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Destrua seu smartphone! 

Não dá pra negar os celulares já 

estão completamente inseridos na 

nossa vida. É como se já fosse uma 

parte do nosso corpo. Pare pra 

pensar: se seu celular for roubado 

ou estragar, o que você vai ser 

impedido de fazer pela 

falta dele?   

A verdade é que a cada 

ano mais e mais 

modelos de celulares, 

ou melhor, Smartphones 

são lançados com tecnologias nem tão 

novas – já foi comprovado que muitas 

das novas tecnologias incorporadas 

aos celulares já existiam, mas as 

empresas preferem adiar o 

lançamento dessas tecnologias para 

te forçar a comprar o próximo 

modelo. Querem que a gente se sinta 

inferior com um celular antigo e 

fique numa busca desenfreada por 

trocar de aparelhos para não perder 

nenhuma “novidade”. Trocar de 

celular como troca de sapatos.  

Dentro destes aparelhos a gente sabe 

que existem uma série de aplicativos 

ou apps, e a gente sabe também que 

a maioria das pessoas usa no mínimo 

duas redes sociais, como: facebook, 

instagram, whatsapp, twitter, 

youtube, e-mail, spotify. Você usa 

todas essas? Então, temos más 

notícias pra você! 

Um lance de dados perigoso 

Redes Sociais são empresas – isto é 

um fato que muitas vezes esquecemos 

quando vamos baixar algum app. E 

empresas vivem de LUCROS. Aliás, nem 

todas as redes sociais são empresas 

diferentes, algumas estão todas no 

mesmo pacote, como é o caso do 

Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Todas do mesmo dono! E você 

acreditando que tinha liberdade de 

escolha, né?  

Geramos muitos dados quando 

utilizamos nosso smartphone. 

Localizações, mensagens, cliques, 

downloads, visitas em sites etc. O 

que as empresas fazem é coletar 

todas essas informações pessoais e 

reunir em bancos de dados. Claro, 

elas dizem que são apenas 

informações simples e de rotina, mas 

salvam TODO seu histórico de 

navegação. Sabem completamente o 

que você fez, onde foi, com quem 

conversou, e a partir disso 

conseguem supor seus gostos e suas 

características. Mas.... por quê?! 

PARA VENDER SEUS DADOS PARA EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS EM ANÚNCIOS! 

É verdade. Empresas como Facebook e 

Instagram utilizam da câmera do 

celular para filtrar os 

movimentos do seu olho, 

somado aos movimentos 

dos dedos no touchscreen 

e traçam seus perfis e 

gostos. Vendem esses 

dados a preços altíssimos para 

empresas de anuncio colocarem 

propagandas na sua linha do tempo. 

Já aconteceu de você falar sobre 

algum produto ou viagem e de repente 

aparecer um anúncio em alguma rede 

social? Pois é, não é um sinal de 

deus nem um milagre. É o algoritmo 

de coleta de dados. Quando isso 

acontece significa que seus dados 

pessoais são vendidos e você está 

sendo vítima deste roubo.  

LIBERDADE SÓ PRA CONSUMIR 

As empresas lucram milhões as custas 

das suas informações pessoais e ainda 

te obrigam a se transformar numa 

máquina de consumo. Sua liberdade não 

existe se você não puder comprar. As 

empresa supõem suas necessidades e te 

oferecem produtos, e se você cair 

nesta, em pouco tempo as empresas vão 

controlar seus hábitos, suas comprar e 

seus gostos, fazendo com que você se 

transforme no consumidor perfeito: 

aquele que é escravo das mercadorias 

que nunca vai usar. Por isso.... 

Destrua seu smartphone! 


