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customer journeys na 
comunicação em social 
media: da definição à 
implementação

SOBRE O WORKSHOP

A gestão de conteúdo numa rede social tem vários desafios 
para quem tem de os idealizar, criar e implementar. Os eixos da 
frequência e da relevância têm de ser bem balanceados, para 
não sermos spammers ou deixarmos os nossos seguidores com 
saudades! Uma forma de garantir que a nossa estratégia de 
conteúdo é relevante, é conhecer a jornada de consumidor de 
todos os que consomem a nossa marca, os seus pain points e 
utilizar o nosso conteúdo como ferramentas para facilitar essa 
mesma jornada. Todos temos objetivos e desafios por atingir ou 
resolver. E se uma marca conseguisse identifica-lo e falar (como 
se o fizesse) diretamente para nós? Esta é uma forma de o fazer.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Maio de 18 anos;
Conhecimentos prévios de comunicação 
e estratégia na construção de 
estratégias de marketing digital e social 
media.

PÚBLICO-ALVO

Social Media Managers, Brand Managers, Marketing Managers.

OBJETIVOS

Conhecer a jornada de consumidor, os seus pain points e utilizar o 
nosso conteúdo como ferramente para facilitar essa jornada. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.1.

> A definição de uma customer journey

>Exemplos

Aplicações das Customer 
Journeys.

2.

>Porque é que conhecer a jornada do cliente nos 
pode ajudar em várias dimensões do negócio

>Porque é que ter presente as várias customer 
journeys da marca que trabalhamos é importante 
para a construção da estratégia e gestão de 
social media

Construção do customer 
journey. 

4.

> Construção do empathy map

> Construção da customer journey dos 
consumidores – case study

A utilização da customer 
journey para a construção 
de uma estratégia de social 
media. 

5.

> Definição da estratégia de social media em 
torno da jornada do consumidor: desenho de 
plano estratégico de acompanhamento das 
diferentes fases das diferentes jornadas em social 
media

Personas ou perfis de 
consumidores.

3.

> Como construir personas para a marca 

> Como afinar as brand personas de forma a 
conseguirmos implementá-las em social media

> Implementação em Facebook e Instagram

Da teoria à prática.6.

> Desenho de uma customer journey para um 
caso apresentado em aula e de plano estratégico 
para social media 
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CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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