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Onde está o botão 
de “descurtir”?
Facebook enfrenta críticas e processos na Justiça dos 
EUA por exibir a imagem de usuários para fins comerciais

Por IRINA SLUTSKY, do Advertising Age

Boa parte da estratégia comercial do 
Facebook consiste em transformar o 

que seu usuário “curte” em anúncios que 
exibem a imagem e o nome da pessoa. E é 
essa estratégia a razão maior pela qual as 
marcas amam tanto o Facebook — se um 
usuário curte a página de um produto ou 
serviço, a adesão é espalhada pela rede 
social, tanto quanto os demais usuários 
o permitam. Mas, e se o internauta que 
estiver curtindo a marca for uma criança?

Um levantamento recente da Consu-
mer Reports apontou que 7,5 milhões de 
usuários do Facebook nos EUA têm me-
nos de 13 anos, uma violação das políticas 
do site. Outros 14,4 milhões têm entre 13 
e 17 anos  — vale lembrar que a empresa 
recentemente se envolveu em polêmica 
por tentar “plantar” suposta denúncia so-
bre o Google violar regras de privacidade 
(leia mais à pag. 18). 

anos está no Facebook desde os 11. Stree-
ter não move nenhuma ação contra o Fa-
cebook. “Eles precisam criar um mecanis-
mo para obter de mim a permissão para 
usar as imagens do meu filho para fins co-
merciais. E estão, basicamente, usando os 
usuários para divulgar produtos, mesmo 
que seus termos de serviço digam algo, eu 
não vejo como uma criança menor pode 
consentir. Claro que é uma violação da lei.”

Pivô das queixas
Há formas de os usuários ajustarem 

seus perfis para ter mais privacidade, mas 
parece ser impossível controlar os oni-
presentes botões de “curtir”. “Os usuá-
rios podem bloquear suas imagens para 
quem não for seus amigos por meio das 
configurações de privacidade”, diz o pro-
cesso de Nova York. “Não existe, porém, 
nenhum mecanismo por meio do qual 
um usuário possa impedir que seu nome 
e suas imagens apareçam no Facebook.”

O botão de “curtir” é pivô de uma sé-
rie de queixas: quando um usuário curte 
a página de uma marca ou um conteú do 
customizado, o nome e a imagem da pes-
soa aparecem ao lado do sinal de positivo 
em conexão com várias outras páginas. 
Se alguém curte a página da Coca-Cola, 
todos os amigos verão isso, por exemplo. 
Outros tipos de anúncios compartilhados 
são as páginas com convites para eventos 
como shows, festas patrocinadas e even-
tos esportivos. Esses também aparecem 
dentre as atualizações do usuário. E esse 
elemento é a chave do sucesso dos anún-
cios da rede social: nada é feito sem que 
seja comunicado aos seus amigos.

É nesse ponto que se confundem in-
formação pessoal compartilhada e pu-
blicidade paga. O anunciante se benefi-
cia da associação dos usuários com sua 
marca, e o perfil e a foto do usuário apa-
recem na forma de anúncio. Deveria ser 
assim? A essência da estratégia comercial 
do Facebook está dentro da lei?

“Ninguém sabe se está (dentro da lei)”, 
diz Linda Goldstein, diretora da divisão 
de publicidade do escritório de advoca-
cia Manatt, segundo a qual o problema 
abrange tanto adultos quanto crianças. “A 
divulgação dos termos de uso do serviço 
é consentimento o bastante? A lei requer 
que você tenha autorização para usar o 
nome de uma pessoa ou imagem na pu-
blicidade, exige-se o consentimento por 
escrito. Neste caso, não está nada claro”. 

E porque crianças estão envolvidas, 
Linda acredita que os juízes deveriam ser 
mais sensíveis ante a situação. “É provável 
que um juiz determine que o Facebook 
não obteve o consentimento adequado”.

Tradução de José Gabriel Navarro
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Mark Zuckerberg, do Facebook: fazendo negócio com as preferências alheias

book S/A tem, regular e repetidamente, 
usado nomes e/ou imagens do reclaman-
te (...) para fins comerciais de publicidade, 
marketing, venda e oferecendo a compra 
de bens e serviços”.

O Facebook exige do usuário que informe 
a data de nascimento para criar uma con-
ta. A informação não é verificada, como fa-
ria uma empresa de cartões de crédito, por 
exemplo; então, desde que o usuário indi-
que seu ano de nascimento como anterior 
a 13 anos, a conta será gerada. A página de 
dicas, para ajudar os pais, diz: “Conside-
re as mídias sociais como uma reunião na 
casa de um dos amigos do seu filho. Você 
pode permitir que o seu filho adolescente 
participe e, mesmo que você não esteja pre-
sente para monitorar seu comportamento, 
você confia nele ”.

“Isso me preocupa”, diz Bill Streeter, um 
blogueiro de Saint Louis cujo filho de 14 

As imagens desses menores deveriam 
ser usadas em anúncios? Quando questio-
nado sobre o uso de fotos de menores de 
idade em suas peças publicitárias, o Face-
book indicou sua página de Dicas de Segu-
rança para Adolescentes, recusando-se a se 
aprofundar no tema. Embora a página de 
dicas exiba várias sugestões para se manter 
seguro no Facebook, ela não menciona au-
torização de pais ou responsáveis para ne-
nhuma atividade. Não fala sequer em pu-
blicidade. E mal toca no assunto “idade”.

Alguns pais consideram esse tipo de pu-
blicidade virtual um apoio não autorizado 
às marcas. A rede social enfrenta três pro-
cessos nos EUA por causa da sua incapaci-
dade de obter consentimento dos pais para 
uso de imagens de menores.

O processo mais recente, movido por 
Scott Nastro, morador do Brooklyn, em no-
me de seu filho Justin, afirma que “a Face-
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