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A criação de personas é uma ferramenta para que se possa conhe-
cer bem o cliente de uma empresa, organização etc. Trata-se de uma  
representação fictícia do cliente ideal com base nas informações que se 
possui do público-alvo.

Muitos empreendedores cometem o terrível erro de não saber como 
se comunicar com seus clientes, exatamente por não os conhecer.  
Afinal, como se comunicar com quem não se conhece?

É aí que a criação de personas entra. Esta é uma ferramenta que pode ser 
usada para ajudar na tomada de decisões com base nas necessidades  
de uma pessoa real, e não nas de um “usuário” genérico e indefinido.

Por que criar uma Persona?
Já demos um exemplo da necessidade de se criar uma persona, que é no 
momento da tomada de decisões, mas, existem outras razões igualmente 
importantes que precisam ser mencionadas, são elas:

1
Conhecer os seus  
consumidores de  
forma aprofundada;

2

3

4

5

Descobrir o valor que  
o seu produto possui 
para o público;

Saber quais os melhores 
canais para se comunicar 
com o seu público;

Entender pautas, tom 
de voz e linguagem para 
abordar nas campanhas 
de marketing;

Facilitar a experiência  
do usuário nos canais  
de atendimento.
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Como criar, 
afinal?

Antes de criarmos uma persona, da forma propriamente dita, ajudaremos 
a criar uma proto-persona. É um tipo de persona só que criada com as  
informações já existentes sobre os consumidores que a empresa já  
possui, algo provisório.

Quando se tiver um prazo e verba maior, você poderá fazer uma pesqui-
sa mais efetiva para criar uma persona de fato. No entanto, aqui você já  
entenderá como funciona o processo de um modo geral. Veja o passo   
a passo a seguir e utilize o template que está na última página para  
aplicar seus conhecimentos. Vamos lá?

passo a passo

1

Id
en

ti
d

ad
e

Dê uma identidade para seu personagem. 
Responda e anote os seguintes dados:

Nome, gênero, idade, profissão, cidade, escolaridade, faixa salarial, 
etc. Resumindo, dados que identifiquem sua personagem;

2

P
er

so
n

al
id

ad
e

Dê personalidade para seu personagem. 
Responda e anote os seguintes dados:

Agora, vamos analisar seus desejos, objetivos, valores  
e comportamento (inclusive nas redes sociais) da sua persona
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3

Id
en

ti
fi

ca
çã

o Como sua empresa pode ajudar a persona? 
Com as informações anteriores, já é possível sentir  
um pouco mais de empatia por essa persona, certo? 

Agora é hora de pensar sobre suas dores e necessidades mais  
genuínas. A partir desses registros,  como sua empresa pode  
apresentar soluções para ela? Como seu produto se encaixaria  
na vida dela?

Ótimo, temos uma proto-persona! Mas, e para se criar uma persona  
efetiva? É necessário nos aprofundarmos um pouco mais nos clusters 
de seu público, fazer uma pesquisa de mercado, pesquisas com seus  
contatos, análise de dados com as suas redes sociais e análise de seus 
concorrentes.

A partir do momento que se cria uma persona, você pode se aproximar de 
seu público. Será mais fácil pensar como eles pensam, será mais fácil a 
comunicação, será mais fácil ajudá-los com seus produtos e/ou serviços.

A Pieracciani incentiva o estudo aprofundado das personas, pois  
ajuda as empresas a valorizarem a sua marca, além de torná-la mais 
próxima da vida do seu público. Quer valorizar a sua marca também?  
Saiba mais, acesse o site.

Acesse o template de Persona na página seguinte
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