
MANUAL 
COMUNIDADE
O poder das relações

Seguimos juntos cuidando de você.



O momento de mundo que estamos vivendo têm nos mostrado o poder da 
comunidade. Em todo o mundo, pessoas estão fazendo sua parte para o bem 
comum: o enfrentamento de uma pandemia. Aos poucos, as pessoas ajustam 
suas rotinas e passam a perceber novas necessidades de produtos e serviços 
que antes não existiam.

Parcerias estratégicas
em tempos desafiadores



Há, nesse momento de mundo, tantos 
desafios quanto há oportunidades, e os 
pequenos negócios precisam se adaptar 
a essas mudanças e encontrar novos 
consumidores, atender a novos nichos 
de público. 

O convite do mundo nesse momento é 
para mudarmos, todos. Repensarmos 
nosso estilo de vida e nossa forma de 
fazer negócios. 

E temos boas notícias: você não está só 
nesse desafio. 

Todos os pequenos empreendedores têm 
enfrentado as mesmas dificuldades e 
também precisam de apoio, como você. 

E se vocês se juntassem?

O talento vence jogos, mas só trabalho em 
equipe e inteligência vencem campeonatos.
Michael Jordan



Parcerias
Ganha-Ganha

Você pode ter ouvido essa expressão antes, 
mas já tentou criar alguma parceria com outra 
empresa em que vocês dois lucrassem?

Um coworking (escritório 
compartilhado) em Belo 
Horizonte tem mais da metade 
da operação viabilizada por 
meio de parcerias. 

As plantas que decoram o 
local são de um jardineiro 

que precisava de um ponto 
de venda para seus produtos. 
Todas os vasos de plantas 
do coworking têm preço e 
podem ser comprados pelos 
frequentadores, no balcão 
do espaço.



 
Parte da receita é do coworking, parte do jardineiro. O café do escritório é aberto 
à comunidade, gerando mais uma fonte de receita (e atraindo o público pela wi-fi gratuita).  

Os drinks do happy hour são criados por uma mixologista, e o lucro gerado pelas bebidas 
é dividido entre o bartender, o coworking e a mixologista. 

Os cursos que são oferecidos nos espaços são criados por professores e profissionais 
experientes, que dividem o risco e os lucros com o espaço. Se ninguém se inscrever, 
os dois tomam prejuízo. Se lotar, ambos saem no lucro.



Nessa experiência, os custos fixos de oferecer tantas 
opções para seu público (caso o coworking assumisse 
a operação, infraestrutura e riscos de todos os produtos 
e serviços oferecidos) inviabilizariam o negócio. 

Ao escolher operacionalizar por meio de parcerias, 
ele reduz seus custos fixos, divide os riscos, e - ao 
dividir os lucros - cria no entorno de si uma comunidade. 
Parceiros que se apoiam, divulgam os produtos e serviços 
uns dos outros, geram trabalho entre eles. Assim são 
verdadeiras parcerias ganha-ganha. Que tal criar uma 
comunidade para seu negócio?



Use as Mídias Sociais para identificar outros 
pequenos negócios não concorrentes que atendam 
ao mesmo nicho de mercado que você.

Já falamos sobre a importância de conhecer 
bem o público do seu negócio. Agora o exercício 
é de comparação: quais outras categorias de 
pequenos negócios que atendem o mesmo público, 
mas que não concorrem com seus produtos?

Reconhecer 
potenciais parceiros



Procure no Instagram por hashtags relacionadas ao seu negócio. 
Por exemplo: se é uma agência de viagens, procure por hashtags 
como #loucosporviagem.

Qualquer outro negócio que não seja uma agência de viagens 
e que usa essa hashtag é um potencial parceiro.

Para descobrir boas hashtags, use o aplicativo z:
escreva um assunto e veja quais as hashtags 
sugeridas para aquele tema.



Outra ferramenta muito útil para ajudar 
a identificar e organizar parcerias é 
desenhar um mapa mental. No centro, 
está sua empresa. A partir dela, liste ao 
redor outros pequenos negócios que vendem 
para o mesmo público que você vende.

Por exemplo: se você é um minimercado, 
quais outros negócios atendem ao mesmo 

tipo de necessidade? Possivelmente alguém 
que compra no minimercado também compra 
na padaria e no sacolão do bairro.
 
A compra de conveniência de produtos 
de alimentação é o que une os três negócios 
em torno do mesmo público. 

Desenhe
um mapa mental



E se vocês criassem uma operação conjunta em que o cliente, 
ao comprar em dois ou mais parceiros, ganha descontos progressivos 
na taxa de entrega? Todos os negócios dividem os custos da entrega 
entre si e garantem pedidos para todos, cada um com sua especialidade.

Além disso, oferecem conveniência para o cliente, que não precisa se preocupar 
em fazer compras em cinco lugares diferentes e gerenciar cinco diferentes
horários de entrega. Esta é apenas uma das possibilidades.
Que tal criar uma solução com a sua comunidade?



Mercado do Gegê

Sorveteria Almeida

Farmácia Roger

Açougue da Tânia

Sacolão Lima

Padaria Funcionários

Sorvetes

Picolés

Açaí

Farmacinha

EPI

Alcool Gel

Frutas

Legumes

Verduras

Pães

Bolos

Roscas

Salgadinhos

Carne

Peixes

Queijos



Comunidades virtuais

A Feira de Artes e Artesanato de Belo Horizonte 
está suspensa desde o início do isolamento social. 
A Feira conta com cerca de 1.800 expositores em 18 
diferentes setores e tem público estimado em 80 mil 
visitantes semanais.
  
Artistas, artesãos e pequenas manufaturas tinham 
um ponto de venda disponível uma única vez por 
semana, aos domingos, das 07 às 14 horas.

Foto: Conexão Minas

Foto: Governo de Minas



No dia 21 de março deste ano, um dia antes da 
suspensão da Feira aos domingos em função do 
isolamento social (e já antevendo esse momento), 
a Feira Hippie decidiu lançar um perfil coletivo no 
Instagram (@falafeiraoficial).

Em vez de cada artesão ter seu perfil separado (o 
que provavelmente vários já tinham), entenderam 
que a força da coletividade faria a diferença. Para 
que dividir o público em vários locais se ele é o 
mesmo? Até o momento da edição deste manual, 
o perfil contava com 70 mil seguidores (e subindo 
a cada dia).  

https://www.instagram.com/falafeiraoficial/


Do ponto de vista de quem compra, essa 
escolha é a melhor. O visitante da Feira 
percorria os corredores presencialmente, 
visitando vários feirantes, e faz sentido que 
ele tenha a mesma experiência on-line. 

Se cada feirante fizer seu perfil separado, 
essa experiência não é possível. Estando 
todos sendo divulgados na mesma página, 
o cliente passa pela timeline como se 
passeasse pelos corredores, vendo vários 
artesãos em um único lugar. 
 
Cada post leva o nome do artesão, 
a localização física na feira, a forma 

de contato para compra (site, WhatsApp) e, 
quando existente, indica o perfil no Instagram 
daquela marca.

Além disso, usa hashtags adequadas: 
#artesanato, artesanatodeminas, 
#artesanatobrasil, dentre outras relacionadas 
à categoria do produto, relevantes do ponto 
de vista do usuário. 

Assim, as pessoas que seguirem aquela 
hashtag (e mesmo que não sigam o perfil 
da feira) veem aquele conteúdo. 



Ferramentas on-line para 
criação de comunidades

Fizemos um apanhado de ferramentas úteis 
para a criação de comunidades on-line. 

Desde ferramentas para colaboração, passando 
por mensagens, reuniões e canais de divulgação.



 Colaboração  

1. Google Drive
É um espaço gratuito em nuvem (como se 
fosse um HD on-line) para fazer upload de 
arquivos num geral (incluindo fotos e vídeos) 
e possui ferramentas para edição colaborativa 
(documentos, apresentações, planilhas) 
em que todos os envolvidos trabalham 
on-line ao mesmo tempo, evitando trocas 
desnecessárias de arquivos e problemas com 
versões diferentes, já que todos editam ao 
mesmo tempo no mesmo arquivo. 

 

 
 
2. Mindmeister
Ferramenta on-line para a criação de mapas 
mentais. Também é colaborativa (envie 
convites de visualização ou edição para 
quem for trabalhar em conjunto com você). 

3. Grupos de aprendizagem no Facebook
O Facebook possui um tipo de grupo 
chamado “Aprendizagem”, que libera 
recursos de organização de conteúdos 
em grupos. Você pode criar tópicos de 
assuntos em comum, organizando as 
postagens feitas pelas pessoas. 



 Mensagens

1. Grupos no WhatsApp
O mensageiro instantâneo mais conhecido 
e usado pelos brasileiros permite a criação 
de grupos de até 250 pessoas, e pode ser 
um bom canal de comunicação entre os 
pequenos negócios que estão colaborando.

2. Grupos no Telegram
O Telegram, menos conhecido, é muito 
similar ao WhatsApp, entretanto tem mais 
funcionalidades e permite até 200 mil 
membros em um grupo.

 
3. Canais no Slack

O Slack também é um mensageiro, mas 
para uso profissional. Em vez de grupos 
ele usa o conceito de canais, e é ótimo para 
quando as mesmas pessoas vão trabalhar 
em projetos diferentes, mantendo assim a 
comunicação e documentação sobre aquele 
assunto em um mesmo lugar. 



 Reuniões

1. Google Hangouts
O Google Hangouts permite ligações 
em voz e vídeo para grupos de até 10 
pessoas (versão gratuita) e 25 pessoas 
(versão paga).

2. Microsoft Teams
O Microsoft Teams tem as funcionalidades 
muito parecidas com o Slack, com a 
vantagem de ser gratuito inclusive 
para chamadas em vídeo em grupo.

 
3. Cisco Webex Meet

O Webex Meet também é gratuito e é 
excelente para videochamadas e reuniões 
organizadas, podendo inclusive impedir 
a entrada de participantes após 10 ou 20 
minutos do início.



 Divulgação

1. Páginas no Instagram
Criar uma página coletiva a exemplo da 
@falafeiraoficial. Combinem entre si os 
dias, horários e tipo de postagem de cada 
negócio. É possível mais de uma pessoa 
acessar a mesma conta, compartilhando os 
dados de login e senha, assim cada negócio 
cuida da própria divulgação, seguindo as 
regras definidas em grupo. 
 
 
 

 

2. Grupos de apoio mútuo no Facebook
Já existem diversos grupos de Facebook 
dedicados à divulgação de produtos 
e serviços. O “Compro de Quem Faz 
das Minas” é um ótimo exemplo de 
grupo de divulgação coletivo, que junta 
consumidores e produtores em um só lugar. 
Faça uma busca por grupos, escolha 
o adequado para você e observe as regras 
de postagens. 
 



 
3. Clubes de compra no WhatsApp

Já se tornaram comuns clubes de compras que oferecem descontos 
e condições especiais para consumidores que escolherem fazer parte 
do grupo (ou da lista de transmissão). No primeiro, todos podem 
postar; no segundo apenas os administradores postam 
e os assinantes recebem mensagens individuais.



Seguimos juntos cuidando de você.


