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O que são 
Personas?
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“Uma persona é um personagem fictício criado para 
representar um indivíduo ou um grupo de stakeholders. 
Quando os tipos de stakeholders forem caracterizados por 
personas, continuar analisando para procurar por padrões 
pode sugerir formas efetivas de engajá-los e comunicar-se com 
eles. ”

“(...) A principal diferença entre definir personas e definir 
stakeholders é que personas incluem mais detalhes sobre 
como a pessoa ou grupo opera dentro do espaço do problema 
ou solução. Por exemplo, personas podem descrever a 
desenvoltura com dispositivos, método preferido para realizar 
tarefas e frequência com que realizam ações específicas.”

PMI Guide to Business Analysis

Definição de Personas Segundo o 
PMI ( Project Management Institute)



 

 

“Uma persona é definida com um personagem fictício ou 
arquétipo que exemplifica o modo como um típico usuário 
interage com um produto. Personas são úteis quando há o 
desejo de entender as necessidades de um grupo ou classe 
de usuários. Embora os grupos sejam fictícios, eles são feitos 
para representar usuários reais.”

Guia BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) v. 3.0

Definição de Personas Segundo o IIBA
( International Institute of Business Analysis)



 

 

Personas são concebidas a partir da síntese de 
comportamentos observados entre consumidores.

As personas definidas podem ter perfis extremos (que trazem 
posições positivas ou negativas em relação a nossa proposta de 
valor) e também médios (que refletem grupos majoritários de 
usuários) representando a amplitude de características do 
público, mas também ressaltando particularidades úteis ao 
projeto.

Personas são representações do 
nosso público

Persona é um conceito de 
Marketing e Design, 
herdado destes para a 
Análise de Negócios e o 
Design Thinking.



 

 



 

 

Objetivos, 
Importância e 
Benefícios
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Com a persona em mente, 
fica mais fácil gerar 
soluções que realmente 
ofereçam valor ao cliente.

Quais os Objetivos da Definição de 
Personas?

Quando você define personas, você dá vida aos seus 
usuários, define seus perfis, faz com que eles sejam vistos 
como parte integrante do processo da Análise de Negócios.

Elas podem ser desenvolvidas a partir dos padrões 
observados em campo, em entrevistas, etc. ou podem 
também ser definidas através de dados de pesquisas de 
mercado, BI, big data e outros.



 

 

Necessidades das Partes 
Interessadas

O guia BABOK v. 3.0 define Análise de Negócios como “A 
prática de viabilizar mudanças em organizações através da 
definição de necessidades e recomendações de soluções 
que entregam valor as partes interessadas.”

Como é possível entregar valor às partes interessadas 
sem entender as suas reais necessidades?



 

 

Empatia e Entrega de Valor

Para entender as reais necessidades dos clientes/usuários, é 
necessário que exista a empatia entre nós e eles para que 
assim possamos entregar o maior valor desejado por eles.

No entanto, como pode ter empatia com quem nós não 
conhecemos?



 

 

Definir personas pode ajudar 
no alinhamento do time em 
relação a quem são os vários 
públicos-alvo do projeto.

Qual a Importância da Definição de 
Personas?

A análise de negócios pode ser mais estratégica em 
alcançar seu público utilizando personas, pois elas podem 
ilustrar de uma forma mais objetiva e para todos os 
stakeholders, a dimensão do problema que se está lidando e 
as pessoas cujas vidas serão afetadas.

As personas podem ser úteis e gerar benefícios para todo o 
time do projeto quando utilizadas como uma conexão entre 
a fase de pesquisa e as fases de prototipação e 
desenvolvimento.



 

 

Definir personas ajuda a 
eliminar suposições, 
afastar dúvidas e aumentar 
as certezas sobre o que 
gera valor ao nosso 
produto ou serviço.

Quais os Benefícios da Definição de 
Personas?

Além de colaborar no entendimento do time sobre o 
público-alvo do nosso projeto, alguns benefícios que podemos 
considerar ao usar Personas são:

● Personas são mais fáceis de memorizar e de criar 
empatia. Dê um “rosto” e um nome a elas!

● Saber para quem estamos projetando um produto ou 
serviço ajuda a tomar decisões no decorrer do projeto.

● Na criação do backlog, personas podem ajudar a priorizar 
features, determinando quais delas estão realmente 
ajudando a resolver os problemas e necessidades da 
persona.



 

 

Com a persona em mente, 
fica mais fácil gerar 
soluções que realmente 
ofereçam valor ao cliente.

Quando Utilizaremos as Personas 
Definidas?

As personas podem ser consultadas ao longo de todo o 
projeto, quando existirem dúvidas sobre o curso que estamos 
tomando em relação à entrega de valor.

Algumas perguntas importantes podem ser respondidas 
voltando-se a atenção da equipe para as personas.

● Esta funcionalidade entrega valor para Ana?
● Rosane saberia interagir com a complexidade desse 

formulário?
● Este relatório vai facilitar o trabalho da Eliane?
● Eduardo realmente precisa de um gráfico como esse?



 

 

Níveis de 
Detalhamento e  
Quantidade
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Personas 

X

Protopersonas



Protopersonas

São um tipo de persona criado com 
base em intuições ou com as 
informações que a empresa já 
possui sobre os consumidores, 
através de pequenos trechos de 
pesquisas de marketing. Elas são 
uma solução interina, mas que 
pode ser útil. Porém tenha em 
mente que ao mesmo tempo pode 
ser perigoso basear seu projeto 
somente em protopersonas.



Protopersonas

Normalmente, protopersonas devem conter 
as seguintes informações: 

● Quem é esse usuário e como ele é 
(nome, imagem, personalidade);

● Alguns comportamentos;
● Informações demográficas como 

idade e profissão;
● E o ponto chave: suas 

necessidades e/ou objetivos.



Personas

Nas definições das personas, 
devemos ter tantos detalhes 
quanto possam ser importantes 
para o desenvolvimento do nosso 
projeto.

A definição de personas pode ser um 
processo com alto custo, exigindo 
pesquisas de mercado ou mesmo 
projetos de BI ou Big Data.

Por este motivo, os responsáveis 
pelo projeto deverão estar em acordo 
quanto ao nível de detalhamento a 
ser utilizado.



Quantidade de Personas

Quantidade nem sempre significa 
qualidade e, no caso de Personas, pode 
até causar confusão.

As personas devem expressar as reais 
necessidades, frustrações e desejos dos 
usuários ou grupos, mostrando o que 
originou aquele sentimento relacionado à 
sua proposta de valor.

Sendo assim, defina Personas com base 
nessas necessidades, lembrando do que 
dissemos sobre perfis extremos e médios.



 

 

Exemplos 
de Personas 

Personas são uma 
ferramenta que auxilia o 
time a criar empatia com 
as partes interessadas.



Exemplos

Nome: João Paulo dos Santos
Idade: 45 anos
Profissão: Analista de Negócios

Dê um rosto para a sua persona!



Exemplos

Nome: João Paulo dos Santos
Idade: 45 anos
Profissão: Analista de Negócios

Certifique-se que a sua persona realmente representa um 
usuário ou um grupo de usuários e que a sua definição seja 
relevante ao seu negócio.

Se o meu negócio é venda de produtos para praia, algumas 
informações relevantes poderiam ser:

Hobby: Surf
Necessidade: Aplicativo que mostre onde encontrar 
produtos para praia próximo de onde ele veranear.

?



Exemplos

Nome: João Paulo dos Santos
Idade: 45 anos
Profissão: Analista de Negócios
...
Usa computador no trabalho, notebook em casa e 
possui um celular.
Necessidade: Um app que compare preços de 
produtos.

Certifique-se que as informações acrescentadas à sua 
persona contribuam para avaliar as necessidades dela.

Se, por exemplo,  o meu negócio é desenvolvimento de 
apps, as informações quanto ao uso de tecnologias podem 
ser muito relevantes. No caso acima, podemos identificar 
que o usuário tem bastante familiaridade com tecnologias.



Exemplos

Nome: Ana Maria Ferreira
Idade: 5 meses
Tipo de pele: Sensível
Peso: 6 kg
Necessidade: fraldas que não causem 
assaduras.

Defina a sua persona com base nos seus objetivos.

Se o meu negócio é venda de produtos para bebê, pode ser 
relevante detalhar a persona do bebê, se o meu objetivo é 
aumentar o valor na produção e qualidade desses produtos.



Exemplos Positivos

Nome: Elisabete Ferreira
Idade: 31 anos
Profissão: Arquiteta
...
Vai ao supermercado 1x por semana.
Compra produtos de bebê 2 a 3x por semana.
Adquire esses produtos em diversos lugares.
Necessidade: Encontrar fraldas de boa 
qualidade em diversos tipos de comércio.

Defina a sua persona com base nos seus objetivos.

Se o meu negócio é venda de produtos para bebê, pode ser 
relevante detalhar a persona dos pais ou responsáveis, se o 
meu objetivo é aumentar o valor na operação de venda 
desses produtos.



 

 

Personas não são um entregável por si 
mesmas.
Se você as está criando acreditando 
que vai entregar valor ao cliente, pode 
estar desperdiçando esforço e tempo, 
pois geralmente o cliente não enxerga 
valor nas personas.
O uso das personas se estende 
durante todo o projeto até a última 
entrega, mas o que realmente importa 
na criação de personas é o uso que 
será dado a elas pela sua equipe 
durante o projeto. 

Personas Não São um Entregável
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