
 

Desenho de uma persona 
 
Nesta atividade pretende-se criar uma persona a partir das suas diferentes 
características. Preencha os vários campos, validando a informação com dados 
concretos sempre que possível. 
 
 
 

Dados demográficos 
Quem são as características dos clientes ideais? Seja o mais específico(a) possível e comece por 
dar um nome à sua persona para criar empatia. 
NOME: 
Idade:  
Género: 
Estado civil: 
Localização: 
Indústria: 

Cargo: 
Rendimento anual: 
Nível de educação: 
Outros: 

 
Dados psicográficos 
Ajudar a compreender melhor os comportamentos dos clientes, tendo por base o que os influencia. 
Preencher os campos que se apliquem a esta persona (pode criar novos campos). Saber o que 
influencia os clientes ajuda a saber onde ir para atrair a sua atenção. 
Livros e revistas: 
Blogues e publicações: 
Grupos nas redes sociais: 
Especialistas e influenciadores: 
Programas de TV: 
Podcasts: 

Ferramentas (software): 
Marcas: 
Associações: 
Atividades: 
Opiniões, comportamentos, eventos: 
Outros: 

 
Dores e frustrações 
Quais são os principais problemas, preocupações e desafios que o cliente ideal enfrenta e que 
previne que alcance os seus objetivos? Focar conteúdo nestes problemas mostra empatia. 
 

 
Medos e consequências 
O que acontece se o cliente ideal não abordar a dor? O que teme? Compreender os medos e 
consequências ajudará a desenvolver conteúdo convincente que envolverá e motivará a audiência. 
 

 
Declaração do principal problema 
Qual é o dilema mais importante (e único) que o cliente ideal enfrenta? 
 

 
Metas e desejos 
Que objetivos ou desejos tem o cliente ideal ao relacionar-se com os produtos ou serviços da 
marca? Esta informação ajudará a criar conteúdo que forneça os resultados que a audiência espera. 
 

 
  



 

 
Sonhos e aspirações 
O que é que alcançar um objetivo traz ao cliente ideal? Queremos identificar porque é que alcançar 
os objetivos é importante para a audiência, para descobrirmos os seus sonhos e aspirações mais 
profundas, que os motivam a agir. 
 

 
Objeções possíveis e papel no processo de tomada de decisão de compra 
Quais são as possíveis razões pelas quais o cliente ideal poderá não comprar os nossos produtos e 
serviços? Identificar também o papel da persona na decisão de compra (ex.: numa empresa, é 
apenas um funcionário ou tem uma função que lhe permita ser o decisor primário?) 
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