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Desafio no Setor Educacional
Com a plataforma Medallia, Estácio aumenta seu índice de NPS, tanto em
relação aos cursos presenciais quanto aos digitais

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

A Estácio é uma das maiores empresas do setor
educacional do Brasil, pertencente ao grupo YDUQS, e
tem mais de cinco décadas de história. A empresa
possui mais de 650 mil alunos, incluindo o ensino à
distância. Está presente fisicamente em 23 Estados e
Distrito Federal e conta com mais de 600 polos de EaD
em todos os cantos do país. 

Antes da parceria com a SMT, as pesquisas eram
realizadas por envio direto de e-mails. Com essa
prática, a Estácio enfrentava grande dificuldade em ter
uma taxa de resposta significativa e que gerasse
resultados eficazes. O tempo entre receber as
respostas, analisar e elaborar ações corretivas não
correspondiam ao tempo de resposta esperado pelos
respondentes das pesquisas. As análises e o valor
gerados através dessa metodologia já obsoleta não
tinham uma efetividade relevante e não criavam os
insights necessários para as melhorias. Quais canais de
comunicação os alunos mais utilizam? O que fazer com
as milhares de respostas com insights, sugestões,
recomendações recebidos constantemente pela área de
CX? Como imprimir agilidade para atender as diferentes
exigências dos mais de 500 mil alunos no Brasil inteiro?
Neste cenário, o desafio da SMT foi entender a fundo
as reais necessidades do cliente, além de
amadurecer o contexto de aplicação e desenhar os
processos de execução do projeto.

Resultados

NPS: Aumento de 17
pontos em cursos
presenciais e 21 pontos
no ensino digital
2 vezes mais pesquisas
respondidas pelos alunos
Aumento da capacidade
de análise dos insights
Redução do tempo de
resposta aos clientes



Para que a tecnologia fosse inserida com
excelência à realidade do cliente, foram
programadas diversas discussões e
brainstorming com times de diferentes áreas
e cargos. De forma a entender o processo,
seus gaps e oportunidades, o time da SMT
envolveu stakeholders de diferentes
áreas, por exemplo, CX team, diretores de
unidades, gestores operacionais, entre
outros; que contribuíram para o redesenho
dos processos de pesquisa, análise e close
the loop; e implementou e integrou a
tecnologia que viabilizassem essa captura de
valor.

A aproximação entre SMT e o time do cliente
se tornou um facilitador para que a
comunicação fluísse durante o desenho da
estratégia e do processo e a implementação
da tecnologia Medallia. A partir do
alinhamento de expectativas e resultados, a
SMT realizou a implementação da tecnologia
de forma ágil e o retorno foi positivo logo
nos primeiros meses.

No acumulado até abril de 2021, o NPS da
Estácio avançou 17 pontos em cursos
presenciais e 21 pontos no ensino digital,
em comparação a idêntico período do ano
anterior.

As pesquisas começaram a ser enviadas por
e-mail e também por WhatsApp, canal
preferido entre os alunos. Entre agosto de
2019 e abril de 2021, o número de pesquisas
respondidas pelos alunos mais do que
dobrou. Dessa forma, a Estácio passou  a
conhecer e atender melhor os seus clientes. 

Outro benefício direto gerado foi a
automação dos fluxos de coleta e análise
dos resultados. Com isso, o time de
relacionamento com o cliente passou a obter
em tempo real os insights capturados pelos
feedbacks dos alunos.

No acumulado até abril de 2021, o NPS da Estácio avançou 17 pontos
em cursos presenciais e 21 pontos no ensino digital, em comparação a
idêntico período do ano anterior.
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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/

