
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação da Persona de Marketing 

Roteiro para pesquisa e criação da Persona de Marketing para 

suas campanhas de marketing digital 
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Criação da Persona de Marketing 

 
Como vimos no módulo sobre criação da Persona de Marketing, esta é uma das principais etapas 

para a criação de um plano de marketing digital que foque exatamente no público que queremos 

atingir. 

O objetivo da criação da Persona de Marketing é justamente o de recolher informações mais 

precisas sobre o público-alvo criado na etapa de planejamento estratégico, de forma a 

podermos segmentar da melhor maneira possível nossas campanhas. 

As ferramentas de marketing digital atualmente nos oferecem infinitas opções de segmentação 

de público, e para que você esteja preparado para configurar estas segmentações, é necessário 

que você faça um estudo prévio da Persona de Marketing. 

 

Etapas da elaboração da Persona de Marketing 

 

Podemos dividir a criação da Persona em três etapas distintas. A primeira delas é a de coleta de 

dados e a segunda de análise e interpretação destas informações, de forma a adequá-las ao seu 

uso em campanhas de marketing online. 

Primeira Etapa – Coleta de Dados 

A definição da Persona de marketing não pode ser baseada exclusivamente em suas impressões 

sobre o público que você deve atingir. A elaboração do perfil do seu consumidor precisa ser 

baseado em informações precisas e tecnicamente fundamentadas. 

Você precisa realizar uma pesquisa detalhada para que possa entender quais são os principais 

objetivos da sua Persona de Marketing, os problemas que ela enfrenta para atingir estes 

objetivos e quais são os obstáculos que as impede de adotar a solução de produto ou serviço 

que a sua empresa oferece. 

Nesta primeira etapa você deverá fazer o levantamento de dados nas ferramentas indicadas 

neste roteiro, e outras que estão disponíveis na área de Referências do nosso curso online, 

informações da empresa, entrevistas com consumidores reais, formulários online e até mesmo 

informações que você coleta em suas próprias campanhas de marketing. 

Veja abaixo quais são os principais dados a serem levantados nesta pesquisa e as ferramentas 

para a obtenção destas informações. 

1 – Dados Demográficos 

Nesta etapa você irá buscar o que chamamos de informações demográficas para poder 

contextualizar a sua Persona em algumas das segmentações mais comuns em ferramentas de 

marketing digital. 
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O levantamento deve tabular os seguintes dados: 

• Sexo 

• Idade 

• Cargo/Ocupação 

• Nível Educacional 

• Classe Social/Nível de Renda 

• Localização 

• Estado Civil 

• Filhos 

As fontes de informação para a obtenção destes dados são: 

• Similar Web – Aba Demographics 

• Google Analytics – Aba de Demográficos 

• Think With Google 

• Informações da própria empresa 

2 – Presença Online 

Nesta etapa do levantamento vamos tentar identificar os padrões de uso dos canais digitais por 

parte do público que você deseja atingir, para sabermos onde e quando encontra-lo. Estas 

informações serão fundamentais para a determinação de quais canais iremos utilizar e quando 

iremos ativas nossas campanhas. 

• De que forma se atualiza? 

• Como acessa a internet? 

• Em que dias e horários acessa? 

• Quais redes sociais utiliza? 

As fontes de informação para a obtenção destes dados são: 

• Similar Web – Aba Social 

• Google Analytics 

• Facebook Insights 

• Facebook Audience Insights 

• Pesquisas feitas através de formulários no site 

3 – Interesse 

Nesta etapa do levantamento de informações você deverá focar justamente nos interesses e 

motivações destas pessoas, para que possa adaptar o conteúdo das suas campanhas, linguagem 

e prioridades, em torno dos interesses mais fortes do seu público. 

• Principais interesses 

• Motivação de compra 

• Produtos que pretende comprar 

• Marcas com as quais tem afinidade 
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As fontes de informação para a obtenção destes dados são: 

• Similar Web – Aba Audience Interests 

• Google Analytics – Páginas mais visitadas, pesquisas internas 

• Consumer Barometer with Google 

• Pesquisas feitas através de formulários no site 

4 – Objetivos e Obstáculos 

• Objetivos pessoais 

• Problemas que enfrenta 

• Como você pode ajudar 

• Quais são os obstáculos 

Ao contrário das seções anteriores, onde temos ferramentas e fontes de referência sobre os 

dados, neste caso, você fazer este levantamento através de pesquisas internas e questionários 

junto ao seu público. 

 

Segunda Etapa – Análise e Interpretação 

 

Esta é a etapa onde você irá analisar os dados coletados e começar a desenha a Persona de 

Marketing para ser utilizada em suas campanhas. 

Como dissemos no vídeo do Módulo Persona de Marketing, em algumas ocasiões, 

principalmente quando temos um público muito disperso em relação a faixa etária ou interesses, 

ou então muito parecido em termos de proporção na questão do gênero, precisamos criar mais 

de uma persona de marketing. 

Terceira Etapa – Criação de Uma História 

Com base nas informações das duas etapas anteriores, parta agora para a criação de uma estória 

sobre a sua Persona. Descreva seu dia, seus hábitos, preferências e rotinas. Veja um exemplo 

abaixo: 

 

“Marcos Fernando tem 28 anos e trabalha como analista de marketing digital em uma 

empresa de pequeno porte localizada em uma cidade vizinha a sua 40 quilômetros. 

Marcos costuma passar seu tempo livre com seus amigos em atividades ao ar livre 

como ciclismo e trilhas. Entre seus interesses estão também exercícios, bons vinhos e 

séries em canais a cabo ou assinatura. 

É um usuário constante de mídias sociais, principalmente o Twitter, onde busca por 

informações sobre a sua área de atuação e também o Facebook onde mantem contato 

com seus amigos e parentes. 
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Marcos terminou sua faculdade de marketing há dois anos e sente que para evoluir em 

sua profissão precisa de melhor qualificação, já que a formação acadêmica clássica é 

deficiente nesta área. 

Seu grande objetivo é evoluir na profissão até chegar ao ponto de montar sua própria 

agência de marketing digital. O principal obstáculo para vender este desafio é a falta 

de escolas especializadas em sua região.  

A Academia do Marketing pode ajuda-lo oferecendo cursos atualizados nas mais 

diversas áreas do marketing digital, no formato online, além de funcionar como uma 

fonte de referências para seu aprimoramento profissional.“ 

 

Este pode parecer um exercício bobo, mas na verdade você verá que ao final dele você vai acabar 

conhecendo bem melhor esta “pessoa” e com isso, poderá estruturar o conteúdo das suas 

campanhas, falando de forma mais direta e objetiva com o público que você pretende atingir. 

Criação da Persona Negativa 

Como vimos durante as vídeo aulas, é importante também que você crie uma Persona Negativa, 

ou seja, aquele perfil de consumidor que não tem a menor chance de adquirir o seu produto ou 

serviço. 

A criação deste perfil não precisa ser tão detalhada como o da Persona de Marketing. 

Geralmente nos restringimos aos dados demográficos e de interesse. 

Esse elemento é importante, pois servirá como parâmetro de exclusão do público em 

ferramentas de marketing com alto potencial de segmentação. Trabalhando desta forma, 

otimizamos os recursos disponíveis, evitando investir em um público de baixa ou nenhuma 

chance de conversão. 

 

Ferramentas de Pesquisa de Persona e Comportamento de Mercado 

Abaixo listamos as principais ferramentas utilizadas para a pesquisa e criação de uma Persona 

de Marketing. 

Similar Web – https://www.similarweb.com/ 

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/ 

Google Trends – https://trends.google.com/trends/ 

Consumer Barometer with Google – https://www.consumerbarometer.com/en/ 

Think With Google – https://www.thinkwithgoogle.com/tools/ 

https://www.similarweb.com/
https://www.google.com/analytics/
https://trends.google.com/trends/
https://www.consumerbarometer.com/en/
https://www.thinkwithgoogle.com/tools/
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Shopping Insights – https://shopping.thinkwithgoogle.com/ 

Facebook Audience Insights – https://www.facebook.com/iq/tools-

resources/audience-insights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Autorais 

O conteúdo deste roteiro, assim como o de outros materiais de apoio distribuídos em nosso 

treinamento é protegido por direitos autorais da Academia do Marketing. Todos os direitos 

estão reservados.  

As informações do site, incluindo, sem limitação, textos, imagens e som não podem ser 

reproduzidas, transferidas, distribuídas ou armazenadas sem a permissão prévia por escrito da 

Academia do Marketing, a não ser para propósitos estritamente particulares ou caso haja 

alguma outra indicação. Modificações no conteúdo do site são expressamente proibidas. 

https://shopping.thinkwithgoogle.com/
https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights
https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights

