
Jornada dos Clientes para 
Projetar Soluções e 
Experiências

Veja o seu negócio 
a partir da 

perspectiva dos 
seus clientes e 
abra um novo 

mundo de 
oportunidades.

CJ - CUSTOMER JOURNEY

Explorar todos os aspectos da experiência do cliente é, sem 
dúvida, um dos principais fatores de sucesso das 
organizações mais inovadoras. Essas empresas disruptivas 
estão repensando a experiência e a conveniência para 
facilitar a jornada dos seus consumidores.  

O Mapeamento de Jornada do Cliente visualiza todos os 
elementos dessa experiência. Ele fornece uma visão de cada 
interação do cliente da perspectiva de fora para dentro, 
desbloqueando insights para potencializar a inovação e a 
vantagem competitiva. Um mapa da jornada do cliente 
mostra como pessoas reais se conectam aos seus processos 
de negócios para criar momentos importantes.

EXPLORAR  »  Mapear  »  Transformar

roadmap.com.br/vc



OBJETIVOS

Criar um amplo entendimento da jornada do cliente para colocar a organização na 
mesma página e multiplicar seus resultados.

Oferecer uma nova perspectiva para imaginar modelos de negócios inovadores. 

Comunicar o contexto e o objetivo do trabalho para criar entusiasmo pela mudança.

Estabelecer prioridades com base nos pontos da jornada do cliente que devem ser 
aperfeiçoados.

BENEFÍCIOS

Visibilidade: Veja como a sua experiência do cliente é afetada pelas operações nos 
bastidores.

Compreensão: Aumente o entendimento compartilhado e coloque toda a sua 
organização na mesma página.

Empoderamento: Estimule os colaboradores a pensarem na próxima grande ideia 
disruptiva.

Agilidade: Responda rapidamente a mudanças na demanda ou nas expectativas dos 
clientes

Excelência: Crie momentos de prazer para que os clientes que voltem mais vezes.

Jornada dos Clientes para 
Projetar Soluções e Experiências

O QUE

Curso para explorar a 
jornada e experiências 
dos clientes.

POR QUE

Compreender a jornada 
dos consumidores para 
promover conveniência 
e servir de base para a 
inovação.

ONDE

Remoto via Google 
Meet.

Gravações e atividades 
via Google Classroom.

QUANDO

Sem previsão para 
novas turmas abertas.

Entre em contato para 
contratar turmas 
fechadas.

POR QUEM 

Gart Capote, CBPP, 
autor do livro Business 
Experience Design A 
Jornada do Cliente

COMO/QUANTO

Oito aulas de conteúdo 
e exercícios práticos.

3x de R$ 400,00 no 
cartão de crédito.
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PÚBLICO

Profissionais de Áreas de Negócio e de TI envolvidos na melhoria e transformação 
de processos de negócio. 

Analistas de Negócios, Processos, Requisitos; Gerentes de Projeto; Program, 
Process, Product Owners; UX Designers; Agilistas; Testadores; Desenvolvedores;  
demais profissionais que trabalham com a criação de produtos digitais. 

Sem pré-requisitos. Não será necessário o conhecimento prévio de uma linguagem 
de programação, notação ou ferramenta. 

Saiba mais sobre o contexto do público-alvo no nosso Manifesto.

CONTEÚDO

Jornada dos Clientes para 
Projetar Soluções e Experiências

Aula 1/8 

Introdução e Contextualização

Os Clientes e as Emoções
Simpatia, Empatia ou Compaixão 

Aula 5/8 

Customer Centric Business Experience Design 

Etapa 1 - Entender Cliente
Etapa 2 - Entender Trabalhos

Aula 2/8 

Design Organizacional

Customer Centricity
Customer Experience.

Aula 6/8

Customer Centric Business Experience Design 

Etapa 3 - Descrever Objetivos
Etapa 4 - Desenvolver Soluções 

Aula 3/8

Design Organizacional

Customer Experience Management
Customer Experience Mapping

Aula 7/8

Customer Centric Business Experience Design 

Etapa 5 - Construir Jornada
Etapa 6 - Detalhar Hipóteses

Aula 4/8

Design Organizacional

Customer Journey Mapping
Return on Experience - ROX

Aula 8/8

Customer Centric Business Experience Design 

Etapa 7 - Descrever Mudanças
Etapa 8 - Construir Canvas
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https://www.roadmap.com.br/ma


Jornada dos Clientes para 
Projetar Soluções e Experiências
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FORMAS DE PAGAMENTO E INSCRIÇÕES

R$ 1.200,00 por 16 horas o vivo e acesso às gravações.

Cartão de Crédito via PagSeguro (até 12x com acréscimo) ou via 
PayPal (até 3x sem acréscimo).

À vista via depósito bancário em conta corrente: Banco do Brasil 
001, Agência 3537-8, Conta 15.386-9, CNPJ 08.044.990/0001-71, 
Projeler Serviços de Informática Ltda-EPP. 

Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, através de 
depósito bancário, em até 15 dias após o evento, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, 

Modalidade Online ao vivo via Google Meet.

Idioma Português brasileiro.

Carga horária 16 horas distribuídas em 8 encontros remotos.

Frequência Quatro aulas de 2 horas ao vivo por semana.

Antes e após a aula Acesso a plataforma Google Sala de Aula para acessar vídeos, 
exemplos, tutoriais, atividades e textos para aquecimento.

Reposição de aulas Aulas gravadas online, juntamente com os arquivos de 
apresentações em PDF para download.

Prazo para o acesso O acesso ao conteúdo sob demanda ficará disponível para uso 
e consulta por 90 dias após a conclusão do curso.

METODOLOGIA

A confirmar.

INSTRUTOR


