CASO DE SUCESSO
OBJETIVO SOROCABA
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Solicitação inicial do cliente

Objetivo Sorocaba é uma escola com 40
anos de história, em total sintonia com o
nosso tempo.

Os objetivos iniciais na contratação da Vórtice
concentravam-se na Central de Atendimento, com
foco na organização dos processos internos,
atendimento aos pais e alunos, e captação.
Inicialmente foram estimados os projetos: Captação,
Central de Atendimento (SAC), Controle de Evasão.
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Planejamento dos projetos
O escopo inicial previu 13 meses de
implantação (aproximadamente 2.010
horas de projeto).
Cada uma das etapas foi acompanhada
em sua responsável pelo projeto nos
colégios, apoiando e integrando as
áreas que foram afetadas pela
implantação
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Diagnóstico das necessidades
O projeto de organização da Central de Atendimento tinha
como objetivo principal mapear e modelar os processos internos
de atendimento aos pais e alunos, incluindo rematrícula,
tratativa de ocorrências, controle de qualidade entre outros.

Com três unidades, localizadas nas
principais regiões da cidade, o colégio
atende cerca de 3.000 alunos, do Berçário
ao Pré-vestibular. Referência em educação,
a escola proporciona aos estudantes um
profundo contato com a cultura, o esporte e
as várias formas de linguagem. Sempre
estimulando o protagonismo de crianças e
adolescentes.

Com o projeto de Captação, o objetivo era a gestão do funil de
vendas, mapeando o atendimento receptivo e ativo, e o
desempenho das campanhas e prospecções diversas.
O objetivo do projeto de Controle de Evasão tinha como
premissa não só medir todo o processo e motivos, mas analisar
um possível alerta de evasão, aumentando o poder de reversão.
A grande diretriz da coordenação era trabalhar com CRM
apoiado em praticidade e mobilidade. Por isso incluímos as
propostas de CRM por e-mail (Out CRM) no escopo do projeto.
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Implantações
Após as etapas de planejamento nos
dois colégios, foi percebida grande
sinergia para a etapa de implantação, o
que possibilitou a otimização das etapas
de configuração e parametrizações.
Durante a implantação, foi identificada a
necessidade de incorporar ao projeto da
Central de Atendimento, a Coordenação,
com objetivo de aumentar a eficiência de
um atendimento iniciado na Central e
que necessitava do apoio desta área. O
que foi tratado com um novo projeto e
incorporado ao planejamento.

ANGLO

Raio X das Implantações
•
•
•
•
•

Centro de Atendimento: 580hrs
Captação: 320hrs
Controle Evasão: 90hrs
Atendimento Coordenação: 120hrs
Em torno de 15 relatórios gerenciais, 2
dashboards e 5 visões de BI (na
plataforma Qlik Sense) para suprir as
demandas de gestão.

Com mais de 60 anos de tradição e solidez
na área educacional, o Anglo caracteriza-se
pela inovação: criou os primeiros fascículos
teóricos, as primeiras coleções de
exercícios, os primeiros simulados, o "O
Anglo Resolve" - publicação que resolve e
comenta os exames vestibulares de várias
universidades. Criou também a apostilacaderno, que revolucionou o mercado de
material didático.
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Operação e melhoria contínua
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Resultados obtidos
• Rastreamento dos atendimentos multi canais;
• Unificação da ferramenta de trabalho de todos
os colaboradores em um único ambiente;
• Padronização do tipo de atendimento da
empresa;
• Monitoramento dos alertas de evasão,
aumentando a possibilidade de reversão;
• Gerenciamento da captação da oportunidade
de matricula;
• Realização de campanhas de marketing
totalmente monitoradas;
• Gerenciamento de dados e informações
unificados no BI.

De fevereiro de 2011, quando teve início a
operação do primeiro projeto, já foram realizadas
mais de 60 horas de treinamentos de
aprimoramento com o responsável pelo projeto e
usuários-chave.
Além disso, foram mais de 15 encontros de
monitoramento da operação em andamento,
identificando oportunidades de melhorias.
Exemplos destas melhorias foram as
implantações recentes das seguintes iniciativas:
Possibilidade de gerenciar respostas com SMS,
Pesquisa de Satisfação, Formulário "Fale
Conosco" do Site integrado ao CRM, Integração
do PABX, BI e Campanhas web.

Inovou mais uma vez ao associar livros às
apostilas, no Ensino Médio e no PréVestibular. Em Sorocaba, o Anglo iniciou
suas atividades há mais de 30 anos e,
desde 1990, está instalado no bairro
Campolim, em uma área de 8000 m2, onde
são priorizados o verde, as áreas de
convivência e de lazer.

