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Reorganização e best practices nas
ferramentas de pesquisa
Itaú Chile aumenta seu índice de NPS global em mais de 12 pontos no primeiro
semestre de 2020

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

O Itaú é um importante player do setor financeiro
global. Expandindo suas operações ao redor do mundo,
a empresa conta hoje com forte participação no
mercado do Chile. O Itaú Chile já possui larga
experiência em ferramentas digitais. Possui também
cuidado meticuloso com a proteção de dados e busca
sempre aprimorar suas relações com o cliente. Com
estes objetivos, encontrou sinergia com as soluções
oferecidas pela SMT, desenvolvendo best practices no
ambiente de pesquisas.

Visando sempre proporcionar a melhor experiência
para o usuário, entre vários projetos, os departamentos
de marketing e de customer experience, já utilizavam
algumas ferramentas para realização de pesquisas com
os clientes. Porém foi identificada a necessidade de
uma nova forma de comunicação, na qual as
informações coletadas pudessem ser melhor
organizadas para tornar a experiência do cliente
única e surpreendente.

A SMT realizou a implantação da Medallia, que tornou
as pesquisas mais ágeis, com significativo aumento de
respostas e, consequentemente, propiciou uma coleta
de dados muito mais robusta, com dados relevantes e
estruturados de forma que todos os departamentos
pudessem utilizar as informações a seu favor. O NPS
global subiu mais de 12 pontos no primeiro semestre
de 2020.

Usufruindo dos benefícios da nova ferramenta, o Itaú
Chile conseguiu reorganizar o planejamento de
pesquisas, medindo não apenas os canais, mas a
jornada do cliente. Desta forma são geradas campanhas
mais impactantes, comunicações mais eficientes e um
índice de satisfação do cliente cada vez mais positivo.

Resultados

Aumento de mais de 12
pontos no NPS
Consolidação operacional
Alinhamento às
demandas de compliance
com gestão de dados
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