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Esse e-book tem o intuito de te ensinar algumas formas práticas de melhorar o
processo de vendas dentro da sua empresa. Para isso, utilizamos o conceito de Jornada
do Cliente para segmentar as etapas de leitura do e-book e, também, para tornar toda a
experiência em um formato mais visual de se acompanhar. 

Caso você ainda não esteja familiarizado com as etapas da Jornada do Cliente, não se
preocupe! Esse será o próximo tópico abordado.

Mas caso você já entenda sobre esse conceito e queira partir direto para a primeira
etapa, sinta-se a vontade!

Jornada Comercial do Cliente

INTRODUÇÃO

https://www.instagram.com/acao.junior/
https://www.facebook.com/acaojr/


Jornada Comercial do Cliente

- O que é a Jornada do Cliente?

- Etapas da Jornada do Cliente

- Estratégias para Fidelização
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ENCONTRAR NO E-BOOK?
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JORNADA DO CLIENTE: O QUE É?

Para iniciarmos a nossa jornada no e-book, queremos saber: você já se perguntou como
um indivíduo tornou-se seu cliente? Ou por que aquele cliente voltou a ser um
indivíduo qualquer, pois não foi fidelizado pela sua marca? Ou aquele que é
conquistado pelo concorrente? Pois bem, essas perguntas com certeza já passaram por
sua mente, caso contrário você não estaria nesse e-book. Mas calma! Estamos aqui para
mostrar que muito possivelmente mistério dessas perguntas é resolvido na
denominada Jornada do Cliente.

Ela consiste em mostrar os passos do cliente desde o primeiro momento de interesse
em sua marca até o instante em que fará recompra com você, portanto, um cliente
fidelizado (o que convenhamos que é "sonho de consumo"). Durante esse percurso,
você irá perceber que se colocar no lugar do seu cliente é fundamental para entender
como lidar com ele e garantir que continue pelo caminho desejado dessa jornada.
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FIDELIZAÇÃO

DE MANEIRA VISUAL, AQUI ESTÁ NOSSA JORNADA DO

CLIENTE:

É importante salientar que a Jornada deve ser aprimorada ou adaptada para a
realidade de cada empresa, levando em consideração o setor e quais caminhos ela
engloba para seu cliente percorrer.
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É onde inicia a jornada do cliente, então, é o primeiro ponto de contato. Assim como qualquer
início de conversa, a primeira percepção é a que fica e que irá definir os próximos passos do
cliente. Pense que nesse momento seu futuro cliente estará descobrindo sua marca. Nesse caso,
é fundamental definir uma experiência que prenda a atenção dele e atenda sua necessidade
(mesmo que ele ainda não sabe qual seja). 

E como esse trajeto será definido? 

A equipe responsável pela jornada comercial precisa ter cartas na 
manga, e para defini-las precisa utilizar ferramentas que irão 
embasar toda a estratégia para o Marketing da empresa funcionar.
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Para acompanhar desde o início o seu "futuro cliente", existem algumas estratégias utilizadas, a partir
de ferramentas que conseguem traçar o perfil do seu público-alvo desejado e personificar esse cliente
ideal. Essa ferramenta é denominada Persona, e deve acompanhar toda a Jornada 

A Persona é muito utilizada pois contém todas as informações necessárias da "Pessoa" do seu cliente
ideal, e representa de maneira fictícia esse a personificação desse cliente.

 A Persona é construída com base no seu Público-alvo, e diferente deste que 
abrange o público como um todo e de maneira generalizada, a Persona 
especifica o cliente com nome, idade, até mesmo preferências de marcas
(todos fictícios) justamente para simbolizar um cliente ideal e conhecê-lo 
melhor. Quando você conhece melhor o seu cliente, com detalhes sobre 
suas preferências e ações tomadas no cotidiano, consegue traçar 
estratégias para que sua marca atenda as suas necessidades da 
melhor forma.
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Na etapa de consideração, o consumidor já sabe que possui um problema e está buscando
soluções que podem ajudá-lo.

Nesse sentido, é necessário que ele encontre conteúdos e posts
que falem do seu produto ou serviço. Com o intuito de explicar 
como os problemas do consumidor são solucionados. Além disso, é 
importante entender que a ideia de efetuar uma compra talvez ainda não 
seja o que esse consumidor busca. Por isso, a mensagem a ser transmitida 
aqui deve ser no sentido de como esse consumidor pode vir a solucionar o 
problema e quais os caminhos ele tem disponível para isso.

Outro ponto a se ressaltar, é que esse conteúdo não precisa vir 
necessariamente em um formato de texto, você pode disponibilizar vídeos,  realizar lives
interativas e tantos outros recursos que estão disponíveis atualmente.
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Na etapa de decisão, o consumirdor reconhece
que a sua empresa pode sim ser uma solução
para a dor que ele apresenta. Mas nesse caso,
sabemos que tantas outras empresas também
oferecem um produto ou serviço que resolve os
mesmo problemas que a sua empresa resolveria.
 - E agora? 
Aqui, mais do que em cada uma das etapas
anteriores, cabe ressaltar os diferenciais da sua
empresa para a concorrência. E isso pode ser
feito de várias formas dependendo do seu tipo
de negócio. 
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Decisão

Jornada Comercial do Cliente

A seguir, listamos alguns exemplos para tornar as ideias mais claras:

Criação de conteúdos: se a sua empresa fornece um software que promove a gestão financeira, por
exemplo, é interessante apresentar um conteúdo que comprove as diferenças entre o seu produto e
um produto concorrente.

Benefícios em uma primeira compra: Suponha que você venda um produto do ramo alimentício e o
seu cliente nunca comprou do seu restaurante. O que faria ele realizar uma primeira compra se ele já
está habituado a comprar do seu concorrente? 
Nesse caso, é interessante propor alguns descontos de primeira compra, voucher para compras
posteriores ou outras tipo de recompensa que faça o cliente sentir que está sendo beneficiado.
Além disso, você pode oferecer ainda algum tipo de amostra grátis ou período de teste gratuito,
utilize a criatividade para oferecer algo a mais para o seu cliente e tornar a experiência dele mais
atrativa. 
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Como criar estratégias de fidelização
Como metrificar se a jornada do meu cliente está tendo sucesso

Agora que você já estruturou todas as etapas anteriores e o seu cliente já efetivou a sua primeira
compra, é muito importante que esse contato permaneça. E isso se deve ao grande potencial de
recompra desse cliente que já conhece a sua empresa.

- De acordo com Marketing Metrics, , a taxa de sucesso de venda para um cliente 
já existente é de 60-70%, enquanto que para novos clientes é de 5-20%.

Portanto, para que você também obtenha sucesso nessa etapa, trataremos 
dos dois seguintes tópicos:

FIDELIZAÇÃO
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Como criar estratégias de fidelização?

De início, é importante que você busque entender quem é o seu cliente e quais as características
que o definem, que dores ele possui. Para isso, você pode fazer esse estudo buscando quais
conteúdos/posts trouxeram mais relevância para o seu público nas suas redes sociais, pesquisas
breves realizadas no seu site ou mesmo nas enquetes disponíveis no Instagram, por exemplo. 

Além disso, é interessante coletar dados sobre os seus clientes e manter um histórico atualizado. Por
exemplo, quando você pede ao cliente que faça um cadastro antes de efetuar uma compra, você
consegue entender qual faixa etária consome mais determinado produto, se são homens ou
mulheres que compõe a maior parte dos seus consumidores e o que eles mais consomem.

Outro ponto a se considerar é que o problema que a sua empresa resolve deve ser utilizado de forma
constante ao manter o contato com o cliente. E como fazer isso?

A seguir, te mostraremos como colocar essas ideias na prática.
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Se o seu negócio entrega soluções no setor de beleza, é provável que o seu cliente se interesse
por conteúdos que o ajudem a tornar a sua rotina de cuidados mais efetiva. Por que não escrever
sobre dicas de cuidados com a pele ou sobre como escolher determinado produto de beleza.

Se a sua empresa trabalha com a venda de um software, os conteúdos podem ser pensados em
cima de possíveis dúvidas que os clientes possam ter ou sobre como eles podem vir a ter um
melhor aproveitamento dessa ferramenta, por exemplo.

No caso de clientes que estão sem efetuar compras dentro de um longo período, talvez seja
interessante oferecer algum tipo de desconto ou benefício. Assim, você consegue transmitir um
sentimento de que esses clientes são importantes para a sua empresa e que você não se
esqueceu deles.

Com o perfil do seu cliente traçado e com seus dados coletados, agora você pode oferecer
conteúdos relevantes e adequados ao perfil dele, por exemplo:
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Como saber se a jornada do meu cliente está tendo sucesso?

Exitem alguns métodos para coletar esses dados de sucesso, a seguir comentaremos um pouco
sobre eles:

NPS (Net Promoter Score)

O NPS tem o objetivo de entender o grau de satisfação dos 
seus clientes a ponto de eles te indicarem.
Para aplicá-lo você deve fazer as duas seguintes perguntas:

- Em uma escala de 0 a 10 “O quanto você nos recomendaria 
(ou recomendaria algum produto) para um amigo?”

- "Por que você deu esta nota?"

Jornada Comercial do Cliente
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Como funcionam as notas? 

As respostas são divididas da seguinte forma: 
De 10 a 9 são consideradas promotoras, ou seja, são clientes que tem um bom relacionamento
com a sua empresa e que tem uma boa chance fazer uma recomendação para outra pessoa.

De 8 a 7 são consideradas neutras, ou seja, são pessoas que 
estão passíveis a não promoverem a sua empresa 
mas também de não trazerem nenhuma recomendação 
negativa. 

Por fim, as notas de 6 a 0 são consideradas 
detratoras, ou seja, são pessoas que possivelmente
podem te trazer alguma avaliação negativa e que tiveram 
alguma experiência negativa.

Jornada Comercial do Cliente

https://www.instagram.com/acao.junior/
https://www.facebook.com/acaojr/


Jornada Comercial do Cliente

Para realizar o calculo do NPS, você deve utilizar a seguinte fórmula: 

(Promotores – Detratores)/Número total de respondentes 

No caso de pessoas que não responderem o NPS, você pode considerá-las como neutras e
realizar a conta normalmente.

De quanto em quanto tempo você deve aplicar essas perguntas?

O ideal é que não seja em períodos muito curtos, visto que o consumidor tem que ter um tempo
para assimilar o produto e entender as suas percepções. Portanto, assim que for realizada a
compra, aguarde um certo tempo antes de aplicar a pesquisa.
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Um outro tipo de dado de sucesso a ser considerado são as avaliações e depoimentos feitos por
clientes, que podem ser feitos tanto de forma espontânea quanto incentivado pelo próprio
negócio.

- De acordo com pesquisas da Bia Kelsey, 97% dos consumidores dizem que leem reviews online sobre
empresas.

Bom, mas como fazer com que os seus clientes avaliem o seu negócio de forma mais fácil?

Permita que o seu cliente possa te avaliar em canais variados, seja no google, no facebook, no trip
advisor ou mesmo pedindo um feedback pelo próprio whatsapp, se o seu negócio permitir. Além
disso, facilite esse processo com links de acesso fácil!
Outro ponto essencial é pedir por essas avaliações. Se você sabe que o cliente saiu satisfeito com o
seu produto ou serviço, por que não pedir para ele deixar uma opinião? Pode ser mais efetivo do
que você imagina.
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“Caminhos que se conectam para

desenvolver pessoas e empresas.”
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