você for atrás dessa informa-
ção, tem de estar preparado para 
lidar com a rejeição", afirma. 

Além desses dois programas, 
que funcionam bem e não cos-
tumam trazer vírus, há uma 
centena de programas espiões 
que prometem contar tudo so-
bre todas as redes - mas termi-
nam por contaminar sua máqui-
na. Alguns podem fazer mais do 
que isso: roubar senhas e infor-
mações confidenciais. Além dis-
so, ao captar informações que o 
próprio site de relacionamento 
não oferece, esses programas po-
dem infringir regras de privaci-
dade. "Toda ferramenta que se 
presta a esse trabalho de garimpar 
informação é, por definição, pe-
rigosa", afirma Wanderson Cas-
tilho, perito em crimes digitais. 

Há formas seguras de descobrir 
quem são os "ex-amigos" fuçan-
do nas próprias redes de relacio-

namento. Em geral, dá mais tra-
balho. No Orkut e no Linkedln 
pode-se abrir a lista de convites 
enviados e descobrir quem ainda 
está pensando em aceitar você -
ou não teve tempo para se dedicar 
a isso. Mas se o convite que você 
enviou tiver desaparecido da lista 
de pedidos pendentes (e, claro, ele 
ainda não é seu amigo) signifi-
ca que você foi recusado. No ser-
viço de mensagens instantâneas 
Windows Live Messenger há um 
atalho para saber se alguém o blo-
queou ou tirou da lista de amigos, 
como mostra o quadro ao lado. 

Descobrir quem bloqueia, ex-
clui ou escolhe não ler o que você 
escreve é uma forma de prestar 
atenção a seu próprio compor-

tamento digital. 
"Talvez suas atuali-
zações sejam irri-
tantes para algu-
mas pessoas", diz 
Alessandro Bar-
bosa Lima, sócio 
da E.life, empre-

sa que estuda o comportamen-
to nas redes sociais. Por outro 
lado, você pode não gostar de ler 
o que alguém escreve - ou sentir-
se inclinado a bloquear o aces-
so de alguém a suas informações. 
Imagine que seu chefe, recém-
aceito como amigo no Facebook, 
está vasculhando as fotos de sua 
última balada. Para ele, o blo-
queio puro e simples pode ser pe-
rigoso, mas um filtro de privaci-
dade evita constrangimentos. 

As redes Orkut e Facebook dão 
a opção de compartilhar conteú-
dos com certos grupos ou impe-
dir que algumas pessoas tenham 
acesso a eles. O dono do perfil 
tem de ter disposição para sepa-
rar os amigos em grupos, como 
acontece na vida real. "É normal 
reunir pais, amigos e colegas de 
trabalho em um mesmo lugar e 
ter as mesmas conversas?", diz 
Barbosa Lima. Não, não é. • 
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