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Os meios explicam tudo 
Com análise de jornada do consumidor, indústrias t a m b é m 
podem perceber onde é possível aprimorar suas marcas 

análise de jornada do 
consumidor, ou custo-
mer journey analysis, é 
normalmente associada 
a marcas do setor de ser

viços. No entanto, essa ferramenta 
também faz sentido para marcas de 
bens de largo consumo e seu público. 
Se você deseja entender as ações, 
reações e motivações dos seus con
sumidores, coloque-se no lugar deles. 
Fazer a caminhada, em vez de ficar 
sentado digerindo teorias, permite 
que profissionais e agências 
de marketing ganhem valio
sos insights sobre como os 
consumidores interagem 
com as marcas. 

Acompanhar mães, por 
exemplo, permitiu à Blue 
Marlin criar um design 
engenhoso, reconhecido 
em prêmios internacionais, 
para a embalagem do Cow & 
Gate, um alimento infantil em 
pó produzido pela Nutriria. 
Ao seguir as pegadas dessas 
consumidoras, descobrimos que o pre
paro de alimentos desse tipo é um tra
balho complicado e desgastante para 
as mães. Elas normalmente têm de 
preparar o alimento com uma só mão 
enquanto seguram uma criança - mui
tas vezes agitadas ou chorando - com 
a outra. Esse conhecimento nos ajudou 
a criar uma embalagem que simplifica 
o procedimento drasticamente: uma 
colher que se encaixa na tampa de um 

pote, um dosador incorporado e um 
sistema de fechamento capaz de ser 
operado com apenas uma mão. Graças 
à nova embalagem, todo o processo de 
preparo da papinha infantil começou a 
poder ser feito com mais praticidade. 
Mães viram-na como um divisor de 
águas em suas vidas. Nós a vimos 
como um uso inteligente da análise de 
jornada do consumidor. 

Uma análise de jornada criterio
sa pode garantir ótimas ideias sobre 

como consumidores interagem com 
marcas em todos os estágios, de um 
inicial desejo inexplicável por um pro
duto a satisfação e recusas. O ciclo de 
Gestalt (veja ilustração na pág. 32) 
fragmenta a jornada do consumidor 
em sensação; conhecimento; mobiliza
ção; ação/escolha; satisfação; e aban
dono da jornada. Toda vez que um 
consumidor entra em contato com uma 
marca ele percorre o mesmo ciclo de 
compra, independentemente do tipo de 
marca. O poder da análise de jornada 

do consumidor reside no fato de 
alinhar a forma como a marca 

desempenha em relação às 
necessidades de seu con
sumidor em cada ponto 
de contato com ele. E 

quando marcas são genui
namente alinhadas a tais 

pontos elas saem na frente e 
satisfazem as necessidades de 

seus consumidores. 
A jornada começa com um feeling 

de princípio que permanece essencial
mente o mesmo até a satisfação - até 
a necessidade ser atendida por um 
produto ou marca. No entanto, ele 
pode ser influenciado por diversas 
variáveis ao longo do caminho, e por 
isso é tão importante garantir a men
sagem certa em cada ponto de contato. 

Sensação - um sentimento de necessi
dade/vontade/desejo 
O começo da jornada é uma parte 
importante e bastante poderosa à qual 



frequentemente se dá pouca atenção. 
A pergunta que devemos nos fazer é: 
"A que tipo de sentimento estamos 
respondendo ou tentando satisfazer?" 
Sentimentos ou emoções que levam 
consumidores em direção a uma marca 
podem ter alta ou baixa intensidade. 
Se a emoção é de alta intensidade, a 
chance de a marca ter êxito ou falhar 
é muito maior, porque o impulso do 
consumidor a satisfazer sua exigência 
é também muito maior. Aliviar a dor é 
uma resposta a um sentimento de alta 
intensidade - a necessidade de se livrar 
de dores de modo efetivo e rápido. Por 
isso, analgésicos utilizam linguagem, 
signos e símbolos que respondem a 
essas necessidades com mensagens 
incisivas, projetadas para ter impacto 
imediato. 

Atenção - consciência do sentimento 
e habilidade de fazer algo a respeito 
No estágio de consciência o con
sumidor será afetado ou relembrará 
mensagens comerciais significativas 
e memoráveis ou experiências de pro
dutos ou marcas que tenham potencial 
para satisfazer o sentimento. 

Mobilização - o movimento entre ter 
um sentimento e responder a ele 
A mobilização leva o consumidor a 
um ambiente de marca, e a marca 
pode controlar a maneira como o 
consumidor sente pela forma com 
que projeto o ambiente e o estafe de 
campo interage com o consumidor 
dentro desse ambiente. Essas duas 
coisas deveriam ser subsidiadas pelo 
tipo de sentimento que o consumidor 
quer responder ou satisfazer. 

Ação/escolha - o ponto em que o 
consumidor "encontra " a marca 
Ação é um dos pontos na jornada que 
têm um efeito desproporcional na 

percepção de marca pelo consumidor. 
O desempenho da marca neste ponto 
é predominante em relação a outros 
pontos de contato. Experiências de 
loja têm um impacto sigificativo no 
comportamento do consumidor. No 
fim das contas todos somos narci
sistas e nos apegamos a duas princi
pais questões: relevância de marca 
e destaque de marca. Nós compra
mos objetos que são espelhos de nós 

mesmos ou que reflitam qualidades 
que desejamos ter. Vamos a lugares, 
espaços e ambientes que refletem 
quem somos ou quem queremos ser. 

Contato - a passagem da busca e da per-
cepção para a posse (a marca na mão) 
O segundo ponto de contato predo
minante é quando os consumidores 
fazem contato total com a marca e 
ela se torna uma extensão de uma 
experiência tangível ou pessoal. Os 
aspectos sensoriais são muito impor
tantes: como as pessoas se relacionam 
com a embalagem; com o que ela 
se assemelha; como é manuseá-la; 

que sons ela emite ao ser aberta e 
fechada; as camadas de embalagem e 
seus pequenos detalhes, como cores e 
ornamentos. 

Satisfação - quando as necessidades 
são verdadeiramente encontradas 
Quando a marca atende às necessi
dades e aos desejos do consumidor, 
o sentimento original que iniciou a 
jornada é satisfeito. Importante: se o 
consumidor não se sentir satisfeito, 
começa uma nova jornada para esco
lher uma marca diferente. 

Abandono - ao fim da jornada, que
remos um consumidor feliz 
Se o sentimento é satisfeito, o consu
midor irá deixar a jornada. Boas jor
nadas criam boas histórias, afiliação 
a marcas, "advocacia de marcas" e 
evangelismo. Marcas de sucesso são 
aquelas sobre as quais o consumidor 
conta histórias, porque toda a jorna
da foi boa. Consumidores continuam 
suas relações com as marcas depois 
de as terem comprado. Então, se a 
primeira jornada foi boa, eles irão 
utilizá-las e reutilizá-las baseados na 
experiência positiva e construirão 
seus relacionamentos com marcas. 

Jornadas diferentes criam climas 
diferentes, que por sua vez criam 
experiências diferentes. Uma marca 
de sucesso é lembrada por uma boa 
experiêria ao longo da jornada, e 
não somente por um momento dela. É 
por isso que o caminho é o objetivo. 
Experiência de marca não é simples
mente sobre o destino. É sobre como 
chegar lá. 
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