
Você sabe o que é um Community Evangelist? 
Diego Cox 
 
Líder em comunidades, consumidor, cliente, porta-voz informal, representante, divulgador. O 
evangelista corporativo precisa ser um pouco de tudo, sem perder o foco no público-alvo e 
com olho no futuro. 
 
Com o crescimento das redes sociais na internet, as empresas começam a tirar proveito do 
ambiente para aprimorar o relacionamento com clientes. Essa nova forma de marketing direto 
certamente será um item importante no futuro. As empresas que hoje começam a se 
relacionar com os consumidores pelas redes sociais, ou até mesmo criando sua própria rede 
social, daqui a alguns anos poderão ter uma enorme vantagem competitiva em relação aos 
concorrentes. 
 
Junto a essa tendência, surge inicialmente nos EUA um novo perfil profissional, considerado 
como a profissão do futuro por muitos analistas de internet. Trata-se do “Community 
Evangelist”. O termo evangelista começou a ganhar forma recentemente com as empresas de 
TI, principalmente o Google ao contratar o famoso Vinton Cerf, cujo cargo na empresa é, 
justamente, de evangelista-chefe de internet. 
 
As empresas do Vale do Silício estão contratando profissionais que tenham o perfil de líder de 
comunidade para guiar e moldar sua legião de seguidores, críticos, consumidores e clientes em 
potencial ao redor da internet. A criação do termo veio da junção de alguns conceitos, 
“Customer/Community” + “Evangelist/Advocate/Manager”, dessa forma o Community 
Evangelist tem uma dupla função: a de defender a empresa perante a comunidade e a de 
defender a comunidade perante a empresa. 
 
Um Community Evangelist deve ter – no mínimo - as seguintes características: 
 
Ser usuário experiente de comunidades: o evangelista deve dominar diversas ferramentas 
utilizadas pelos consumidores da sua empresa e deve ter experiência no uso das mesmas;  
Entender os consumidores: os consumidores são heterogêneos, geralmente tem uma ou duas 
características em comum. O evangelista deve ser capaz de identificar essas características 
comuns;  
 
Achar caminhos para convidar, indiretamente, os consumidores para a comunidade: todos 
pensam que ações corporativas sempre têm o objetivo de aumentar vendas ou receitas, mas o 
Marketing de Comunidade (Community Marketing) é diferente. O Evangelista Corporativo deve 
utilizar as ferramentas da comunidade para incentivar consumidores a se relacionar entre si, 
com prospects e com especialistas. A comunidade deve ser um valor agregado da empresa, 
onde o consumidor tenha algum tipo de ganho;  
 
Integrar a comunidade com as ofertas corporativas: parece simples, mas como criar uma 
integração sem ser ofensivo? Como oferecer uma rica experiência aos usuários, de uma 
ferramenta à outra e como site corporativo? Isso deve ser feito? Essas perguntas são as mais 
importantes a serem consideradas pelos evangelistas antes de lançar um blog e/ou fórum 
corporativo;  
 
Ser o consumidor: isso é importante. O trabalho de um evangelista é dar voz aos 
consumidores, criando um “link” entre os clientes e a empresa. Portanto, requer um profundo 
conhecimento das necessidades do cliente. E também a consciência dos objetivos corporativos;  
 
Ser a empresa: outra característica muito importante. Como o evangelista é o link central 
entre a empresa e seus clientes, deve comunicar à comunidade mensagens e objetivos 
corporativos. Contudo, não pode soar como promoção de vendas, deve ser bastante informal. 
O evangelista não deve assumir a postura de Relações Publicas ou Marketing, deve assumir o 
papel de suporte ao cliente;  
 



A comunidade em primeiro lugar: a comunidade ou o cliente deve ter uma prioridade sobre a 
empresa. O evangelista é um advogado para os clientes, deve participar da construção da 
comunidade e não construí-la sozinho;  
 
Humanizar a empresa: deve mostrar a sua cara tanto online quanto em eventos. Não crie uma 
persona falsa, use a sua verdadeira identidade para se relacionar com a comunidade;  
 
Saber quando sair de cena: algumas vezes é necessário colocar a pessoa certa na empresa 
para falar com o cliente certo. Também é bastante interessante colocar prospects em contato 
com clientes, dessa forma os futuros clientes podem ter referências do produto através 
daqueles que já consomem.  
 
Parece fácil ser um Community Evangelist, mas essa profissão requer muita experiência e 
bastante intuição. O evangelista deve estar sempre pronto para mudar a sua agenda em 
função da comunidade e dos clientes. Afinal, é o evangelista que irá construir a marca da 
empresa de uma forma não comercial, interagindo diretamente com os consumidores e 
prospects. 
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