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ABSTRACT 
 
This study adresses a work performed in a higher education institution (HEI) with the 
main objective of promote value proposal expansion in the relationship with students. As 
a means to achieve this goal, To accomplish this goal, we seek to achieve the specific 
objectives of: proposing actions to increase the efficiency of the service process and 
student satisfaction, reducing the incidence of complaints, identifying means and 
proposing solutions to improve student relationship management and create value for the 
institution, its students and other stakeholders. It is an interventionist proposal, accepted 
by HEI. Initially, we describe the steps already taken so far and then the future steps to 
be taken. Part of the intervention that has already been carried out includes the steps of 
defining the task force responsible for required actions, interactions and analyzes 
dedicated to understanding the problem, searching for technological solutions available 
in the market and contacts with potential suppliers, developing, detailing and presenting 
the project to internal decision-making bodies. After their approval, the tool was acquired 
and is being implemented according to the established schedule. Tests performed in the 
initial phase of implementation indicate potential gains in quality of service to the target 
audience. The ongoing project is characterized as a significant change in the institutional 
practices of relationship with its target audiences, constituting innovative and replicable 
action in other similar organizations, which also deal with the characteristic complexity 
of managing the relationship with their audiences. 
 
	
Keywords: value creation, problem solving, relationship channels, customer service and 
stakeholder satisfaction.	
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RESUMO 
 
Este estudo apresenta um trabalho realizado numa instituição de ensino superior (IES) 
cujo objetivo geral foi proporcionar a ampliação da oferta de valor no relacionamento 
com os alunos. Para o alcance desse objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos 
específicos de propor ações para aumentar a eficiência do processo de atendimento e a 
satisfação dos alunos, reduzindo a incidência de reclamações, identificar meios e propor 
soluções para aperfeiçoar a gestão do relacionamento com alunos e criar valor para a 
instituição, seus alunos e demais stakeholders envolvidos. Trata-se de uma proposta 
intervencionista, acatada pela IES. Inicialmente, descrevem-se os passos já realizados até 
o momento e depois as etapas futuras a serem concretizadas. Com a intervenção já 
realizada, efetivaram-se as etapas de definição do grupo de trabalho incumbido das ações 
requeridas, as interações e análises dedicadas ao entendimento do problema, busca de 
soluções tecnológicas disponíveis no mercado e contatos com potenciais fornecedores, 
desenvolvimento, detalhamento e apresentação do projeto aos órgãos deliberativos 
internos da instituição, e a partir da aprovação destes, a contratação da solução, já em fase 
de implementação de acordo com o cronograma estabelecido. Em fase inicial da 
implementação, os testes realizados sinalizam para a conquista de potenciais ganhos em 
qualidade de atendimento. O projeto em andamento e caracteriza como uma mudança 
significativa nas práticas institucionais de relacionamento com seus públicos-alvo, 
constituindo ação inovadora e passível de replicação em outras organizações semelhantes, 
que também lidam com a complexidade característica da gestão de relacionamento com 
seus públicos. 
 
 
Palavras-chave: criação de valor, resolução de problemas, canais de relacionamento, 
atendimento ao cliente e satisfação dos stakeholders. 
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1. INTRODUÇÃO 
  
 
 A modificação no mercado de trabalho advinda do progresso tecnológico e da 

automação está se expandindo pelo setor de serviços, requerendo profissionais ainda mais 

especializados e eficientes. Nesse cenário, a educação é um assunto crítico para que as 

economias tenham condições de se desenvolver em seus processos internos. 

Em termos globais, desde o início dos anos 2000, o Brasil vem apresentando 

significativo aumento dos gastos públicos com educação, os quais representam, 

atualmente, 19% do total dos gastos do governo, valor acima da média dos países da 

OCDE, que é de 13%. No entanto, há disparidades nesses gastos no país:  o gasto público 

por aluno do ensino superior é quatro vezes maior do que o do aluno do ensino 

fundamental (Economia de Serviços, 2016). 

Os dados do Censo da Educação Superior foram divulgados recentemente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), trazendo 

informações relevantes sobre como a educação de nível superior se organiza e se 

desenvolve no país.  

As instituições de ensino superior (IES) brasileiras englobam universidades, 

centros universitários, faculdades e ensino técnico, categorizados em relação à sua 

administração (privada ou pública). Nota-se que, no conjunto de IES, o número de 

instituições privadas supera largamente as públicas, compondo 87,5% do total. Quando 

se trata apenas das universidades, 54,9% são públicas, e respondem pela maioria das 

matrículas de graduação. Desde 2005, o número de matrículas em cursos de graduação 

vem crescendo todos os anos. Atualmente, a rede particular é, a que mais recebe alunos 

de graduação, e, em 2015, respondeu por 75% das matrículas. (Economia de Serviços, 

2016). 

O mercado educacional brasileiro está cada vez mais competitivo. As IES fazem 

altos investimentos em estrutura, em inovação nos métodos de ensino e em marketing 

para buscar novos alunos e para retê-los. Easterby-Smith, Burgoyne e Araújo (2001) 

observam que as mudanças no ambiente em que as organizações atuam –dentre as quais, 

a intensificação da competição –, representam um desafio constante para buscar práticas 

inovadoras, como mecanismo para a construção de valor superior para obter vantagem 

competitiva sobre os concorrentes  

Na concepção de Barney e Hesterly (2008), o valor econômico de um negócio 

resulta da proporção em que os benefícios obtidos por um cliente com a aquisição de 
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produtos ou serviços de uma empresa superam o custo econômico para produzi-los. Com 

foco semelhante, Mises (2010) destaca que a ação empresarial compreende a aplicação 

do método de tentativa e erro, em que as soluções adotadas correspondem a um excedente 

de receitas sobre custos. Nesse contexto, o superávit econômico das operações de um 

negócio representa que os consumidores aprovam as iniciativas da organização, enquanto 

o déficit decorre de sua desaprovação (MISES, 2010, p. 802).  

Voltando à visão apresentada por Barney e Hesterly (2008), o tamanho da 

vantagem competitiva decorre da superioridade do valor econômico que a empresa 

consegue criar em relação aos concorrentes, de modo que sua competitividade advém da 

capacidade de se diferenciar. Enquanto um diferencial que conceda mais benefícios ao 

consumidor se torna uma vantagem, o oposto representa desvantagem competitiva.   

Nessa perspectiva, este trabalho aborda a situação atual de uma IES1, que faz parte 

de um seleto grupo na área de educação e que oferece qualidade de ensino, 

empregabilidade, reconhecimento do mercado e infraestrutura. 

Na avaliação realizada pelo MEC/INEP1 nos cursos presenciais de graduação, a 

IES obteve os seguintes indicadores: CI2 – conceito 5, IGC3 – conceito 4, conceito de 

Curso (CC) – conceito 4 e o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – conceito 5. 

Porém, em pesquisas internas recentes de satisfação dos alunos, surgiram questões 

preocupantes no quesito atendimento ao público, que é um grande diferencial para escolha 

de uma universidade, bem como para permanecer nela. 

Nesta IES, o atendimento aos alunos e todos os processos acadêmicos passam pela 

secretaria gera. Trata-se de um órgão de controle geral do sistema acadêmico tendo, 

dentre outras responsabilidades, o registro de alunos, acompanhamento da situação 

curricular e registro de frequências e notas, nesta área também se concentra o 

departamento de atendimento financeiro ao aluno. Porém, devido a grande demanda e 

complexidade das solicitações, este departamento recebe muitas reclamações sobre o 

tempo de espera no atendimento, filas grandes e, muitas vezes, a não resolução dos 

problemas no tempo esperado, atrapalhando o andamento das aulas e causando 

insatisfação dos alunos. 

Como em toda grande universidade a demanda por serviços acadêmicos é muito 

grande, principalmente em período de início de aulas (fevereiro e agosto). Neste 

momento, os alunos e responsáveis precisam fazer solicitações, entregar documentos e 

pedir informações essenciais para o início da sua jornada universitária, ou para um novo 

semestre letivo para aqueles que já estudam na universidade. 

                                                
1 O nome da IES foi omitido para preservação da confidencialidade dos dados, considerados estratégicos. 
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Em muitos casos são solicitações simples, de baixa complexidade, como emissão 

de segunda via de boleto, porém podem ter um tempo de espera elevado em razão do 

grande número de pedidos e da falta recursos para um atendimento adequado, nos inicios 

de semestres letivo podem chegar a até uma hora. 

Com essa situação, a instituição enfrenta dificuldades em oferecer um 

atendimento eficiente ao aluno, apesar de sua comprovada qualidade de ensino. Segundo 

a mais recente pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 

de Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP (2018), sobre a satisfação dos 

alunos de graduação, verificou-se um crescente número (35,7%) de insatisfação após a 

entrada na universidade, relacionado em grande parte ao atendimento, suporte e questões 

financeiras. 

As organizações, em geral, são desafiadas a atentar para a qualidade de 

relacionamento com seus públicos, fator de influência no valor por eles percebido. No 

caso de uma IES, um dos principais públicos é composto por alunos, por vezes 

representados por seus parentes ou responsáveis. A satisfação com o atendimento 

recebido tende a afetar o valor percebido por esse público. 

Segundo Walter, Tontini e Domingues (2005, p. 1), “o mercado educacional 

aproxima-se cada vez mais de um mercado onde a qualidade dos serviços e a satisfação 

dos clientes são fundamentais para sobrevivência das IES”. Por isso as IES estão tendo 

que se interessar não só pelo que a sociedade solicita, em termos de competência dos 

diplomados, mas também pelo que os estudantes sentem sobre a experiência educacional 

que têm, vão ter ou tiveram (ABDULLAH, 2006). Seeman e O’Hara (2006) afirmam que 

nesse ambiente, as IES garantem uma vantagem competitiva, com o aumento de 

habilidades em atrair, reter e atender seus consumidores. 

O objetivo geral deste trabalho é ampliar a oferta de valor de uma IES no 

relacionamento com os alunos. Para o alcance desse objetivo geral, foram estabelecidos 

os objetivos específicos de: a) aumentar a eficiência do processo de atendimento e 

satisfação dos alunos, reduzindo a incidência de reclamações, b) identificar meios e 

propor soluções para aperfeiçoar a gestão do relacionamento com alunos, e c) criar valor 

para a instituição, seus alunos e demais stakeholders envolvidos. 

Já os objetivos específicos são 1) automatizar e integrar processos para o aumento 

da eficiência; 2) propor ações para aperfeiçoar o relacionamento da IES com seus 

públicos-alvo. 

Neste estudo, constatou-se que uma alternativa para resolução dessa questão seria 

a automação do atendimento aos alunos e responsáveis, um processo que utiliza 

inteligência artificial. A ferramenta escolhida foi o chatbot – um robô desenvolvido a 



 11 
partir de software de comunicação automatizada. Os robôs mais avançados possuem 

inteligência artificial e vão aprendendo com cada conversa para conseguir interagir cada 

vez melhor com as pessoas, em conversas futuras. Muitos chatbots ainda são baseados 

em perguntas predefinidas e comandos fechados. Se o usuário escreve algo que não foi 

previsto, o chatbot pede desculpas e diz que não entende aquele comando. Chatbots 

baseados em regras podem ter suas possibilidades resumidas por um conjunto de 

fluxogramas: a medida que usuários inserem novos comandos e respostas, o chatbot vai 

seguindo novos caminhos. 

 Um dos pontos que pode ser resolvido pela tecnologia chatbot é o financeiro, 

principalmente a emissão de segunda via de boletos para facilitar o pagamento. 

Solicitações simples de informações acadêmicas, como faltas e disciplinas, podem ser 

atendidas pela tecnologia também, diminuindo filas e longas esperas. 

Acredita-se, preliminarmente, que essa automação disponibilize um meio de 

comunicação e interação em que os alunos possam tirar dúvidas em áreas como: notas, 

faltas, matrícula, solicitação de carteiras de transportes, entre outras. Pressupõe-se que tal 

solução diminuirá o tempo de espera e a eficiência do atendimento, melhorando a 

satisfação do aluno. 

A confirmação desses pressupostos, contudo, exige a análise da demanda pela 

integração de condições estruturais, requerendo, provavelmente, a consideração de 

aspectos como a implementação de uma área de atendimento financeiro dedicada e a 

adoção de práticas de Customer Relationship Management (CRM), que contém 

indicadores de todas as negociações já realizadas, com o objetivo de aperfeiçoar o 

relacionamento com seus alunos. 

A proposta da solução por meio de automação, portanto, foi objeto de um 

planejamento detalhado, sendo implementado por etapas, de maneira a mitigar o impacto 

que uma ação imediatista poderia causar em detrimento da qualidade de atendimento ao 

aluno. Os tópicos seguintes contêm a contextualização da situação, o detalhamento do 

entendimento do problema e a análise e diagnóstico sobre possíveis alternativas de 

solução do problema em foco. Na sequência, apresentam-se as soluções propostas, o 

plano de ação e a descrição da intervenção realizada. 
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2. CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

A IES analisada é referência na educação no Brasil, sendo centenária em tradição 

no ensino, desde o nível básico até o superior. Com dezenas de milhares de alunos 

matriculados em diferentes unidades, e mais de mil docentes, dos quais 95% são mestres 

ou doutores, ela oferece cursos de graduação, extensão, mestrado e doutorado, de 

reconhecido mérito acadêmico.  

Além dos cursos, há mais de seis dezenas de acordos bilaterais internacionais; 

interlocução significativa junto aos órgãos públicos de fomento de pesquisas; 

credenciamento renovado pelo MEC por mais dez anos e atribuição de conceito máximo 

de avaliação, que a coloca entre as melhores e maiores universidades do país desde sua 

existência. Seu plano futuro orienta-se por um conjunto de ambiciosas metas de 

excelência acadêmica e ousada envergadura institucional que mobiliza, neste momento, 

todas as instâncias dessa IES.  

A experiência em educação da IES tem suas origens no século XIX, quando 

tornou-se referência em educação básica em virtude de suas estratégias pedagógicas 

inovadoras e da sua prática de inclusão social, étnica e política. Foi pioneira na 

implantação de cursos de nível superior e mantém-se, no presente, como um dos mais 

antigos estabelecimentos privados de ensino universitário do país. Consolidou-se como 

universidade em meados do século XX e mantém, desde então, a imagem de tradição e 

solidez, inovação, pioneirismo.  

Apresenta fortíssima tradição cultural, como resultado de uma declaração de visão 

que enaltece a importância de ser reconhecida pela sociedade como instituição 

filantrópica comprometida com a responsabilidade socioambiental em busca de contínua 

excelência acadêmica e de gestão. Inserida em um contexto de profundas transformações 

sociais, políticas e econômicas, a IES é continuamente desafiada a expandir sua oferta de 

novos cursos e construir uma infraestrutura condizente com sua crescente reputação 

acadêmica.  

Nesse cenário, a sólida tradição de ensino que sempre assegurou aos alunos as 

melhores oportunidades profissionais de mercado e de inserção social passou a ser 

também impactada pela implantação de um clima instigante de pesquisa 

institucionalizada, em que numerosos nichos de excelência vêm despontando. À medida 

que foram implementados cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), o universo 

institucional tornou-se muito mais amplo, mais complexo e mais relevante do ponto de 

vista acadêmico, científico, cultural e social. 
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 Com orientação confessional, a IES pratica explicitamente valores e princípios 

que regem não apenas sua política educacional, mas também o comportamento de 

funcionários e gestores, assim referenciando sua estratégia e modo de atuação. Esses 

valores, pautados pela ética cristã, constituem base de construção da imagem da IES, 

sendo amplamente divulgados ao mercado. Uma das principais caraterísticas que 

decorrem dessa prática é o comprometimento com a formação integral do aluno, 

aumentando ainda mais a responsabilidade de dispensar-lhe um atendimento digno, 

atencioso e que lhe proporcione satisfação, de modo a criar valor a esse stakeholder, que 

ocupa um papel essencial ao alcance dos objetivos institucionais. 

O contexto apresentado, portanto, revela a importância da questão abordada neste 

estudo, de forma a justificar um aprofundamento no conhecimento da situação atualmente 

observada na instituição. Para esse fim, apresenta-se, a seguir, uma discussão dedicada 

para entendimento dessa situação, buscando identificar possíveis problemas enfrentados 

que estejam, eventualmente, dificultando o pleno aproveitamento das oportunidades que 

se oferecem à instituição no tocante ao seu desenvolvimento no mercado. 
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3. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE 

Conforme Marcondes, Miguel, Franklin & Perez (2017), entende-se que uma 

oportunidade decorre de necessidades percebidas em consumidores atuais ou potenciais, 

sendo algo ainda não descoberto ou suficientemente atendido por um concorrente e que 

possibilite criação de valor. Segundo esses autores, o problema é um obstáculo que 

dificulta a melhoria de eficiência e/ou eficácia para o aproveitamento de oportunidades. 

Ainda segundo os autores, o processo para construção de um trabalho utiliza um 

modelo de processo que se inicia pela identificação do problema ou oportunidade, pelo 

estabelecimento de diagnóstico que proporcione condições para proposição de soluções, 

conforme ilustra a Figura 1. 

 

 
 
Figura 1 – Modelo de processo do projeto. 

Fonte: Marcondes et al. (2017) 

 

 Neste estudo, cujo foco é apresentar propostas de melhoria para o atendimento 

dos alunos, o processo Entendimento do problema trata de detectar qual o problema a 

ser resolvido pelo trabalho, já o processo Diagnóstico e análise é um aprofundamento 

nas origens do problema a ser solucionado, após o Diagnóstico concluído é possível 

sugerir Propostas de solução estruturadas, para implementação das propostas se faz 

necessário um Plano de ação de mudança envolvendo todas áreas participantes, com 

essas etapas concluída parte-se para Intervenção aonde na prática o processo de melhoria 
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começa a ser implementado, com o projeto já em andamento é necessário se fazer uma 

avaliação rigorosa para possíveis ajuste e melhorias para finalmente ser produzido um 

Relatório final aonde todos os resultados obtidos serão analisados, na sequência, serão 

desenvolvidos os demais passos. 

Nesse contexto, a área analisada é a Secretaria Geral da IES e o atendimento 

financeiro ao aluno, que é responsável pelo  controle geral do sistema acadêmico, por 

meio das atividades de registro de alunos, acompanhamento da situação curricular, 

registro de frequências e notas, assuntos financeiros etc. A partir das reclamações dos 

alunos, insatisfeitos com o atendimento dessa área, os  problemas que precisam ser 

resolvidos são provenientes da grande demanda de solicitações, do longo tempo de espera 

para atendimento e resolução dos pedidos, e da complexidade dos processos, o que 

acarreta grande quantidade de reclamações e, consequentemente, afeta a imagem 

institucional da IES. 

A compreensão da realidade atualmente observada representa uma possibilidade 

de ampliação de condições favoráveis à aceleração do ritmo de desenvolvimento 

institucional, associada à mitigação de riscos de eventuais danos à imagem provocados 

pela queda na percepção de valor pelos agentes de mercado, ou, até mesmo, de evasão de 

alunos. Por isso, promove-se, na próxima seção, uma análise efetuada com base em dados 

coletados de documentos e entrevistas com gestores.   
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4. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

 
A análise apresentada, proveniente de uma versão recente do Planejamento 

Estratégico da IES em que foram analisados diversos aspectos que podem afetar os 

objetivos da instituição, abrange todas as questões institucionais, este Planejamento 

Estratégico contou a participação de mais de 40 pessoas que atuam nas diversas áreas da 

instituição em diferentes posições, tais como as de gestores de níveis estratégico e tático, 

educadores, funcionários administrativos e membros do conselho deliberativo.  

No processo, realizou-se a análise das atuais condições do ambiente externo, 

mediante utilização da técnica conhecida como Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats). 

 Um recorte dos resultados dessa análise que evidencia a justificativa para a 

presente proposta contém a identificação de ameaças em relação à competitividade da 

instituição, considerando aspectos que os principais competidores oferecem ao mercado 

em termos de portfólio, preço, mídia, investimento, atendimento e qualidade. 

 Associados a essas questões externas, constatou-se que há pontos a melhorar em 

relação a desburocratizar processos, promover ações de endomarketing e reduzir 

deficiências no atendimento. 

  
Ao fazer o cruzamento de forças e pontos a melhorar com oportunidades e 

ameaças, definiram-se objetivos estratégicos que envolvem capacitação e investimento 

(cruzamento entre os pontos a melhorar com as oportunidades do ambiente externo), com 

destaque a: 

• Reduzir entraves burocráticos no atendimento, o que demanda revisar os 

processos administrativos da IES, objetivando sua celeridade e simplificação.  

• Deficiências no atendimento. 

• Revisar continuamente os processos internos. 

• Atuar na revisão e desburocratização dos processos.  

• Agilidade nos processos com base nas novas leis educacionais. 

  

Como estratégia de Defesa e Manutenção (cruzamento entre os Pontos fortes com 

as Ameaças), estabeleceu-se o objetivo de constituir equipe para estudar a alteração dos 

processos administrativos, aproveitando as competências e qualificação dos profissionais 

de diversas áreas da instituição para a promoção de ajustes que lhe confiram maior 

competitividade. 
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Considerando agora os itens sobre atendimento, foram verificadas as seguintes 

deficiências: reclamações sobre a qualidade do atendimento e satisfação do aluno, do 

atendimento a idosos e dos deficientes. No autoatendimento, falta de disponibilidade de 

mais colaboradores para atendimento, oferta de ambiente físico adequado para 

atendimento ao aluno e ao público externo, disponibilização de outros canais de 

atendimento ao aluno, ferramenta para medir a qualidade no atendimento, gargalos de 

atendimento em períodos específicos (inicio de semestre), falta de privacidade para o 

atendimento ao aluno.  

Também se identificou a falta de atendimento bilíngue no campus, a necessidade 

de ampliação da estrutura (infra, equipamento, equipe) para atendimento do evidente 

crescimento e expansão do ensino, a capacitação de funcionários para atendimento de 

excelência ao aluno, melhoria dos processos de comunicação, programa de melhoria e 

acompanhamento do atendimento telefônico, e atendimento eficiente ao aluno das IES 

concorrentes. 

As condições observadas expõem as fragilidades da organização, colocando-a em 

risco de desvantagens competitivas, o que pode afetar significativamente sua capacidade 

de criação de valor para seus principais stakeholders, que são os alunos. Considerando que 

as receitas que viabilizam economicamente a operação do negócio são provenientes dos 

alunos, torna-se importante considerar os fatores estudados por Zeithaml e Bitner (1988), 

sobre a relação entre preço, qualidade e valor, por Anderson, Fornekk e Lehmann et al. 

(1994), que associam a percepção de valor pelo beneficiário do produto ou serviço com 

sua satisfação, por Woodruff, Schumann e Gardial (1993), sobre a concepção que o 

consumidor faz do conceito de valor, e por Churchill e Peter (2009), que alertam para a 

importância das ações de marketing para a efetividade da criação de valor ao público que 

contrata ou adquire uma solução para satisfazer suas necessidades. 

Woodruff (1997) considera a criação de valor um recurso para a vantagem 

competitiva. Trata-se de uma concepção compartilhada por diversas fontes na literatura 

que se dedicam à análise de elementos condutores de vantagens competitivas, como 

condição para a sobrevivência e sustentabilidade de um negócio. Nelas, verifica-se a 

interpretação de que a lógica de criação de valor possui caráter estratégico, como condição 

para a conquista e manutenção da preferência de clientes e consumidores (Othman & 

Sheehan, 2011).  

Prahalad, Krishnan e Serra (2008), por sua vez, argumentam que a habilidade de 

promoção de mudanças e evoluções ininterruptas diante de novas realidades enfrentadas 

cria valor significativo, conduzindo a organização à vantagem competitiva a partir do 

ajuste dos processos internos para conectar recursos e consumidores. 
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Os alunos da IES agentes ativos de criação de valor, podem ser considerados o 

enfoque proposto por Galvagno e Dalli (2014), segundo o qual consumidores são 

fomentadores, ou, até mesmo, atores de funções que compõem a operação de um negócio, 

como ocorre, por exemplo, quando participam de processos de inovação aberta, ou de 

relatos de experiência de consumo. Classificado, então, como protagonista do processo de 

criação de valor, o aluno se torna um agente que interage com a organização para a 

“cocriação” de valor. (Prahalad & Ramaswamy, 2000; Vargo & Lusch, 2004, 2006, 2008; 

Ramaswamy, 2008, 2011, Payne et al., 2009). 

Considerando de forma integrada as recomendações encontradas na literatura e as 

condições atualmente enfrentadas pela IES buscou-se, para encontrar possíveis ações 

dedicadas à criação (e cocriação) de valor, complementar o elenco de informações 

inerentes à proposta de soluções aos problemas identificados, com o conhecimento da 

visão que os gestores envolvidos no processo desenvolveram com sua experiência. Para 

esse fim, foram realizadas entrevistas com gestores que contribuem diretamente para o 

resultado da operação, atualmente nas posições de Coordenadores da Secretaria dos 

Conselhos Superiores e de Controle Acadêmico e Coordenadoria Geral de Atendimento 

ao Aluno.  

Ainda com base nessas entrevistas, procurou-se entender o que pensam os 

principais stakeholders e quais seriam os maiores beneficiários das melhorias, com essa 

orientação foram ouvidos gestores diretamente envolvidos no processo e suas equipes.  

Seguindo os estudos de Richardson (1999) e Selltiz et al. (2001), este estudo 

adotou uma abordagem qualitativa de natureza exploratória, adequada, para a criação de 

hipóteses, o aprimoramento do conhecimento do pesquisador acerca da situação 

investigada, e o esclarecimento de conceitos e o estabelecimento de prioridades para 

futuras pesquisas. 

Os sujeitos da pesquisa submetidos às entrevistas foram sete executivos que atuam 

em funções estratégicas em entidade de classe de destacada atuação no setor de educação, 

sendo dois diretores de unidade acadêmica, um coordenador da área de atendimento ao 

aluno, um coordenador de atendimento financeiro ao aluno e o diretor da Secretaria Geral 

da IES (Tabela 1).  

As perguntas para as entrevistas foram elaboradas com base nos objetivos 

específicos deste estudo e nos conceitos apresentados no referencial teórico adotado. 

Dessa forma, buscou-se abranger amplamente o tema para a identificação de aspectos que 

permitiram compreender os fatores e atingir o objetivo geral. 
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Quadro 1. Participantes da pesquisa 

Entrevistado Entidade Cargo 

E1 IES Coordenador de atendimento ao aluno 

E2 IES Diretor da secretaria geral 

E3 IES Diretor da unidade acadêmica 1 

E4 IES Diretor da unidade acadêmica 2 

E5 IES Coordenador do atendimento financeiro ao aluno 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após as entrevistas alguns pontos importantes foram identificados e avaliados, 

sendo os principais mencionados a seguir: 

• No início de cada semestre, o volume de pessoas na secretaria aumenta 

muito, formando filas e, consequentemente, causando um atendimento 

mais lento e complicado. 

• Os gestores entendem que o uso de tecnologia pode melhorar a qualidade 

e a velocidade nos atendimentos. 

• Existe a necessidade de uma comunicação mais clara e eficaz de todos os 

processos realizados nas secretarias, para facilitar a compreensão de como 

as solicitações podem e devem ser feitas. 

• O maior número de solicitações é feito para as áreas financeira (p. ex., 

segunda via dos boletos) e acadêmica (p. ex. solicitação de documentos e 

requerimentos específicos). 

 

De acordo com o Diretor da secretaria geral, o emprego de tecnologia é uma das 

alternativas para aprimoramento dos serviços aos alunos, conforme depoimento a seguir.  

 

[...] fizemos um chat piloto em parceria com a área de tecnologia e, apesar 
de ser experimental, percebemos um grande potencial na ferramenta; 
entendemos que o caminho é esse, [mas] na minha opinião em 3 anos não 
haveria mais atendimento pessoal por ocasião da matrícula, por ser 
desnecessário, se todo o processo de matrícula é on-line e o atendimento 
via chat for eficiente não haveria necessidade de um atendimento 
presencial (E2). 

 

Foi também entrevistado o diretor de uma unidade acadêmica da IES, que tem um 

grande número de alunos, para analisarmos o ponto de vista de um gestor que apresenta 
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uma visão mais ampla e isenta do atendimento e dos processos que envolvem o 

atendimento ao aluno. 

 Segundo o diretor, a automação dos processos e a evolução para um 

autoatendimento devem ser o futuro do atual atendimento ao aluno, olhar o serviço 

prestado pela ótica do cliente pode ajudar a entender os principais anseios e propor as 

sugestões de melhorias. A implementação de inteligência artificial nos processos e a 

integração de todos os sistemas acadêmicos internos podem trazer melhorias significativas 

no atendimento, evitando falhas humanas e proporcionando soluções eficazes e remotas, 

evitando filas, perda de tempo e idas e vindas a áreas diferentes dentro da IES. 

 

[...] nas unidades, as filas são semelhantes às da Secretaria Geral e têm 
uma sazonalidade, se concentram em algumas épocas do ano, porém o 
dimensionamento da mão de obra é feito por uma média. O futuro seria o 
autosserviço; é uma geração que prefere o autosserviço; nos testes que 
fizemos, o aluno nunca questionou, poderia ser tudo via mobile. (E3) 

 

Com a mudança das gerações, alterou-se também a forma de se relacionar com 

esse novo cliente, denominado Geração Z2, que representa quase a totalidade dos alunos 

na IES. Uma das características dessa geração é que eles se relacionam com as empresas 

principalmente por plataformas digitais, são mais imediatistas, exigentes e conectados. 

Estudo realizado pela Criteo, sobre a Geração Z, analisou os hábitos de consumo 

de jovens nascidos entre 1994 e 2002 no Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão 

e Reino Unido, revelou que esse público possui um poder de compra significativo, 

identificando que a personalização é a palavra-chave para conquistá-lo. Os dispositivos 

móveis são os meios favoritos de navegação, assim como as transações on-line, 

aumentadas pela tecnologia, são a preferência desse público (Criteo, 2018). 

A evolução da tecnologia tem sido a base principal das novas estratégias de 

marketing relacional no mundo dos negócios, que estão tentando encontrar a melhor 

medida entre as abordagens humanas e as virtuais. Observa-se uma verdadeira revolução 

no setor de serviços em razão da mudança verificada nos consumidores, que se tornam 

cada vez mais exigentes, obrigando as empresas a ajustarem constantemente o meio e a 

forma como prestam os seus serviços, sempre procurando extrair o grau de satisfação 

alcançado em contraponto às expectativas dos clientes. 

Outra entrevista foi realizada com o diretor da unidade acadêmica com o maior 

número de alunos da IES, e, diferente das demais unidades, verificou-se que muitos dos 

processos acadêmicos, pedidos e procedimentos já são solicitados por meio da tecnologia, 

                                                
2 A definição sociológica para a geração de pessoas nascidas, em média, entre os anos de 1995 e 2010. 
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especificamente por sistemas desenvolvidos internamente e aperfeiçoados para atender a 

essas demandas. Esses processos vêm sendo aprimorados ano a ano e, consequentemente, 

têm melhorado a avaliação da unidade pelos alunos, que hoje avalia a unidade com nota 

8,0. Isso demonstra que a integração dos sistemas, o desenvolvimento de tecnologia 

específica e a possibilidade da maioria das solicitações pelo portal da IES têm melhorado 

a percepção dos alunos dessa unidade acadêmica, conforme depoimento do diretor da 

unidade. 

[...] as filas na unidade são praticamente inexistentes, as maiores 
reclamações eram em relação às matrículas, mas hoje diminuíram muito, 
quase não tem; considero o aluno satisfeito com o que tem recebido e a 
consequência é a avaliação alta, nota 8,0 (E4). 

 

Na visão desse diretor, as demais unidades acadêmicas deveriam utilizar os 

mesmos procedimentos e tecnologia, facilitando muito a jornada do aluno e portanto a 

percepção de valor no serviço prestado pela IES. 

Além da questão da matrícula, existem alguns pontos de melhoria nos processos 

dessa unidade, por exemplo, as solicitações de estágios supervisionados, problema 

pontual que a tecnologia pode resolver e melhorar ainda mais o serviço da unidade. Como 

ponto de melhoria, o diretor entrevistado indica que a secretaria geral da IES possui 

problemas no atendimento de solicitações simples, indicada anteriormente por outros 

entrevistados, como solicitações financeiras, requisições de mudanças de turmas e notas, 

pois são volumosas e sazonais. Sugere também que uma tecnologia de atendimento 

remoto através de inteligência artificial poderia minimizar esses problemas. 

O atendimento financeiro ao aluno foi a primeira área impactada com a tecnologia 

chatbot e os objetivos definidos pela área foram: melhorar a qualidade no atendimento, 

diminuir o tempo de espera, diminuir a inadimplência e se adaptar às tendências de 

mercado. 

Nessa área, um exemplo do uso do chatbot é o crescimento dez vezes maior no 

número de boletos emitidos (de 300 boletos por dia para 3.000), diminuição da 

necessidade de atendentes e padronização e eficácia da comunicação. A gerência 

financeira atende aproximadamente 17.500 ligações por mês, e tem a expectativa de que 

65% desses atendimentos sejam feitos pelo chatbot no primeiro ano. 

O responsável pela implementação do chatbot no atendimento financeiro ao aluno 

tem trabalhado nos testes e ajustes para que a tecnologia seja implementada 

integralmente, a previsão para início da operação é junho de 2019. A IES tem grande 

preocupação com a integração de todos os sistemas e segurança da informação antes de 

começar efetivamente a operação. 



 22 
A primeira pergunta feita aos gestores foi: Quais os principais recursos de 

infraestrutura utilizados atualmente para as atividades de registro de alunos, 

acompanhamento da situação curricular e registro de frequências e notas? As 

respostas foram o sistema acadêmico de atendimento ao aluno, o atendimento presencial, 

chat respondido por humano, email e telefone, porém concordam que os recursos 

poderiam ser melhores dimensionados ou automatizados. 

Na questão seguinte foi solicitado uma pontuação para o atendimento ao aluno na 

IES, as notas foram muito diferentes, a percepção dos gestores é bem diferente sobre este 

quesito. 

Quando foi perguntado se insatisfação com o atendimento poderia resultar em 

evasão, os gestores participantes concordaram quem não existe qualquer indicio ou 

informação que algum aluno da IES tenha evadido por esse motivo. 

Na pergunta relacionada a filas e tempo de atendimento: Qual a incidência de 

filas e qual é, em média, o tempo de espera para os alunos serem atendidos? Os 

inícios de semestre foram apontados como períodos de maior incidência de filas, para a 

solicitação de demandas financeiras e solicitação de documentos para matrículas. A 

emissão de diplomas e o recebimento de carteirinhas pelos novos alunos também foram 

citados. 

Na pergunta seguinte: Diante das atuais condições, o que pode ser melhorado 

no atendimento ao aluno?, as respostas foram diversas, desde o uso de tecnologia nos 

processos, passando por uma comunicação mais eficiente entre os setores e o público-

alvo, chegando ao treinamento da equipe para se tornarem multidisciplinares. 

Quando a pergunta foi se haveria atividades passíveis de automatização, com 

o uso de sistemas e acesso direto do aluno pela internet?, as respostas de todos os 

participantes foram muito parecidas, todos concordaram que as atividades poderiam ser 

automatizadas e que esta automação traria melhorias no atendimento ao aluno. 
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Problema: O atendimento ao aluno tem sofrido críticas devido à demora e não resolução dos problemas. 

Objetivo geral: Identificar os principais pontos de melhoria para aumentar a percepção de valor da IES 
Perguntas do roteiro 
das entrevistas 

Entrevistado: 
Coordenador do 
Atendimento 

Entrevistado: Diretor 
da Secretaria Geral 

Entrevistado: Diretor de 
Unidade Acadêmica 1 

Entrevistado: Diretor 
de Unidade 
Acadêmica 2 

Temas Categorias 

Quais os principais 
recursos de 
infraestrutura utilizados 
atualmente para as 
atividades de registro 
de alunos acompanha-
mento da situação 
curricular e registro de 
frequências e notas? 

O principal recurso é o 
terminal informativo 
acadêmico, no qual os 
alunos conseguem 
acompanhar a sua situação 
acadêmica de forma quase 
instantânea. 
 

Atendimento 
presencial (4 a 5 
pessoas), equipe de 
emissão de certificados 
(5 pessoas), 
atendimento por 
telefone, por e-mail e 
por chat (operação 
piloto). 

O terminal informativo 
acadêmico é de grande 
importância, pois o 
coordenador pode consultar 
a situação do aluno, enviar 
comunicações oficiais, mas 
se o aluno não cadastra o e-
mail correto vai p o aluno e 
muitas vezes ele não acessa. 

Sistema interno (caseiro), 
não é um sistema 
inteligente, não tem 
integração com os 
demais. 

Atendimento, 
processos 
acadêmicos, 
automatização e 
Retenção de 
alunos. 

Entendimento do 
processo de 
atendimento ao aluno. 
Identificação de 
problemas; 
Levantamento de 
pontos de melhoria. 

Os recursos estão bem 
dimensionados em 
relação à demanda? 
 

Com relação aos itens 
citados acima sim. A 
grande maioria dos alunos 
consegue sanar dúvidas 
através do sistema 
acadêmico. 
 

Não, 4 a 5 pessoas para 
atender cerca de 22 mil 
alunos. 
 

Sim, no terminal acadêmico 
o aluno e os coordenadores 
acessam de qualquer lugar; 
em época de muitos acessos, 
ele fica um pouco mais 
lento.  
 

A ferramenta tem 
interface muito ruim, 
algumas informações 
importantes somente com 
alguns funcionários. 
Lento e a experiência do 
aluno não é boa. 

  

Em uma escala de 0 a 
10, como você 
considera o grau de 
satisfação dos alunos 
com o atendimento 
prestado? 

Quanto à consulta da 
situação 10, pois a 
atualização é imediata, ou 
de forma muito rápida. 
Quanto ao questiona-
mento ou contestação, 
ainda existe reclamação 
por parte dos alunos 
quanto à agilidade do 
processo. 

Nota 3 ou 4, tendo em 
vista que eles misturam 
as atuações, se for só a 
nota para secretaria 
geral, seria 7,5 

Nota 8, considerando as 
reclamações em relação às 
matriculas,  

Nota 6,5. A nota geral da 
unidade é 8, mas poderia 
ser maior, porque 
avaliação do atendimento 
joga a nota para baixo. 

  

Os detalhes das afirmações dos entrevistados são apresentados no Quadro 2 

Quadro 2 - Síntese das respostas das entrevistas 

Continua 
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Problema: O atendimento ao aluno tem sofrido críticas devido à demora e não resolução dos problemas. 
Objetivo geral: Identificar os principais pontos de melhoria para aumentar a percepção de valor da IES 

Perguntas do roteiro 
das entrevistas 

Entrevistado: Coordenador 
do Atendimento 

Entrevistado: Diretor 
da Secretaria Geral 

Entrevistado: Diretor 
de Unidade 
Acadêmica 1 

Entrevistado: Diretor 
de Unidade 
Acadêmica 2 

Temas Categorias 

Esse grau de satisfação 
tem sido determinante 
para a retenção de 
alunos, ou causado 
alguma evasão? 

Retenção de alunos é um 
assunto complexo, mas não 
temos perdido alunos por 
problemas de atendimento. 
Em sua maioria, os alunos se 
evadem por não adaptação ao 
curso, ingresso em instituição 
pública etc. Em relação ao 
atendimento, os alunos 
expressam satisfação. 

Não, o aluno não é mal 
atendido, ofendido a 
ponto de sair da 
universidade; talvez 
possa ser a gota da água 
de um aluno que já 
estaria muito insatisfeito 
com outros fatores. 

Evasão baixa, 4% a 5%, 
não é um motivo para 
evasão, um dos motivos 
da evasão é a não 
adaptação ao curso, 
questão financeira. 

Pode, somado aos 
processos pode se 
tornar um fator de 
evasão, mas não só 
pelo atendimento, 

  

Caso não estejam, o que poderia 
ser feito para 
adequá-los? 

Muitos casos de insatisfação 
são relacionados à resposta 
do pedido do aluno, e não 
necessariamente ao 
atendimento. É necessário 
aprimorarmos as respostas 
dos requerimentos, para que 
o aluno possa entender as 
razões de eventual negativa. 

Atendimento 
descentralizado, melhor 
comunicação dos 
procedimentos e 
métodos mais eficientes 
para emissão de 
certificados. 

Não se aplica. Implementação de 
mais tecnologia, 
inteligência artificial e 
integração de todos os 
sistemas acadêmicos 
internos. 

  

Qual a incidência de 
filas e qual é, em 
média, o tempo de 
espera para os alunos 
serem atendidos? 
 
 
 
 

As maiores incidências estão 
vinculadas à área financeira 
(segunda via de boletos) e 
acadêmica (solicitação de 
documentos e 
requerimentos). O tempo 
aproximado de espera varia 
entre 1 e 4 minutos. 

Diplomas, por exemplo, 
até seis meses de 
processo 
durante o ano todo; não 
há registro de muita fila, 
em média dez pessoas, 
em época de matrícula 
de 40 a 50 pessoas. 

Filas no início dos 
semestres para 
recebimento de 
carteirinhas, cinco ou 
seis alunos por 
atendentes, formulários 
para estágio. 
 

Há dois tipos de 
atendimento financeiro 
e matriculas que são 
mais concentrados em 
algumas épocas do 
ano; o 
provisionamento de 
recursos é feito pela 
média. 

  

Continua 
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   Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados das entrevistas.

Problema: O atendimento ao aluno tem sofrido críticas devido à demora e não resolução dos problemas. 

Objetivo geral: Identificar os principais pontos de melhoria para aumentar a percepção de valor da IES 
Perguntas do roteiro 
das entrevistas 

Entrevistado: Coordenador 
do Atendimento 

Entrevistado: Diretor 
da Secretaria Geral 

Entrevistado: Diretor 
de Unidade 
Acadêmica 1 

Entrevistado: Diretor 
de Unidade 
Acadêmica 2 

Temas Categorias 

Diante das atuais 
condições, o que pode 
ser melhorado no 
atendimento ao aluno? 

Implantação de ferramenta 
que consolide informações 
melhoria na troca de 
informações entre os setores; 
treinamentos e qualificações 
de funcionários. 

Melhora da 
comunicação da regra, 
das exceções, com 
transparência. 
Sistemas automatizados, 
robustos e eficientes. 

Ponto nevrálgico: nos 
estágios 
supervisionados, 
coordenadores no 
período de férias e não 
ficam de plantão, fica 
um substituto, que 
assina o estágio; ficam 
sem sistema para 
verificar o período, 
podem ocorrer erros. 

Equipe multifuncional 
que poderia compor a 
secretaria em 
momentos de alta 
demanda, porém seria 
necessário alto 
investimento em 
treinamento e 
capacitação. 

  

Há atividades passíveis de 
automatização, com o uso de 
sistemas e acesso direto do 
aluno pela internet? 

Sim, a implementação de 
muitos serviços on-line já 
está acontecendo, o que tem 
facilitado a vida dos alunos e 
diminuído a frequência na 
frente de atendimento. 
Isso aumenta 
consideravelmente a 
satisfação dos alunos quanto 
aos serviços prestados. 

Sistema automatizado 
mais robusto na 
eficiência, eficácia, 
flexível, amigável e 
claro. O sistema de 
matrícula está sofrendo 
contínuas melhorias e 
automatização, até os 
certificados podem ser 
digitais no futuro. 

As principais atividades 
acadêmicas e a maioria 
das requisições de 
serviços já podem ser 
feitas 100% pela 
internet no CCSA, 
porém as demais 
unidades da IES não 
estão integradas da 
mesma maneira, a 
integração das unidades 
por meio de tecnologia 
poderia melhorar muito 
o atendimento ao aluno. 

Não há dúvida de que 
o futuro do 
atendimento seja todo 
remoto (autosserviço); 
os serviços que já 
foram automatizados 
tiveram excelente 
aceitação. As 
solicitações presenciais 
seriam poucas e muito 
específicas. 
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Os resultados obtidos com essa pesquisa mostram que a definição e a comunicação 

de regras de maneira clara e objetiva poderiam ajudar muito na diminuição de filas e 

agilidade no atendimento, e também mostram que o investimento em treinamento da 

equipe traria bons resultados e a automação de alguns processos poderiam diminuir o 

tempo de espera e, consequentemente, a percepção de valor ao serviço prestado. 
 

 

5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 

A partir da análise e do diagnóstico efetuados, identificaram-se a agilização e a 

redução do tempo e complexidade no atendimento como aspectos a melhorar, para a 

ampliação da satisfação dos alunos.  

Para esse fim, considera-se, preliminarmente, a necessidade de recursos 

informacionais e serviços digitais para atendimento, melhoria nos processos e 

instrumentos de comunicação e desenvolvimento de novas políticas de relacionamento, 

fazendo uso de recursos como Call Center e instrumentos para práticas de Customer 

Relationship Manegement (CRM).  

Como se evidencia a potencial contribuição que a adoção de novas práticas e 

recursos à qualidade do atendimento ao aluno, a solução buscada requer apoio de inovação. 

De acordo com Davila, Epstein e Shelton (2007), a inovação abrange atividades 

tecnológicas e estratégicas (definição do modelo de negócios), e a integração do modelo 

de negócios à mudança tecnológica para produzir inovação representa um fator de sucesso 

e perspectiva de continuidade da organização.  

Uma nova tecnologia desenvolvida e incorporada a produtos ou processos tende 

a gerar novos hábitos e impactar a forma como as pessoas vivem. Observa-se, atualmente, 

como a tecnologia da informação vem proporcionando a multiplicação de cidadãos 

conectados em rede, agilizando o compartilhamento de experiências e a solução de 

problemas. Assim, inovações tecnológicas promovidas por uma organização são 

instrumentos para o benefício da coletividade de stakeholders com os quais ela se 

relaciona (Staub, 2001). 

No que se refere a recursos informacionais e de comunicação, a busca por 

alternativas conduziu à possibilidade de adoção de Machine Learning e da tecnologia 

chatbot, assim recorrendo-se à utilização da inteligência artificial que pode substituir a 

ação humana. 
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Machine Learning é um subconjunto de inteligência artificial que permite que os 

sistemas aprendam e prevejam resultados sem programação explícita. Muitas vezes, é 

usado de forma intercambiável com o termo IA porque é a técnica de IA que teve o maior 

impacto no mundo real até agora, e é o que você provavelmente usará em sua empresa.  

Chatbots, recomendações de produtos, filtros de spam, carros autônomos e uma 

enorme variedade de outros sistemas aproveitam o aprendizado de máquinas, da mesma 

forma que os "agentes inteligentes" como Siri e Cortana. Em vez de escrever algoritmos 

e regras que tomem decisões diretamente, ou tentar programar um computador para "ser 

inteligente" usando conjuntos de regras, exceções e filtros, o Machine Learning ensina 

sistemas informáticos a tomar decisões aprendendo com grandes conjuntos de dados. Os 

sistemas baseados em regras rapidamente se tornam frágeis quando precisam explicar a 

complexidade do mundo real. No entanto, a aprendizagem automática pode criar modelos 

que representam e generalizam padrões nos dados que você usa para treiná-lo, e pode usar 

esses modelos para interpretar e analisar novas informações. O aprendizado automático 

da máquina é adequado para a classificação, o que inclui a capacidade de reconhecer texto 

e objetos em imagens e vídeos, bem como encontrar padrões e associações em dados ou 

segmentar dados em clusters, por exemplo, encontrar grupos de clientes (Cio, 2018) 

Chatbot é uma tecnologia cognitiva de nível médio que usa conversação em 

linguagem natural para interagir com aplicativos. A Google (com sua recente aquisição 

da API.AI), a Apple (Siri), a Microsoft (Cortana) e o Facebook (Messenger Platform) têm 

plataformas para desenvolvedores implementarem seus chatbots. Se o foco de sua 

empresa é o celular, cujos consumidores parecem particularmente inclinados a usar 

chatbots, pode ser especialmente interessante mergulhar na tecnologia cognitiva, 

escolhendo uma das APIs dessas empresas e conectando seus aplicativos a ele. Essas 

interfaces de usuário certamente evoluirão ao longo do tempo, mas é uma boa ideia 

começar a trabalhar com elas agora, para tirar vantagem da facilidade da interação de voz 

(Harvard Business Review Brasil, 2016). 

O chatbot tem como objetivo simplificar e agilizar o trabalho de atendimento, uma 

vez que essa solução digital é programada para gerenciar as demandas de retorno ao 

cliente de forma automatizada. Esse tipo de sistema é capaz de administrar conversas em 

tempo real, gerenciando perguntas e respostas, durante a interação com o aluno da IES.  

O atendimento automatizado pode ser útil dentro da universidade, inclusive para 

liberar os atendentes para resolver questões mais complexas. A seguir, listam-se alguns 

dos benefícios da utilização dessa tecnologia chatbot para a universidade. 
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5.1 Atendimento rápido 

No atendimento por telefone, um operador consegue falar apenas com um 

consumidor por vez, mas, quando se fala na agilidade, o chat eletrônico se mostra como 

a solução mais rápida para a organização. Com um robô, o trabalho de atendimento é mais 

vantajoso porque ele não tem limite de janelas, podendo atender milhares de pessoas ao 

mesmo tempo. 

 

5.2 Padronização 

A demanda de atendimento não para de crescer na IES, e isso exige que ela 

encontre diferentes canais para agilizar a solução dos problemas dos alunos. Mas, quanto 

mais canais de atendimento se oferecem na central de atendimento, mais necessário se 

torna padronizar e criar regras na hora de responder ao público. Tanto robôs como 

atendentes humanos devem oferecer a mesma informação de acordo com as perguntas 

dos clientes. E, nesses casos, o robô é capaz de dar sempre a mesma resposta, 

padronizando o conteúdo. Considerando que o principal objetivo do cliente é ter o seu 

problema resolvido, é importante oferecer respostas corretas e coerentes. 

 

5.3 Acolhimento 

Hoje, o sistema já é capaz de lembrar o nome do consumidor e gerar um conteúdo 

que esteja em consonância com a maneira que ac IES se comporta diante do seu público. 

Sendo assim, por meio da inteligência artificial, é possível criar modos diferentes de 

atender aos alunos sem deixar de dar a informação correta. 
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A Figura 2 mostra a interface do chatbot que será disponibilizada em todas as 

páginas do portal da IES, bem como via aplicativo disponível para download e compatível 

com todos os sistemas operacionais e na grande maioria dos modelos de smartphones. 

 

 

Figura 2 – Tecnologia chatbot em fase de testes, no atendimento financeiro ao aluno da IES. 
Fonte: Foto do autor. 

 

Deve haver um processo pelo qual os humanos revisem as decisões da IA para se 

certificar de que estão funcionando conforme planejado, evitando assim problemas de 

entendimento e, consequentemente, insatisfação das pessoas atendidas. 

 
“A tecnologia de IA é boa para processar números e para processar grandes 
quantidades de dados e encontrar padrões. A parte humana está em entender os 
padrões, descobrir onde é necessário haver mudanças com base nos resultados e, 
é claro, em estabelecer conexões emocionais reais”, afirma Sharon Florentine, 
(2018). 
“Juntos, você pode trabalhar em direção ao equilíbrio e certificar-se de que os 
sistemas de IA estejam com desempenho justo e equitativo, mas você precisa fazer 
essas verificações. Ao contratar uma pessoa, você nunca faria uma avaliação de 
desempenho? Nunca faria check-in para ver como ela está se saindo? Se o 
desempenho é bom? Claro que não. Por que você também não faria isso com as 
tecnologias inteligentes que está incorporando?”. Sharon Florentine, (2018). 

 

A tecnologia de inteligência artificial ainda é nova e os cuidados na 

implementação devem ser redobrados para que o projeto não perca força ou eficiência, 

criando assim resistências dos usuários e da gestão. 
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Segundo os executivos de nossa pesquisa, representada na imagem abaixo, 

identificaram-se vários fatores que podem atrasar ou comprometer as iniciativas de 

Inteligência artificial, desde questões de integração até escassez de talentos. 

 

Figura 3 – Desafios da Inteligência Artificial 
Fonte: DELOITTE (2017). 
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A Figura 4 apresenta o processo de implementação da tecnologia e as melhorias 

no processo de atendimento ao aluno conforme as etapas vão sendo cumpridas ao longo 

do tempo, desde o início do projeto até a fase de usabilidade, prevendo etapas futuras que 

ainda podem ser planejadas. 

Algumas soluções já estão sendo implementadas, algumas ainda de forma inicial, 

mas todas caminhando para uma maior organização dos processos e melhoria no 

atendimento ao aluno, através de diversas plataformas. Hoje o atendimento ao aluno já 

implementou o CRM para controle de contatos e interações, de modo que possam 

programar contatos e obter relatórios de ligações e resoluções de problemas. A secretaria 

geral trabalha com um chat (ainda com atendimento humano) para responder as 

solicitações de maneira mais rápida, além de e-mail e telefone. Por meio do ambiente de 

controle acadêmico, os alunos também podem fazer solicitações e acompanhar o 

encaminhamento de seus pedidos. A ideia é aperfeiçoar essas interações através de 

diversas plataformas tecnológicas de maneira mais profissional e com mais 

funcionalidades; hoje estão sendo realizados testes que geram aprendizado e 

conhecimento das possibilidades. 

O início do processo de pesquisa de dados para realização do projeto, com 

pessoas que atuam nos cargos de Diretor da Secretaria Geral e Coordenador de 

atendimento ao aluno, foi realizado por meio de entrevistas para determinar os pontos. 

Para o êxito da implementação, devem ser cumpridas as seguintes etapas ilustradas na 

Figura 5. 

 
 
Figura 5 – Etapas de implementação do projeto. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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6. PLANO DE AÇÃO 
 

O processo de implantação do projeto foi planejado e executado com o apoio de 

diversas áreas da IES. Após a definição e conclusão das etapas, foi necessário construir 

um plano de ação. O Quadro 3 detalha todas as fases do plano por meio do método de 5W 

e 2H. Esse método é uma técnica para elaboração de planos de ação extremamente 

simples, objetiva e facilitadora, pois orienta à ação final desejada, bem como indica um 

“percurso” a ser tomado pelas perguntas em inglês: what, why, where, who, when, how e 

how much. 
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  Quadro 3. Plano de ação  

      Quando Por que Onde Quem O que Como Quanto 

Início do 
processo: julho 

de 2018 

Detectar principais problemas 
no atendimento que a 

tecnologia poderá resolver. 

Secretarias de 
atendimento ao 

aluno do campus SP. 

As áreas responsáveis pelo 
são: gerência de TI, de 

Marketing e de BI. 

Levantamento da 
necessidade. 

Mapeamento das ações 
realizadas na secretaria do 

aluno. 

 

Agosto de  
2018 

Definir as áreas da IES que 
trabalharão diretamente na 
definição dos processos. 

Gerências técnicas 
da IES 

Gerência de TI, de 
Marketing e de BI. 

Definição da equipe de 
trabalho. 

Indicação da diretoria 
responsável. 

 

Setembro de 
2018 

Analisar as necessidades e 
definir o que a tecnologia 

deverá entregar. 

Espaço para 
reuniões na IES 

Gerência de TI, de 
Marketing e de BI. 

Reuniões de briefing para 
concorrência entre 

empresas de tecnologia. 

Reuniões de trabalho, com 
levantamentos feitos e 

alternativas já levantadas. 

 

Outubro de 
2018 

Analisar e encontrar a 
empresa que ofereça a melhor 
tecnologia no melhor preço. 

Espaço para 
reuniões IES 

Gerência de TI, de 
Marketing e de BI. 

Convidar empresas de 
tecnologia com experiência 

em IES. 

Enviando carta-convite, com 
briefing e cronograma de 

entrega. 

 

Novembro de 
2018 

Avaliar as soluções 
tecnológicas, plano de 

implementação e cases em 
IES apresentados pelas 

empresas. 

Auditório da IES Gerência de TI, de 
Marketing, de BI e de 

Compras, além das áreas 
mais impactadas pela 

solução. 

Apresentação das soluções 
pelas empresas convidadas. 

As empresas enviaram os 
projetos após a primeira 

triagem ao grupo de trabalho. 

 

Novembro de 
2018 

As áreas envolvidas devem 
analisar todos os pontos 

apresentados para escolher o 
melhor custo-benefício. 

Espaço para 
reuniões IES 

Gerência de TI, de 
Marketing, de BI e de 

Compras, além das áreas 
mais impactadas pela 

solução. 

Reuniões para definição da 
melhor proposta de solução. 

 

O grupo de trabalho 
preencheu com notas os itens 

indicados como 
fundamentais. 

 

Dezembro de 
2018 

A gerência de Compras 
negociou com a escolhida, 

garantindo as melhores 
condições. 

Gerência de 
Compras 

Gerência de TI, de 
Marketing, de BI e de 
Compras, e áreas mais 

impactadas pela solução. 

Negociação para melhores 
condições de negociação. 

Análise e negociação com 
fornecedores pela gerência de 

Compras. 

A 1ª fase de contratação 
da tecnologia R$ 

150.000,00 

Janeiro de  
2019 

Preparar para os primeiros 
testes e ajustes: da 

plataforma. 

Atendimento ao 
aluno 

Hi Platform Configuração da 
ferramenta. 

A empresa contratada fará a 
implementação parcial na 

área de AFA. 

 

Abril de  
2019 

Testes e ajustes, fazer a 
homologação e prepará-la 

para uso: validação; 
simulação de atendimento. 

Atendimento ao 
aluno. 

Hi Platform Homologação da 
ferramenta. 

A equipe da empresa 
contratada fará a 

homologação da ferramenta. 

 

Abril de 2019 Preparar os times de 
atendimento para operar as 

ferramentas nas modalidades 
aprovadas. 

Atendimento ao 
aluno. 

Hi Platform Treinamento de equipe que 
vai operar a tecnologia. 

Série de treinamentos, 
materiais de apoio e suporte 

para inicio da operação. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados fornecidos pela IES 
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7. INTERVENÇÃO 
 

Dos passos apresentados na Figura 5, as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já foram executadas, 

de maneira gradativa e de acordo com o planejamento estabelecido pelo grupo de trabalho 

da IES, cumprindo o cronograma e um calendário aprovado também pelos diretores da 

IES. 

A etapa 1 foi dedicada à definição do grupo de trabalho, que foi nomeado pela 

Diretoria Executiva da IES, e que é formado por áreas com conhecimento e autonomia 

para definirem a melhor solução e a estratégia de implementação. As áreas escolhidas 

foram a de tecnologia, marketing e inteligência de mercado, além de representantes dos 

principais departamentos envolvidos no processo de atendimento ao aluno. 

A etapa 2 envolveu reuniões com a IES para entendimento do problema. Após as 

primeiras reuniões para definição de como seriam as ações e a participação de cada um 

dos envolvidos, foram realizadas análises e pesquisas para entender os principais 

problemas a serem resolvidos na IES, para definir um diagnóstico fundamental no 

briefing para escolher a tecnologia adequada para a situação. Nessa etapa, chegou-se à 

conclusão de que a ferramenta chatbot seria a mais adequada e viável financeiramente. 

Na etapa 3, o grupo pesquisou e realizou reuniões com as melhores empresas 

fornecedoras da tecnologia chatbot no mercado, com credibilidade e suporte adequado na 

implementação. Foi feito um briefing com especificações e necessidades da IES, e um 

processo de concorrência pela área de Compras.  

Durante a etapa 4, o grupo avaliou todas as propostas enviadas pelas empresas e 

selecionou as três que apresentaram a tecnologia mais adequada. Essas empresas fizeram 

uma apresentação para todo o grupo e uma prova de conceito.3 Após essa apresentação, 

foi definida a tecnologia chatbot da empresa Hi Platform. 

Na etapa 5, a empresa Hi Platform fez uma apresentação para toda a diretoria, 

reitoria e áreas envolvidas do projeto. 

Finalmente, na etapa 6, foi feita contratação da solução e estabelecido o cronograma de 

implementação. A área de compras da IES negociou valores e entregas, e o grupo de 

trabalho aprovou o plano de ação da Hi Platform e definiu o cronograma de 

implementação, considerando etapa de mapeamento de operações, implementação 

técnica, testes de uso, definição de processos, os funcionários que irão realizar os 

                                                
3 Uma prova de conceito, ou PoC (sigla do inglês Proof of Concept), é um termo utilizado para denominar 
um modelo prático que possa provar o conceito (teórico) estabelecido por uma pesquisa ou artigo técnico. 
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atendimentos via chat e os scripts de atendimento de acordo com a identidade 

institucional da IES. 

  Ainda não temos uma mensuração de valor para o stakeholder aluno nem como 

levantar dados de satisfação em relação ao mercado, porém temos resultados de satisfação 

interna com os stakeholder internos.  

Com a sequência do projeto, a expectativa é que o valor criado pelo ganho em 

qualidade do atendimento seja estendido também para os clientes e para a IES. 

Segundo um dos diretores da empresa Hi Platform, a inteligência artificial pode 

contribuir para melhoria dos processos da IES, simplificando e agilizando o trabalho de 

atendimento, uma vez que a solução chatbot é programada para gerenciar as demandas 

de retorno ao cliente de forma automatizada. Nesse cenário, este tipo de sistema é capaz 

de administrar conversas em tempo real, gerenciando perguntas e respostas durante a 

interação com o consumidor. 

A demanda de atendimento ao cliente cresce exponencialmente, especialmente 

considerando a facilidade de comunicação proporcionada pela evolução tecnológica. 

Sendo assim, as empresas têm a missão de atender diversos usuários ao mesmo tempo, o 

que exige e apostar em soluções digitais, como os chatbots, a fim de satisfazer os clientes 

e, logo, aproximar a marca do público. 

Portanto, por meio da otimização do atendimento, os chatbots são capazes de 

solidificar o relacionamento entre a IES e seus consumidores. Isso porque o atendimento 

ao público tem demandas simples e muitas vezes repetitivas, então, é possível respondê-

las de forma padronizada. 

Por isso, consideram-se como principais resultados da intervenção obtidos a partir 

da automação do atendimento, o atendimento rápido, a redução dos custos, padronização 

do atendimento, atendimento a demandas sazonais e acolhimento ao aluno.  

Quanto ao atendimento rápido, em termos de comparação, um operador consegue 

falar por telefone apenas com um consumidor por vez, enquanto no chatbot o ele não tem 

limite de janelas, podendo atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. 

A solução atua também na redução de custos. Os clientes entram em contato com 

a IES apenas para saber como gerar a segunda via de um boleto. Este tipo de informação 

pode ser facilmente oferecido por um robô, que consegue atender vários consumidores ao 
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mesmo tempo, permitindo que os operadores humanos fiquem liberados para atender 

casos mais urgentes e complexos. 

 Essa tecnologia atua na padronização do atendimento, como mencionado 

anteriormente, o que exige criar regras na hora de responder ao público. Tanto robôs como 

atendentes humanos devem oferecer a mesma informação de acordo com as perguntas 

dos clientes. Nesses casos, o robô é capaz de dar sempre a mesma resposta, padronizando 

o conteúdo. Considerando que o principal objetivo do cliente é ter o seu problema 

resolvido, é importante oferecer respostas corretas e coerentes. 

No mercado de educação, temos um exemplo típico de instituições que têm 

demandas sazonais. A IES precisa, em uma determinada época do ano, administrar 

matrículas, notas, entre outros dados. 

Neste momento, o gasto com colaboradores temporários pode ser substituído pelo 

investimento em robôs. Ou seja, em vez de contratar pessoas que, muitas vezes, nem estão 

de acordo com os valores da instituição, um robô consegue dar vazão a demandas 

burocráticas sem precisar aumentar os custos de operação. 

Essa tecnologia também atua no acolhimento. Embora muitos consumidores ainda 

prefiram ser atendidos pelo operador humano, uma vez que se sentem mais seguros e 

acreditam que terão um atendimento mais personalizado, a evolução tecnológica permite 

que o robô se comporte de forma simpática e acolhedora com o consumidor. 

Hoje, o sistema já é capaz de lembrar o nome do consumidor e gerar um conteúdo 

que tenha a ver com o jeito de a marca se comportar diante do seu público. Sendo assim, 

por meio da inteligência artificial, é possível criar formas diferentes de atender ao público 

sem deixar de dar a informação correta. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a implementação dessa tecnologia espera-se promover melhoras gradativas 

nos processos administrativos e financeiros, trazendo benefícios aos alunos e a todos os 

envolvidos nesse processo, usando como referência a experiência de outras instituições 

de ensino e até mesmo de empresas de outros segmentos. 

O uso da tecnologia pode ser ampliado em diversos setores da IES com a 

possibilidade de chegar ao atendimento de outras unidades e até no ambiente acadêmico, 

promovendo aprendizado e interação. A eficácia do projeto tem como principal objetivo 

melhorar a experiência do aluno e/ou responsável pelo aluno com a IES, gerando valor 

ao cliente. 

De acordo com as etapas de implementação do projeto (Figura 5), foi formada 

uma comissão para melhor análise e organização das etapas. 

A coordenação do atendimento financeiro ao aluno já está em fase avançada de 

implementação da tecnologia, realizando ajustes finais no script de atendimento. A 

expectativa é diminuir a atuação do atendimento telefônico e por chat, realizado por 

humanos, e transferir parte desse atendimento à tecnologia chatbot, aumentando assim a 

emissão de boletos diários, melhorando a qualidade e quantidade de atendimentos 

eficientes, consequentemente melhorando a satisfação do cliente e diminuindo a 

inadimplência. 

No momento, o processo se encontra na etapa que se fará a definição da tecnologia 

adequada, e, após seu término, serão apresentadas as alternativas, seguindo o cronograma 

até o processo estar efetivamente implementado. As etapas seguintes serão as de análises 

de resultados, levantamento de possíveis ajustes e expansão para outras áreas da IES e 

demais unidades do grupo. 

A intervenção em curso, portanto, seguirá seu caminho, tendo por referência a 

ação contínua em busca de melhoria de processos e melhor aproveitamento de recursos. 

Face à multiplicidade de aspectos envolvidos, lida-se com a complexidade típica 

encontrada na gestão de uma organização cujo desafio principal é eficácia no atendimento 

a seus principais públicos-alvo. A implementação da tecnologia ainda está em fase de 

testes, portanto ainda não se tem acesso a resultados mensurados para análise. Já se 

encontram indícios, porém, pelos resultados observados na fase piloto do projeto, de que 

os processos estão mais ágeis e eficientes, com expectativa de redução de custos com 

impressões de boletos em 90%, conduzindo, em conjunto com outros componentes 

tangíveis, a uma redução de custos de operação em cerca de 50%. Dentre os aspectos 

menos tangíveis, destacam-se as expectativas quanto à redução do tempo de espera dos 
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alunos para atendimento em cerca de 40%, com a consequente mitigação de custos de 

transação, além de outros possíveis ganhos indiretos e valorização da imagem 

institucional. 

O relato de experiência apresentado neste estudo, no qual se buscou ampliar a 

criação de valor de uma organização, deve contribuir para que outras iniciativas 

equivalentes se inspirem na situação encontrada, nas soluções propostas e nos resultados 

obtidos. Por meio de um caso em que se buscou identificar problemas, solucioná-los e 

conquistar um novo status de desenvolvimento organizacional por meio da análise dos 

recursos, tecnologia e estrutura necessários ao aproveitamento das oportunidades, com 

consequentes benefícios a uma organização específica, potencializa, também, o 

favorecimento à sociedade em geral, pelo desenvolvimento econômico e social resultante 

da prosperidade dos negócios que a integram e os consequentes ganhos em qualidade de 

vida, conforme destacam Porter e Kramer (2006).  

Este estudo retrata a experiência de gestão de uma instituição de ensino superior 

que enfrenta desafios para se desenvolver, por meio da ampliação de condições que 

resultem em criação de valor, e cumprir cada vez mais o papel social de oferecer serviços 

educacionais, formação cidadã e empregos. Espera-se que o compartilhamento dessa 

experiência e que a abrangência dos resultados obtidos pelas ações da equipe gestora 

desse tipo de organização possam contribuir com a ampliação do conhecimento sobre o 

tema e a possibilidade de aplicação em organizações que apresentam desafios 

semelhantes. 
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