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Medallia
Cliente: Amadeus

Integração entre áreas (negócios),
países e culturas
Desenho de um modelo que permitisse integrar o NPS de todas as 7 unidades de
negócios da empresa

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

A Amadeus é uma empresa do setor de Tecnologia que
cria soluções que ajudam companhias aéreas,
aeroportos, hotéis, ferrovias, ferramentas de busca,
agências de viagem, operadoras de turismo e outros
membros da indústria de viagens a realizar suas
operações e melhorar a experiência do cliente em
viagens em todo o mundo. 

Presente em quase todos os cantos do globo, a
Amadeus possui variadas Unidades de Negócios,
aplicadas a segmentos diferentes. Do ponto de vista
corporativo, qual é então a satisfação dos clientes da
Amadeus? Difícil dizer se cada unidade de negócio tem
diferentes variáveis que definem o nível de satisfação e
de relacionamento. O desenho de um modelo que
permitisse integrar o NPS de todas as 7 unidades de
negócios da empresa não é trivial e requer grandes
esforços e alinhamentos.

O primeiro desafio nesse ambiente é a harmonização
tecnológica. Cada unidade de negócio possui, via de
regra, autonomia para escolher seus fornecedores de
tecnologia; e cada um deles tem também suas
especificidades e limitações. O segundo desafio é a
unificação ou equiparação das linguagens dos
programas de avaliação de satisfação dos clientes.
Afinal de contas, é importante ter um mesmo conceito
na hora de comparar os indicadores. O terceiro desafio
é mudar as escalas das novas pesquisas unificadas.
Isso tem haver com os desafios anteriores, tanto pelo
lado da tecnologia, quanto pelo lado do processo
desenhado.

Resultados

Melhoria da visibilidade
dos níveis de satisfação
por unidade de negócio
Unificação do NPS
corporativo



Atualmente são mais de 5.500 usuários na plataforma, em todas as
áreas integradas, enviando mais de 30.000 pesquisas por mês.

O sucesso do projeto foi garantido pelas
equipes da SMT e da Medallia, parceiro
tecnológico escolhido para esse projeto. Ao
longo do processo de desenho da solução,
foram realizados workshops para discussão e
conceituação das melhores práticas possíveis a  
serem implantadas na Amadeus.

Os workshops foram realizados no HQ da
empresa,  com valiosas informações fornecidas
por colaboradores chave de cada Unidade de
Negócio. Exemplo de redesenho do processo foi
a separação das pesquisas por jornada do
cliente, permitindo maiores taxas de resposta,
mas também melhor qualificação da vivência
do cliente.  

Atualmente são mais de 5.500 usuários na
plataforma, em todas as áreas integradas,
enviando mais de 30.000 pesquisas por
mês. 

O desafio central, dar visibilidade da
satisfação dos clientes do grupo ao escritório
central, e gerar um NPS “global” de todas as
unidades de negócio, foi atingido de forma
bem satisfatória!
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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/

