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COMO O TIKTOK PODE 
CONTRIBUIR PARA 
A COMUNICAÇÃO 
POLÍTICA?

Samara Castro 

Um olhar estratégico para as 
campanhas eleitorais

Desde que o TikTok chegou no Brasil uma especulação sobre seu 
possível uso enquanto ferramenta para a comunicação política 
foi inevitável. Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus 
e o isolamento social, o aplicativo de compartilhamento de víde-
os curtos ganhou mais fãs e começou a ser “descoberto” em suas 
potencialidades. O aplicativo da ByteDance1 foi baixado mais de 
2 bilhões de vezes globalmente.2

Mesmo que parte do sucesso do TikTok ainda esteja relacionado 
ao compartilhamento de seu conteúdo no Instagram e em que 
pese a incredulidade da maioria dos profissionais que trabalham 

1. ByteDance é uma empresa chinesa de tecnologia e detentora do aplica-
tivo TikTok.
2. Estimativas da Sensor Tower Store Intelligence. Disponível em: https://
sensortower.com/solutions/store-intelligence. Acesso em 10 de agosto de 
2020.
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com campanhas políticas em relação à eficiência do aplicativo 
de vídeo para esse fim, a nossa hipótese é a de que os tiktokers3 
não ficarão imunes ao conteúdo político e nem à conjuntura de 
desinformação, característica da comunicação política dos nos-
sos tempos.

Como elemento basilar, é importante notar que o TikTok se des-
taca entre os aplicativos de mídia social no ocidente tendo atin-
gido 2 bilhões de downloads e 800 milhões de perfis ativos no 
mundo.4 Nesse sentido pode ser considerado uma ameaça aos 
consolidados Facebook e Youtube.5

Com as transformações da legislação eleitoral, os limites e for-
mas de uso das redes sociais e dos dados são temas de cons-
tante discussão e divergência. Vale ressaltar que a adoção de 
big data para análise de profiling6 trouxe profundas consequên-
cias para a forma de se fazer comunicação política no Brasil e no 
mundo. Desse modo, um olhar detalhado para redes sociais de 
baixa adesão – caso do TikTok no contexto atual brasileiro – é es-
sencial não só para previsão de tendências como também para 
medição de impacto e conhecimento estruturado do eleitor. 

3. TikToker é o nome dado aos influenciadores digitais do TikTok.
4. Fonte: https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-worl-
d-in-april-2020. Acesso em 17 de agosto de 2020.
5. Fonte: https://www.vice.com/amp/en_in/article/pkyz87/banning-tiktok-
-is-a-human-rights-issue. Acesso em 10 de agosto de 2020.
6. Profiling é um método que permite a segmentação e criação de perfil 
usando dados concretos para criar retratos detalhados que serão usados 
para direcionamento de conteúdo.
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Quem são os TikTokers e o que 
eles têm em comum?

Faixa Etária

Uma das perguntas centrais para a definição de estratégia de 
comunicação digital de uma campanha municipal é: “quem são 
as pessoas que quero atingir?”. Com o entendimento do público, 
o próximo passo é selecionar os canais para atingir esses eleito-
res. Pois bem, para as redes de baixa adesão a decisão está mais 
centrada em responder se vale a pena ou não, em uma eleição 
difusa como as municipais, destinar esforços para redes que ou 
tem poucos usuários ou são usuários extremamente “nichados”. 
Para que essa resposta possa ser assertiva, esse artigo buscou o 
cruzamento de dados da pesquisa O Eleitor Conectado Brasilei-
ro (MORAES, 2020) com vias a entender quem são as pessoas 
que usam o TikTok, seus pontos de convergência ou difusão. 

A primeira relação que fizemos foi aquela que aparentemente é 
a mais óbvia e que tem sido usada por muitos como argumento 
para que o aplicativo não seja o foco de produção de conteú-
do: a frequência de uso por faixa etária. No Gráfico 1 é possível 
notar leve prevalência de uso intenso do aplicativo no estrato 
com até 17 anos. 
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Gráfico 1 – Frequência de uso do TikTok por faixa etária

Fonte: Dados segmentados da pesquisa 

O Eleitor Conectado Brasileiro (MORAES, 2020)

Num raciocínio pragmático, essa faixa etária concentraria pou-
cos eleitores e que nem tem voto obrigatório. Entretanto, nosso 
objetivo é sair do óbvio e para isso as experiências internacionais 
podem demonstrar a inclinação a ser seguida. 

Experiências internacionais

O TikTok foi fundamental na mobilização de adolescentes fãs 
de K-pop (pop coreano) para esvaziar o comício de retomada 
da campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump. Com o uso do TikTok, foi organizada uma cam-
panha de registro falso em massa durante as inscrições on-line 
para o evento que ocorreria em Tulsa, Oklahoma.7 Os jovens 

7. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2020/06/28/style/tiktok-te-
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confirmaram presença no ato de modo a simular uma lotação 
do espaço e simplesmente não foram. A tática foi inusitada e re-
presentativa dos nossos tempos.

O TikTok se transformou num espaço onde milhões de jovens se 
apresentam e exploram suas identidades em público. Isso signi-
fica que é um local proeminente para formação ideológica e ati-
vismo político. Desse modo, o desafio não seria como construir 
um conteúdo sério com música, humor e ironia nesse espaço. O 
desafio é como identificar dentro de uma comunidade difusa de 
adolescentes e jovens qual seria a “tribo” do candidato e como 
mobilizá-la a seu favor. 

Toda rede social no começo tem uma interação específica que 
com o tempo vai sendo “reembalada” e adquirindo um discurso 
político. Nas demais redes esse processo foi naturalmente ca-
denciado pelo próprio desenvolvimento e enraizamento da tec-
nologia na sociedade. O TikTok se populariza em um ambiente 
intensamente polarizado e politizado, por consequência, o cami-
nho ordinário é que o discurso político também ganhe espaço e 
narrativa própria, mediada pela forma de uso da plataforma. 

É possível traduzir o interesse do eleitor 
para a linguagem do conteúdo do TikTok?

Ideologia política e escolaridade

Em uma eleição segmentada, investir nas plataformas de baixa 

en-politics-gen-z.html> Acesso em 10 de agosto de 2020.
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adesão pode parecer um contrassenso. Todavia, a prática é mais 
complexa do que as aparências. O senso comum costuma apon-
tar, por exemplo, que o TikTok seria um ambiente para expres-
são ideológica predominantemente progressista. No entanto, a 
pesquisa O Eleitor Conectado Brasileiro (MORAES, 2020) mostra 
sutil diferença de frequência de uso do aplicativo quando os en-
trevistados são segmentados por identificação ideológica (Grá-
fico 2). Ao fim, eleitores posicionados politicamente à esquerda, 
ao centro ou à direita estão extremamente próximos em relação 
à frequência de uso dessa ferramenta.

 
Gráfico 2 – Frequência de uso do TikTok 

por ideologia política

Fonte: Dados segmentados da pesquisa 

O Eleitor Conectado Brasileiro (MORAES, 2020)

No cruzamento por escolaridade, é possível destacar pelo Gráfico 3 
que a frequência de uso do TikTok se concentra entre usuários com 
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ensino fundamental e com ensino médio. Nesse sentido, o perfil de 
juventude continua ressaltado na composição da plataforma. 

Gráfico 3 – Frequência de uso do TikTok por escolaridade

Fonte: Dados segmentados da pesquisa 

O Eleitor Conectado Brasileiro (MORAES, 2020)

Há uma consciência geracional notável na plataforma que se co-
necta diretamente à ideia de expressão política coletiva filtrada 
pelas experiências pessoais da juventude8. A identidade pessoal 
é uma marca nas redes sociais e por isso é fundamental o diálogo 
de trajetória e feitos pelos candidatos. A ideia de humanização 
trabalhada no Instagram tem ainda mais abrangência na lógica 
do TikTok. 

8. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2020/06/28/style/tiktok-te-
en-politics-gen-z.html>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
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Funcionamento do TikTok

Em que pese a existência da página “Para Você” – as inferências 
do aplicativo sobre o que o usuário pode querer ver e o incentivo 
à conexão com pessoas conhecidas –, o TikTok se diferencia de 
outras mídias sociais pelo incentivo à participação em tendên-
cias repletas de recursos simbólicos. Essa capacidade de fazer 
com que as pessoas participem de atividades dispersas, em vez 
de apenas postar para seus amigos, é o que torna o TikTok um 
ótimo lugar para vislumbrar o trabalho de outras pessoas.9

Entretanto, a dúvida é se a ferramenta seria um espaço para 
apresentação de conteúdo político. Para um aplicativo que tem 
sido o centro do debate político no mundo sobre privacidade, vi-
gilância e regulação, nos parece um tanto improvável que o seu 
conteúdo também não possa ser político, uma vez que até mes-
mo a sua existência o é. 

Afinal, devo ou não produzir conteúdo para 
o TikTok?

Com o objetivo de contribuir para a compreensão do perfil e dos 
interesses dos usuários do TikTok, apresentamos recortes e cru-
zamentos da pesquisa O Eleitor Conectado Brasileiro (MORAES, 
2020). Entretanto, para ampliarmos a discussão é necessária 
uma análise do que acontece no mundo com a plataforma. Ape-

9. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/03/31/style/tiktok-at-
-work.htmll>. Acesso em 10 de agosto de 2020.
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sar da baixa adesão do eleitor ao aplicativo, demonstrada pela 
pesquisa, a velocidade de transmutação da plataforma e tam-
bém dos seus usuários são pontos notáveis. 

Nas últimas semanas10, a disputa acerca de uma possível com-
pra do TikTok pela Microsoft ou pelo Twitter já sinaliza a potência 
dessa rede. Nesse sentido, para os profissionais que estarão à 
frente da comunicação digital das campanhas de 2020, a má-
xima expressa pelo professor Marcelo Vitorino no curso do Guia 
do Marketing Político é indispensável: vale produzir conteúdo para 
redes de baixa adesão desde que exista estrutura para tal.

Na pesquisa, 4% dos eleitores disseram fazer uso diário do Tik-
Tok. Em eleições acirradas como as municipais, os votos costu-
mam ser contados na unidade, ou seja, cada voto é importan-
te. Aqui vale um destaque: estar no TikTok não é reproduzir o 
conteúdo do Instagram ou de outra rede naquele espaço. Estar 
no TikTok é apresentar uma visão de mundo, de propósito, as 
propostas e trajetórias por meio da linguagem acessível do vídeo 
curto, animado e escalável. A imaginação e a criatividade são os 
melhores aliados e sairá na frente quem de fato conseguir fazer 
uso dos recursos simbólicos compartilhados para transmitir suas 
mensagens. 

Alguns dados merecem atenção no seu desenvolvimento. Para 
além do exposto neste artigo, outras informações puderam ser 
extraídas da observação atenta, como o crescente uso da pla-
taforma e o seu esforço para construir uma audiência fiel com 

10. Referência a julho e agosto de 2020, período no qual foi escrito o artigo.
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propostas como a de algoritmos que executam uma entrega e 
um alcance significativo em comparação aos demais, além de 
incentivo e patrocínio para produtores de conteúdo e creators. 
Do estudo podemos aferir que é cedo para previsões. Mas nossa 
aposta definitivamente reside na criatividade dos brasileiros.

Para acertar (ou não errar)
no uso do TikTok

1. A equipe que disponho é suficiente para a produção 
do conteúdo com constância e qualidade para as re-
des sociais que já tenho presença?

2. O meu eleitorado é jovem? Tenho interesse objetivo em 
interação com a juventude?

Se as respostas acima forem respondidas positivamente, vale 
pensar na produção de conteúdo para o TikTok. Aproveitamos 
para sugerir algumas abordagens.

Entrei na onda: produzir conteúdos virais como releituras de 
challenges, danças virais e trilhas sonoras populares, além de 
montagens com humor e sátira. (para candidatos de perfil des-
colado nas redes)

Estou aqui para demarcar espaço: utilizar os efeitos de edi-
ção para vídeos de conteúdo institucional ou de posicionamento, 
bem como hashtags. (para candidatos de perfil mais sério)

Quero inovar: aproveitar a oportunidade de uma rede nova 
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para criar tendência e transmitir mensagens por recursos simbó-
licos compartilhados de forma física, visual e que ajudem a apro-
fundar a expressão política. (para candidatos de perfil inovador 
e irreverente)
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