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1. Devemos compartilhar tudo, todos os dias?
O guerrilheiro digital age diariamente. Se possível, diversas vezes. Quem decide o 
que deve ser compartilhado é o próprio senso do ativista online. Devemos 
compartilhar conteúdos qualitativos que produzam �uxo para os nossos desejos. A 
chance da informação que publicamos na fanpage chegue a outros contatos é 
muito maior quando a mensagem é compartilhada.

2. O que deve ser compartilhado e/ou curtido?
O facebook sempre priorizará em seu feed um conteúdo que considera de 
qualidade de acordo com a�nidade (relacionamentos), peso (tipos de interação) e 
duração (prazo de validade). Veja este link: 
<http://cappra.com.br/2012/10/08/edgerank-for-dummies/>. A partir do 
compartilhamento é que se vê o que dá resultado.

3. Quais as significações de curtir e compartilhar?
Com as curtidas o Facebook publica uma história na sua linha do tempo, 
informando que você curtiu o post do seu amigo e ao mesmo tempo o seu amigo 
recebe uma noti�cação de que você curtiu . No entanto, compartilhar vai além de 
curtir. Compartilhar signi�ca que você além de “olhar,” aprovar o que está vendo. 
Demarca muito claramente sua posição em relação à mensagem e alimenta sua 
rede com novo conteúdo como se fosse seu. Compartilhar signi�ca também que 
você empresta sua reputação àquele conteúdo – ou seja, você usa seu nome, sua 
representação e imagem para agregar valor a um post.

4. Os Animadores também são criadores? 
Os Animadores são ativistas com maior engajamento. Foram selecionados. 
Receberam formação. Tem um potencial de ação em rede. Todos podem criar, 
compartilhar e interagir com a Central de Criação. 

5. O que fazer com textos longos, densos? 
Adaptar. Recortar. Editar. Refazer. Textos mais densos podem também ser 
publicados no site ou blogue e seus links replicados nas redes com título, subtítulo 
e um pequeno trecho. Ter foco e coerência é essencial para a comunicação digital. 

6. A mesma postagem que vai para página tem que ir para o perfil? 
Os conteúdos devem ser postados na página e compartilhado no per�l de cada 
ativista. Para efeito de sensibilização, as publicações podem ser realizadas 
seguindo uma programação como ocorre no rádio ou na TV. Porém, com muito 
mais diversidade. Não há um comando único para ação. No entanto, podemos 
organizar a veiculação de conteúdo seguindo uma certa ordem temporal com três  
postagens por dia .

7. Qual será o comando para mandar as mensagens?
O que agrega valor a uma postagem é seu conteúdo virulento e a produção de 
redes de relacionamento. Nem sempre o melhor conteúdo é o mais virulento. 
Conteúdo virulento é o que gera reações diversas, surpresas e causam agitação na 
rede com curtidas, comentários e compartilhamentos.

8. Como gerenciar um conflito na rede? 
Não podemos deixar perguntas sem respostas. Nem comprar brigas atoa. Temos 
obervado que a partir dos con�itos a audiência aumenta e consequentimente aumenta 
o número de curtida. Uma coisa que aparentemente era ruim se tornou boa, na medida 
que o ativista souber trabalhar o con�ito e dar uma resposta de qualidade. 

9. Ao compartilhar devemos fazer uma breve apresentação? 
Toda apresentação deve ser curta. Relacionar interação do conteúdo com o grupo  
faz com que mais e mais usuários se interessem pelo que é proposto. 

10. Compartilhar direto da página ou eventualmente? 
O melhor seria compartilhar dentro da página, pois quali�cará o conteúdo, mostrará 
que a página possui relevância, engajamento orgânico e qualitativo.  
Compartilhando direto da página, as pessoas podem se interessar, curtir a página e 
também outros trabalhos. 

11. Como  podemos medir o alcance? 
A própria estrutura online oferece condições para medir alcance por sexo, idade, cidade.

12. Se tivermos em grupos, vale compartilhar e entrar em todos?
Tem que saber o público. Melhor é adequar conteúdo com o grupo. Para adequá-lo 
é necessário produzir relações, apresentar argumentos, dados, imagens.

13. Sou ofensivo em buscar mais amigos?
Quanto mais amigos, melhor. No entanto, ao cativar amigos, deve-se buscar aqueles 
que acreditamos possam rapidamente nos oferecer algum tipo de relação com o 
conteúdo postado.

14. Qual critério para ampliar a rede?
Vai na página e adciona,  curte. Procura os amigos, manda mensagem. Abre páginas 
de amigos e vai convidando. Entra nas páginas dos que curtiram. Se o seu per�l tem 
semelhança, a possibilidade da pessoa aceitar é muito grande. 

15. Mistifica a realidade fazer comparação?
Não faça política preso a dualidades. Se não houver como sair da pauta de 
comparação, então usar argumentos fortes, concretos, visíveis.


