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Como construir uma comunidade
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COMUNIDADE
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Porque é importante construir uma 
comunidade no negócio Online?

As comunidades online são uma das formas mais poderosas para elevar o grau de 
relação com os clientes e também uma excelente ferramenta de suporte:


• Temos uma proximidade maior com os clientes;


• Os clientes sentem que têm um espaço onde são percebidas e apoiadas, não só 
por ti mas também por pessoas que estão a passar por um processo semelhante;


• Suporte em grupo;


• Criação de provas sociais;


• Sentimento de pertença, gatilho mental de comunidade.



As opções ara construir uma comunidade
As comunidades online podem ser criadas em vários locais:


• Grupo de Whatsapp;


• Grupo de telegram;


• Grupo de Facebook Messenger;


• Grupo do Facebook.



Grupos de Chat (Whatsapp | Telegram | Messenger)

Podem ser mais eficazes para gerir grupos pequenos de pessoas


• Mais difícil de acompanhar;


• Pode tornar-se frustrante para ti e para os teus clientes;


• Mistura várias áreas no mesmo ambiente (grupos pessoais, grupos de 
família, grupos de trabalho, etc.);



Grupo de Facebook
São a meu ver a melhor opção neste momento para criar uma comunidade 
online. 


• Ambiente mais controlado;


• Desenhado precisamente para a dinamização de comunidade;


• Partilha de conteúdos que nos grupos de chat não fazem tanto sentido;


• Melhor organização do conteúdo e maior facilidade em acompanhar.



Os pilares de uma comunidade 
forte
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Pilar 1 - Regras
Define as regras antecipadamente do grupo, algumas das mais 
importantes: 

• Regra anti-spam; 


• Anti-insulto;


• Promoção de partilha e respeito;



Pilar 2 - Dinamização
És o responsável por dinamizar a comunidade 

• Define as dinâmicas e regras que o grupo vai ter antecipadamente;


• Promove a participação das pessoas dentro do grupo, podes utilizar as sondagens, 
fazer questões estratégicas, etc.


• Publica conteúdo exclusivo;


• Lança desafios de treino; 


• Lança produtos exclusivos para quem já está no grupo.


Maioria dos grupos “morrem” não é por falta de participação das pessoas, é pela falta 
de dinamização de quem administra os grupos.



Pilar 3 - Prova Social
Os grupos de comunidade são excelentes fontes de geração de provas 
sociais. 

• Através de perguntas como “Conta-me quais foram as tuas maiores 
conquistas esta semana?” Ou “Conta-me quais foram as tua maiores 
vitórias desde que entraste para o grupo?” 

• Serve de motivação e incentivo a mais pessoas partilharem as suas 
vitórias;


• Cria dinâmicas que promovam a partilha de resultados.



MUITO OBRIGADO! 🤩
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