FACEBOOK NA CAMPANHA
PELO PLEBISCITO
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Importância das mídias

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Brasil possui 141 milhões de
eleitores, dos quais 1/3 são considerados inclusos no mundo digital. Essa parcela, em
sua maioria, é composta por pessoas de 16 a 30 anos que usam o poder de
mobilização digital em seu favor.
Por isso, as mídias sociais vêm sendo importantes aliadas de diversos movimentos,
principalmente os que não possuem espaço na chamada grande mídia.
Alguns cuidados podem ser utilizados para otimizar e aumentar a abrangência dessas
mídias em favor da Campanha pelo Plebiscito.
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Linguagem nas mídias
Cada rede social possui uma linguagem e público diferenciados. Não é uma regra, mas
seguir alguns direcionamentos pode ajudar. No geral, opte pela linguagem simples,
clara e direta.

Facebook
O facebook ainda é a rede social mais acessada no Brasil. Ao todo são 61,2 milhões de
usuários ativos. Segundo pesquisa divulgada pelo Facebook, 76,8% de seus usuários se
conecta através de um aparelho móvel (smartphone) e 61,5% acessam a rede todos os
dias.
Especialistas creditam o seu sucesso ao retorno emocional a seus seguidores; seja por
parte de amigos próximos, de perfis de páginas que segue ou ao ver um conteúdo seu
sendo replicado.
Diferentemente do Twitter, o Facebook não possui limite de caracteres. O que pede
um conteúdo mais aprofundado que do microblog. Por isso, ao compartilhar um
conteúdo, fique atendo se a informação não parece vaga. Também é válido colocar o
link de algum site como referência, e hashtags para centralizar buscas. Imagens e
vídeos são mais compartilhados, priorize esses conteúdos.

● Compartilhe conteúdo
O próprio nome rede social já mostra um pouco da importância da organização dessa
mídia. Compartilhar é uma ferramenta para divulgar conteúdos e fortalecer nossa luta
coletiva. Ao compartilhar links de outros comitês e/ou blogs e artigos relacionados,
aumentamos nossa rede de relacionamentos.

● Comentários
A moderação dos comentários também é uma ferramenta fundamental. É preciso
dialogar com público, informá-los e esclarecer suas dúvidas.
No entanto, se um usuário se mostrar demasiado violento, algumas ações devem ser
tomadas.
Deletar/ocultar comentários: comentários que incitem violência, preconceito, ou
comprometa a dignidade. Nesses casos DENUNCIE* o perfil. Se os ataques
continuarem, BLOQUEIE** o usuário.
*Em vermelho
**Em amarelo
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● Programação de postagens
Agende suas publicações, assim você poupa tempo. Os horários nobres do Facebook
são o horário de almoço e do “jornal nacional”. Se possuir muito conteúdo, programe
de forma homogênea durante a semana, para garantir o fluxo da página. Não é bom
ter 10 publicações em um dia e nenhuma no outro.

5

● Marcar pessoas
Uma boa forma de garantir que as pessoas vejam e compartilhem o conteúdo da
página é marcando elas nas postagens.
O Facebook alterou as prioridades dos feeds de notícias. Por isso, não é incomum que
as pessoas que curtam a Fan Page acabem não visualizando suas postagens.

● Crie eventos
Quando for realizar reuniões abertas e outros eventos/ações, crie Eventos no
Facebook. Os eventos são uma ótima forma de divulgação, além de criar espaços de
discussão e compartilhamento de conteúdo.
A mídia também envia notificações aos confirmados, o que ajuda a lembra-los da
atividade.
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Convidar amigos
Para convidar todos os seus amigos de uma vez, siga as instruções abaixo:

● Receba as notificações
Como disse anteriormente, o Facebook alterou as prioridades do feed de notícias. Ou
seja, os usuários não estão recebendo o conteúdo de todas as páginas que curtem.
Para garantir que receberá as notificações de uma página habilite o “Obter
notificações”.
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● #Hashtag
Tags são palavras-chave (relevantes) ou termos associados a uma informação, tópico
ou discussão. As Hashtags são essas palavras-chaves precedidas pelo símbolo #.
Ao criar uma hashtag, você transforma sua palavra-chave em um hiperlink dentro da
rede. Ou seja, a palavra passa a ser agrupada e localizada pelos mecanismos de busca.
Dessa forma, outros usuários podem clicar nas hashtags, ou buscá-las em mecanismos,
e encontrar outros conteúdos relacionados. Elas são utilizadas em todas as redes
sociais.
Para a campanha, adotamos algumas #Hashtags oficiais, procure utilizá-las em todas as
postagens.

#PlebiscitoConstituinte
#EuTenhoVozNaPolítica
#ConstituinteJá
#ReformaPolítica
#CursoDos1000
● Resumo:
- Os conteúdos devem ser completos, mas não longos;
- Use links e hashtags;
- Imagens e vídeos são mais compartilhados;
- Programe postagens;
- Equalize as postagens para criar um fluxo periódico da página;
- Os horários de almoço e “do jornal nacional” são os horários nobres da internet.
Agende as publicações para esses horários.
- Compartilhe conteúdos de páginas relacionadas, por exemplo, dos comitês regionais
e/ou nacional;
- Modere os comentários; quando possível, dialogue. Se um usuário se mostrar
demasiado agressivo, bloqueie-o;
- Denuncie perfis que estimulem a violência;
- Crie eventos para divulgar as ações de seu comitê.
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