
Fase 3, reuni

PESQUISA DE
VALIDAÇÃO



Agora é a hora de
entender qual o seu
público alvo e como
funciona a cadeia de
serviços em volta de
quem sente a dor.



O que é uma persona e como
fazer uma?

Passo a passo

Ecossistema - Os elementos de
negócio envolvidos a partir do
cliente.

Hipótese de ecossistema e de
jornada

Escopo - Criando limites para
pesquisa

Pesquisa - Como fazer

Identificando padrões



Persona,
como
encontrar o
cliente
ideal?



É uma definição de um cliente real e ideal da sua
solução, de forma mais humanizada. Na construção
de uma persona deve ser abordado detalhes do seus
hábitos ou comportamento.
- Quais são as suas necessidades
- Quais são as expectativas 
- Quais dores ele quer resolver
- O que ele acha da sua solução e a dos concorrentes
- Como ele procura informações antes de comprar
- Onde ele esta? 

e muito mais. Mas é importante ser simples.

O QUE É UMA
PERSONA?



Quando iniciamos um novo
empreendimento,
independente da área ou do
grau de conhecimento que o
empreendedor tenha, a
verdade é que não tem como
adivinhar o que o seu cliente
quer.

O problema identificado pode
não ser o mesmo para todo
mundo, não sabe-se quais as
expectativas o cliente tem com
o serviço ou produto, nem
como o mesmo se comporta. 

PORQUE FAZER?

Se o empreendedor seguir o
caminho sem descobrir qual a
real dor cliente em potencial
esta correndo um risco alto, o
que pode causa um
desperdício de tempo e
dinheiro.

Fazer uma persona não vai
garantir o sucesso do negócio,
existem muito mais variáveis,
mas aumenta muito as
chances de acertar mais rápido.



Raul tem 25 anos, é formado em sistemas de
informação. Solteiro. Empreendedor e tem uma
rotina intensa de trabalho, gosta de jogos eletrônicos
e sair nos fins de semana. Não consegue conciliar
muito bem esportes e uma alimentação saudável
em meio a rotina, deixando a saúde um pouco de
lado. Ele quer equilibrar melhor sua vida pessoal
com a profissional, dando mais atenção a saúde
física e mental, por isso se mantem afastado das
redes sociais convencionais e se informa em sites de
noticia e por grupos de telegram e whatsApp,
também frequenta bastante eventos de
empreendedorismo.

EXEMPLO



PRONTO PARA
CRIAR A
PERSONA DO SEU
NEGÓCIO?

Escreve aqui



Uma ideia de um novo negócio sem inicia a partir
da análise de um cliente, segmento de clientes ou
de suas necessidades. Porém conhecer apenas o
cliente não é suficiente. Precisamos entender
todos os atores envolvidos no ecossistema.

ECOSSISTEMA



Quando focamos o desenvolvimento das atividades
do negócio apenas na visão do cliente, executamos
todas as atividades de pesquisa e validação com
pouco conhecimento sobre o todo, perdendo boa
parte dos relacionamentos e influencias exercidas por
outros atores
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O problema de estar aprofundando em atividades
com pouca visão ecossistêmica é entender o que e
quem pode influenciar o cliente na tomada de
decisão, causando em um problema futuro no seu
negócio, por exemplo descobrindo um concorrente
fornecendo o mesmo produto, utilizando outro ator
para influenciar seu cliente.
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Agora que já sabemos quem é
nosso cliente potencial e em
que ecossistema ele esta
envolvido, precisamos estudar
seus comportamento.

O objetivo é entender se dentro
do perfil que o empreendedor
montou, existem
comportamentos extremos. 

Identificando-os o
empreendedor pode ter uma
visão 360 do seu negócio,
estudando o comportamento
dos extremos, entende-se
melhor quem e como
queremos atingir.

ENCONTRANDO OS
USUÁRIOS EXTREMOS



Extremo 1 - Pessoas que
assistem seriados diariamente,
diversos episódios seguidos e
que aguardam novidades
ansiosamente. 

Extremo 2 - Pessoas que
assistem seriados
esporadicamente, com baixa
frequência e regularidade. 

Cada extremo tem uma
necessidade, uma jornada de
utilização, uma vez entendidas,
é possível realizar melhor suas
atividades de pesquisa e
validação.  

EXEMPLO NETFLIX



Hipóteses
-Ecossistema
- Jornada



Todos os elementos de negócio que mapeamos na
nossa matriz CSD, incluindo a relação entre os atores ,
entrarão no ecossistema

ECOSSISTEMA

Todos os elementos e percepções do usuário/cliente
encontrada na sua jornada.

JORNADA



Delimitando
escopo de
validação



Agora, que o empreendedor já entende melhor quem é o seu cliente e as hipóteses que
pretende validar, é essencial afunilar todas, aplicando um filtro que priorize as mais
essenciais para serem validadas, as hipóteses que irão nos direcionar e nos ajudar a

compreender se o negócio é válido ou não.  

O processo de desenvolvimento de um negócio, envolve sim, a validação de todas as
hipóteses, porém, não temos como fazer isso de uma forma clara e que podemos adquirir

dados uteis para a continuação do processo. 

A priorização das hipóteses pode variar bastante entre negócios, mas para começar é bom
selecionar de 1 a 4 hipóteses dependendo do grau de complexidade.



PESQUISA
EXPLORATÓRIA

Inicialmente, como o empreendedor ainda não
entende as principais questões sobre os
clientes, é melhor realizar uma pesquisa
exploratória. Nela iremos fazer perguntas
abertas, permitindo respostas livres sobre a dor
ao consumir algum serviço ou produto, ou ao
tentar resolver algum problema. Geralmente
uma pesquisa como esta é realizada via forms,
mas nada é mais efetivo que o contato direto
via telefone ou presencialmente, isso nos
permite fazer anotações extras sobre o
comportamento do cliente.

Pontos importantes:
- Perguntas abertas
- Ter um objetivo com a pesquisa
- Determinar um tamanho da amostragem
- Determinar critérios de aceitação



Identificando
padrões
Após obter respostas na pesquisa exploratória,
a ultima atividade antes de partir para
entrevistas mais aprofundadas, o
empreendedor precisa identificar padrões nas
respostas do cliente.

Utilize postis separando as respostas em
nuvens de interesse, planilhe e faça somatória
das respostas. 



Lets
bora
entender
qual 
é a dor
do seu
cliente


