
Desenho da Jornada 
do Produtor

Criar uma jornada de excelência 
para o seu cliente, produtor rural, 

não é uma tarefa simples. 

A Markestrat desenvolveu uma 
metodologia que suporta a 

criação e implementação dos 
processos adequados para levar a 

melhor experiência ao campo.

Definição do Persona
Definir quem é o cliente alvo da construção é o primeiro passo!

A definição do persona busca dar vida ao segmento que você irá
trabalhar, trazendo, em um personagem, a média dos aspectos
demográficos e comportamentais do grupo.

O desenho da Jornada se dá 
a partir de uma exploração 
profunda e sem vieses sobre 
o que o produtor vivencia no 
seu dia a dia. 

Além de aspectos técnicos, são mapeados aspectos emocionais (mapa de empatia),
touchpoints e momentos chave da Jornada para interação (momentos da verdade).

Entender o cliente a partir das suas lentes pode ser revelador e trazer insights
transformadores para o seu negócio.

Personificar nos aproxima do segmento alvo e propicia um desenvolvimento
estratégico mais focado e assertivo.



Construção da Trilha 
de Experiência

Tendo amplo conhecimento do 
produtor, seu ciclo produtivo e 
experiências vivenciadas, é 
hora de olhar para dentro da 
empresa para criar o melhor 
modelo de interação a campo.

A construção é pautada na reestruturação de touchpoints já existentes e criação de
novos ordenando-os de forma lógica na Jornada do Produtor a fim de criar uma
experiência única com sua empresa.

“A percepção de unidade no relacionamento com sua empresa é construída a 
partir do encadeamento lógico de touchpoints.”

Implementação e Change
Management

Tendo construído a trilha de interação com seu cliente,
ou seja, a experiência que ele terá ao interagir com a
sua empresa, é hora de desenhar os processos que farão
isso acontecer.

Capacidades internas, pessoas, processos, tecnologias e treinamentos são trabalhados 
de forma conjunta para propiciar uma mudança cultural interna. 

O sucesso da estratégia de experiência do cliente está diretamente relacionado ao foco 
e crença da equipe em que trazer o cliente como centro e ponto de partida!

Quer saber mais? Entre em contato conosco!
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