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Figura 2 - Número de downloads mundial do TikTok entre 2017 e 2020
 

 Em 2020, segundo Chapple (2020) o TikTok superou o recorde

de downloads do jogo Pokémon Go, com 315 milhões de

downloads apenas no primeiro trimestre de 2020, e em agosto

do mesmo ano, o aplicativo ultrapassou dois bilhões de

instalações na Apple Store e Google Play. Chapple ainda afirma

que o crescimento do TikTok tomou tais proporções

impressionantes por conta da popularidade do aplicativo, pelas

campanhas de incentivo para novos usuários ingressarem na

plataforma e também pelo apoio da crise sanitária do novo

coronavírus, já que as pessoas estavam mais conectadas em seus

dispositivos móveis, buscando novas formas de se entreterem e

se conectarem com outras pessoas durante o COVID-19.

Segundo Maia & Silva (2021) a rede social da ByteDance foi

considerada a “febre da quarentena” no Brasil. 
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 Fonte: CHAPPLE, Craig (2020)
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Introdução a
Metodologia 
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Neste tópico, será elucidado os métodos

mercadológicos utilizados para a coleta de

informações, a fim de responder o problema

e os objetivos específicos da pesquisa. 
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Resultados
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Neste tópico será exposto as informações

obtidas através da pesquisa secundária realizada

no TikTok, os resultados coletados a partir da

pesquisa quantitativa e as principais afirmações

conforme o ponto de vista do entrevistado. 
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O cenário muda ao realizarmos uma segmentação por idade.

É possível perceber que quanto mais jovem o usuário, mais

tempo ele passa na plataforma. 

Usuários entre 11  e 14 anos passam em média 3 horas e 47

minutos no TikTok, são 2 horas e 18 minutos a mais que os

usuários entre 23 e 26 anos que costumam passar 1 hora e 27

minuto no TikTok nos dias que entram na plataforma. 
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 “Dá para ver que as pessoas mais novas

postarem e interagem mais com a ferramenta,

enquanto os mais velhos apenas assistem os

vídeos."

- Rodrigo Rocha

MÉDIA DE HORAS NO TIKTOK POR IDADE
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85,5% dos usuários tem o costume de compartilhar as novas
músicas que descobre. Desses 44,6% compartilham
frequentemente novas músicas



Quando perguntado por quais meios os usúarios
compartilham as músicas que gostam, os principais meios
citados foram as redes sociais do Instagram e WhatsApp
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E quando questionado com quais pessoas eles
compartilhavam, respectivamente os amigos e seguidores
das redes sociais foram os mais selecionados

















Tendências

É extremamente importante a presença dos cantores

das melodias no TikTok, estar realizando ações de

envolvimento com os seus fãs, já que o público do

TikTok tem mais chances de criarem conteúdos

fazendo uso da canção se o seu artista favorito lançar

uma trend. A diversidade de conteúdos é outra

recomendação para os artistas, já que os usuários da

rede social também gostam de consumir conteúdos

de memes e desafios. O aplicativo mostrou que

exerce um forte impacto nos resultados de streaming

de plataformas musicais, como, por exemplo,

Youtube e Spotify, para as gravadoras é recomendado

que realizem um contrato ou acordo com o TikTok, e

também com as plataformas musicais, já que os

números de streaming são o que eleva a receita da

música.
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