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A jornada do cliente pode impactar
seu negócio
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Muito se fala em jornada do cliente, mas pouco se pratica no seu real significado. Nem
sempre é fácil colocar-se no papel do consumidor. Por vezes, significa reconhecer
falhas que preferíamos não ver. Mas o fato de fecharmos os olhos para algo, não faz
com que ele deixe de existir.
Muito melhor do que fazer de conta que
está tudo perfeito, é detectar problemas e
gargalos para tratá-los adequadamente.
Até porque se você não fizer, pode ter
certeza de que seu concorrente o fará.

“

Façam o contrário: amem os seus inimigos e façam o bem para eles.
Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram e assim vocês
terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso
porque ele é bom também para os ingratos e maus.
										Lucas 6:35
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Mas muitas vezes esse não olhar do gestor
para a jornada do cliente trata-se mais de
uma dificuldade de entender o processo
do que uma recusa de fato. Convidei uma
profissional com ampla experiência de
mercado para conversar sobre esse tema a
fim de contribuir para o seu esclarecimento.
Suzana Carvalho é psicóloga, docente
de pós-graduação da ESPM e diretora e
responsável técnica da RecLab — empresa
especializada em pesquisa — há 25 anos
à frente de projetos e estudos de mercado,
comportamento e consumo.

entre outros aspectos, é importante estar a
par das transformações para adaptar suas
estratégias constantemente.
E como a jornada do cliente entra nesse
processo?

A jornada do cliente é justamente entender
todos os passos e interações do consumidor
até chegar a sua marca, seu serviço, seu
produto. Conhecer os caminhos que ele
utiliza para se conectar, on-line, off-line
ou ambos, e comprar, é fundamental para
tornar a experiência do cliente positiva e
resultar em efetivação de fechamento de
negócios.
Como uma jornada de cliente pode
prejudicar a efetivação de um negócio e a
imagem de uma marca?

Qual a importância de conhecer o cliente
para o sucesso dos negócios?
Os clientes de hoje são muito mais exigentes

e críticos. Além disto, há muitas opções no
mercado oferecendo produtos equivalentes.
Dessa forma, se o consumidor encontrar
dificuldades no caminho que escolher para
interagir com uma marca para buscar o
que precisa ou deseja, ele pode desistir.
Pode ainda, com muita facilidade, registar
a experiência negativa em redes sociais, por
exemplo, ou não recomendar a empresa
para outros. Daí a importância de entender
o cliente, sua jornada e como oferecer a
melhor experiência de interação, compra,
retenção, recomendação e retorno.

É fundamental. Nunca foi tão importante
conhecer seus clientes e a forma como
interagem com a sua marca, mas também
nunca foi tão difícil acompanhar este
processo. Os consumidores mudam com
frequência o seu modo de compra de
produtos e serviços e o que esperam das
marcas. A pandemia também provocou
uma mudança de hábitos e uma revisão
nos atributos de importância na relação
marcas x consumidores. Justamente pela
inconstância dos clientes, da entrada de
novos compradores via on-line, de novas
demandas e necessidades dos consumidores, Como mapear a jornada de clientes?
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Mapear jornada significa entender o passo
a passo, ou seja, todos os caminhos de
interação do cliente com seu negócio, desde
o primeiro contato até a finalização. Como
se faz isso? Pesquisando, contactando
clientes, acompanhando suas interações,
entendendo o que buscam e como buscam
e que dificuldades têm enfrentado.
Como conclusão, podemos depreender
que estudar a jornada de seu cliente é uma
oportunidade de construir uma nova e
gratificante experiência na relação dele com
sua marca. Por outro lado, ignorá-la pode
ser um grande risco. Uma jornada não se
constrói com passos que você “acha” que seu
consumidor faz ou pensa, mas sim ouvindo-o

diretamente, de forma acolhedora e
desapegada. Só assim conseguiremos
enxergar a realidade como ela é, sem
filtros. Se sua empresa trabalhar na
jornada do seu cliente, colocando-se
no lugar dele de fato, certamente será
mais assertiva na obtenção de resultados
positivos do seu negócio e na fidelização
da sua marca.
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ão a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da
tua benignidade e da tua verdade.
Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus?
Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não vêem.
Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram.
Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da
sua garganta.
A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles
confiam.
Israel, confia no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Casa de Arão, confia no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
O Senhor se lembrou de nós; ele nos abençoará; abençoará a casa de Israel;
abençoará a casa de Arão.
Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes.
O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos.
Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra.
Os céus são os céus do Senhor; mas a terra a deu aos filhos dos homens.
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.
Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor.
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“Desejamos paz, amor,
felicidade e saúde e que seus
sonhos se realizem sempre!”

Salmos 115:1-18
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Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

Datas Comemorativas

C003 - JBS - Criciúma/SC
C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS

05/07 - Dia da Fundação do
Exército da Salvação

C088 - BRF - Videira/SC
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC
C326 - Copagri - Cuiaba/MT
C329 - Serra do Mato III - Trairi/CE

Automação e Software

07/07 - Dia Mundial do Chocolate

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

10/07 - Dia da Pizza
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053A - Cargill - Quatro Pontes/PR
C054A - JBS Aves - Morro Grande/SC
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C099 - Farben - Içara/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C115 - Copacol - Cafelândia/PR

AGPR5 no Blog

C231
- Indukern - Jundiaí/SP
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C317 - BRF - Chapecó/SC

C318 - CVI - Santa Maria/RS

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos principais produtores mundiais de
ração, segundo a Pesquisa Global de Rações da Alltech – 2020. No cenário econômico
brasileiro, a produção de ração ocupa um lugar de destaque com várias cooperativas
e fábricas neste segmento.
Com a necessidade de aumentar a produção com qualidade, sem desperdício
e seguindo as normas do setor, o Agro 4.0 é a tendência para formar empresas
competitivas e sustentáveis...

leia mais em nosso blog
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002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
030A-Seara Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
061-JBS Santo Inácio-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
064-Louis Dreyfus Apucarana-PR
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
080-Cooper A1 Mondaí-SC
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088-BRF Videira-SC
091-SCALA Sacramento-MG
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
112-JBS Brasilia-DF
115-Copacol Cafelândia-PR
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
279-Seara Bom Retiro-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
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Artigo Técnico

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

466 - Manual Expansão de Espaço no Disco C:

467 - Desativar Windows update para Win10

468 - Bloquear acesso do cliente no Banco da AGPR5

469 - Configuração para troca automática do silo de origem da peletização
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança
DICAS DO PROTEGILDO

A REPRODUÇÃO DESTA PÁGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS

DEZEMBRO / 2018
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