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EMPATIA

Empatia

• A distância tudo parece mais simples



Empatia

• Mas quando nos aproximamos e conhecemos mais 
descobrimos como podem ser diferentes...

Empatia

• É assim também com os seus CLIENTES

Empatia

Mas, para conhecer seu cliente, não é preciso ir 
tão longe. 

O importante é se colocar no lugar dele e 
entender quais motivos o fazem contratar o entender quais motivos o fazem contratar o 
produto ou serviço que você quer oferecer. 

Quais aspectos dessa oferta o agradam, o que o 
leva a escolher entre uma empresa ou outra?



Empatia Empatia

Empatia Empatia

• Suas pesquisas sobre cliente, concorrência e 
setor econômico permitem entender melhor o 
seu cliente!

• E suas entrevistas colocam você em contato • E suas entrevistas colocam você em contato 
direto com seu cliente!

• Se quer saber, pergunte, não ‘ache’ ...





Outro mapa de empatia

(Slides construídos baseados em materias e sites 
da Internet)

Mapa de Empatia

• O que VÊ?

– Como é o mundo em que ele vive?

– O que as pessoas que o rodeiam fazem?

– Como são os amigos dele?– Como são os amigos dele?

– O que está em alta no cotidiano dele?

– Como percebe as opções? O que aparece na 
midia? Como vê vizinhos, amigos e familiares? O 
que as outras pessoas estão fazendo?

Mapa de Empatia

• O que OUVE?

– Que pessoas e ideais o influenciam?

– Como o ambiente influencia?

– Quem realmente influencia?– Quem realmente influencia?

– O que as pessoas importantes de sua vida dizem?

– Que atitude tem as marcas preferidas?

– Quem são seus ídolos?

– Como percebe as opções? O que a midia diz?



Mapa de Empatia

• O que PENSA e SENTE?

– Quais são algumas ideias importantes que ele 
pensa e não diz?

– Como ele se sente em relação à vida?– Como ele se sente em relação à vida?

– Com o que anda preocupado ultimamente? Por 
quê?

– Quais são alguns sonhos?

– O que realmente quer? O que não quer?

Mapa de Empatia

• O que FALA e FAZ ?

– O que é comum de ele dizer?

– Como ele costuma agir?

– Quais são os hobbies?– Quais são os hobbies?

– Do que gosta de falar?

– Qual história ele conta?

– O que quer mostrar aos outros?

– Como se mostra para os outros?

Mapa de Empatia

• Quais as dores?

– Do que tem medo?

– O que o frustra?

– O que tem atrapalhado ele?– O que tem atrapalhado ele?

– O que ele gostaria de mudar em sua vida?

– O que pode dar errado?

– O que seria ruim se acontecesse?

– Quais os obstáculos?

Mapa de Empatia

• Quais as NECESSIDADES / GANHOS / 
OBJETIVOS ?
– Que tipo de coisa ele precisa para se sentir 

melhor?

O que é sucesso? Onde ele quer chegar?– O que é sucesso? Onde ele quer chegar?

– O que tem feito para ser feliz?

– O que acabaria com suas dores?

– Onde quer chegar?

– O que realmente deseja?

– Como mede seu sucesso?



Desempregado

Estudante



Persona Persona

• O cliente é uma pessoa e o consumidor 
potencial também. Contudo, muitas vezes 
empresas tratam consumidores potenciais e 
clientes como números, como alvos, como 
qualquer coisa, menos pessoas. qualquer coisa, menos pessoas. 

• A criação de personas ajuda no processo de 
compreender e se relacionar melhor com 
essas pessoas que já compram ou podem vir a 
comprar da empresa.

Persona

• O que são Personas?

• São arquétipos, personagens fictícios que 
representam em algum grau os consumidores 
potenciais e clientes da empresa. São potenciais e clientes da empresa. São 
baseados em dados reais sobre os 

consumidores, incluindo aspectos como 
motivações, objeções, histórias de vida e 
interesses.

Persona

• Imagine que você trabalha para uma rede de 
academias de ginástica e você irá criar um 
conteúdo sobre quando e como comer antes 
da sessão de treino. da sessão de treino. 

• Uma coisa é você criar o conteúdo para os 
clientes e consumidores potenciais da 
academia, de maneira geral e indiscriminada.



Persona

• Outra coisa é você criar um e-book para a 
Luciana, solteira, que quer ficar em forma, 
trabalha o dia inteiro em um escritório de 
advocacia, segue direto do trabalho para a advocacia, segue direto do trabalho para a 
academia e tem pouco tempo para malhar, 
pois faz uma pós-graduação às sextas e 
sábados, e precisa da noite para 
estudar.Wow!

Persona

• Público-alvo: Homens e mulheres, de 24 a 30 
anos, solteiros, graduados em arquitetura, com 
renda média mensal de R$ 3.500. Pretendem 
aumentar sua capacitação profissional e gostam 
de viagens.

• Persona: Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto • Persona: Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto 
recém-formado e autônomo. Pensa em se 
desenvolver profissionalmente através de um 
mestrado fora do país, pois adora viajar, é solteiro 
e sempre quis fazer um intercâmbio. Está 
buscando uma agência que o ajude a encontrar 
universidades na Europa que aceitem alunos 
estrangeiros.

Persona

• Podem ser criadas várias personas, se 
você achar que ficou muito específico ou 
se tiver mais de um segmento de 
clientes...clientes...

• Mas não exagere, pode ficar difícil de 
lidar com muitas!

Persona
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