
"Nós levamos extremamente a sério a responsabilidade que temos em proteger a
integridade da plataforma e das eleições. Proibimos e removemos informações falsas sobre
processos cívicos, comportamento de ódio e outras violações de nossas Diretrizes da
Comunidade, trabalhamos com agências parceiras, como o Estadão Verifica, para verificar
informações em nossa plataforma. Também contamos com uma série de recursos para
ajudar os usuários a terem acesso a conteúdo educativo e confiável sobre as eleições
brasileiras."

Outras informações:

● O TikTok não é o principal destino para o debate político ou notícias de última hora
e acredita que a natureza de anúncios políticos não combina com a experiência da
plataforma. Justamente por isso, não aceita anúncios políticos pagos.

● As agências de checagem de fatos parceiras ajudam a confirmar a veracidade de
conteúdos, possibilitando que os times responsáveis atuem de forma adequada
para evitar a disseminação de desinformação na plataforma.

● Recentemente fechamos também uma parceria com a Agência Lupa para produzir
vídeos educativos na plataforma, inclusive sobre eleições.

● Como realizado em eleições ao redor do mundo, o TikTok busca garantir que sua
comunidade tenha acesso a informações corretas sobre o tema. Por isso,
estabeleceu um acordo de colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que conta com a participação de outras plataformas, para combater a
desinformação, além de uma série de recursos que ajudam seus usuários a terem
acesso a conteúdo educativo e confiável.

● Como parte do trabalho em conjunto com o TSE, o TikTok também criou uma
página no aplicativo que traz para a nossa comunidade informações confiáveis
sobre o processo eleitoral de 2022 Os vídeos identificados como relacionados ao
tema, também recebem uma etiqueta, que direciona para a página.

● Além disso, temos um canal direto com o TSE para que eles possam relatar
vídeos que eles acreditem violar as Diretrizes da Comunidade.

● Nós pedimos para que os usuários reportem vídeos que acreditem violar as
diretrizes da comunidade no aplicativo.

● Nossas Diretrizes da Comunidade se aplicam a todos os conteúdos e todas as
contas da plataforma. Trabalhamos com uma combinação de tecnologia e
pessoas para garantir que elas sejam seguidas.

● De janeiro a março deste ano, tivemos uma taxa de remoção de 83,6% de vídeos
na categoria integridade e autenticidade, abrangendo a parte de desinformação.
Mais informações podem ser encontradas em nosso Relatório de aplicação das
diretrizes da comunidade.

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=pt_BR
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=pt_BR
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/tiktok-fecha-parceria-com-tse-e-traz-recursos-no-aplicativo
https://vm.tiktok.com/ZML68TCYC/
https://vm.tiktok.com/ZML68TCYC/
https://vm.tiktok.com/ZML68TCYC/
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=pt_BR
https://www.tiktok.com/transparency/pt-br/community-guidelines-enforcement-2022-1/
https://www.tiktok.com/transparency/pt-br/community-guidelines-enforcement-2022-1/

