
Workshop   
Customer Experience e  

mapeamento de jornadas  

Iria Pedroso, Especialista em atendimento - TOTVS. 

Convidado Bruno Stuchi, CEO - Aktie Now. 



Quem sou eu? 



Expectativas pro Workshop 

(11) 97668-5747 
 



Agora, o cliente valoriza a experiência e é ele quem escolhe 
hora e local em que ele precisa ser atendido. 



NÓS JÁ ESTAMOS EDUCADOS NO MOBILE! 



Omnichannel 



O que é experiência do cliente? 

“É o que o cliente vivencia em cada interação 
com a marca, ao longo de todo o ciclo de 

relacionamento! “ 



COMO ESTÁ A EXPERIÊNCIA  
COM O SEU SUPORTE? 



Conflito de Mindset 

Operacional 

Foco no 

negócio 

De Experiência 

Foco nas 
emoções dos 

clientes 



Pilares do CX 

EMOÇÃO 

ESFORÇO 

CX 
SUCESSO 



Memória de 
uma experiência 

95%  

Emocional 

5%  

Racional 



CUSTOMER EXPERIENCE 

CULTURA 
CENTRADA NO 

CLIENTE 

ESTRATÉGIA 

 DE CX 

CONHECIMENTO 
DO CLIENTE 

DESIGN DE 
EXPERIÊNCIAS 

MÉTRICA DA 
EXPERIÊNCIA 

GOVERNANÇA  

DE CX 

Engajamento de  
colaboradores 

Visão de longo 
prazo Entendimento 

Real do cliente 
Inovar a  

experiência 

Medir a  
experiência 

Acompanhar a  
execução 



Customer 
Service 

Customer 
Experience 

Preço $ 

Conforto 

Prazer 

Serviço 

 ao cliente 

Fácil  

de usar 

Qualidade 

Agilidade 



Protagonistas da Inovação 



E QUAL O NOVO COMPORTAMENTO? 



O que é mapeamento da 
 jornada do cliente? 

“É a representação visual das experiências 
vivenciadas pelos clientes em todas as 
interações que ele tem com a marca.” 



Função das Jornadas de Clientes 
• Revelar a experiência sob a perspectiva do 

cliente com a marca.  
 

• Inovar!  
 

• Identificar momentos da verdade. 
 

• Melhorar a eficiência operacional e relacional. 
 

• Alinhar promessa e oferta. 
 

• Envolver outras áreas. 
 



Níveis de jornadas de clientes 
RELACIONAL 

TRANSACIONAL 

MOMENTO 

Mapeia a experiência do cliente com  
base no ciclo de vida. 

Mapeia a experiência do cliente em uma  
determinada etapa do ciclo de vida. 

Mapeia a experiência do cliente em um  
momento específico de uma  
etapa do ciclo de vida. 



Macro etapas da jornada 

•JORNADA E 
OBJETIVO 

DEFINIÇÃO 

•EXPERIÊNCIA 
ENTREGUE E 
CAUSA 

JORNADA 
ATUAL 

•COLETAR 
INSIGHTS 

VOZ DO 
CLIENTE 

•DEFINIR 
PERSONAS 

PERSONAS 

•EXPERIENCIA 
IDEAL + 
MOMENTOS 
DA VERDADE 

JORNADA 
IDEAL 

•GRUPO DE 
CLIENTES  

VALIDAÇÃO 

•COMUNICAR  

ENGAJAMENTO 

Nesta etapa são analisados: 
• Macro etapas  
• Micro etapas  
• Ponto de contato  
• Voz do cliente  
• Esforço do cliente  
• Objetivos do cliente 

Nesta etapa são analisados: 
• Dores 
• Necessidades 
• Sentimentos 
• Pensamentos  
• Atitudes 



• Grupos de 4 pessoas. 
• 10 minutos.  
• 1 representante envia foto do 

resultado, indicando o e-mail e 
empresa dos participantes. 

Na prática: Jornada no suporte técnico! 



Mapeamento da jornada atual 

1. Mapear as etapas macro da jornada específica do seu cliente.  
2. Identificar todos os pontos de contato para cada uma das etapas (físicos, humanos, digitais). 
3. Identificar o que o cliente espera de cada etapa em termos de operação de negócio. 
 



Mapa de empatia 
1. Preencher o mapa de 

empatia, com base na 
jornada e persona 
indicada. 
 

2. Identificar para cada 
etapa da jornada o 
que o cliente faz, 
pensa, sente e o que 
não está legal pra ele. 



Mapeamento da jornada IDEAL 

1. Criar inovação para os clientes para cada uma das etapas. Como será a experiência que ele 
vivenciará com base em todos os aspectos do persona, no menor esforço e maior emoção positiva? 
2. Identificar os momentos da verdade (sinalize com #)  
3. Criar momentos WOW intencionais nas etapas que possuem mais carga emocional.  
 
As inovações podem ser de Processo, Solução ou Modelo de negócio! 
 



Etapas de mapeamento da jornada ideal 



Momentos 
da verdade  

e momentos 
“UAU” 



 “WOW MOMENTS” 





Muito obrigado! 
 

DESEJAMOS MUITAS  
EXPERIÊNCIAS POSITIVAS. 

Iria Pedroso 

iria.pedroso@totvs.com.br 

icjuliatti@gmail.com 

 

 

Bruno Stuchi 

bstuchi@aktienow.com 
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