
Mapa da Jornada do Colaborador



Caro leitor,

O seu cliente não é “apenas” o que consome os seus produtos. A pessoa 
que vai produzi-los, como você deve saber, também é um de seus stakehol-
ders. E, ousamos dizer, um dos mais importantes. 

Costumamos dizer que “colaborador satisfeito cria clientes satisfeitos”. Isso 
acontece, porém, não apenas em uma jornada macro, mas também em 
cada ponto de contato.

Pensando nisso, nós trazemos para você um exemplo que você pode utili-
zar para mapear a jornada do seu colaborador de acordo com as emoções 
presentes ali. Fizemos um modelo, mas a ideia é te permitir voar: A Ana Lui-
za, nossa persona candidata, pode e deve ser substituída pela sua persona; 
nossos pontos de contato, pelos seus próprios. 

Esperamos que o recurso te ajude a não apenas mapear a jornada do seu 
colaborador, mas também a melhorar as experiências que sua empresa 
proporciona para eles.

Equipe ConQuist
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COMO UTILIZAR: 
Os mapas que você irá conhecer são tabelas compostas de dois eixos, um 
na vertical e um na horizontal.

O eixo vertical se refere à ótica do colaborador, ou seja, as fases realiza-
das por ele. Com quem ele falou? Qual emoção ele sentiu? Esses questio-
namentos são importantíssimos e devem ser preenchidos com franqueza. 
Um bom exemplo de emoção que a pessoa possa ter sentido é, por exem-
plo, “Frustração” ou “Motivação”.

Já o eixo horizontal se refere às fases da jornada, ou seja, os principais pon-
tos de contato daquele candidato ou colaborador na sua empresa. Nossa 
sugestão é um total de 8 pontos – se você tiver mapeado mais, selecione os 
principais para não ficar confuso, ok? A cada ponto de contato, você preci-
sará preencher qual o resultado do cruzamento desses dados. 

Vamos dar um exemplo: dentro da jornada pontual, no ponto de contato 
“compareceu à entrevista” em uma empresa fictícia, Ana Luiza (a persona) 
falou com Lucas Silva e teve como emoção principal “esperança”. Entendeu? 

Ah, é claro que, em algumas vezes, precisaremos fazer “limpezas”, eliminan-
do quem não teve grande relevância e mantendo o principal, ok? 

Agora é só preencher com seus dados e começar a compreender melhor 
seus funcionários para fornecer experiências incríveis para eles! 
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(21) 98335-6825 

julia.feitosa@conquist.com.br
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