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INTRODUÇÃO 
Entender o público a quem o conteúdo se destina é a base do 
trabalho de content marketing. Uma das técnicas que mais 
ganharam força nos últimos anos foi o desenvolvimento de buyer 
personas. 

Uma das principais autoridades no assunto em âmbito mundial é a 
americana Adele Revella, fundadora do Buyer Persona Institute. 
Após anos de desenvolvimento desse trabalho para centenas de 
empresas, ela lançou, em 2015, o livro Buyer Personas. 

Neste PDF, você vai encontrar uma resenha do livro em português. 
Mas é importante mencionar que não se trata da mera tradução dos 
trechos mais relevantes da obra. Na verdade, empregamos aqui o 
nosso próprio estilo de redação. Em outras palavras, as ideias são 
100% de Adele Revella — mas são expressas por frases que não 
necessariamente foram redigidas por ela. 

Outros conteúdos relacionados ao livro foram e serão publicados no 
site da Tracto (tracto.com.br). 

Boa leitura! 
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O QUE SÃO BUYER PERSONAS? 
De forma simplificada, buyer personas são arquétipos de clientes 
reais que permitem aos profissionais de marketing elaborar 
estratégias para promover seus produtos e serviços. 

Isso, porém, não tem muito a ver com a maneira como os 
profissionais de marketing costumam fazer esse trabalho. Eles 
muitas vezes se limitam a construir um perfil das pessoas que 
pretendem transformar em clientes. 

A real metodologia de construção de buyer personas permite 
capturar as expectativas dos clientes e os fatores que os influenciam. 

Então — e só então — você poderá entender como se dá a decisão 
de compra a partir do ponto de vista deles, os clientes. 

PARTE I: A ARTE E A CIÊNCIA DAS PERSONAS 
Em junho de 2008, a Apple lançou o iPhone 3G em 22 países. Mas no 
Japão as vendas foram de apenas 200 mil unidades. Foi um 
resultado pífio se considerarmos que 50 milhões de celulares 
tinham sido vendidos no ano anterior no país. 

O problema era o fato de, já naquela época, os japoneses estarem 
acostumados a usar seus telefones para filmar. Só que, embora 
tivesse uma boa câmera para fotos, o iPhone 3G não oferecia o 
recurso de gravar vídeo, o que emperrou as vendas. 

Foi um golpe duro, mas a Apple aprendeu a lição. Quatro anos 
depois, segundo dados da Forbes, ela já detinha 34% do mercado 
japonês de smartphones. Àquela altura, o modelo em vigor era o 
iPhone 5S. 

O caso da Apple deixa uma lição clara: até mesmo as empresas mais 
admiradas do mundo cometem um erro básico, que é não conhecer 
a fundo o comportamento do público. 

Entender como a decisão de compra é tomada é a única forma de 
influenciar os potenciais clientes. Munidos de acesso instantâneo e 
irrestrito a um volume enorme de informações, hoje são eles — e 
não mais as equipes de marketing — que definem as regras do jogo. 
E a exigência do público é mais ou menos assim: “me diga o que eu 
quero saber e me ajude a encontrar a opção certa, em todas as 
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etapas da minha decisão de compra, senão eu vou procurar em 
outro lugar”. 

O case Beko 
A Beko fabrica, entre outros equipamentos domésticos, máquinas de 
secar roupa. Na China, no entanto, há uma barreira cultural. Muitas 
pessoas seguem a tradição secar roupas estendendo-as ao ar livre 
por acreditarem na existência de um componente espiritual 
benéfico na luz do Sol. 

As buyer personas criadas pela equipe de marketing da Beko foram 
o ponto de partida para que os engenheiros da empresa criassem 
uma funcionalidade diferente. As novas versões da máquina 
oferecem a opção de paralisar a secagem na metade do ciclo. Assim, 
as roupas são retiradas da máquina ainda úmidas. A secagem é, 
então, concluída em algum canto ensolarado da casa. 

A importância de entrevistar 
Definir um segmento baseando-se em dados demográficos — como 
idade, renda, estado civil, nível escolar etc. — é o legado de 60 anos 
de segmentação em massa. Isso ainda hoje se reflete nas equipes de 
marketing, que muitas vezes optam por simplesmente criar perfis 
com uma foto e uma descrição superficial do cliente — e dar a isso o 
nome de buyer persona. O problema é que esse material não passa 
de uma forma de reunir e apresentar dados meramente 
demográficos que já eram conhecidos. Ou seja, dados óbvios. 

Desenvolver buyer personas é um trabalho que vai muito além de 
reunir suposições. Consiste em entrevistar clientes que já 
compararam um produto ou serviço como o seu. 

Você quer entender o que passou nas mentes das pessoas que já 
analisaram opções, aprovaram alguns fornecedores, rejeitaram 
outros e tomaram uma decisão após terem percorrido uma 
trajetória semelhante àquela que você pretende influenciar daqui 
em diante. 

Nos casos de compras de alta consideração, que envolvam uma 
análise mais complexa ou que tenham especial importância para 
quem compra, é natural que os clientes invistam muito mais tempo 
e energia na análise das alternativas. 

Caso do portal de direito marítimo 
Em 2009, uma empresa de tecnologia baseada em Londres 
desenvolveu um portal online com o objetivo de simplificar o dia a 
dia de empresas especializadas em direito marítimo, pois elas 
compunham o seu segmento-alvo. 

Há uma peculiaridade nesse mercado: uma disputa judicial é 
geralmente complexa e envolve várias partes, como o dono da carga, 
a companhia de transporte marítimo, a administração do porto, o 
cliente, as pessoas prejudicadas em casos de acidente etc. 

A empresa que criou o portal queria, então, entender os fatores que 
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motivariam aquele público a usar o portal. E os insights não foram 
nada animadores. "Não há como usar um portal online", disseram os 
decisores das empresas alvo na maioria das 22 entrevistas 
realizadas. Eles claramente tinham um mindset enraizado em leis e 
práticas comerciais que não mudam há pelo menos cem anos. 

Para os idealizadores do portal, foi frustrante descobrir que a ideia 
não estava conectada com a necessidade das pessoas que eles 
pretendiam alcançar. Mas essa era a pura realidade. Seguir adiante 
com o projeto seria arriscado. 

Foco nas decisões 
O propósito de criar buyer personas é gerar insights que orientem 
as decisões de marketing, como aconteceu. A própria história indica 
que a técnica nasceu exatamente com essa finalidade. 

Quando, em 1983, o americano Alan Cooper começou a desenvolver 
um software de gerenciamento de projetos, ele decidiu entrevistar 
colegas que seriam os prováveis usuários do programa. As 
entrevistas resultaram na criação de uma usuária imaginária 
chamada Kathy. O nome foi escolhido em alusão a uma das pessoas 
entrevistadas. 

Nas etapas seguintes do projeto, Cooper adotou novamente a 
técnica de entrevistar prováveis usuários para desenvolver o 
software que tempos depois resultaria na criação do Visual Basic —
base para a interface do usuário do Microsoft Windows 3.0. 

Cooper percebeu que sua capacidade de se concentrar na 
experiência do usuário não era uma habilidade comum entre seus 
colegas. E por isso seguiu adiante em sua técnica, sempre fazendo 
novos experimentos. 

Em 1998, ele publicou o livro The Inmates Being Running the Asylum. 
Foi ali que pela primeira vez foram mencionados os termos “buyer 
persona” (para descrever o comportamento do cliente antes da 
compra) e “user persona” (para depois da compra). 

Os Cinco Anéis dos Insights de Compra 
A criação de buyer personas evoluiu nos últimos anos. O método dos 
Cinco Anéis dos Insights de Compra ajuda você a entender o que 
acontece na trajetória que seus clientes percorrem desde o 
momento em que saem do status quo até a decisão de comprar ou 
não um produto ou serviço como o seu. Vejamos então cada um dos 
cinco insights. 

Insight 1: Iniciativas Prioritárias 
Reúnem as descobertas sobre o que motivou os clientes a investir 
em uma solução como aquela que você vende. Mostra também por 
que aqueles que não compraram considerarem o status quo a 
melhor opção. 
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Insight 2: Fatores de Sucesso 
Descrevem os resultados que o cliente espera obter— seja para fins 
pessoais ou profissionais. 

Insight 3: Barreiras Percebidas 
Uma boa forma de descrevê-las é chamá-las de "más notícias", pois 
se referem aos fatores que desencorajaram os clientes a escolher 
você. São aquelas informações indigestas sobre por que eles 
preferiram um concorrente ou simplesmente desistiram de comprar 
de quem quer que fosse. 

Insight 4: Jornada do cliente 
Traçam a história dos bastidores da trajetória que seus clientes 
percorreram, o que inclui avaliar opções, desconsiderar 
concorrentes e tomar a decisão final. 

Insight 5: Critérios de decisão 
Dizem respeito aos atributos específicos do seu produto ou serviço 
que os clientes avaliam quando comparam as opções que têm. 

Benefícios 
No final das contas, a técnica dos Cinco Anéis dos Insights de 
Compra deve resultar numa comunicação melhor com o mercado. 
Profissionais de marketing têm mania de usar jargões como "líder 
do mercado", "flexível", "escalável" e "fácil de usar". 

Esses, porém, não são os atributos que os clientes normalmente 
buscam. Eles querem uma solução para os seus próprios problemas, 
como gerar mais leads qualificados, reduzir o ciclo de vendas, 
identificar e influenciar os tipos de clientes certos etc. 

Estudo de caso 
A COI é uma empresa que armazena documentos físicos e 
eletrônicos. Quem contrata seus serviços é normalmente o 
bibliotecário — ou então alguém que executa uma função 
equivalente a essa. 

Após entrevistar alguns gerentes, a equipe de marketing da COI 
atribuiu à buyer persona o nome de Alicia, que tinha nas regulações 
sua maior preocupação. E a barreira percebida por ela era interna. 
Mesmo sem ter um orçamento à sua disposição, Alicia era a 
responsável por transmitir ao restante da empresa as novas 
regulações sempre que elas surgiram no mercado. 

O time de marketing precisou entender as dores e o exato papel de 
Alicia na empresa. Depois de esclarecidos esses pontos, foi 
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implementado o "Programa de Gerenciamento de Registros 
Compatíveis". 

Com ele, a equipe de vendas da COI passou a educar o cliente — 
representado por Alicia — a respeito das regulações e suas 
dinâmicas. Além disso, passou a enviar relatórios mostrando como 
sua empresa estava em comparação com as outras. Dentro desse 
segmento, o relatório da COI ficou reconhecido como único, 
aumentando a reputação e as vendas da empresa em seu segmento. 

Como obter insights? 
O famoso publicitário David Ogilvy resumiu o dilema da pesquisa de 
mercado com uma frase: 

"O problema com a pesquisa de mercado é que as pessoas não 
pensam como se sentem, não dizem o que pensam, e não fazem 
o que dizem.” 

Existem diversas formas de obter dados e insights que são 
confundidas com entrevistas de buyer personas. 

Pesquisa quali 
É comum compararem buyer personas a pesquisas qualitativas. A 
comparação é válida? Não. Pesquisa de buyer persona é 
completamente diferente. Não seguimos um roteiro, não 
preparamos perguntas e evitamos apresentar novas ideias durante 

as entrevistas. Pesquisa qualitativa, por sua vez, geralmente inclui 
sessões de focus group — ou grupos focais. 

A característica central dessa metodologia é a capacidade de 
promover o diálogo entre um pequeno grupo de participantes. E sua 
principal fraqueza é que qualquer forma de pensar em grupo 
distorce a perspectiva individual. 

Vendedores 
Também é comum entre profissionais de marketing de empresas 
B2B perguntarem se podem criar suas personas baseando-se 
apenas nos relatos de seus vendedores. Bem… é preciso cautela. 
Vendedores não têm o hábito de pensar no comportamento do 
cliente. Afinal, eles testemunham apenas uma pequena parte da 
jornada, que é a negociação final. 

Sem contar que informações passadas por um vendedor sobre 
empresas com as quais não conseguiram fechar negócio costumam 
trazer uma visão simplista do processo. 

Enquetes 
Outras formas de obter dados também precisam ser vistas com 
ressalvas. Enquetes, por exemplo. Como elas não conseguem 
descobrir nada inesperado ou desconhecido por quem formula o 
questionário, suas descobertas tendem a ter um viés, o que pode ser 
perigoso. 
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Big data 
Afinal, dados podem gerar insights? De fato, o big data vem criando 
registros de marketing digital detalhados e individualizados. Os 
impactos disso no marketing são enormes. Além de categorizar 
interesses e prever possíveis compras futuras com base em uma 
correlação dos dados de outras pessoas, há um grande potencial 
para entendermos fatores que afetam as decisões de compra de 
baixa consideração — e que não conseguimos explicar apenas com 
nosso repertório humano. 

Ainda não se sabe ao certo se os insights de compra poderão ser 
desenvolvidos a partir de big data. Mas é seguro afirmar que essa 
fronteira está em expansão. Da mesma forma, as possibilidades são 
ainda mais inquietantes à medida que entramos em uma nova era 
de dados demográficos. 

Mídias sociais 
Elas contribuem para buyer personas de algumas formas. Por 
exemplo, equipes de marketing de empresas B2B podem gerar bons 
insights sobre o perfil do cliente por meio de comunidades online — 
como o LinkedIn, por exemplo. Isso elimina a necessidade de fazer 
perguntas óbvias às pessoas durante as entrevistas, dedicando mais 
tempo para ouvir suas histórias. 
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PARTE II: INSIGHTS DE COMPRA 
O tempo que se leva para construir buyer personas varia. Uma 
empresa terceirizada provavelmente concluirá o trabalho em seis a 
oito semanas. Quando o trabalho é feito por times internos, isso 
pode levar um pouco mais de tempo. 

Curiosamente, a resistência que você irá enfrentar tende a vir de 
seus stakeholders internos. Os clientes não são tão resistentes a 
falar. A maioria responderá positivamente ao seu pedido de 
entrevista. 

Quando você propuser criar buyer personas, é muito provável que 
um colega de trabalho lembre o que aconteceu na última vez em que 
alguém apareceu com uma ideia brilhante que iria resolver tudo. 
Não funcionou — e isso pesa contra você. 

E há uma barreira a mais. Em geral, empreendedores iniciaram suas 
empresas a partir de uma experiência pessoal que lhes revelou uma 
necessidade que não estava sendo atendida. Por um certo tempo, 
seu conhecimento íntimo desse problema alimentou sua pequena 
equipe inicial. 

Já os profissionais de marketing provavelmente são excluídos das 
interações com clientes. Tente, então, fazer uma simulação. Coloque 
o stakeholder na posição de cliente e você, na de entrevistador. 

Durante a simulação da entrevista, observe os vazios na história ou 

procure momentos em que o stakeholder começa a falar mais como 
vendedor do que como um cliente autêntico. 

Se tiver dificuldade para responder às suas perguntas de forma 
objetiva, ele perceberá que não conhece certos aspectos da mente 
do cliente. 

Sua proposta de criar personas talvez receba como resposta algo 
assim: "o que realmente precisamos é de novos leads". 

Primeiro, diminua quaisquer ideias sobre a magnitude do projeto, 
afirmando que o que você está propondo não é um estudo massivo, 
com muitas entrevistas. Em seguida, foque nos insights bem 
específicos do cliente que você busca. 

Como localizar os clientes? 
Como suas entrevistas tendem a se concentrar primeiro nos clientes 
recentemente conquistados, o time comercial provavelmente tem 
um banco de dados que inclui nomes, números de telefone e 
endereços de e-mail de muitas das pessoas que você deseja 
entrevistar. 

É recomendável que o líder de marketing faça o pedido de acesso a 
esses dados ao líder de vendas. 

Quando estiver com a lista em mãos, as entrevistas serão feitas, mas 
será preciso tomar alguns cuidados. Primeiro: esses bancos de 
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dados não costumam ser tão limpos e organizados quanto 
imaginamos. Será preciso investir alguma energia neles. 

Segundo: a sua necessidade de entrevistar clientes pode se cruzar 
com as atividades de outros colaboradores da sua empresa. Por 
exemplo, pode ser que esses clientes ainda tenham de ser 
contatados pelo departamento de vendas ou de sucesso do cliente 
para outras razões comerciais, por exemplo. Dialogue bastante com 
outras áreas para evitar esses acidentes. 

Caso você não conte com a opção do banco de dados comerciais, 
pode recorrer a agências especializadas em encontrar o perfil que 
você busca. São uma boa opção, mas geram um custo. Portanto, 
contratá-las dependerá também de você ter budget suficiente.  

Quais clientes entrevistar? 
Supondo que você vá fazer uma venda para outra empresa, você 
talvez queira influenciar cada um dos envolvidos na tomada de 
decisão. Nesse exemplo, a pessoa que coloca a mão na massa tende a 
ser mais influente ao fazer recomendações aos decisores. O decisor, 
por sua vez, será provavelmente quem controla o budget. 

Além das variáveis dos papéis de compra, há quatro tipos de clientes 
com quem você vai falar: 

• Os que escolheram você, que são fáceis de localizar e de 
entrevistar. 

• Os que consideraram você, mas compraram do concorrente. 
Eles também estão dispostos a falar, mas nem sempre são 
facilmente localizados. 

• Os que consideraram comprar um produto ou serviço como o 
seu, mas preferiram se manter como estavam — no status 
quo. Eles também são facilmente encontrados, mas porque 
investiram pouco tempo no processo de tomada de decisão, 
estão pouco propensos a aceitar falar. 

• Os que nunca o consideraram comprar de você e escolheram 
outra empresa — seja um concorrente direto ou um 
substituto. 

Podemos pensar numa quinta categoria, que são as pessoas que 
estão em processo de tomada de decisão. Não as contate. É 
importante que os vendedores continuem tendo o controle 
exclusivo dessas interações até que a negociação esteja concluída. 

Como entrevistar? 
"Vá direto à fonte. Ouça a história da boca dela". Este é o conselho de 
que qualquer editor experiente daria a um jornalista novato. 

Quando ouve uma resposta incompleta do entrevistado, um bom 
jornalista refaz a pergunta com uma abordagem ligeiramente 
diferente. É uma forma de persistir na tentativa de desvendar o que 
passa (ou passou) na cabeça dele. 
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Entrevistas para buyer personas funcionam da mesma forma. 

Como contatar? 
Enviar um e-mail pode parecer a melhor maneira de solicitar uma 
entrevista a um cliente, mas não é a forma mais recomendada. Um 
telefonema é mais eficaz, com uma mensagem transparente sobre o 
propósito da ligação. 

Dentro da sua empresa, a pessoa mais indicada para conduzir 
entrevistas é qualquer uma que tenha curiosidade e a capacidade de 
ouvir. Mas há uma exceção. Quem já teve uma conversa comercial 
com o cliente não é a pessoa mais indicada para conduzir uma 
entrevista com esse propósito. Afinal, queremos que os 
entrevistados se sintam completamente à vontade para contar sua 
experiência. E ela muitas vezes passa por críticas aos vendedores. 

Supondo que você vá conduzir a entrevista é importante que, antes 
de telefonar, anote nome, cargo e empresa do entrevistado. Convém, 
ainda, dar uma olhada em seu perfil no LinkedIn. 

Grave a entrevista porque isso permitirá que você se concentre no 
que o cliente está dizendo. Peça permissão para gravar e, acredite, 
mais de 95% deles vão autorizar. 

Comece a entrevista com a única pergunta roteirizada que você fará 
durante toda a conversa. A pergunta é mais ou menos esta: “me leve 
de volta ao dia em que você pela primeira vez considerou comprar o 

produto ou serviço tal”. Perceba que seu objetivo é fazer o seu 
entrevistado focar no momento em que a jornada começou. 

Não se espante se, em vez de o entrevistado responder a pergunta, 
ele começar a listar os benefícios da ferramenta. Pode ser agradável 
ouvir isso, mas não perca o foco. Ele ainda não terá contado a 
história que você busca ouvir. Assim sendo, deixe que ele conclua a 
resposta e, três minutos depois, você muda as palavras e refaz a 
pergunta — “me leve de volta ao dia...”. 

A primeira pergunta é a única roteirizada. Dali em diante, não há 
mais roteiros, mas uma conversa aberta. 

Durante o diálogo, alguns pontos da resposta do entrevistado 
chamarão a sua atenção. Nessas situações, convém você fazer as 
chamadas perguntas exploratórias. São tréplicas do tipo “quero 
voltar ao ponto em que você disse tal coisa”. Esse recurso servirá 
também para você retornar a um ponto da história caso o 
entrevistado tenha fugido da ordem cronológica. 

Você pode usar uma pergunta exploratória também para obter mais 
detalhes de uma explicação descritiva. Por exemplo, se ele tiver 
mencionado atributos como “tecnologia de ponta”, "flexível”, 
“escalável” etc., você poderá pedir a ele que fale mais daquela 
qualidade, seja ela positiva ou negativa, com perguntas do tipo 
“como você concluiu que é escalável? E que impacto isso tem no seu 
negócio?”. 
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Entrevistar é a arte de ouvir ativamente. Enquanto escuta o que o 
entrevistado diz, anote apenas algumas poucas palavras-chave 
sobre aquilo que tiver chamado a sua atenção. Um recurso comum é 
você pedir a ele que “fale mais sobre” a palavra-chave que você 
anotou. Isso também é uma pergunta exploratória. 

No fluxo da conversa, novas questões surgirão. Para isso acontecer 
naturalmente, não se prenda aos processos de decisão de compra 
que os vendedores costumam rotular — pesquisa, validação, 
negociação etc. E também estruture a entrevista seguindo os Cinco 
Anéis dos Insights de Compra, pois esta é apenas uma forma de você 
apresentar as descobertas aos seus colegas de empresa. 

Por fim, não cometa o erro de acreditar que você saiba 
antecipadamente a resposta para uma pergunta. Os entrevistados 
costumam surpreender. 

Influenciadores e decisores 
Uma tomada de decisão normalmente envolve muitas pessoas, mas 
o entrevistado pode dar a entender que ele fez todo o trabalho 
sozinho. No entanto, ele próprio acaba revelando a existência de um 
grupo quando menciona a palavra “nós". Convém nesses casos 
perguntar quem são os outros. Não é necessário que você saiba os 
nomes, mas seus cargos. Você poderá, então, buscar saber mais 
sobre essas outras pessoas e o impacto que cada uma teve na 
jornada de compra. 

Da mesma forma, o valor percebido dos seus diferenciais têm o 
potencial de gerar insights significativos, especialmente nos casos 
em que o cliente optou por não comprar de você. 

O conjunto de informações permite, inclusive, entender se as 
características do seu produto ou serviço justificam estabelecer um 
preço premium. Durante a entrevista, você pode perguntar algo 
como: "ouvi de alguns clientes que eles estão propensos a pagar 
mais pelo nosso produto porque oferecemos a funcionalidade tal. O 
que você me diz disso?". 

O inverso também pode acontecer. Há situações em que a falta de 
uma funcionalidade no seu produto ou serviço parece ser o fator 
decisivo. Inicialmente, você procura saber mais sobre essa 
funcionalidade. Depois, você procura compreender o impacto dessa 
desvantagem perguntando algo como: "quais seriam os efeitos nos 
seus resultados se você tivesse escolhido um produto que não tem a 
funcionalidade tal?". 
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Organizando os dados 
À medida que você vai entrevistando clientes, você começa a ouvir 
histórias muito parecidas entre si. Ainda assim, é uma boa prática 
fazer pelo menos entre oito e dez entrevistas. Dessa forma, você 
consegue utilizar as informações já colhidas para entender padrões 
de comportamento. 

Depois de concluir as entrevistas, faça a transcrição das entrevistas 
— o que pode ser terceirizado ou entregue a um freelancer. Isso 
permitirá a você assinalar as citações mais relevantes. Dê especial 
atenção àquelas que respondem a um dos Cinco Anéis dos Insights 
de Compra. Classifique essas citações da seguinte maneira: 

• Quando o entrevistado falar de pessoas ou eventos 
relacionados à tomada de decisão, marque como "IP" 
(Iniciativas Prioritárias). 

• Quando ele falar de melhorias ou benefícios que esperava 
obter, marque como "FC" (Fatores de Sucesso). 

• Quando falar de barreiras que o deixou atento a possíveis 
problemas futuros, marque como "BP" (Barreiras 
Percebidas). 

• Quando falar de como eliminou ou filtrou opções, marque 
como "CD" (Critérios de Decisão). 

• Por fim, quando falar das pessoas envolvidas na tomada de 
decisão e dos pontos avaliados por ele ou pelo grupo, marque 
como "JC" (Jornada de Compra). 

Organize a história baseada nos insights de compra. Crie uma 
planilha de Excel. Cada coluna da planilha será reservada para um 
tipo de informação específica: 

• Coluna A: citações. 
• Coluna B: autor da citação. 
• Coluna C: resumo das informações-chave da citação. 
• Coluna D: possíveis classificações ou segmentações da 

citação. 

Quando essa planilha estiver preenchida com os dados colhidos das 
entrevistas, você terá condições de preencher os Cinco Anéis dos 
Insights de Compra, o que dará a você uma visão clara da forma 
como o seu cliente tomar decisões. 

Quantas personas criar? 
Você precisa de menos personas do que você pensa. O fato é que a 
pergunta certa não diz respeito ao número de personas necessárias. 
A questão é saber quantas abordagens de marketing você precisa 
para atingir o público que deseja. 

Você pode acabar gerando um problema se tentar definir a 
quantidade de personas a partir de dados demográficos, 
psicográficos ou ambos. O melhor caminho é agrupá-los por 
insights, de modo que eles sejam reunidos pelo mindset em comum 
— e não pelo cargo que ocupam ou pela cidade em que moram. 
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Você pode fazer entrevistas adicionais se achar necessário. Você 
pode, inclusive, fazer entrevistas complementares seguidas de uma 
enquete. Três fatores determinam se você deve ou não fazer 
entrevistas adicionais: 

• Sua empresa foca em clientes diferenciados cujo perfil a nova 
fase de pesquisa complementar poderia identificar? 

• Sua empresa tem tempo e budget para fazer entrevistas 
adicionais? 

• Quantos insights extras as novas entrevistas podem revelar? 
Será que valem o esforço? 

Apresentação das personas 
Na hora de apresentar as buyer personas, profissionais de 
marketing gostam de ilustrar as apresentações em PowerPoint com 
infográficos, imagens, sites etc. 

Qualquer que seja o formato escolhido por você, sua apresentação 
deve trazer citações que você registrou no arquivo de Excel. Se 
necessário, faça pequenas edições e ajustes nos textos dessas frases 
para comunicar o que realmente interessa. 

O perfil da buyer persona ajuda você a comunicar internamente 
quem é ela (ou ele) e como se comporta. Muitos profissionais 
atribuem um nome à buyer persona e a ilustram com uma foto, mas 
isso é opcional. Seja como for, o ideal é que você identifique e 

comunique as três grandes prioridades da persona para os 
próximos 12 meses. Não perca de vista que o objetivo central é 
ajudar na tomada de decisões. Se o relatório não apresentar 
informações relevantes, você corre o risco de o seu trabalho ser 
percebido como irrelevante internamente. 
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PARTE III: ALINHAMENTO À ESTRATÉGIA 
A metodologia de criação de buyer personas foi desenvolvida para 
se obter um resultado preciso. No entanto, é preocupante o fato de 
que milhares de profissionais de marketing podem estar 
construindo personas ineficientes. Mesmo assim, eles as publicam 
em suas intranets. Resultado: as buyer personas acabam ficando 
perdidas naquele oceano de PowerPoints que ninguém consulta. 

Buyer personas existem para resolver um problema antigo: saber 
que mensagens enviar aos potenciais clientes. É comum equipes de 
marketing optarem por comunicar as funcionalidades do produto, 
as vantagens competitivas do serviço ou educar os clientes. 

No entanto, através da lente dos Cinco Anéis dos Insights de 
Compras, é possível entender a intersecção entre o que o público 
quer saber e o que você tem a dizer. É ali que mora a relevância. 

Reunião de apresentação das buyer personas 
Normalmente, participam das reuniões de apresentação do relatório 
de buyer personas as mesmas pessoas que participam de reuniões 
estratégicas. 

Elas normalmente são realizadas em duas sessões de 
aproximadamente três horas de duração cada. Na primeira reunião, 
a sua ênfase deve ser justamente na intersecção entre os interesses 
do público e os conhecimentos da empresa. Na segunda, você focará 

nos Cinco Anéis dos Insights de Compra e em itens relacionados ao 
conteúdo. Como resultado final, você deve esperar a conclusão 
sobre quais abordagens de marketing e de comunicação melhor se 
encaixam na sua buyer persona. 

Seguindo uma premissa de marketing, sua empresa precisa ser útil 
para as pessoas no momento em que elas estão pesquisando e 
fazendo perguntas sobre produtos ou serviços como aqueles que 
você vende. 

E é por isso que surge uma grande confusão por causa da maneira 
como o conceito de buyer personas é apresentado — e deturpado — 
por inúmeros blog posts e artigos. Eles gostam de apresentar a 
jornada do cliente com coisas como funil, labirinto e até uma longa 
lista de conteúdos que são consumidos sequencialmente. Quando 
entrevista clientes, você descobre que a realidade da jornada de 
compra é muito, mas muito diferente dessas descrições. 

Marketing e vendas 
Marketing não deveria responder para o time de vendas. O motivo é 
simples: uma vez que vendedores precisam bater suas metas 
mensais, o time de marketing acaba ficando muito mais focado em 
ações com resultado de curto prazo. Para que a relação entre as 
duas áreas seja melhor, o ponto de partida é o entendimento sobre 
quem exatamente o cliente é. Uma forma eficiente de fazer isso é 
comunicar os insights de compra aos vendedores em suas 
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ferramentas de vendas atuais — como playbooks. 

Foi isso que aconteceu numa empresa que fabrica, entre outros 
equipamentos médicos complexos, um dispositivo acoplado ao 
relógio usado para monitorar os pacientes. Isso significa que um 
defeito no dispositivo pode representar um erro literalmente fatal. 
Seu preço é elevado, e por isso uma venda pode chegar à casa dos 
milhões de dólares. 

A empresa em questão estava perdendo market share e suspeitou 
que a causa fosse o surgimento de uma dinâmica entre os 
influenciadores. Investiu então em entrevistas com seus clientes 
típicos: o chefe do departamento de enfermagem e os 
influenciadores — no caso, os profissionais de farmacologia. 

As entrevistas com enfermeiros foram reveladoras. Em todas as 
conversas, eles reclamaram do excesso de trabalho, salário baixo, 
estresse etc. Então, um concorrente menor conseguiu se destacar 
simplesmente por um tratamento humano mais próximo e 
acalorado com os enfermeiros. 

Os gestores da empresa, então, se deram conta de que a marca 
estava pecando no lado humano e implementaram ações de 
marketing nesse sentido. Por exemplo, escalaram biomédicos e os 
colocaram na função de conversar com os profissionais de hospitais, 
que normalmente também são biomédicos. O fato de “falarem a 
mesma língua” gerou empatia. Eles também foram treinados para 

observar reações dos clientes. 

Comece pequeno e com um olho no futuro 
Marketing é o playground de todas as pessoas na empresa. 
Diferentemente do que acontece em muitas outras áreas, a falta do 
aspecto técnico do marketing permite que qualquer pessoa se sinta 
apta a dar palpites. 

Isso reforça a importância das buyer personas, que faz com que 
profissionais de marketing sejam percebidos internamente como 
autoridades no comportamento do cliente. Em certa medida, isso é 
uma oportunidade para o time de marketing, uma vez que na 
maioria das empresas há um vazio quando se trata de insights de 
compra. 
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