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Introdução  
m|uo71ࢼom

Em  julho  de  2015,  o  UNICEF  lançou  
a   ação   Internet   Sem   Vacilo.   Trata-
se   de   uma   estratégia   para   convo-  
FDU DGROHVFHQWHV H MRYHQV D UHÀHWLU
sobre   o   seu   comportamento   online,  
produzir  e  compartilhar  conteúdo  com  
criatividade  e  respeito.

In July 2015, UNICEF launched the
Surf Safe Campaign. This bmbࢼ-ࢼe
aims at inbࢼm] adolescents and youth
to think about their behaviour online,
and to produce and share content with
cre-ࢼb|y and respect.

O ponto de p-uঞ7- para elaborar a ação online
foi o resultado de uma pesquisa nacional sobre
o uso da internet por adolescentes que revelou,
entre outras descobertas, que:

The starࢼm] point of the elabor-ࢼon of the online
-1ࢼon was the result of a m-ࢼonal survey on
adolescents’ use of the Internet, which revealed,
among other facts, that:

. A internet é vista como “uma grande biblioteca
de informações” (92% dos entrevistados) e “um
lugar de amizade” (87%);

. Internet is regarded as “a large library of inform-ࢼon”
(92% of the interviewees) and “a place for friendship”
(87%);

. Diversão (76%), amizade (66%), trabalho escolar
(61%) e busca de informação (40%) são as maiores
moঞações para usar a internet;

. Fun (76%), friendship (66%), school work (61%) and
search for inform-ࢼon (40%) are the main moࢼ-ࢼons
to use the Internet;

. 39% dos entrevistados já encontraram
pessoalmente alguém que só conheciam na
internet;

. 39% of the interviewees already met in person with
someone they only knew from Internet;

. 14% já viram alguém ser abordado
insistentemente por pessoa desconhecida;

. 14% already saw someone being approached
insistently by a stranger;

. 10% viram alguém ser abordado com conteúdo
sexual ou pornográﬁco;

. 10% saw someone being approached with sexual or
pornographic content;

. 27% viram alguém ser discriminado por causa
de sua raça/cor; e

. 27% saw someone being discriminated because of
their race/colour; and

. 22% viram alguém ser desrespeitado por gostar
de alguém do mesmo sexo.

. 22% saw someone being disrespected for liking
someone of the same sex.

Com base nas informações da pesquisa, uma
ampla estratégia foi apresentada a p-uঞu do
uso das redes sociais, desenvolvimento de
ferramentas virtuais e produção de idenঞ7-7;
visual associada a uma linguagem e dinâmica
própria do universo adolescente.
Para realizar a ação proposta, o UNICEF
estabeleceu parceria com a agência Fermento e a
produtora digital Wavez, com a empresa Google,
as ONGs SaferNet e IIDAC e com o Humaniza
Redes, da Secretaria de Direitos Humanos.
Foi
implementada
uma
estratégia
de
comunicação e mobilização direta com
adolescentes e jovens no Brasil via plataformas
virtuais e redes de adolescentes.
A ação Internet Sem Vacilo compreendeu
uma campanha online, bem como aঞb7-7;v
presenciais de formação sobre o uso seguro
da internet com adolescentes, conduzidas pela
SaferNet.
E ainda ações em outras frentes, como a
publicação de -uঞ]os sobre o tema e p-uঞ1ipação
em grupos de discussão sobre as pesquisas sobre
o comportamento de crianças e adolescentes
na internet, conduzidas anualmente pelo
Ceঞ1.br (Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Based on the survey, a broad strategy was presented
involving social media, development of virtual tools,
and prod1ࢼon of a visual idenࢼ| associated to a
language and dynamics unique to the adolescent’s
universe.
To carry out the proposed -1ࢼon, UNICEF established
a partnership with the Fermento Agency and the
digital producer Wavez, with Google, the NGOs
SaferNet and IIDAC and with Humaniza Redes, from
the Human Rights Secretariat.
A communic-ࢼon strategy was implemented together
with a direct mobiliz-ࢼon of adolescents and youth in
Brazil via virtual pl-orms and adolescents’ networks.
The Surf Safe iniࢼ-ࢼe involved an online campaign
as well as in-person learning -1ࢼiࢼ;s with the
adolescents, developed by SaferNet.
It also carried out -1ࢼomv in other areas, such
-vr0Ѳbv_bm]-uࢼ1Ѳ;vom|_;|orb1-m7r-uࢼ1br-ࢼm]bm
discussion groups, based upon the survey on children
and adolescents’ behaviour on the Internet, which is
1om71|;7;-1_;-u0;ࢼ1ĸ0uŐ!;]bom-Ѳ;m|u;=ou
"|7b;vom ;;Ѳorl;m|o=|_;m=oul-ࢼom"o1b;|őĸ
This report will mainly address the campaign and
its results, as well as bringing suggevࢼons on how to
conࢼm; the -1ࢼons in the area of Internet Safety
among adolescents and youth.

Este relatório trata principalmente da campanha e
de seus resultados, além de trazer sugestões para
a conঞmidade das ações na área de segurança
da internet entre adolescentes e jovens.
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Metodologia  
Escutando todas as vozes

Methodology  
Listening to all voices

Para   avaliar   o   impacto   da   ação  
Internet   Sem   Vacilo,   foram   ouvidos  
os   adolescentes   e   jovens,   público  
da   iniciativa,   além   de   youtubers  
que   participaram   da   campanha,  
representantes   das   organizações  
e   das   empresas   envolvidas.   Suas  
opiniões   foram   contempladas   neste  
relatório.

To evaluate the impact of the Surf
Safe campaign UNICEF listened to
adolescents and young people (main
target group) and to the youtubers who
p-uࢼ1ipated in the campaign, as well as to
the represent-ࢼes of the organiz-ࢼomv
and companies involved. Their opinions
have been considered in this report.

Foram analisados o alcance e o engajamento
das peças da campanha. E observados todos
os comentários publicados nas redes sociais,
contemplando cuझঞ1as e elogios dos internautas.

The reach and engagement in the diﬀerent parts
of the campaign have been examined. Also all the
comments published in social networks have been
analysed, taking into account both, criࢼ1bsm and
compliments from the internauts.

Dois desdobramentos da ação também estão
descritos neste documento: as capacitações
realizadas pela SaferNet sobre segurança na
internet, que tem contribuído para formar
muѴঞrlicadores das mensagens da campanha;
e a iniciaঞa global #ReplyForAll, de denúncia
e combate à violência, à exploração e ao abuso
online de crianças e adolescentes, que contou
com a p-uঞ1ipação de uma das adolescentes
envolvidas na campanha Internet Sem Vacilo.
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This document also describes two subsequent -1ࢼons:
the online safety training, which has contributed to
qualify disseminators of the campaign’s messages; and
the global iniࢼ-ࢼe #ReplyForAll, aimed at reporࢼm]
and ﬁghࢼm] violence, online child exploit-ࢼon and
abuse. The latest included a contri0ࢼon of an
adolescent engaged in the Surf Safe online -1ࢼon.
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metodologia methodology

Por ﬁm, foram realizados dois grupos de discussão
sobre as peças da campanha com adolescentes
que, em sua maioria, ainda não conheciam a
iniciaঞa. O primeiro ocorreu em uma escola
pública do DF. A segunda, no escritório zonal do
UNICEF em Belém.
Os dados recolhidos durante o processo estão
presentes neste documento, e revelam os
impactos causados e resultados alcançados pela
ação Internet Sem Vacilo. Também sugerem
possíveis caminhos para a conঞmidade das ações
do UNICEF na promoção da cidadania digital e
segurança na internet entre adolescentes.
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Finally, two discussion groups were created around the
diﬀerent se1ࢼons of the campaign, with adolescents,
most of whom were unaware of the campaign. The
ﬁrst one took place at a public school in DF [Federal
District] the second one, at UNICEF’s oﬃce in Belem.
Data obtained during the process is available in
this document, and it reveals the impact and the
results achieved by the Surf Safe campaign. It also
suggests possible ways to conࢼm; UNICEF’s -1ࢼons
on promoࢼm] digital ciࢼenship and Internet safety
among adolescents.

Como  
surgiu  a  ação
o|_;-1ࢼom
was  born

De  2011  a  2013,  o  UNICEF,  com  apoio  
do   Google,   realizou   uma   pesquisa  
quanti-qualitativa   sobre   o   uso   da  
internet  entre  adolescentes.

From 2011 to 2013, UNICEF, supported
by Google, carried out a quanࢼ|-ࢼe and
qualit-ࢼe survey about how adolescents
use the Internet.

O objeঞo desse estudo foi obter informações
sobre os usos, costumes e riscos online que
os adolescentes percebem a p-uঞu de sua
experiência, garanঞm7oque as ações do UNICEF
nessa área ঞessem a voz dos adolescentes como
subsídio.

The study aimed at obtaining inform-ࢼon directly from
adolescents about the use, habits and risks of being
online through their own experience, to guarantee
UNICEF’s -1ࢼons in this area would be assisted by
adolescents’ own voices.

Para a pesquisa, lançada em 2013, foram
entrevistados 2002 adolescentes de idades entre
12 a 17 anos (link para o relatório completo nos
anexos, ao ﬁnal deste documento). Os resultados
do estudo trouxeram dados reveladores, entre
eles a ;vঞlaঞa de que 6 milhões de adolescentes
brasileiros, 30% do total, não possuíam acesso à
rede.
Entre os que acessavam, a pesquisa mostrou
que 48% dos meninos e 31% das meninas já
haviam encontrado pessoalmente alguém que
conheceram online. Outros 14% aﬁrmaram terem
visto alguém ser insistentemente abordado na
internet por desconhecidos, enquanto 10%
observaram que essas abordagens ঞm_-l
intenções sexuais ou pornográﬁcas.
8  

The poll, launched in 2013, interviewed 2002
adolescents between 12 and 17 years old (link
to the full report in the annexes, at the end of this
document). The results of the study revealed very
interevࢼm] data, such as the fact that circa 6 million
Brazilian adolescents, 30% from the total, didn’t have
access to the  net.
Among those who did, the survey showed 48%
of boys and 31% of girls had already had personal
contact with someone they had met online. Another
14% stated having seen someone being insistently
approached by strangers, while 10% observed those
approaches had sexual or pornographic intenࢼons.
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Como  Surgiu  a  Ação o|_;-1ࢼom-v0oum

Além disso, 27% presenciaram internautas serem
discriminados em função de raça ou cor da pele,
e 22% testemunharam aঞ|udes de homofobia.

Furthermore, 27% had witnessed internauts being
discriminated by the colour of their skin or their race,
and 22% witnessed homophobic -࣌tudes.

Para os adolescentes brasileiros, a internet é
um espaço para fazer amigos, um caminho para
avanços proﬁssionais e uma ferramenta para
conectar-se com outras pessoas. No entanto,
parte dos entrevistados não se atentava aos
riscos de segurança e disponibilizava dados como
número de telefone e endereço nas suas redes.
E a grande maioria não se importava em tornar
públicos vídeos e fotos pessoais, bem como de
amigos e familiares. Quase metade, 46%, aﬁrmou
não ter nenhum ঞro de acompanhamento ou
controle de suas aঞb7-7;vomѴbm;relos pais.

Brazilian adolescents regard the Internet as a place to
make friends, a way to develop professionally and as a
tool to connect with other people. However, some of
the interviewees did not take into account the safety
risks of providing details such as a telephone number
and home address in their networks. And the great
majority didn’t mind to make public personal videos
and pictures, either their own or from friends and
family. Nearly half, 46%, stated their online -1ࢼity
was not under any kind of parental surveillance or
control.

Essa pesquisa inicial, assim como o
acompanhamento dos estudos realizados
anualmente pelo Ceঞ1.br sobre o comportamento
de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos na
internet, pautaram os cinco temas da ação
Internet Sem Vacilo, lançada em julho de 2015:
cyberbullying e seঞm]ĸ privacidade; amizades e
relacionamentos online; busca de informações
com segurança; preconceito e intolerância na
rede. “Essa parceria do UNICEF com o Ceঞ1.
br aumentou o alcance e o impacto dos dados
produzidos e embasou a criação da campanha”,
aﬁrmou Fábio Senne, coordenador de projetos de
pesquisa do Ceঞ1.br.
A ação foi lançada juntamente com o anúncio dos
dados mais recentes da pesquisa TIC Kids Online,
do Ceঞ1.br. O evento contou com a presença
de adolescentes e do youtuber Pyong Lee, e foi
amplamente divulgada na imprensa nacional,
tendo sido coberta por mais de 70 veículos como
O Estado de S. Paulo, Agência Brasil, O Globo,
Rádio CBN, TV Band, GloboNews, portais UOL e
R7, Revista Época entre outros.

The -1ࢼon was launched together with the
announcement of the most recent data from the
vu;$b7vmѲbm;Ķ=uol;ࢼ1ĸ0uĸ$_;;;m|-v
-;m7;7 by adolescents and youtuber Pyong Lee,
and was widely promoted through m-ࢼonal media,
covered by over 70 diﬀerent media such as O Estado
de S. Paulo, Agência Brasil, O Globo, Radio CBN,
TV Band, GloboNews, UOL and R7 portals, Epoca
Magazine among others.

Os  atores  falam:  a  campanha

The actors speak: the campaign

Mário Volpi – Coordenador do Programa

Mario Volpi – Coordinator of the Adolescent

Cidadania
dos
Adolescentes
(UNICEF)
“Internet sem vacilo resultou num diálogo entre
adolescentes mediado por adultos que oferecem
um conteúdo apropriado para assegurar o
direito a estar na internet sabendo proteger-se e
respeitando os outros”
9  

That imbࢼ-Ѳ survey, together with the follow up studies
carried out annually by Ceࢼ1ĸ0u on online behaviour
of children and adolescents between 9 and 17 years
old, guided the ﬁve topics tackled in the Surf Safe
campaign, launched in July 2015: cyberbullying and
sexࢼm]; privacy; friendship and online rel-ࢼonships;
safe inform-ࢼon search; prejudice and intolerance
in the net. “The partnership between UNICEF and
Ceࢼ1ĸ0u increased the reach and the impact of the
resulࢼm] data, providing the basis for the cre-ࢼon of
the campaign”, stated Fábio Senne, research projects
coordinator at Ceࢼ1ĸ0u.

Cbࢼenship Programme (UNICEF)  “Surf Safe resulted
in a dialogue between adolescents, mediated by
adults who oﬀer an appropriate content to ensure the
right to be on the Internet knowing how to protect
oneself and respect one another.”
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Helena Mauঞmv – Analista Sênior de Relações

Governamentais (Google) “Foi a primeira vez
que o Google no mundo apoiou um projeto
que combinava youtubers e segurança na
internet. Isso serviu de inspiração para diversos
outros projetos. A uঞѴb-2࢛o de youtubers, com
mensagens simples e analogias práঞ1as, foi muito
acertada. Em nossa avaliação, a audiência jovem
que se conecta no YouTube não se interessa por
mensagens que parecem formais demais.”
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Helena Mauࢼms – Senior Public Policy Analyst

and Government Aﬀairs Manager (Google Brasil)
“It was the ﬁrst ࢼle that Google supported a project
which combined Youtubers and safety on the net.
That served as an inspir-ࢼon for several other projects.
The fact of using Youtubers with simple messages and
pr-1ࢼ1al analogies, was a very good move. As we have
been able to see from our own eval-ࢼon, the young
audience that connects to YouTube isn’t touched by
messages that sound too formal.”

A  campanha  
Internet  
Sem  Vacilo
The  Surf  Safe
campaign
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Internet   Sem   Vacilo   surgiu   como  
estratégia   para   orientar   jovens   a  
UHÀHWLUHP VREUH R VHX FRPSRUWD
mento   online.   E   buscou   levar   para  
o ambiente   virtual   o   trabalho   de
fomento   à   participação   cidadã  
realizado  pela  criação  e  pelo  fortaleci-  
mento   de   redes   de   adolescentes,  
que   atuam   para   garantir   que   suas  
vozes,   principalmente   a   dos   mais  
afetados  pelas  desigualdades,  sejam  
ouvidas  pela  sociedade  e  pelo  estado  
brasileiro.

Surf Safe was born, on the one hand,
as a strategy to invite adolescents to
become aware of the consequences of
their behaviour online. And on the other
hand, to bring into the virtual world the
task of fostering cbࢼen p-uࢼ1ip-ࢼom of
diﬀerent networks of adolescents, so
it becomes possible to grant that their
voices, especially from those who are
most aﬀected by discublbm-ࢼomĶ will be
taken into consider-ࢼom by society and
by the Brazilian state.

Informando de maneira div;uঞ7-ķ dinâmica e
irreverente, a ação foi viabilizada a p-uঞu da
criação da Agência Fermento, do apoio do Google
e da parceria com a SaferNet e o IIDAC.

The inform-ࢼon was presented in a humorous,
dynamic and irreverent way and the -1ࢼon was made
possible through the cre-ࢼon of the Fermento Agency,
the support of Google and from the partnership with
SaferNet and IIDAC.

Foi composta de campanha digital, tema principal
desse relatório, mas também de aঞb7-7;v
presenciais de formação sobre o uso seguro da
internet, publicação de -uঞ]os sobre o tema e
p-uঞ1ipação em grupos de discussão sobre as
pesquisas realizadas pelo Ceঞ1.br.

It consisted of: a digital campaign, main topic of
this report; live training -1ࢼiࢼ;s for a safe use of
the Internet; by publishing arࢼ1Ѳes on the topic,
and p-uࢼ1bp-ࢼm] in discussion groups based on the
researches carried out by Ceࢼ1ĸ0u.
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Para a campanha digital, foram desenvolvidas
diversas peças: vídeos (cinco, um por tema),
hot-site, memes (imagens, geralmente bemhumoradas, que trazem mensagens curtas e
impactantes a serem difundidas na internet e nas
redes sociais), guia online, quiz (um jogo em que o
jovem pode avaliar seu comportamento online) e
um concurso cultural 7;vঞm-7oaos adolescentes.
O desaﬁo maior do UNICEF era conversar
diretamente com os jovens. Para isso, uঞѴbou
maciçamente as redes sociais e trouxe referências
que fazem parte do universo do público: os
youtubers, donos de canais v;uঞ1ais no YouTube,
formadores de opinião de nicho, com milhões de
seguidores.
Foram chamados os youtubers JoutJout e Pyong
Lee. JoutJout é conhecida pelos vídeos nos quais
fala de assuntos como respeito, feminismo e
relacionamento, em uma “conversa de amigos”,
como ela mesma deﬁne sua atuação nas redes.
E Pyong Lee ﬁcou famoso por suas produções de
truques de mágica e de abordagem de pessoas
nas ruas, propondo desaﬁos e brincadeiras. Eles
são as estrelas das peças da campanha.

The main challenge for UNICEF was to talk directly to
the young people. For this purpose, it made a massive
use of social networks and invited speciﬁc guests who
belong to the audience’s universe: YouTubers, people
who have their own YouTube channel, niche opinion
leaders, with millions of followers.
Youtubers JoutJout and Pyong Lee were invited.
JoutJout is known for videos in which she talks about
tolerance, feminism and rel-ࢼonships as if she was
in a “converv-ࢼon among friends”, as she deﬁnes her
-1ࢼity on the net. And Pyong Lee became famous for
his magic tricks and by his approach to people in the
street proposing challenges and games. They are both
starring in the campaign.

Os  atores  falam:  os  temas

The actors speak: themes

Winny Moreira – Adolescente ﬁnalista

Winny Moreira – Adolescent ﬁnalist of the
campaign’s contest “UNICEF addressed exactly
what I also wished to talk about. Parࢼ1bp-ࢼm] in
the campaign brought together the useful and the
joyful (...) The youtuber’s work is very respected by
everyone.”

Daniel Cariello – Roteirista dos vídeos “Ao

mostrar a internet como uma grande praça
pública, o UNICEF levantou uma questão: se você
não revela seus dados e cuida da sua segurança
quando trata com desconhecidos reais, por que
age diferente com desconhecidos virtuais?”

Daniel Cariello – scriptwriter of the videos “By
presenࢼm] the Internet as a great public square,
UNICEF raised a quevࢼon: if you don’t reveal your
personal details and take good care of your safety
when dealing with real life strangers, why do you act
diﬀerently with virtual strangers?”

Gabriela Mora – Oﬁcial do programa

Gabriela

do concurso cultural da campanha “Vocês
colocaram em pauta aquilo que eu também
queria falar. P-uঞ1ipar da campanha foi unir o
úঞѴao agradável (...) O trabalho dos youtubers é
muito bem visto por todos.”

Cidadania dos Adolescentes (UNICEF) “Temos
que sair do binarismo online/oﬄine. As novas
gerações comp-uঞѴ_-l suas ideias e desenvolvem
relacionamentos em diversas esferas. A família, o
estado e a sociedade precisam se reposicionar
diante das novas tecnologias, para não se
ombঞuem de seu papel de apoio aos adolescentes
e, ao mesmo tempo, p-uঞ1iparem do debate
sobre a governança da internet.”
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For the digital campaign, several materials were
developed: videos (ﬁve, one for each topic), a hot-site,
memes (images, usually humorivࢼ1Ķwhich bring short
and imr-1ࢼm] messages to be spread throughout the
Internet and social networks), an online guide, a quiz (a
game where the youth can test their online behaviour)
and a cultural contest aimed at adolescents.

Mora - Youth and Adolescent
Development Oﬃcer (UNICEF) “We should rid
ourselves from the binarism online/oﬄine. The
new gener-ࢼons share their thoughts and develop
rel-ࢼonships in diﬀerent spheres. The family, the
state and society should reposiࢼon themselves to
face new technologies avoiding dismissing their role
of supporࢼm] adolescents, and at the same ࢼle,
parࢼ1bpate in the debate on Internet governance.”

As  peças

The  materials
A campanha é composta de diversas peças, cujos
links estão disponíveis na seção “Anexos”, ao ﬁnal
deste documento. São elas:

The campaign is made up of diverse pieces. All the
links are available at the “Annexes” se1ࢼon, at the end
of this document. They are the following:

Hot-‐site

o|ňvb|;

(झ7;ov|;l࢙ঞ1ov

$_;l-ࢼ1b7;ov

Eles trazem uma abordagem diferente e
inovadora, em relação a outras campanhas
realizadas pelo UNICEF. Os roteiros comparam a
internet a uma grande praça pública, repleta de
desconhecidos, de armadilhas, de informações
falsas. Em uma praça real, o Largo do Machado,
no Rio de Janeiro, Pyong Lee interceptava
desconhecidos e tentava fazê-los agir na vida
oﬄine da mesma maneira que supostamente
agem online, pedindo-lhes para que revelassem
dados pessoais, mostrassem fotos, tornassem-se
seus amigos. A maioria recusava.

They bring a diﬀerent and innov-ࢼe approach
compared to other UNICEF campaigns. In the scripts,
they compare the Internet with a great public square,
full of strangers, pialls, and false inform-ࢼon. The
scenario of the videos: at a real square, Largo do
Machado, in Rio de Janeiro, Pyong Lee intercepted
strangers and tried to make them act in real life as they
did online, asking them to reveal personal details, to
show their personal pictures and become his friends.
Most of them refused to do so.

Página hospedada no site do UNICEF, que reúne
todas as informações e peças.

Foram produzidos cinco vídeos, tratando dos
temas escolhidos para a ação: cyberbullying e
seঞm]ĸ privacidade; amizades e relacionamentos
online; busca de informações com segurança;
preconceito e intolerância na rede.

Ao mostrar tais aঞ|udes, a campanha levantou
indiretamente a seguinte questão: “se você não
concorda com esse comportamento na rua,
por que o adota na internet?”. Em seguida, em
estúdio, JoutJout comentava o ocorrido e incitava
os adolescentes a reﬂeঞuem sobre sua aঞ|ude
online, sugerindo mais cautela e proteção.
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A page hosted at UNICEF’s main site, which brings
together all inform-ࢼon and materials.

Five videos approaching each of the selected topics
for the -1ࢼon were produced: cyberbullying and
sexࢼm]; privacy; online friendship and rel-ࢼonships;
safe search of inform-ࢼon; prejudice and intolerance
within the net.

Showing such -࣌tudes, the campaign raised the
following quevࢼon: “If you don’t behave like this on the
street, how come you do so on the net?” A[erwards,
from the studio, JoutJout commented on what had
happened and pushed the adolescents to reﬂect on
their -࣌tude online, suggevࢼm] they should be more
c-ࢼous in prote1ࢼm] themselves from strangers.

Vídeo  de  encerramento

Para aumentar o alcance e o engajamento da
campanha, o UNICEF propôs um concurso
cultural 7;vঞm-7o aos adolescentes. O desaﬁo
era criar um vídeo ou meme relacionado aos
temas abordados. O prêmio para os mais criaঞos
foi uma visita à sede do Google, em São Paulo, e
ao YouTube Space (estúdio de gravação de vídeos
para o YouTube), para que pudessem p-uঞ1ipar de
um vídeo com Pyong Lee.
Uma vez reunidos no YouTube Space, os jovens
foram surpreendidos pela chegada de um falso
representante das bmvঞ|uições promotoras
da ação, aﬁrmando que a gravação havia sido
cancelada, pois, após cuidadosa pesquisa em
suas redes sociais, foram encontradas posturas
e declarações com as quais a campanha não
poderia se associar.
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O fato gerou revolta momentânea entre os
adolescentes. Após alguns instantes, Pyong
Lee e o falso execuঞo aﬁrmaram que era uma
brincadeira e eles fariam, sim, os vídeos. Essa
reviravolta planejada gerou reﬂexão entre os
adolescentes p-uঞ1ipantes do concurso sobre
possíveis vacilos que poderiam estar cometendo
no uso da internet e bmvঞ]ou um debate entre
eles no vídeo de encerramento da campanha.

Ѳovbm]b7;o

To increase the coverage and the engagement of
the campaign, UNICEF proposed a cultural contest
among adolescents. The challenge was to create a
video or meme related to the addressed topics. The
prize for the most cre-ࢼe ones was a trip to São Paulo
to visit Google’s oﬃce and YouTube Space, where they
featured a video with Pyong Lee.
Once at Youtube Space, the young ones were surprised
by the arrival of a fake represent-ࢼe of the -1ࢼon’s
sponsors, st-ࢼm] that the shooࢼm] had been cancelled
due to the discovery of certain online -࣌tudes and
comments they had made on their social media, and
which could not be associated to the campaign.
At ﬁrst the event provoked a neg-ࢼe re-1ࢼon among
the adolescents. A[er a while, Pyong Lee and the
fake exe1ࢼe confessed it had just been a joke, and
told them the videos would actually be ﬁlmed. That
“joke” showed that even the supposedly best informed
people, could vࢼѲl be capable of commi࣌ng blunders
on the net. This si|-ࢼon favoured once more a
moment to reﬂect on the possible consequences of
being careless when povࢼm] online.

Guia  Internet  Sem  Vacilo

Com o subঠ|ulo “Guia para usar a internet sem
se dar mal”, trata-se de uma c-uঞѴ_- curta, em
PDF, com informações e dicas sobre os temas
abordados na campanha, escrita em linguagem
descontraída e direta.

Quiz

It’s a short booklet, in PDF format, with the subࢼ|Ѳe
“Guide to use the Internet without fails”, containing info
and ࢼrs about the covered topics for the campaign,
wrien in a laid back and direct manner.

b

Um jogo formado por perguntas a serem
respondidas online que leva o internauta a
descobrir que ঞro de usuário de internet é. Após
responder a dez perguntas de múѴঞrla escolha,
o usuário é classiﬁcado em uma das categorias
criadas:

An online quevࢼonnaire so the internauts can discover
what type of Internet users they are. A[er answering
ten mulࢼrle-choice quevࢼons, internauts are classiﬁed
into one of the following categories:

Bobo da corte – Adora “zoar” nas redes sociais,

Court jester – Loves making fun of people in the

mas às vezes faz piadas de gosto duvidoso,
provocando outras pessoas.

social media, but som;ࢼles makes bad taste jokes,
which provokes other people.

Ninja – Cuida de sua própria imagem online,

Ninja – Takes good care of his online image, c-ࢼous

é cauteloso com o que posta e não deixa
informações públicas nas redes.

with its posts and doesn’t leave any inform-ࢼon go
public on the net.

Inocente – Acredita que tudo na internet é
inofensivo e que pais e responsáveis não devem
se intrometer na sua vida digital.

Innocent – Believes everything on the net is harmless
and that parents and tutors should not intrude in his
digital life.

Fora-da-lei  – Acha que a internet é uma terra

Outlaw – Thinks Internet is a lawless land, especially
regarding downloads. Searches for inform-ࢼon in
unreliable sites.

Corujão – Presta atenção no que amigos e

Spy – Keeps watch on what friends and family are
povࢼm], not missing any chance to make inࢼlate
comments and inside jokes on them.

sem regras, principalmente quando o assunto é
downloads. Busca informações em sites pouco
conﬁáveis.
familiares publicam e não perde a chance de
fazer comentários ínঞlos e piadas internas nas
postagens.
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Memes

Memes
são
imagens, geralmente bemhumoradas, que trazem mensagens curtas e
impactantes a serem difundidas na internet
e nas redes sociais. Para Internet Sem Vacilo
foram criados seis, com imagens dos youtubers
Pyong Lee e Jout Jout, divulgando os temas da
campanha.
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Memes are images with a short shocking message
-ached which aim to be spread throughout the
Internet and social media. Six memes were created
for Surf Safe campaign, featuring the Youtubers
Pyong Lee and Jout Jout, to promote the topics for
the campaign.

- Do you know how to mock a Japanese?
- You shouldn’t mock.
PS: He’s Korean

- Amazed by the assignment of the
smartest kid in the class.
- It was ctrl C ctrl V from the Internet.

- He said: send a nude!
ňv;m|_bl|_;!;m-bvv-m1;oѲѲ;1ࢼom.

- I just texted him “Hi” and he
already wants to meet me...
- Just drop by! I’m at the restaurant.
My great grand father’s birthday.
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Desdobramentos  
Oﬁcinas e campanha mundial

Outcomes  
Workshops and global campaign
Formação  presencial  sobre  segurança   b;|u-bmbm]omm|;um;|"-=;|
na  internet
A SaferNet Brasil, além de dar apoio técnico
relacionado ao conteúdo, vem realizando oﬁcinas
presenciais sobre segurança na internet com
adolescentes e educadores.

SaferNet Brazil, besides giving technical support in
regards to the content, also carried out live workshops
about safety on the net with both adolescents and
educators.

O material da campanha foi uঞѴb-7o nessas
aঞb7-7;vĺA dinâmica consiste em uma conversa
rápida sobre o tema, seguida da exibição dos
vídeos e de uma roda de discussão. No batepapo, os jovens relatam como os assuntos
abordados se fazem presentes em seu coঞ7b-moķ
e dão sugestões para disseminar a mensagem.

Materials from the campaign were used in those
-1ࢼiࢼ;s. The dynamic started with a quick
converv-ࢼon on the topic, followed by the exhibiࢼon
of the videos and a group discussion. At the chat,
adolescents talked about how the addressed issues
are present in their day-to-day life, and they gave
suggevࢼons on ways to expand the coverage of the
message.

A SaferNet constatou ser falso o mito de que os
adolescentes sabem tudo sobre internet. Entre
os assuntos por eles desconhecidos está o rastro
digital, as “pegadas” deixadas pelos internautas
sobre seus hábitos de navegação e de consumo.
Durante as aঞb7-7;vķ também houve quem
demonstrasse diﬁculdade de compreensão sobre
os limites entre a brincadeira e a violência online.
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Até dezembro de 2016, as palestras já haviam
reunido 1.080 adolescentes e jovens de diversos
estados brasileiros e 1.560 educadores e
operadores do Sistema de Garantia de Direitos
de Crianças, incluindo os técnicos do Disque
100, canal de orientação e denúncia sobre
violações de direitos humanos do Governo
Federal. Desse total, 180 adolescentes foram
capacitados como multiplicadores.

SaferNet found out that the idea that adolescents
know all about the Internet is a false myth. They
were unaware of the meaning of a digital footprint:
tracks le[ behind revealing the user’s browsing and
consuming habits. As the -1ࢼiࢼ;s took place, it came
to light that some people had diﬃculࢼ;s seeing the
diﬀerence between making a joke and online violence.
By December 2016, the conferences had already
gathered 1,080 adolescents and young adults from
diﬀerent Brazilian states, and 1,560 educators and
operators from the Children’s Rights Guarantee System,
including the technicians from Disque 100, a federal
government channel meant to guide ciࢼens and help
to report human rights viol-ࢼons. From 910
adolescents who -ended the conferences, 180
were trained as mulࢼrliers.

Campanha    End  Violence    #ReplyForAll

m7(boѲ;m1;1-lr-b]mňŰ!;rѲ ouѲѲ

Em outro desdobramento, alguns aspectos da
campanha Internet Sem Vacilo foram uঞѴb-7ov
na campanha internacional do UNICEF End
Violence, de denúncia e combate à violência, à
exploração e ao abuso de crianças e adolescentes.

Another outcome was that some of the aspects of
the local campaign Surf Safe were used in UNICEF’s
global campaign End Violence, to report and combat
child and adolescent violence, exploit-ࢼon and abuse.

A ação #ReplyForAll é parte da campanha End
Violence. Lançada em 2016, tem como objeঞo
alertar sobre a violência sexual no ambiente
digital.
A adolescente Winny Moreira, que já era atuante
nas ações estratégicas que buscam a melhoria da
vida de crianças e adolescentes no município de
Taiobeiras, Minas Gerais, inscrito no Selo UNICEF
Município Aprovado*, por meio do Núcleo de
Cidadania dos Adolescentes (NUCA), foi uma
das ﬁnalistas do concurso cultural Internet Sem
Vacilo, com um vídeo sobre cyberbullying e
seঞm]ĺ Devido ao impacto local de sua ação,
ela foi escolhida como uma das porta-vozes da
campanha global #ReplyForAll, da qual p-uঞ1ipou
em duas frentes.
A primeira foi a p-uঞ1ipação no vídeo “O maior
pesadelo para uma adolescente”, que conta um
episódio real de seঞm]ĺUma de suas amigas teve
fotos ínঞlas vazadas e logo tornou-se assunto da
pequena cidade onde moram. Winny foi a única
pessoa a lhe apoiar. O vídeo foi legendado para o
inglês e vem sendo usado em ações do UNICEF
em todo o mundo.
A segunda foi a p-uঞ1ipação na ação
#youthtakeover: no dia 8 de junho de 2016,
Winny assumiu o Twber mundial do UNICEF.
Durante uma hora, falou com internautas do
mundo inteiro sobre sua vida e suas experiências
contra o cyberbullying.
Essas ações foram apoiadas pelo WePROTECT
Global Alliance, iniciaঞa criada em 2014 pelo
Governo do Reino Unido com o objeঞo de
eliminar a exploração sexual de crianças e
adolescentes online, por meio de atuações locais
e globais.
*O Selo UNICEF Município Aprovado é uma iniciaঞa para melhorar
as condições de vida das crianças e dos adolescentes no Semiárido
e na Amazônia Legal Brasileira, áreas que concentram o maior
número de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade.
A metodologia combina capacitação de atores municipais,
aprimoramento dos mecanismos de gestão local e mobilização
social, com ampla p-uঞ1ipação comunitária, principalmente dos
adolescentes.

The -1ࢼon #ReplyForAll is part of the End Violence
campaign. Launched in 2016, it aims at warning
against sexual violence in the digital world.
The adolescent Winny Moreira was one of the ﬁnalists
of the cultural contest Surf Safe. She had already
been an -1ࢼe part in strategic -1ࢼons developed
to improve children’s and youth’s life in Taiobeiras,
a municipality in the state of Minas Gerais, which is
inscribed in the UNICEF Municipal Seal of Approval*
through the Adolescent Ciࢼenship Centre [NUCA].
She made a video about cyberbullying and sexࢼm],
and due to the local impact of her -1ࢼon, she was
chosen as one of the spokespersons of the global
campaign #ReplyForAll, in which she parࢼ1bpated
from two fronts:
First: she took part in the video “Every teen’s worst
nightmare”, which talked about a real episode of
sexࢼm] she had been through: One of her friends
had some private pictures leaked, becoming a m-er
of public aﬀair in the small town she lives in. Winny
was the only person who stood up for her. The video,
with English subࢼ|Ѳes, has been used in other -1ࢼons
carried out by UNICEF around the world.
Second: on the 8th of June, Winny took over UNICEF’s
global Twier account with #YouthTakeOver, a part of
the -1ࢼon #ReplyForAll. During one hour she talked to
worldwide internauts about her life and experiences in
the combat against cyberbullying.
These -1ࢼiࢼ;s were supported by the WePROTECT
Global Alliance, iniࢼ-ࢼe created in 2016 by the
Briࢼv_ Government aimed at eradic-ࢼm] online sexual
exploit-ࢼon of children and adolescents, through local
and global -1ࢼons.

*The UNICEF Municipal Seal of Approval is an iniࢼ-ࢼe to improve the
si|-ࢼon of children and adolescents across the Brazilian Semiarid and
Legal Amazon Region, where there is a large amount of children at risk.
The methodology combines training municipal actors, improving local
management and social mobiliz-ࢼon tools, with signiﬁcant community
parࢼ1bp-ࢼon, especially adolescents.

Quinze  
milhões  
impactados

b[;;m
million  reached
No  Brasil,  as  peças  foram  inicialmente  
divulgadas  nas  redes  sociais  YouTube,  
Twitter   e   Facebook   do   UNICEF   e  
dos   parceiros   da   campanha.   Foram  
também   utilizadas   como   material  
de   apoio   em   capacitações   sobre  
segurança  na  internet  realizadas  pela  
SaferNet.

In Brazil, the materials were bmbࢼ-ѲѲ
released through UNICEF and its
partners’ social media accounts of
YouTube, Tber and Facebook. They
were also used as suppouࢼm] materials
in Internet safety trainings carried out by
SaferNet.

O sucesso da ação gerou milhões de visualizações,
além de centenas de comp-uঞѴ_-lentos por
enঞ7-7;v ligadas aos direitos humanos e aos
adolescentes, como a SaferNet e o Humaniza
Redes, uma iniciaঞa criada em 2015 pelo
Governo Federal para garanঞu mais segurança
na rede e fazer o enfrentamento às violações
de direitos humanos que acontecem online (o
programa foi desconঞmado em abril de 2016).

The success of the -1ࢼon generated millions of views
and hundreds of shares, especially by enࢼࢼ;s related
to human rights and adolescence, such as SaferNet
and Humaniza Redes. The l-er was an iniࢼ-ࢼe
created in 2015 by the Federal Government to grant
more safety on the net and to deal with human rights
viol-ࢼons that occur online (the program ﬁnalised in
April 2016).

A ação aঞm]b quase 15 milhões de pessoas,
número que representa cerca de 13% da
população brasileira. Só no Facebook, o alcance
beira os 14 milhões. As cifras revelam um impacto
signiﬁcaঞo.
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The -1ࢼon reached nearly 15 million people, which
means nearly 13% of Brazilian popul-ࢼon. Only
in Facebook it hit 14 million. These ﬁgures reveal a
signiﬁcant impact.
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Quinze  milhões  impactados

No entanto, a ação gerou muito mais do que
apenas “likes”, ela bmvঞ]ou a p-uঞ1ipação dos
internautas, que comp-uঞlharam as peças e
deixaram milhares de comentários. A maior parte
expressava felicidade pela abordagem dos temas
e pela escolha dos youtubers JoutJout e Pyong.
Mas houve também quem desse sugestões para
melhor abordagem dos assuntos, conforme
descrito a seguir. Abaixo, um resumo do impacto
da campanha e de cada um dos vídeos.

Impacto  da  campanha
Internet  Sem  Vacilo
(Dados de 02/06/2016)

Impact of the campaign Surf Safe
(Data  from 02/06/2016)

   b[;;mlbѲѲbomu;-1_;7

However, the -1ࢼon drew much more than just “likes”,
it inspired Internet users to parࢼ1bpate, they shared the
materials repeatedly and le[ thousands of comments.
Most of them were happy with the choice of topics
addressed and with youtubers JoutJout and Pyong.
But some also suggested diferrent approaches to
the subjects adressed by the campaign, as described
bellow. Summary of the impact of the campaign and
of each of its videos:

Alcance Reach

14 468 487

Visualização  Views

1 047 925

Engajamento Engagement

1 596 719

Facebook
Alcance Reach
Impressões Impressions
Usuários engajados Engaged Users
Visualizações de vídeos videos Views
Likes Likes
Comentários  Comments
Comments
  Shares
Shares

Y
ou
You
tubbe

Visualizações Views

13  728  900
23  592  243
381  881
990  459
136  793
8  767
17  069

57  466

Likes Likes
1  281
Comentários Comments 31
Shares
254
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Impressões Impressions 739  587
Retweets Retweets 3  088
Likes likes
3  877

Twi er

Engajamento  e  
comentários  
por  vídeo
* Foi manঞ7--]uaﬁa original de cada comentário

Engagement  and  
comments  per  video
* The original spelling has been maintained

Privacidade

ub-1

Allan Agra

Allan Agra

Ana  Luiza  Oliver

Ana Luiza Oliver

436 mil visualizações
(Facebook e YouTube)
925 comp-uঞѴ_-lentos
“Eu já falei isso aqui e repito: Eu tô amando
essa campanha. Não só pela abordagem,
mas também pela p-uঞ1ipação da Jout
Jout.”
“mano é o pyong eu deixo ele ver as minhas
fotos e ainda levo ele pra conhecer minha
mãe”
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436 thousand views
(Facebook and YouTube)
925 shares

“I already talked about that and I repeat:
I’m loving this campaign. Not just for
the approach, but also for Jout Jout’s
appearance.”

“Bro, is Pyong I let him see my pics and I
also get to introduce him to my mum”

";ঞm]

";ࢼm]

Os comentários foram, em sua maioria,
povbঞos, mas também foi sugerida uma
abordagem menos conservadora em
relação ao envio de imagens ínঞlas,
tema de um dos vídeos. O comentário
foi respondido pelo UNICEF, conforme
descrito abaixo.

Most of the comments were povbࢼe,
however, it was also suggested that
UNICEF could use a less conserv-ࢼe
approach to seࢼm]Ķ which was one of the
topics developed in the videos. UNICEF’s
reply is detailed below.

Hud Vieira

Hud Vieira

Thiago  Santos

Thiago Santos

Resposta  do  UNICEF

UNICEF’s answer

Preconceito  e  intolerância  

u;f7b1;-m7bm|oѲ;u-m1;

Kas  Hoshi

Kas Hoshi

Giovani PorঞѴѴ-

Giovani PouࢼѲla

** Júlia Tolezano é o nome real de Jout Jout.

** Júlia Tolezano is JoutJout’s real name.

240 mil visualizações
1.116 comparࢼѲhamentos

“obrigado por ter deixado a Julia
Tolezano** usar o f;bঞm_ocarinhoso dela
de dizer coisas polêmicas. :)”

“Já devíamos ter entendido que enviar
e receber nudes faz parte do que
chamamos de cultura do agora, é usual,
um comportamento sexual totalmente
sadio e tranquilo, não precisamos de
mais moralismo no mundo, ok?”
“Enviar conteúdo ínঞlo é uma escolha.
Agora, divulgar imagens de outras
pessoas sem a sua autorização é crime e
a culpa é de quem vaza.”

=

40 mil visualizações
305 comp-uঞѴ_-lentos

“Achei bacana a iniciaঞa! Parabéns
UNICEF Brasil”
“Mdss cara Jout Jout <3 <3”
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240 thousand views
1,116 shares

“thanks for le࣌ng Julia Tolezano** use her
gentle way for saying polemic things :)”

“We should have already understood that
sending or receiving nudes is what we call
the culture of now, it’s usual, a completely
healthy and normal sexual behaviour, we
don’t need more mor-Ѳbvࢼ1 approaches in
this world, ok?!”

“It’s a personal choice whether to send
private content or not. However, to share
someone else’s images without their
authorisa- ࢼomis a crime, so the one who
shares them becomes guilty.”

40 thousand views
305 sharing

“this bmbࢼ-ࢼe is cool! Congrats UNICEF
Brazil”
“OMG man Jout Jout <3 <3”

Relacionamentos  virtuais  

mѲbm;u;Ѳ-ࢼomv_brv

Isaah  Oliveira

Isaah Oliveira

Camila  Santos

Camila Santos

Busca  com  segurança  

";-u1_v-=;Ѳ

120 mil visualizações
393 comp-uঞѴ_-lentos

120 thousand views
393 shares

Giovana Ávila

Giovana Ávila

“Muito legal a campanha. Estou
justamente trabalhando com esse tema!”

“A really cool campaign. Right now I’m
working on this theme!”

Márcio  Floriano

Márcio Floriano

120 mil visualizações
293 comp-uঞѴ_-lentos

“Claro que eu iria querer ser amiga do
Pyong *-* ainda iria pedir o whats e
abraçar ele”
“Gente, a Jout! Lindissima! Jout Jout
Prazer”

“A melhor e a mais (sensata) campanha
informaঞa dos úѴঞlos tempos, é visível
o mau uso das redes por uma grande
massa de Inepto pelo Brasil a fora (...)
Parabéns! UNICEF Brasil.”

Vídeo  Final

“Of course I would like to be friends with
Pyong *-* I would even ask for his whats
and give him a hug”
“Guys, Jout! Beauࢼ=ul! Jout Jout Pleasure”

“The best and most (reasonable)
infoul-ࢼe campaign lately, it’s so obvious
how misused the net is by such a large
group of inepts throughout Brazil (...)
Congrats! UNICEF Brazil.”

bm-Ѳb7;o

9 mil visualizações
56 comp-uঞѴ_-lentos

9 thousand views
56 shares

Gustavo  Medrado

Gustavo Medrado

“Tirando o susto que passamos durante
a gravação dessa brincadeira, o vídeo
ﬁcou muito legal, hehe! Ficou a lição para
se pensar no que fazemos pelas redes.”
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120 thousand views
293 shares

“Except for the fright we had during the
shooࢼm] of this joke, the video came out
really cool, hehe! The thought of what we
do online remained as a lesson.”

Avaliação
-uঞ1br-ঞ-
A voz dos adolescentes

-uࢼ1br-ࢼ;
-Ѳ-ࢼom
Adolescent’s voice

No   âmbito   deste   relatório,   para  
melhor   compreensão   da   reação   dos  
jovens  em  relação  à  campanha,  bem  
como   do   impacto   das   peças   junto   a  
esse   público,   foram   realizadas   duas  
atividades  envolvendo  adolescentes  e  
jovens  que,  em  sua  quase  totalidade,  
não  tinham  tido  contato  com  a  ação.

In the context of this report, to improve
the comprehension of the adolescents’
reacࢼomto the campaign, as well as the
impact of the materials on this audience,
two acࢼbࢼ;s were carried out involving
adolescents, who, in most cases, hadn’t
been in touch with the campaign.

A primeira ocorreu no Centro de Ensino
Fundamental (CEF) 01, escola pública localizada
no Paranoá, cidade do DF de população
predominantemente pertencente à classe média
baixa.

The ﬁrst one took place at CEF 01, a primary
educ-ࢼon public school in Paranoa, a city close to
Brasilia, whose popul-ࢼon is mostly middle to low
class.

A segunda, no UNICEF Belém, com jovens que
p-uঞ1ipam dos programas Viva Melhor Sabendo
Jovem, de formação e mobilização em direitos
sexuais e reproduঞos para sensibilização,
prevenção e testagem rápida para o HIV, e jovens
mobilizados no âmbito da iniciaঞa Plataforma
dos Centros Urbanos, voltada para a redução das
desigualdades intraurbanas.
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The second was at UNICEF Belem with adolescents
who already parࢼ1bpated in the programmes “Viva
Melhor Sabendo Jovem” [Youth Aware], educ-ࢼon
for awareness on sexual and reprod1ࢼe rights,
prevenࢼon and quick HIV test; and the “Urban Centres
Pl-orm”, aimed at reducing inequaliࢼ;s that aﬀect
children and adolescents in big ciࢼ;s.
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Escola  pública  CEF  01  –  Brasília

0Ѳb1"1_ooѲ

Cinquenta adolescentes e jovens, alunos do
período noturno do 8o e 9o anos, se reuniram
no auditório da escola para conversar sobre a
campanha. Suas idades variavam entre 16 e 21
anos.

The -1ࢼity gathered about 50 8th and 9th grade
students from the evening shi[ in the school’s
auditorium to talk about the campaign. They were
aged from 16 and 21.

O professor Rafael Perfeito, de história,
apresentou brevemente o tema para a turma,
que não havia ঞ7ocontato com a campanha, mas
que conhecia os youtubers Pyong Lee e JoutJout.
Em seguida, o consultor do UNICEF iniciou uma
breve explicação sobre a ação e passou, um a um,
os vídeos da campanha.
Após cada vídeo, os adolescentes eram
convidados a comentar o que haviam visto. Os
jovens queriam falar, muitas vezes ao mesmo
tempo, o que demostra bastante interesse no
tema, embora, em alguns momentos, tenha
diﬁcultado a compreensão do que era dito.
A maioria das intervenções aconteceram em
forma de piadas e brincadeiras. Vale destacar
algumas:
Ao ﬁnal do vídeo sobre preconceito, a jovem L.V.,
17 anos, aﬁrmou haver excluído um amigo de suas
redes sociais. “Por quê?”. “Porque era maranhense
e eu detesto maranhense”. Seus colegas riram. O
consultor do UNICEF problemaঞou a questão,
explicando possíveis consequências de um
comportamento marcado pelo preconceito e
discriminação.
Já quando o assunto foi seঞm]ķ a maioria
dos jovens aﬁrmou -vvbvঞu e repassar vídeos
eróঞ1os e nudes recebidos nas redes sociais,
principalmente no WhatsApp. A.R. 18 anos,
foi uma das poucas pessoas a se manifestar de
forma contrária à práঞ1a. “Nem olho esse ঞro de
vídeo. Muitas vezes até excluo das minhas redes
a pessoa que me enviou”, disse.
Ao serem qu;vঞom-7ov sobre a linguagem e as
peças da campanha, houve uma unanimidade
entre os que se expressaram em dizer que a ação
“acertou na mosca”, pois “fala a linguagem dos
jovens”.
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History teacher Rafael Perfeito, presented brieﬂy the
topic to the group, who hadn’t had previous contact
with the campaign, however, they did know who the
featured youtubers Pyong Lee and JoutJout were.
Right -[er that, a UNICEF’s consultant gave a brieﬁng
about the -1ࢼon and showed all the campaign’s
videos. A[er each video the audience was invited to
comment on what they had seen.
They all wanted to talk, mostly at the same ࢼle,
which showed the great interest they had on the
topics, but in certain moments it also complicated the
understanding of their messages.
Most of the comments where just done for fun,
however it’s worth to point out some of them:
A[er the video on prejudice, L.V., a 17 year old girl,
said she had excluded from her social network a friend
of hers. “Why?” “Because he was from Maranhão
(Brazilian state) and I hate people from Maranhão”.
Her friends laughed. UNICEF’s consultant brought
this m-er to -enࢼon, and explained the possible
consequences of this kind of behaviour, tainted by
prejudice and discrimim-ࢼon.
When the topic was sexࢼm]Ķ most of the audience
aﬃrmed they had watched and shared eroࢼ1videos
and nudes received through the social networks,
mainly WhatsApp. A.R., 18, was one of the few people
who expressed disagreement with this pr-1ࢼ1e. “I
don’t even look at this kind of videos. Most ࢼles I
even delete the person who sent them to me from my
networks”, she said.
When asked about the language and the campaign’s
materials, all of those who expressed their opinion
agreed that the campaign “hit the bull’s eye”, as it
“speaks in the adolescents’ language”.
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Ao ﬁm da aঞb7-7;ķ=oi solicitado aos alunos que
respondessem a um qu;vঞom࢙ubo de múѴঞrla
escolha, impresso, com as mesmas perguntas
feitas no quiz online. 60% das marcações
ocorreram em itens classiﬁcados como respostas
de “ninjas”, segundo os critérios de avaliação do
quiz. Os “ninjas” prestam atenção para que sua
imagem não seja prejudicada na rede.
No entanto, uma grande parcela das marcações
(27% do total) ocorreu em itens de “inocente”.
Um “inocente” é aquele que comenta sua vida
com desconhecidos, comp-uঞѴ_- informações
e acha que pais e responsáveis não devem se
intrometer na vida online. Ou seja, exatamente o
oposto dos “ninjas”.

At the end of the -1ࢼity, the students were asked
to complete a quevࢼonnaire printed on paper, with
the same quevࢼons as the online quiz. The answers
were classiﬁed mostly as “ninjas” (60%) following the
eval-ࢼon criteria of the quiz. “Ninjas” are careful that
their image is not damaged on the net.
However, some answers were also classiﬁed as
“innocent” (27% from the total). “Innocent” is that
person who shares inform-ࢼon with strangers about
his/her life, and thinks that parents or tutors should
not intrude in his online life. So, this case is exactly the
opposite of “ninjas”.

Aࢼidade CEF 01 Brasília
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UNICEF  -‐  Belém

&

A aঞb7-7; de Belém reuniu 12 jovens na sede
local do UNICEF. Todos eles já conheciam e
p-uঞ1ipavam de outros projetos do UNICEF, nos
quais discutem e trabalham diversas questões
sobre adolescência e cidadania.

The -1ࢼity at UNICEF’s oﬃce in Belem gathered 12
young people. They already knew UNICEF and had
parࢼ1bpated in other projects where they discussed
and worked on several issues related to adolescence
and ciࢼenship.

Com menor número de p-uঞ1ipantes do que
em Brasília, mas maior tempo de discussão, os
assuntos puderam ser aprofundados e cada
um expressou suas opiniões e experiências em
relação aos temas.

As it had a smaller number of parࢼ1bpants than in
Brasilia, it made it possible to dedicate a longer ࢼle
to discussing each topic in depth, so each parࢼ1bpant
had the opportunity to express its opinion and
personal experience regarding each one of the topics.

O tratamento de cada tema foi aberto com a
leitura de um caso real, cedido pela SaferNet com
base em seu Canal de Ajuda. Em seguida, ocorreu
a discussão sobre o assunto. Por ﬁm, foi passado
o vídeo sobre o tema discuঞ7oķretornando aos
jovens para comentários ﬁnais.

Each topic was presented and illustrated with a
real life si|-ࢼon provided by SaferNet, from their
Help Line. This was followed by a discussion on the
m-er. Finally, the video on the topic was played, and
-[er that, they went back to listening to what the
adolescents had to say.

Os adolescentes mostraram-se conhecedores
das ferramentas de conﬁguração de privacidade
nas redes sociais. E também das aঞ|udes a evitar
quando uঞѴb-l a internet. Porém, sabem que é
7bࣱ1il convencer outros pares a agirem da mesma
forma. “É tentador. As tecnologias empoderam, o
envio de nudes empodera. Gostamos de mostrar
que temos controle sobre nossos corpos”, aﬁrmou
a adolescente T.A., 19 anos.

The adolescents showed a clear understanding of how
to use the privacy se࣌ng tools in the social networks,
and also about the -࣌tudes they should avoid when
surﬁng the net. Yet, they were also aware of the
diﬃculty of trying to convince others of doing the
same. “It’s tempࢼm]. Technology empowers, sending
nudes empowers. We like to show we are in control of
our bodies.” stated the young T.A., 19.

O jovem J.C., 23 anos, é da mesma opinião. Ele
não faz mais “check-ins” ao chegar em um lugar,
pois não quer tornar públicos seu bঞm;uário e sua
localização. Mas muitos de seus amigos não têm
o mesmo cuidado. “Eles precisam entender que,
se publicam esse ঞro de informação, depois não
adianta reclamar se alguém a uঞѴb-para outros
ﬁns”, aﬁrmou.

ň;Ѳ;l

J.C., 23, has the same opinion. He also said he doesn’t
check-in any more when he goes somewhere because
he doesn’t want to make public his iࢼm;raries nor his
loc-ࢼon. But most of his friends are not so careful.
“They must understand that by publishing that kind
of inform-ࢼon, they can’t complain if -[erwards
someone uses it for other purposes”, he said.

Aࢼidade UNICEF Belém
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Quando o assunto foi busca com segurança, o
professor Harrison Lopes, 28 anos, disse que
é comum seus alunos entregarem tarefas com
textos copiados da internet, sem nenhum critério.
Ele já corrigiu trabalhos com conteúdos reঞuados
de sites de humor. A jovem I.V., 22 anos, lamentou
o fato de seus pais comp-uঞѴ_-uem informações
nas redes sociais sem se perguntarem sobre a
veracidade das mesmas. Nesses casos, ela é
quem precisa aconselhá-los.
A ação foi aprovada pelos adolescentes. Porém,
eles concordaram que uma maior diversiﬁcação
de sotaques, youtubers e temas poderia aumentar
o alcance das ações. Entre os assuntos sugeridos,
estão o racismo e a religiosidade (que já estão
inclusos no tema preconceito e intolerância, mas,
segundo eles, merecem destaque especial) e o
uso da deep web, a internet profunda, de 7bࣱ1il
acesso e uso ainda mais arriscado, pois não
possui qualquerঞro de controle.
Quando perguntados sobre quais youtubers
poderiam p-uঞ1ipar de uma nova etapa da
ação, os nomes lembrados foram: Samara
Castro - Estudante de jornalismo, faz vídeos
humouझvঞ1os; Kevin Lopes - Dá dicas de beleza
e, principalmente, de penteados diversos; Canal
Com Farinha - UঞѴb- o humor para divulgar o
estado do Pará; Canal Tal Qual - Realiza dublagens
bem humoradas em cima de vídeos famosos da
internet.
Ao ﬁnal, foi solicitado aos jovens que
respondessem ao mesmo qu;vঞom࢙ubo aplicado
em Brasília. Assim como na capital, as marcações
ocorreram majoritariamente (63% dos votos
totais) nas respostas “ninjas” e, em seguida, nas
“inocentes” (12% dos votos).
Os resultados do qu;vঞom࢙ubo apontam que os
dois grupos, o de Brasília e o de Belém, possuem
hábitos semelhantes de uso da internet. Porém, as
aঞb7-7;vpodem indicar que, enquanto o grupo
de Brasília muitas vezes não sabe dos riscos que
corre online, o de Belém é bastante consciente
deles. Mas, mesmo assim, às vezes opta por agir
de maneira menos cuidadosa, talvez porque,
como disse T.A., “as tecnologias empoderam”.
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When the topic was about safe searches, professor
Harrison Lopes, 28, said it was common his students
handed in their works with texts copied directly from
Internet, without any criteria. He said he has already
corrected tests with content that had been taken from
humour websites. I.V., 22, lamented the fact that her
parents shared inform-ࢼon online without checking
its accuracy. In that case, she was the one to alert
them.
In general, adolescents approved the campaign, yet
they also agreed on the fact that a broader range
of accents, youtubers and topics could increase the
reach of the -1ࢼons. Among the suggested topics
were racism and religion (which already is covered in
the theme “prejudice and tolerance” but, according to
them, it deserves a special highlight); and the use of
the deep web, which has a diﬃcult access and is even
riskier, as there is absolutely no control over it.
When asked about which Youtubers could parࢼ1bpate
in a new stage of the -1ࢼon, the names that came
up were Samara Castro – journalism student, makes
humorivࢼ1 videos; Kevin Lopes – gives beauty ࢼrs
and, mainly, teaches how to do diﬀerent hairstyles;
the channel “Com Farinha” – uses humour to promote
the state of Pará; and the channel “Tal Qual” - makes
funny subࢼ|Ѳes for famous videos on the Internet.
At the end, the students were asked to complete the
same quevࢼonnaire as in Brasilia. Like in the capital,
the answers were classiﬁed mostly as “ninjas” (63% of
the total votes) and “innocents” (12% of the votes).
The results of the quevࢼonnaires show both groups,
from Brasilia and Belem, have similar habits while
surﬁng the Internet. However, the -1ࢼiࢼ;s made it
clear that the Brasilia group is not so aware of the
risks it faces online as the group from Belem, who are
much beer informed, although, they vࢼѲl choose to
act in a careless way som;ࢼles, perhaps because as
T.A. says “technologies empower”.

Conclusões  

Mudança de paradigma e valorização das parcerias

Conclusions  

Change of paradigm and apprecb-ࢼomof partnerships

A campanha Internet Sem Vacilo colheu
resultados expressivos, tanto quanঞ|aঞamente,
como podemos veriﬁcar nos números de alcance
e engajamento da campanha digital, quanto
qualitaঞamente.
Entre os resultados qualitaঞos, podemos citar
a mudança no paradigma da comunicação do
UNICEF, que adaptou sua linguagem para falar
diretamente aos adolescentes. “A campanha não
apelou para o poѴbঞ1amente correto. A escolha da
linguagem foi muito acertada.”, aﬁrmou Rodrigo
Nejm, diretor de educação da SaferNet.
Também vale ressaltar o engajamento dos jovens
nas ações e a ampliação de sua capacidade de
p-uঞ1ipação cidadã, por meio da divulgação
das peças, da criação de vídeos para o concurso
cultural e da presença em aঞb7-7;vrelacionadas
à campanha.
As parcerias estabelecidas com empresas e
organizações como Google, SaferNet, CGI/Ceঞ1.
br, IIDAC e Humaniza Redes foram fundamentais
para o sucesso da iniciaঞa. Elas deram embasamento e respaldo à campanha e ajudaram na
divulgação das peças, durante e mesmo depois
do período de difusão da ação.
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The Surf Safe campaign harvested signiﬁcant results
both quanࢼ|-ࢼely, as we have seen through the
outreach and engagement ﬁgures, and qualit-ࢼely.
Among the qualit-ࢼe results we can menࢼon the
change of paradigm in communic-ࢼon UNICEF
adopted, adapࢼm] its language to talk directly to
adolescents. “The campaign didn’t make use of the
“poliࢼ1ally correct”. The style of language used was
perfect”, stated Rodrigo Nejm, educ-ࢼon manager
from SaferNet.
It’s also worth to highlight the youth’s engagement
to the -1ࢼons and the expansion of their capacity
of civic parࢼ1bp-ࢼon: sharing the materials, cre-ࢼm]
videos for the cultural contest, and for their presence
at the -1ࢼiࢼ;s related to the campaign.
The partnerships UNICEF established with companies
and organiz-ࢼons such as Google, SaferNet,
CGI/Ceࢼ1ĸ0u, IIDAC and Humaniza Redes were
fundamental for the iniࢼ-ࢼe’s success. They served
as basis and support for the campaign, and helped
spreading the materials, during and also -[er the
period of promoࢼon of the -1ࢼon.
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Segundo Dayane Nunes, coordenadora geral
do Humaniza Redes, a campanha também
“contribuiu para fortalecer a ação do Governo
Federal nas redes sociais. É fundamental que
mais parceiros possam se engajar na proposta de
tornar a internet um ambiente livre de violações
de direitos humanos no Brasil e no mundo.”

According to Dayane Nunes, general coordinator at
Humaniza Redes, the campaign also “contributed
to strengthen the Federal Government’s -1ࢼon in
social media. It’s fundamental that more partners can
become engaged to the proposal of making Internet a
space free from human rights viol-ࢼons, in Brazil and
the world.”

A iniciaঞa trouxe ainda aprendizados para
o UNICEF e seus parceiros. Para que haja
maior envolvimento dos jovens nas ações a
eles direcionadas, é necessário que eles façam
parte de todo o processo: da discussão do
brieﬁng à execução ﬁnal. É preciso escutá-los
para conhecer qual linguagem, ferramentas e
aplicaঞos uঞѴb-l. Temos que saber onde estão
e como agem para podermos ampliar o diálogo
criado com eles.

The iniࢼ-ࢼe brought new knowledge to UNICEF and
its partners. In order to get more adolescents involved
in the -1ࢼons, it’s necessary they become part of
the whole process: from discussing the brieﬁng to
the ﬁnal implement-ࢼon. We must listen to them to
understand which language, tools and apps they use.
We must know where they are and how they behave
so we can broaden the dialog with them.

Essa conversa com adolescentes e jovens
foi estabelecida na campanha Internet Sem
Vacilo, mas poderia ter se estendido também à
divulgação. Da mesma maneira, o engajamento
no concurso cultural – que teve 120 inscrições
– poderia ter sido ampliado por meio do
envolvimento de escolas e educadores, levando
a discussão para salas de aula e propondo aos
alunos a criação e realização de ações, vídeos e
peças relacionados aos temas.

Os  atores  falam:  sugestões

The actors speak: suggesࢼoms

Anna Nascimento – Consultora Nacional

Anna Nascimento - Naࢼomal Consultant of the
Plaorm for Urban Centres - PCU (UNICEF) “Does
the campaign reach the most vulnerable young
people, in places like the Amazon?”

Carlos Grillo – Diretor da agência Fermento
“Colocar mais o ‘dedo na ferida’. Abordar o
assunto de forma mais direta e com mais peso.”

Carlos Grillo – Manager at Fermento Agency

Gabriela Mora – Oﬁcial do programa

Gabriela

da Plataforma dos Centros Urbanos
PCU
(UNICEF) “Será que a campanha chega ao jovem
mais vulnerável, de lugares como a Amazônia?”

Cidadania dos Adolescentes (UNICEF) “Os
youtubers divulgarem os vídeos em seus próprios
canais. E ainda encontrar outras maneiras de
ampliar a p-uঞ1ipação dos adolescentes no
concurso cultural.”
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Converv-ࢼons with adolescents and young people
took place during the campaing Surf Safe; however,
it could have also been used to publicize the iniࢼ-ࢼe
more widely. In the same way, the engagement to
the cultural contest – which had 120 subscripࢼons –
could have been much larger through the commitment
of schools and educators, by bringing the discussions
into the classrooms and proposing to the students
to create and carry out -1ࢼons, videos and other
materials related to the topics.

“Touch more the sore spots. Approach the issues in a
more direct and stronger way.”

Mora - Youth and Adolescent
Development Oﬃcer (UNICEF) “The YouTubers could
share the videos on their own channels. And ﬁnd more
ways to expand the parࢼ1bpaࢼon of the adolescents
at he cultural contest.”
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Rodrigo Nejm – Diretor de Educação
(SaferNet) “Pensar em peças passo-a-passo,
que ensinem os adolescentes a, por exemplo,
ajustarem suas conﬁgurações de segurança.
Outra coisa que pode funcionar é uma oﬁcina de
videoblog com os youtubers.”

Rodrigo Nejm – Educaࢼom Manager (SaferNet)
“Think about doing step by step tutorials to teach
adolescents how to, for example, adjust their privacy
se࣌ngs. They don’t have enough inform-ࢼon about
this m-er. A video-blog workshop with the Youtubers
could also be useful.”

Janu Schwab – Planner da Agência Fermento

“Levar as ações para fora do meio digital,
materializá-las na roঞm- do target. Em novos
temas, podemos abordar a equidade entre
gêneros e o respeito à diversidade sexual.”

Janu Schwab - Planner from the Fermento
Agency “Take the -1ࢼons outside the digital media,
materialize them into the target’s roࢼm;. Regarding
new topics, we could approach gender equality and
respect towards sexual diversity.”

Mario Volpi – Coordenador do Programa

Mario Volpi - Coordinator of the Adolescent

Cidadania dos Adolescentes (UNICEF) “UঞѴb-u
ferramentas novas, como o U-REPORT*, uma
plataforma de p-uঞ1ipação de adolescentes na
discussão e implementação de poѴझঞ1as públicas.”

Cbࢼenship Programme (UNICEF) “Use new tools
as the U-REPORT*, a pl-orm which fosters
young people’s parࢼ1bp-ࢼon in the discussion and
implement-ࢼon of public policy.”

Maria Adrião – Consultora da PCU em São

Maria Adrião – Consultant at PCU in São Paulo

Paulo (UNICEF) “Ampliar a divulgação dos vídeos
com parcerias com sites como Catraca Livre. E
uঞѴb-u recursos como gifs e games.”

Dayane Nunes – Humaniza Redes (Secretaria

de Direitos Humanos) “Alcançar jovens de classes
mais baixas. Podemos também tratar de cultura do
estupro, feminicídio, relacionamentos abusivos,
repressão feminina e negra e discriminação.”

Pyong Lee – Youtuber “Abordar os temas de
maneira menos convencional e inv;vঞu em mídia,
para que tenha um alcance bom. Também pode
abordar de forma mais profunda. Não dá pra ser
superﬁcial e limitar a 30 segundos, 1 minuto.”
Karen Muniz – Adolescente ﬁnalista do

concurso cultural da campanha “Tratar de
assuntos como direitos dos LGBTs e feminismo,
por exemplo.”

Carlos
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Eduardo

Moreira

de

Souza

(UNICEF) “Broaden the promoࢼon of the videos
through partnerships with sites such as Catraca Livre
[news web site]. And use other resources as gifs and
games.”

Dayane Nunes - Humaniza Redes (Human Rights

Secretariat) “Reach the young people from lower
classes. We can also address other topics as rape
culture, feminicide, abusive rel-ࢼonships, female and
black repression, and discrimim-ࢼon.”

Pyong Lee - Youtuber “Address the topics in a
less convenࢼonal way and invest in media, so it has
a broader coverage. UNICEF could also do longer
videos and go deeper into the topics, it should avoid
being superﬁcial by limiࢼm] the ࢼle to 30 seconds, 1
minute.”
Karen Muniz   – Adolescent ﬁnalist of the

campaign’s cultural contest “Deal with issues such
as LGBT’s rights and feminism, for example.”

– Oﬁcial de Projetos (IIDAC) “Promover
maior engajamento das redes estratégicas de
adolescentes, por meio de encontros com suas
lideranças.”

Carlos Eduardo Moreira de Souza – Projects

*U-Report é uma plataforma de consulta rápida a adolescentes e
jovens, que promove enquetes sobre temas sociais para levar a
opinião da juventude aos gestores de poѴझঞ1as públicas.
Veja www.ureportbrasil.org.br

*U-Report is a plataform created to carry out quick surveys on social
issues allowing adolescents and young people’s opinions to reach public
policy managers. See www.ureportbrasil.org.br

Oﬃcer IIDAC “Promote a broader engagement
through the adolescents’ strategic networks, through
meeࢼm]s with their leaders”

Dez  lições  
aprendidas
com  a  ação

Ten lessons learnt
from the a1ࢼom:

Após um ano de ação, as principais lições
aprendidas foram:

A[er a year from the acࢼomĶ the mains
lessons learnt so far:

1. Parঞu de informações
qualiﬁcadas

1. Begin with qualiﬁed informaࢼom

2. Envolver  jovens  desde  o  início

2. Engage adolescents from the very
beginning

A ideia da campanha surgiu a p-uঞu
de uma pesquisa do UNICEF e das
campanhas anuais do Ceঞ1.br sobre uso
da internet por adolescentes no País. Os
dados obঞ7ovorientaram e embasaram
a escolha dos temas e as aঞb7-7;v de
formação.
É possível engajar ainda mais jovens e
com mais qualidade se os adolescentes
forem envolvidos em todas as fases do
processo: discussão prévia, criação da
campanha e sua posterior -uঞ1ulação/
divulgação.

3. Associar e a uma agência de
publicidade

The idea of the campaign was born from
two sources: a study made by UNICEF, and
from the annual surveys on how Brazilian
adolescents use the Internet, carried out by
Ceࢼ1ĸ0u. The obtained data was used as a
guide to choose the topics addressed in the
campaign.

It’s possible to engage even more adolescents,
and in a beer way, if they are involved in all
phases of the process: previous discussion,
cre-ࢼon of the campaign and its later
arࢼ1Ѳ-ࢼon/promoࢼon.

3. Associate to an adveuࢼving
company

O conhecimento de planejamento
e estratégias de comunicação e da
linguagem de criação publicitária são
fundamentais em uma campanha.
Associando-se a uma agência, emprestase dela essas qualiﬁcações.

Knowledge-based planning and communi1-ࢼomv|u-|;]b;vĶ-v;ѲѲ-v -7;uࢼvbm] lan]-];v=ou1u;-ࢼom are fundamental for a
campaign. Being associated to an agency
oѲ70ubm]|_;v;t-ѲbC1-ࢼomvĸ

4. Formar parcerias em diversas
esferas

4. Form partnerships in diﬀerent
spheres

5.
UঞѴb-r
personalidades
conhecidas  pelos  jovens

5. Include cele0ubࢼ;s admired by
adolescents

O UNICEF juntou-se a parceiros
do setor privado (Google/YouTube),
governamental
(Humaniza
Redes),
organização muѴঞv;torial (CGI/Ceঞ1) e
ONGs (IIDAC e SaferNet). Dessa maneira,
procurou assegurar que variadas esferas
da sociedade fossem escutadas.

Os youtubers e as celebridades
da internet falam a linguagem dos
adolescentes e pertencem à dinâmica
de seu universo. No entanto, “não
podemos apenas passar o conteúdo
para eles, precisamos incluí-los em sua
elaboração”, aponta Nelson Leoni, oﬁcial
de comunicação digital do UNICEF.

The alliance of UNICEF to private sector
partners (Google/YouTube), governmental
organiz-ࢼons (Humaniza Redes), mulࢼň
sectorial organiz-ࢼons (CGI/Ceࢼ1) and
NGOs (IIDAC and SaferNet), sought to
ensure that a wider variety of spheres in
society could be heard.

Youtubers and other Internet celebriࢼ;s
speak in the language of adolescents and
belong to their universe. However, “we
can’t just give them the contents, we must
include them in its cre-ࢼon process”, stated
Nelson Leoni, digital communic-ࢼon oﬃcer
at UNICEF.

Isso já foi realizado uma vez, com o
canal do YouTube Manual do Mundo, na
campanha do UNICEF contra a Zika (link
no ﬁnal deste documento).

This has been done before, on the YouTube
channel Manual do Mundo, in UNICEF’s
campaign against Zika (link at the end of this
document).

6. Falar  como  os  jovens

6. Talking like young people

Ao ousar na criação, o UNICEF deixou de
lado um padrão bmvঞ|ucional e comunicou
de maneira descontraída e div;uঞ7-ķ
conseguindo alcançar e impactar seu
público-alvo, o adolescente.

With a bold cre-ࢼon, UNICEF went beyond
the standard imvࢼ|ࢼonal protocols and
communicated in a more laid back and
cheerful manner, managing to reach and
impact its target group – the adolescents.

7. Diversiﬁcar assuntos, sotaques 7. Diversify topics, accents and
niches
e  nichos
A ação poderia ter impactado mais
pessoas, caso houvesse a p-uঞ1ipação de
youtubers de fora do eixo Rio (JoutJout)
/ São Paulo (Pyong Lee). Como cada
youtuber é especialista em um assunto,
quanto maior a diversidade, maior a
muѴঞrlicidade de nichos cobertos.

The -1ࢼon could have impacted more
people if it would have counted with the
parࢼ1bp-ࢼon of youtubers from other
regions other than Rio (JoutJout) / São Paulo
(Pyong Lee). As each youtuber specialises on
one topic, the greater the variety, greater the
number of niches would be covered.

8. Ir  onde  o  jovem  está

8. Go where the adolescents are

9. Agir  além  da  campanha

9. Act beyond the campaign

UঞѴb-u as ferramentas que eles uঞѴb-l,
da maneira que eles usam. Para ser mais
efeঞa, é desejável que a criação leve
em consideração esses formatos e suas
dinâmicas.

Realizar aঞb7-7;v com os atores,
rodadas
de
conversas,
debates,
discussões e outros eventos ajudam
a ampliar o alcance das ações e o
entendimento sobre o público.

Use the tools they use, the way they use
them. To become more eﬀe1ࢼe, during
the cre-ࢼon, it may be useful to take into
account the formats and dynamics of the
tools used by adolescents.

Carry out -1ࢼiࢼ;s with the actors, chats,
discussions, debates and other events helps
to expand the reach of the -1ࢼons and to
deepen the audience’s understanding.

10. Manter contato com o jovem 10. Keep in touch with adolescents
após o ﬁm da campanha
a[er ﬁnalizing the campaign
Por meio de comunidades fechadas nas
redes sociais e de grupos focais que
permanecessem aঞos depois do ﬁm
da campanha. A manutenção de uma
conversa permanente pode ajudar o
UNICEF a ter um retorno constante
sobre a efeঞb7-7;das ações realizadas
e um termômetro para o futuro.
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Through private communiࢼ;s in the social
networks and focus groups which would
stay -1ࢼe -[er the end of the campaign.
Keeping a permanent converv-ࢼon may help
UNICEF gain a permanent feedback on the
eﬀe1ࢼeness of the undertaken -1ࢼons, and
to use it as a thermometer for the future.

A  próxima  
etapa

The  next  stage
Diversas   possibilidades   podem   ser   Several possibbѲbࢼ;s can be glimpsed
vislumbradas   para   levar   as   ações   to further the acࢼomvĸ One of them
adiante.  Uma  delas  seria  por  meio  da   would be to create a council, a group
criação  de   um  conselho,  um  grupo  de     of up to 6 people, including a UNICEF
até 6  pessoas,  incluindo  um  represen-   represent-ࢼe, an adolescent, an
tante do UNICEF,   um   adolescente,   adveuࢼv;r and one or two represent-ࢼes
um youtuber,   um   publicitário  e um  ou   of the partner enࢼࢼ;s.
dois   representantes   de   entidades  
parceiras.
Esse conselho discuঞub- todas as etapas da
campanha: o brieﬁng inicial, a sugestão de
criação proposta pela agência, a implementação das ações e seus posteriores resultados. A
muѴঞrlicidade de vozes ajudaria a elaborar uma
mensagem mais forte e impactante, bem como
ações mais efeঞas.
A uঞѴb-2࢛o de outras ferramentas, como
Snapchat, Instagram e U-Report, também deve
ser levada em consideração, pois aumentam as
possibilidades de divulgação e de interação com
a campanha. Para a adolescente Winny Moreira,
ﬁnalista do concurso cultural, “O UNICEF deveria
usar o Snapchat, tá todo mundo lá. Pode até ser
um trabalho com as escolas. E deveria haver um
reconhecimento para ações. Exemplo: Faça sua
campanha ou elabore um projeto para prevenir o
abuso na rede e mande pra gente fotos e vídeos.”
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This council would discuss all the stages of the
campaign: the iniࢼ-Ѳ brieﬁng, the agency’s suggevࢼon
for the cre-ࢼon, the implement-ࢼon of the -1ࢼons
and its ulterior results. A mѲࢼrlicity of voices would
help to elaborate a stronger and more impressive
message, as well as more eﬀe1ࢼe -1ࢼons.
The use of other tools such as Snapchat, Instagram
and U-Report, should also be taken into account, for it
increases the possibiliࢼ;s to divulge and interact with
the campaign. According to Winny Moreira, one of the
adolescents who won the cultural contest, “UNICEF
should use Snapchat, everybody’s there. It could even
be done together with schools. And there should be
some kind of recogniࢼon for the -1ࢼons. E.g.: Do your
own campaign or create a project to prevent abuse on
the net and send us the pictures and videos.”

Internet  Sem  Vacilo Cidadania  digital  na  adolescência        Surf  Safe  Digital1bࢼenship among adolescents

  

A  Próxima  Etapa $_;m;|"|-];

As novas peças serviriam para abrir o debate
sobre a uঞѴb-2࢛o da internet. Em seguida,
professores e alunos discuঞub-l e mergulhariam
nos temas propostos. Essa ação, combinada com
o novo concurso cultural envolvendo escolas
e uঞѴb-m7o as ferramentas tecnológicas à
disposição, pode ampliar o alcance da mensagem
e, em consequência, a efeঞb7-7;7--2࢛oĺ
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The new materials would be used to open the debate
on Internet’s use. Straight -[er, teachers and students
would discuss and dive into the suggested topics.
That -1ࢼon, together with the new cultural contest
involving schools and using the available technological
tools, could expand the reach of the message and,
subsequently, the eﬀe1ࢼeness of the -1ࢼon.

Anexos
Annexes

Pesquisa  UNICEF  2013  

Survey UNICEF 2013

Campanha  Internet  Sem  Vacilo

Surf Safe campaign

Canal do UNICEF no YouTube – Vídeos
da campanha: http://bit.ly/28MIygq

UNICEF’s YouTube channel – Videos of the

Posts  na  fan  page  do  UNICEF  no  Facebook:

Posts on UNICEF’s fan page on Facebook:
Privacy - http://bit.ly/29erdvC
";ࢼm]ň http://bit.ly/298RN9R
Prejudice and intolerance - http://bit.ly/29gHlhS
(bu|-Ѳ!;Ѳ-ࢼomv_brvňhttp://bit.ly/295yc6k
Safe  search  - http://bit.ly/295ymuh
Closing  - http://bit.ly/297P7I6

Hábitos de uso da internet entre adolescentes
brasileiros. Pesquisa realizada em parceria com
o Google, em 2013 - http://uni.cf/2bJBwYn
Hot-site, com todas as peças:
www.internetsemvacilo.org.br

Privacidade - http://bit.ly/29erdvC
Sexting - http://bit.ly/298RN9R
Preconceito e intolerância - http://bit.ly/29gHlhS
Relacionamentos virtuais - http://bit.ly/295yc6k
Busca com segurança - http://bit.ly/295ymuh
Encerramento - http://bit.ly/297P7I6

Hot-site, with all materials:
www.internetsemvacilo.org.br

campaign - http://bit.ly/28MIygq

Vídeo - http://bit.ly/296j4Fy
P-uঞ1ipação de Winny no #youthtakeover
http://bit.ly/29bzXD8

EndViolence Campaign #Replyforall
Video  - http://bit.ly/296j4Fy
Winny’s parࢼ1bp-ࢼon at #youthtakeover http://bit.ly/29bzXD8

Clipping

Clipping

Televisão

TV

Campanha  EndViolence  #Replyforall

Principais matérias publicadas na imprensa:
“Escolas treinam professores para ensinar alunos
sobre os perigos da web” – Jornal Bom Dia
Brasil - http://glo.bo/2bl7jRz
“Perﬁl do jovem internauta brasileiro” –
Repórter Brasil - http://bit.ly/2bzLVGY
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Internet use habits among Brazilian adolescents.
Research done in partnership with Google, in 2013 http://uni.cf/2bJBwYn

Main materials published in the media:
“Schools train teachers how to educate students on
the dangers of the web” – Bom Dia Brasil Journal
http://glo.bo/2bl7jRz
“Proﬁle of the young Brazilian internaut” –
RepórterBrasil - http://bit.ly/2bzLVGY
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Internet

Internet

“UNICEF lança em São Paulo, nesta terça-feira
(28), campanha ‘Internet sem Vacilo’” – Site
ONU BR - http://bit.ly/2biXDlP

“UNICEF launches in São Paulo, on Tuesday (28),
the Surf Safe campaign” – Site ONU BR
http://bit.ly/2biXDlP

“Mais de 20 milhões de jovens entre 10 e 17
anos têm acesso à internet” - Jornal A Tarde
http://bit. ly/2bYWWm3

“Over 20 million adolescents among 10 and 17
have access to the Internet” - A Tarde Newspaper
http://bit.ly/2bYWWm3

“UNICEF lança em São Paulo, campanha
‘Internet sem Vacilo’”- Site Mobilizadores
http://bit.ly/2bRyqA4

“UNICEF launches in São Paulo, ‘Surf Safe’
campaign” - Site Mobilizadores
http://bit.ly/2bRyqA4

“UNICEF lança campanha sobre
cuidados na internet” - Agência Jovem
http://bit.ly/2bYYhcE

“UNICEF launches campaign on concerns on
the Internet” - Agência Jovem
http://bit.ly/2bYYhcE

“Cresce o uso de celular por crianças
e adolescentes” – Diário do Sul
http://bit.ly/2bJDVlZ

“The use of cell phones by children and
adolescents increases” – Diário do Sul newspaper
http://bit. ly/2bJDVlZ

“#internetsemvacilo: Crie um meme contra
o cyberbullying” - Site Glamour
http://glo.bo/2blBO4F

“#internetsemvacilo (#surfsafe): Create a
meme against cyberbullying” - Site Glamour
http://glo.bo/2blBO4F

“Concurso de memes e vídeos do UNICEF é
prorrogado até esta segunda” - Site R7
http://bit.ly/2bjdPX3

UNICEF’s Memes and video contest is
extended unࢼѲ next Monday” - Site R7
http://bit.ly/2bjdPX3

Rádio

Radio

“Jovens preferem a internet pelo celular” – site
Terra (obs: a mesma matéria, da Agência Brasil,
foi publicada por diversos outros veículos) http://bit.ly/2bYWdBG

“Pesquisa do UNICEF aponta perigos que jovens
enfrentam na internet” - Rádio Nacional
de Brasília - http://bit.ly/295xGbY
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“Youth prefers internet on the phone” – site Terra
(obs: the same arࢼ1Ѳe from Agência Brasil was
published by other media)
http://bit.ly/2bYWdBG

“UNICEF’s research points out the dangers the youth
faces on the Internet” - Rádio Nacional de Brasília
[Brasilia N-ࢼonal Radio]- http://bit.ly/295xGbY

