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Desafios de uma operação
genuinamente global
Substituição de tecnologias já implementadas pela tecnologia da Medallia,
proporcionando a possibilidade de tomada de ações mais rápidas e precisas

C A S O  D E  S U C E S S O

Fundada em 1902 nos Estados Unidos, a 3M conta hoje
com mais de 60.000 produtos que são usados em
residências, empresas, escolas, hospitais e outras
indústrias.

Com operações corporativas em 70 países e vendas em
200, a empresa é comprometida com inovações
científicas, técnicas e de marketing que produziram
sucesso após sucesso ao longo dos anos, fazendo da 3M
um nome constante na lista da Fortune 500.

Para conseguir entender a fundo as necessidades dos
seus clientes que estão presentes em todos os cantos
do mundo, a 3M iniciou sua parceria com a Medallia e
SMT. Sabe-se que cada país possui suas
particularidades de mercado e perfil de consumidores,
e conseguir fazer essa leitura de maneira objetiva era
um desafio muito grande. Além disso, a leitura dos
dados coletados não era feita em tempo real, o que
dificultava a consolidação dos resultados, e,
consequentemente, na execução de melhorias
contínuas.

O time de especialistas da SMT trabalhou de forma
colaborativa com o time de CX da 3M para compreender
a fundo este complexo cenário. Foi realizada uma
formatação e adequação dos fluxos de pesquisa.

Resultados

Alcance global e unificado
das pesquisas e dos
resultados
Insights unificados para
os diferentes segmentos
de negócios



Sabe-se que cada país possui suas particularidades de mercado e
perfil de consumidores, e conseguir fazer essa leitura de maneira
objetiva era um desafio muito grande.

Com uma extensa base de dados já existente,
foi necessário realizar o lift and shift, ou
seja, substituição completa de tecnologias já
implementadas pela tecnologia da Medallia,
que foi feito de forma rápida e cumprindo o
curto prazo estipulado pelo cliente.

Com os insights gerados pelo time da SMT,
foram criadas novos tipos de pesquisas que
passaram a ser enviadas em 43 idiomas e em
diferentes fusos horários.

Com esses ajustes, houve um aumento
significativo na taxa de resposta e as ações
tomadas com base nesses resultados se
tornaram mais ágeis e precisas.

Atualmente, são disparadas, em média, 6 mil
pesquisas por mês para clientes B2B.

Essa mudança foi fundamental para que a
3M conseguisse entender seus milhares de
clientes de maneira homogênea, e, ao
mesmo tempo, individualizada, através da
elaboração de soluções eficientes.
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comercial@smttech.com.br
linkedin.com/company/smttechSaiba mais. Entre em contato:
www.smttech.com.br

https://www.linkedin.com/company/smttech/
http://www.smttech.com.br/

