


MAPA DE EMPATIA 



O que é? 

O mapa de Empatia é uma ferramenta visual, que te ajuda a descrever o perfil de uma 
Pessoa ou de um grupo de pessoas. O Mapa de Empatia permite que você estruture 

Uma verdadeira e completa descrição sobre sua persona e que seja fácil de 
compartilhar com outros membros de sua equipe. 

 
Normalmente é construído quando precisa documentar ou montar uma persona. Esse 

mapa pode e deve ser utilizado para otimizar suas campanhas de marketing, 
aprimorar suas campanhas de tráfego pago, ajustar produtos e\ou auxiliar em outras 

decisões sobre o seu negócio. 



Qual importância? 

Talvez você não saiba, mas, conhecer bem o seu cliente representa em média 80% do 
sucesso de um negócio, claro que, você irá conhecê-lo melhor ao passar do tempo, 

porém, você pode começar muito bem!  
 

Se você ainda não tem clientes, não tem problemas! Você pode criar um Mapa de 
Empatia baseada em uma audiência mínima viável: 

As pessoas da sua audiência irão indicar o que querem comprar, e o que estão 
precisando!  

Veja os 03 Passos para criar uma audiência mínima viável: 



03 Passos para criar uma audiência mínima viável 

01 

02 

03 

Identificar possíveis clientes 

Criar uma base de relacionamento com ambos. 

Pesquisa rápida sobre o determinado assunto. 



Porque criar um mapa de empatia? 

Depois de entender um pouco mais sua audiência, você pode ofertar um determinado 
produto seja como afiliado ou até mesmo criar um produto específico para aquela 

audiência, afinal, você já sabe o que eles precisam. 
 

O Dr. James Patell do Instituto de design de Stanford disse à CNN: 
 

“Um dos princípios fundadores da D.Scoll (Instituto de Design da Univ. de Stanford) é 
o design centrado no ser humano. EM vez de começar com as novas tecnologias, 
vamos começar por tentar estabelecer uma profunda empatia pessoal com nossos 

usuários para determinar as suas necessidades e desejos. “ 



Afinal, o que é EMPATIA ?  

EMPATIA é um dos processos mais importantes em uma venda, seja no mundo off-
line ou on-line, isso porquê a empatia é uma habilidade de entender melhor o seu 
cliente, geralmente nos colocamos na situação para que o cliente sinta-se mais ‘em 

casa’ conosco. 
 

Isso é compreender de verdade o seu cliente, só assim é possível sentir, pensar, ouvir, 
falar e fazer como ele. Na pele do cliente é muito mais fácil entender os objetivos e as 

necessidades para ajudá-lo. 
 

Empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa 
imaginando-se nas mesmas circunstâncias. 



Afinal, o que é EMPATIA ?  

Você pode ter o melhor conteúdo, o melhor curso, o melhor produto, mas, sem cliente 
não há negócio algum!  

 
Existem diversas formas de criar um modelo de negócio, porém, o mapa de empatia é 

uma das mais eficientes, por um simples motivo: 

INICIAMOS COM A PARTE MAIS IMPORTANTE: 
 

NOSSO CLIENTE 



Mapa de Empatia, o que é? 

O mapa de empatia é uma ferramenta visual, baseada em 06 campos principais! 

PENSANDO VENDO FAZENDO SENTINDO 

PRINCIPAIS DORES PRINCIPAIS NECESSIDADES 



Modelo de Mapa de Empatia 



Mapa de Empatia, o que é? 

E aí? Vamos agora aprender a criar um ? 



Modelo de Mapa de Empatia 

O primeiro passo é escolher um nome e idade para o perfil! Isso irá ajudar a dar uma 
noção demográfica do perfil e cria uma intimidade maior com o personagem. O que 

irá ajudar na criatividade durante os próximos passos! 

Nome: Victor Idade: 26 Anos 



Modelo de Mapa de Empatia 

O QUE VÊ ? 
- Responda as seguintes perguntas -  

Como é o mundo em que ele vive? 

O que as pessoas que a rodeiam 
fazem? 

Como são os amigos deles? 

O que está no cotidiano dele? 

Milhares de negócios aparecendo na internet. 

Amigos empreendendo e tendo sucesso. 

A internet se tornando indispensável no mundo. 



Modelo de Mapa de Empatia 

O QUE OUVE ? 
- Responda as seguintes perguntas -  

Que pessoas e ideias o influenciam? 

O que as pessoas importantes da sua 
vida dizem? 

Que atitude tem as marcas 
preferidas? 

Quem são seus ídolos? 

Parentes dizem para não empreender pois é arriscado 

Ouve histórias de sucesso. 

É influenciado para seguir um cargo público. 

Acompanha GV, Érico Rocha | Leu Pai rico Pai Pobre 

Amigos dizem que irão empreender. 



Modelo de Mapa de Empatia 

O QUE PENSA E SENTE ? 
- Responda as seguintes perguntas -  

Como se sente em relação a vida? 

O que o preocupa ? 

Quais os seus sonhos? 

Medo de fracassar, e perder o respeito. 

Preocupação com o desemprego e família 

Sonha com sua empresa, deseja estudar sobre 
Negócios digitais para conquistar liberdade. 



Modelo de Mapa de Empatia 

O QUE FALA E FAZ? 
- Responda as seguintes perguntas -  

O que costuma dizer? 

Como costuma agir? 

Quais seus Hobbies? 

Quero montar meu negócio online. 

Não quero ganhar dinheiro para os outros. 

Busca sempre pessoas para falar de negócios. 

Do que gosta de falar? Não tem tempo para ter hobbies. 



Modelo de Mapa de Empatia 

QUAIS SUAS PRINCIPAIS DORES? 
- Responda as seguintes perguntas -  

Do que tem medo? 

O que causa frustração? 

O que o atrapalha? 

Incerteza se irá dar certo em seu negócio. 

Não tem capital para iniciar 

Não sabe os primeiros passos para iniciar. 

O que gostaria de mudar na vida? 
Ter tempo para sua vida. 



Modelo de Mapa de Empatia 

QUAIS SUAS NECESSIDADES? 
- Responda as seguintes perguntas -  

Que tipo de coisa ele precisa para se 
sentir melhor? 

O que é sucesso? Onde quer chegar? 

O que tem feito para ser feliz? 

Precisa começar hoje! Antes feito que perfeito! 

Chegar no ponto da liberdade de vida. 

Gerar network e conhecimento. 

O que acabaria com suas dores? 
Empreender. 



Modelo de Mapa de Empatia 

Chegou a hora de montar o seu!  
 

Faça seu download abaixo do vídeo, e não esqueça de deixar o seu comentário   


