
Ao estabelecer um mapa da jornada do cliente, você consegue ajustar ações internas, incluindo a
abordagem inicial, as interações com esse consumidor e tudo o que é necessário para encaminhá-lo
à compra. Sua construção se baseia em diferentes etapas, cada uma delas exigindo abordagens
diferentes, que contribui decisivamente para conduzi-lo de uma etapa à outra.

REVOLUCIONE A FORMA DE SE 
RELACIONAR COM SEU CLIENTE. 
MAPEIE A SUA JORNADA!

A jornada do cliente é o caminho percorrido pelo consumidor durante todo o seu
relacionamento com uma empresa, uma ferramenta que permite analisar a
experiência completa do consumidor, desde o primeiro contato com a marca até o
pós-venda.

“Para nós da Reabilit, fazer 

a jornada do cliente vem 

sendo um desafio super 

intenso e transformador, 

tem sido uma experiência 

muito válida e já podemos 

observar que a mesma 

trará resultados super 

significativos para nossos 

pacientes.”
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Como aplicar?
A aplicação deve ser customizada a sua estrutura

empresarial, se adaptar à necessidade. Então, junte

a equipe, defina quais serão as etapas abordadas e

analise os pontos de contato, as ações, os possíveis

pensamentos dos clientes, seus sentimentos e

questionamentos naquele momento e já apresente

os insights como forma de oportunidade para o

novo modelo.

Por que aplicar?
Para identificar as dores do seu cliente e ajudá-lo a alcançar seus objetivos e entregar uma 
experiência mais efetiva e encantadora!

Quais os benefícios?
A aplicação dessa ferramenta empodera o time;

evidencia a experiência do seu cliente ao longo da

jornada; e identifica oportunidades a partir de falhas

ou necessidades não atendidas.

VAMOS MAPEAR A JORNADA DO SEU CLIENTE?
Entre em contato com a nossa equipe!
nucleodeinovacao@ielal.com.br | (82) 2121-3085
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