
A JORNADA DO
CONSUMIDOR

Entenda  todas as etapas do 
processo de compra do cliente, para 
atraí-lo para o fechamento por meio 

do Marketing Digital



RESOLVENDO O 

PROBLEMA

STATUS

Seu cliente potencial 

tem uma dúvida.

Essa dúvida é gerada 

por um problema 

existente.

Ele faz uma pesquisa 

no Google sobre o 

problema que tem.

Conteúdos gerais e 

educativos.

AÇÃO

O QUE ELE ESPERA

Informações que 

resolvam seu 

problema.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

Criar Blogs, Infográficos e 

conteúdos relacionados a 

solução do problema.

Ainda não falar sobre 

sua empresa.



CONSIDERE UMA 

SOLUÇÃO

STATUS

O cliente identifica o 

problema e reconhece 

que precisa resolvê-lo.

Ele pesquisa quais são as 

melhores soluções para 

resolver o problema.

Ele busca conteúdos 

mais específicos que o 

ajudem a solucionar e 

entender melhor o 

problema.

AÇÃO

O QUE ELE ESPERA

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

E-books, lives, 

infográficos, cursos, 

conteúdos aprofundados 

que orientem o cliente na 

solução ideal.



O cliente já sabe o que 

precisa fazer para 

resolver o problema

Ele pesquisa quais são as 

melhores opções.

Depoimentos, 

conteúdos e 

recomendações.

AÇÃO

O QUE ELE ESPERA

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

Conteúdos focados em 

demonstrações, cases de 

sucesso, tudo que puder 

fazer para mostrar a ele 

que você é a melhor opção.

Ele considera as 

opções que tem em 

mãos.

DECISÃO 

DE 

COMPRA

STATUS

É hora dele agendar um contato 

com você e sua empresa.



Use as informações de contato para nutrir o 

relacionamento entre vocês.

Veja as escolhas que o seu cliente fez 

durante a jornada para definir o que 

oferecer a ele.

Mostre a ele que você é a melhor opção e 

autoridade na sua especialidade.

#1

#2

#3

Você acaba de 

conquistar um 

cliente realmente 

interessado no seu 

negócio, até porque 

você o ajudou a 

entender um pouco 

sobre como ele irá 

alcançar seus 

objetivos.

AGORA VOCÊ PRECISA FIDELIZÁ-LO


