
A SUA PERSONAA SUA PERSONA

POR MARI CHIARADIA

Passo 1 . A persona é o cliente ideal do seu negócio. O
primeiro passo aqui, é a gente traçar o que chamamos de
MAPA DA EMPATIA, que é basicamente, você se colocar no
lugar do seu personagem, através do que ele vê, sente, usa,
pensa e faz.

ELA/ELE PENSA EM... ELA/ELE VÊ E USA...

ELA/ELE FAZ... ELA/ELE SENTE...
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Quer um exemplo? Eu te dou! Vamos supor que você, ou o seu
cliente tenha uma loja que vende produtos e alimentos
veganos.

Agora que você já "calçou os sapatos" da persona,
bora estruturar o perfil do seu cliente dos sonhos!

ELA/ELE PENSA EM... ELA/ELE VÊ E USA...

ELA/ELE FAZ... ELA/ELE SENTE...

Bem estar animal,
sustentabilidade,
hábitos saudáveis.

Documentários no
Netflix, Instagram,
Grupos no Facebook,
WhatsApp.

Se envolve com causas
animais, vai a
restaurantes veganos,
gosta de viajar/
esportes.

Vontade de mudar o
mundo, quer aprender
mais sobre o veganismo,
insegurança no futuro.
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Passo 2 - Pense nos últimos 5 a 10 clientes que consumiram o
seu produto ou serviço. O que eles tem em comum? Tente
pensar em PRAZERES, DESEJOS, DORES E MEDOS. Pensou?
Ótimo. Agora imagine que essas pessoas, hipoteticamente, se
tornassem apenas uma, e liste abaixo essas características.
Ah, não esquece de consultar o seu MAPA DA EMPATIA quando
necessário! 
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Nome e idade:

Histórico/Demografia:

Hobbies :
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Necessidades:

Objetivos:

Barreiras:
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Nome e idade:

Histórico/Demografia:

Hobbies :

Agora, usando o mesmo exemplo do passo 1: 

Daniela, 26 anos.

São Paulo;
Graduação em Biologia;
Namorando;

Viajar;
Netflix;
Correr no parque;
Cozinhar;
Sair pra jantar com amigos e
namorado;
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Objetivos:

- Encontrar lugares veganos com
produtos de confiança e com valores
acessíveis;
- Aprender mais sobre sustentabilidade,
veganismo e consumo consciente;
- Mais opção de restaurantes e comidas
práticas veganas, as vezes, enjoa de
comer sempre a mesma coisa.
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Necessidades:

Barreiras:

Sacou? Mas não se esquece, isso é só um guia básico,
caso haja outros aspectos importantes da sua
persona, manda ver e anota tudinho!

A SUA PERSONAA SUA PERSONA

- Dinheiro, esses produtos costumam ser
de ticket médio/alto;
- Falta de opções no mercado vegano;
- Preocupação constante com a saúde;
- Insegurança com a dieta vegana em
relação ao suporte nutricional e
substituições.
 

Objetivos:

- Conhecer outras pessoas com a
mesma filosofia e hábitos.
- Aprender mais sobre
sustentabilidade, veganismo e
consumo consciente;
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Passo 3. Pronto. Agora, de tudo o que você anotou da etapa
2, o que é: DESEJO, PRAZER, DORES E MEDO?

DESEJO PRAZER

DORES MEDO
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NECESSIDADES/
OBJETIVOS

NECESSIDADES/
OBJETIVOS

BARREIRAS BARREIRAS 
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O BÔNUS VEIO!O BÔNUS VEIO!

Vamos de BÔNUS? VAMOS!

Agora que você já definiu a sua persona, vamos entender
como a sua empresa pode ajudá-la? Bora!

RESPONDA: Como eu posso solucionar as dores e medos da
minha persona, levando em consideração os seus desejos e
prazeres? Seja criativo!

Ofertas nos seus produtos;1.
  2. Informações de qualidade sobre
nutrição vegana;
  3. Informações sobre como substituir
alimentos com opções veganas;
  4.  Dicas saudáveis gerais/ bem- estar;
  5. Dicas de restaurantes parceiros;
  6. Receitas vegan;
  7. Oferecer e destacar a variedade e
exclusividade nos produtos que você
oferece.
 

Pronto! Agora, crie e explore conteúdos
encima desses tópicos e manda ver!


