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Resumo 

Este artigo objetiva apresentar o processo de construção acerca do perfil de persona como uma 

estratégia de negócio, assim estabelecendo uma conexão ao empreendedorismo social. 

Ademais, o presente estudo busca conceituar os termos: empreendedorismo, 

empreendedorismo social e estratégias de negócios, de forma a complementar 

significativamente o escopo textual. O direcionamento teórico orienta-se a partir dos 

fundamentos de autores como Bill Aulet (2018), César Froes e Francisco de Melo Neto (2002). 

Com os resultados dessa pesquisa pode-se identificar a relevância da elaboração e utilização da 

persona como artifício para realmente entender o usuário final, concomitando no sucesso do 

empreendimento social. 

 

Palavras-chave: persona; empreendedorismo social; estratégia de negócio; usuário final; 

impacto social.  

 

Abstract 

This article aims to present the process of construction about a persona profile as a business 

strategy, thus establishing a connection to social entrepreneurship. In addition, the present study 

seeks to conceptualize the terms: entrepreneurship, social entrepreneurship and business 

strategies, in order to significantly supplement the textual scope. The theoretical orientation is 

guided by the foundations of authors such as Bill Aulet (2018), César Froes and Francisco de 

Melo Neto (2002). With the results of this research one can identify the relevance of the 

elaboration and utilization of the persona as an artifice to really understand the final user, 

concomitant in the success of the social enterprise.  
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INTRODUÇÃO 

Visando a garantia de alcance dos objetivos e melhora do posicionamento em relação a 

organização, os empreendimentos de sucesso costumam utilizar-se, em bons e maus momentos, 

de uma importante e eficaz ferramenta de adequação: as chamadas estratégias de negócios. 

Comumente comparadas com estratégias militares, que possuem como principal objetivo 

vencer o inimigo, as estratégias de negócio têm a função de colaborar com o impulsionamento 

das empresas e afins, no âmbito da concorrência, tencionando ao lucro e aos resultados 

positivos. 

A estratégia é a aplicação de forças em larga escala contra um inimigo. Este antigo 

conceito militar pode ser transposto ao meio empresarial na seguinte forma: estratégia 

é a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito nacional ou internacional 

visando a atingir objetivos a longo prazo. (LODI, 1969, p. 7). 

Segundo o site da Escola Edti¹, o planejamento estratégico é fundamental e deve ser a 

base de qualquer negócio, e um dos pontos marcantes que perpassam pela construção de um 

bom planejamento é a análise de mercado, onde um perfil dos possíveis clientes são traçados. 

Por meio desse processo obtém-se dados sobre o segmento e o contexto o qual a organização 

vai atuar, o posicionamento da concorrência, a relação do seu produto com os fornecedores e o 

potencial do público-alvo. Esse último, é o grupo de pessoas que se escolhe como clientes 

principais, ou seja, são aquelas pessoas para quem dedica-se a prática e as ações do 

empreendimento (BRITO, 2012). 

Todavia, de acordo com Agnes Rabelo, analista de marketing no Rock Content1, com a 

crescente necessidade da preocupação com o consumidor e com o seu devido tratamento de 

centralização nas atividades do empreendimento, pessoas como Alan Cooper, considerado o 

pai das personas, estendeu o conceito de público-alvo e criou uma forma de segmentar, otimizar 

e definir quem é esse público, o que ele faz e do que ele gosta, em razão de que orientar toda a 

estratégia de negócios para atender um público-alvo, correntemente amplo e variado, pode 

causar impactos negativos. 

Para definir melhor persona, Bill Aulet (2018), autor o qual também faz parte da base 

teórica do presente artigo e que será abordado ao longo da produção, relaciona diretamente o 

termo com o marketing2 e revela que a persona é um construto arquetípico, uma representação 

                                            
1 Disponível em:<https://rockcontent.com/blog/personas/>. Acesso em: 7 de maio de 2019. 
2 Marketing é uma palavra inglesa, que traduzida para o português significa ação no mercado ou mercado em 

movimento. Segundo Casas (2007), marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades referentes 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

aprimorada do cliente ideal, isto é, um usuário final de um cliente em potencial que exemplifica 

e descreve melhor o perfil de alguém que faz parte do, mais amplo, público-alvo. 

Pautando-se nessa temática, o empreendedorismo social surge com o propósito e 

objetivo de desenvolver práticas que propiciem melhorias para a sociedade. Segundo Froes e 

Melo Neto (2002), o empreendedorismo é um processo dinâmico pelo qual indivíduos 

identificam ideias e oportunidades econômicas e as desenvolvem, transformando-as em 

empreendimentos e, portanto, reunindo capital, trabalho e outros recursos para a produção de 

bens e serviços. No empreendedorismo social, diferentemente do empreendedorismo 

tradicional que tem como força maior a captação de lucro, o foco e a atuação direcionam-se à 

sociedade, envolvendo em seu plano de ação o governo, setor privado e a comunidade que são 

esferas que detém um papel fundamental de transformação e poder de impacto, em outras 

palavras, trata-se de uma nova busca na qual o negócio deixa de almejar o objetivo clássico dos 

negócios tradicionais (M. NETO; FROES, 2002). 

Outrossim, retomando a estratégia de construção da persona - que muda de acordo com 

as intenções do empreendimento - é fundamental, além de compreender a sua importância e seu 

papel como tática de negócio, perceber como configura-se a elaboração desse perfil de cliente 

ferramenta indispensável para todo e qualquer método de sucesso, inclusive no 

empreendedorismo social. Consoante o site do Sebrae3, o empreendedor social busca implantar 

nas comunidades medidas sustentáveis para que seja possível conciliar os avanços tecnológicos 

e outros progressos com o meio ambiente e boas condições de vida para todos. Essas soluções 

são desenvolvidas considerando a viabilidade econômica da intervenção com base em 

estratégias e modelos de negócios, envolvendo a criação de um perfil de persona. 

 

OBJETIVOS 

Após apresentar ao leitor esta breve conceituação dos temas centrais, sendo estes 

persona e empreendedorismo social, o presente artigo visa esclarecer os processos e etapas 

presentes na criação de uma persona, relacionando seu uso como importante e imperiosa 

ferramenta ao empreendedorismo social. 

                                            
às relações de troca, orientadas para a satisfação das necessidades e desejos dos usuários, visando alcançar 

determinados objetivos dos indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que estas relações 

causam no bem-estar da sociedade. 
3 Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/sebraeaz/negocios-de-impacto-

social,8e1578e27c28c510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 30 de abr. de 2019. 
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Em um aspecto geral, o intuito desta pesquisa é explicitar a relevância e necessidade do 

uso desta estratégia de negócio com ênfase nos empreendimentos que impactam a sociedade e 

como pode-se construir esse perfil de cliente final, que possui a finalidade de potencializar o 

negócio social para que ele fomente a transformação da realidade de populações menos 

favorecidas, contribuindo, com sucesso, no desenvolvimento da economia nacional. 

 

METODOLOGIA 

A partir do tema já exposto na introdução do presente artigo, realizou-se uma pesquisa 

exploratória seguindo o procedimento de análise documental (GIL, 2008). Posteriormente, 

seguiu-se para a linha de pesquisa bibliográfica (GIL, 2008). Sendo a obra de Aulet (2018) o 

pilar da investigação e os demais autores contribuintes na construção do escopo científico. 

 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO: COMO CONSTRUIR UM PERFIL DE 

PERSONA SEGUNDO AULET 

Base de qualquer negócio, as estratégias e modelos de negócios devem ser realizadas 

antes de partir para a execução propriamente dita. Isso porque, de acordo com Rabelo (2018), 

sem metas claras e a definição de todos os passos para alcançá-las, o empreendimento pode 

sofrer com erros e desperdícios de tempo e dinheiro. Destarte, levando em consideração o 

cenário do Brasil nos anos de implantação da indústria brasileira e da integração de seu sistema 

ao sistema internacional, a estratégia de negócio foi ganhando cada vez mais importância. O 

mundo foi ficando pequeno; o sistema nacional cada vez menos isolado do sistema 

internacional; a competição foi aumentando e a prevenção contra crises foi levando empresas e 

afins à elaboração de estratégias defensivas e ofensivas (LODI, 1969), onde a construção de 

uma persona torna-se um valoroso ponto de contato quando reflete-se sobre as decisões que 

estão por vir e, se configurada com eficiência, também criará uma visão consistente no negócio.  

 No dicionário online Dicio4, a palavra persona, do latim persona, possui significados 

como: personalidade que o sujeito apresenta aos demais como sendo real, no entanto pode ser 

uma versão muito contrária à verdadeira - termo relacionado à psicologia; personagem literário 

em que o autor se faz presente ou se incorpora; figura ou imagem que um indivíduo assume e 

apresenta aos demais; representação simplificada dos clientes ideais de uma empresa - termo 

referente ao marketing. Para Aulet (2018), diretor-geral do Martin Trust Center for Mit 

                                            
4 Disponível em: <https://www.dicio.com.br/persona/>. Acesso em: 7 maio de 2019. 
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Entrepeneurship5, a persona é uma espécie de cliente ideal, um usuário final construído 

arquetipicamente como uma representação aprimorada de um potencial consumidor, reforçando 

a conveniência de que a persona deve ser uma pessoa real, não uma composição. 

Em “Empreendedorismo disciplinado: 24 etapas para uma startup de sucesso”, Aulet 

(2018) reserva um desses estágios à elaboração e tracejamento do perfil da persona ou cliente 

arquetípico, onde o autor descreve, entre outros aspectos, a criação deste componente das 

estratégias de negócios. Primariamente, durante a análise de mercado, é preciso aprender sobre 

o cliente-alvo, levando em consideração que o sucesso da iniciativa possui como base o 

consumidor que está atendendo, em vez de apenas comercializar o produto sem entendimento 

do público-alvo do negócio. Dessarte, cada cliente realmente consiste em um usuário final, um 

indivíduo que usará o produto ou o serviço do empreendimento. Secundariamente, de modo 

consequente a esta etapa está o afunilamento da estratégia pela escolha de um usuário final a 

partir de um potencial cliente para ser a persona.  

Nenhum usuário final representa 100% das características de cada um em seu Perfil 

do Usuário Final. Mas quando você trabalhar para definir a Persona, conseguirá 

descobrir alguém que coincide muito bem com o perfil. Então, focará o 

desenvolvimento do produto em torno desse indivíduo, em vez do Perfil de Usuário 

Final mais geral. (AULET, 2018, p. 71).    

O processo de criação de uma persona é elementar e configura-se a partir de uma ficha 

informativa, onde algumas áreas-chaves, fatos aditivos de relevância e detalhes mais 

específicos sobre o usuário final são descritos. De acordo com Aulet (2018), as informações 

colhidas no decorrer inicial da análise de mercado sobre o público-alvo (amplo) serão úteis e 

aplicáveis na ficha informativa sobre a persona. O autor continua e expõe que o perfil da persona 

inclui dados sobre a vida da pessoa em questão - nascimento, idade, família, criação, educação, 

entre outros - tal como a respeito do trabalho dela - qual empresa, quantos anos empregado, 

salário, desempenho e outras. Todas essas informações devem ser específicas, ou seja, não basta 

apenas saber se o indivíduo tem um salário alto ou em que região do país ele mora, mas qual o 

valor aproximado ou exato de sua remuneração e qual sua cidade específica de moradia. 

                                            
5 É um dos maiores centros de pesquisa e ensino da escola de negócios e administração do Massachusetts Institute 

of Technology. Foi fundada no início dos anos 90 e incumbida da missão de desenvolver atividades e interesses 

empresariais do MIT em educação e pesquisa, alianças e comunidade. 
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Ademais, na ficha informativa da persona é imperioso usar o nome real do usuário final 

e, de preferência, incluir um desenho ou fotografia do consumidor descrito. O mais importante: 

você deve listar os Critérios de Compras da Persona na Ordem de Prioridade (AULET, 2018), 

pois essas prioridades irão dizer quais decisões de compra a persona toma. Outrossim, a maior 

prioridade envolve a preocupação que tira o sono da persona, o que a deixa com mais medo ou 

entusiasmada, é o que fará com que seja demitida ou promovida. Portanto é fundamental 

entender como seu cliente prioriza seus desejos e necessidades.  

Segundo Aulet (2018), após estabelecer essas informações substanciais acerca do 

usuário final para a construção do perfil de uma persona, é preciso realizar mais uma entrevista 

com o indivíduo no intuito de preencher lacunas sobre dados que se fazem relevantes para o 

sucesso do empreendimento, observando também informações não verbalizadas pelo 

entrevistado, como o seu estilo de roupa e trejeitos. 

 

Tabela 1 - Persona Pedro Silva 

Gerente de Recursos, Centro de Dados NE da IBM, em Littleton, MA 

Ambiente 
• Agora tem mais de 20 mil servidores Blade, crescendo 15% por 

trimestre nos últimos dois anos e em um futuro próximo. 

Informações Pessoais • É da segunda geração na América (os pais são da Irlanda). 

• Nasceu em Medford, Massachusetts. 

• Escola Medford até Faculdade Comunitária de Middlesex. 

• Mudou-se para Winchester 

• Família com duas crianças (12, 15). 

• Fez 40 anos este ano. 

 

 

 

 

 

Contexto da Carreira • Metade da carreira, 18 anos, na IBM e não pretende sair 

• É técnico, no sentido de ser especialista técnico, não no sentido 

do desenvolvimento da Engenharia. 

• É focado na manutenção e sua formação profissional é relevante. 

• Ele está no trabalho atual há cinco anos e teve três gerentes 

diferentes, mas espera continuar no trabalho nos próximos cinco 

anos, pelo menos. 

• O caminho de promoção é gerenciar mais instalações. 

• Ganha $65 mil por ano e tem potencial para um bônus de 5% no 

final do ano, com base no desempenho geral da unidade e em sua 

contribuição, como determinado por seu chefe, o gerente do 

centro de processamento de dados. 

• Qualificado para um aumento de salário a cada ano, com base em 

sua avaliação (pode ser entre 0 e 12%). 

• Tem sido classificado com 1 ou 2 (em uma escala de 1 a 5, na qual 

1 é o melhor) em sua revisão de desempenho anual, com 

confiabilidade e apoio do crescimento da unidade comercial como 

duas métricas-chave com as quais é classificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de Informação • Ele prefere pessoas a sites quando procura informações e 

respostas para as perguntas. 

• Pertence à AFCOM (Associação para Profissionais do 

Gerenciamento do Centro de Processamento de Dados) e 

consegue muitas Informações com ela, gosta especialmente de ir 
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à conferência Data Center World no início de outubro de cada ano, 

em Lãs Vegas. 

• A segunda maior influência é o Uptime Institute. 

• Começou a procurar a Green Grid, mas não ficou impressionado. 

• Também está enviando e-mails sobre um blog (Hamilton and 

Manos) que outros gerentes de recursos influentes estão 

começando a ler recentemente foi marcado em favoritos. 

Critérios de Compra na Ordem 

Priorizada 

1. Confiabilidade (maior prioridade) 

2. Crescimento (alta prioridade) 

3. Custos (prioridade média) 

4. “Verde” (baixa prioridade – crédito exta 

 

 

Outros Itens Digno de Nota • Dirige uma picape Ford F-150 e sempre compra carros norte-

americanos 

 • Usa um bipe que está sempre ligado 

 • Ouve música country 

 • Costuma ser bombeiro voluntário e tem orgulho disso. Ele toma 

decisões equilibradas quando há uma crise, usando seu 

treinamento para agir rápido e apagar incêndios 

  

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E A RELEVÂNCIA DA PERSONA PARA SEU 

SUCESSO 

O empreendedorismo social surgiu com a missão explícita e deliberada de transformar 

positivamente uma realidade social ou ambiental (MELO,2018). Para tanto, o negócio deve ser 

sustentável do ponto de vista financeiro. Pelo pioneirismo e coragem, um grande exemplo de 

empreendedor social é Muhammad Yunus. O site do Yunus Negócios Sociais6 afirma que 

Muhammad fundou um banco com a finalidade de realizar microcréditos à pessoas que não 

teriam acesso a capital em bancos comerciais tradicionais. O banco cresceu e auxiliou 

primordialmente um grande número de indivíduos a sair da pobreza.   

Deste modo, os empreendedores sociais são inovadores cujo protagonismo na área social 

produz desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e mudança de paradigma e de atuação 

em prol do benefício de comunidades menos privilegiadas (ROUERE; PÁDUA, 2001). Assim, 

cria-se novos procedimentos e serviços; novas parcerias e formas de auto sustentabilidade; 

transformação das comunidades graças às associações estratégicas; utilização de pesquisas 

sobre o mercado para resolver problemas sociais; identificação de oportunidades para financiar 

uma missão social.7 

                                            
6 Disponível em: <https://www.yunusnegociossociais.com/o-que-so-negcios-sociais>. Acesso em: 30 de abr. de 

2019. 
7 Informação fornecida pelo site do Found Schwab, uma plataforma global líder que acelera modelos excepcionais 

de inovação social, escalando soluções para apoiar milhões de pessoas vulneráveis e de baixa renda. 

Fonte: Aulet (2018, pp. 74-75) 
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Os produtos e serviços devem ser de qualidade e ofertados a um preço acessível, além 

disso a produção deve ser realizada preferencialmente por pessoas em estado de vulnerabilidade 

socioeconômica, haja vista que outra proposta para esse modelo de negócio é a inclusão de 

grupos com baixa renda na cadeia produtiva de valor (SEBRAE, 2018), de modo a estes 

conseguirem gerar seu faturamento independente de terceiros. 

Por este motivo é possível inferir que o perfil de persona, como estratégia do modelo de 

negócio, faz-se indispensável em um empreendimento social pautando-se no fato de que esse 

tipo de iniciativa não lida somente com o capital, mas com expectativas, sonhos e rendimentos 

de pessoas. Assim sendo, de acordo com Ella Peinovich e Gwen Floyd, fundadores do primeiro 

mercado móvel da África, o ShopSoko.com, “os empreendedores sociais devem desenvolver 

modelos de negócios que equilibrem o impacto social com a sustentabilidade do 

empreendimento”8. Os fundadores continuam e afirmam que o processo de 24 etapas descrito 

por Aulet é um norteador muito útil para qualquer tipo de negócio voltado à plena realização 

de seus objetivos.   

O valor da persona é mais do que apenas um exercício, é um ponto de contato quando 

se pensa sobre as decisões que estão por vir. Jim Thalhuber (1999 apud Schmitt Junior et al, 

2011)9 declara que os empreendedores de organizações sociais devem, gradativamente, 

adaptarem-se às estratégias que provocam a transformação de sua cultura organizacional. 

Durante o desenvolvimento da ficha informativa da persona referente ao empreendimento 

social é possível descobrir a existência de erros e falhas, ou até mesmo que ela não representa 

adequadamente o usuário final e, consoante Aulet (2018), será preciso rever o processo, todavia 

isso é uma atividade produtiva e altamente recomendada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a ideia apresentada no presente artigo, abordou-se o escopo geral explorando 

os conceitos de empreendedorismo, empreendedorismo social e estratégias de negócios com 

suas características, funções e percepções alinhadas à proposta descrita por Aulet (2018) sobre 

a construção do perfil de persona. 

                                            
8 Informações fornecidas por Ella Peinovich e Gwen Floyd, obtidas através da obra de Aulet (2018) em um anexo 

não paginado presente na primeira edição. 
9 TALHUBER, Jim, The Definition of a Social Entrepreneur, The National Center for Social Entrepreneurs, 

1999. apud SCHMITT JUNIOR et al. 
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Portanto, conclui-se que a ideia estratégica em torno do construto arquetípico que 

representa o usuário final possui até mesmo um caráter empírico na sua produção, necessária 

para o sucesso do negócio, como afirma o autor supracitado. Aulet (2018) afirma que se deve 

realmente entender o cliente e o que o afeta, não apenas em um nível racional, mas nos níveis 

emocional e social também. Ou seja, quanto mais você entende necessidades, comportamentos 

e motivações de sua persona, mais bem-sucedido será seu empreendimento social. 
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