


Com o novo cenário, quais foram as primeiras medidas que a 
CTJ e TBS fizeram para manter a produtividade da equipe 
trabalhando em casa?

● Nossa primeira iniciativa foi 
organizar reuniões diárias com a 
equipe para que pudéssemos 
sempre estar todos cientes de 
todos os passos e integrados em 
nossas ações. As reuniões 
acontecem - ainda hoje - ao final 
do dia - e cada um dos membros 
da equipe faz um pequeno 
relatório sobre suas atividades do 
dia. Ao mesmo tempo, essas 
reuniões nos permitiram um 
apoio emocional grande, nos 
deixando próximos e com uma 
sensação de segurança em cada 
passo e gerando engajamento 
constante da equipe. 

● Cada membro do time recebeu suas tarefas: 
○ A equipe pedagógica inicialmente fez curadoria de material que pudesse ser disponibilizado 

imediatamente para escolas, pais e alunos - em uma tentativa de consolidar as habilidades e 
conteúdos que já haviam sido desenvolvidos até aquele momento.  Em um segundo 
momento, passaram a desenvolver material original, traçando trilhas de aprendizagem que 
alunos e famílias pudessem compartilhar em seu próprio ritmo e em seu próprio ambiente; 

○ A equipe de relacionamento entrou em contato - por telefone, WhatsApp ou e-mail - com 
cada uma das escolas parceiras e/ou com nossos representantes em outros estados para que 
pudéssemos entender quais as necessidades mais urgentes dos nossos parceiros;

○ A equipe de Comunicação e Marketing desenvolveu um trabalho de nos fazer “presentes e 
visíveis” aos nossos parceiros e clientes finais - usando as redes sociais como meio de 
comunicação direta e constante;

○ Estabelecemos um canal de WhatsApp para que pudéssemos criar mais um meio de contato 
rápido e eficiente com nossos parceiros e com os cliente finais (pais de alunos);  

Lueli Ceruti



Com o novo cenário, quais foram as primeiras medidas que a 
CTJ e TBS fizeram para manter a produtividade da equipe 
trabalhando em casa?

Erika Cruvinel

● O primeiro passo foi divulgar amplamente um email e número de whatsapp para atendimento já que ficamos sem acesso aos ramais 
telefônicos. Como temos cerca de 250 colaboradores administrativos, foi preciso fazer a aquisição de equipamentos e a configuração de 
várias máquinas para que pudéssemos acessar os sistemas de casa. 

● Criamos também um FAQ interno com as perguntas mais frequentes dos pais de alunos para auxiliar nossos atendentes na prestação de 
informações. Como o volume de atendimento aumentou muito, as respostas prontas ajudaram bastante. O secretário apenas copiava e 
colava e resposta seja no email ou no whatsapp.

● Criamos um formulário para gerar uma fila de atendimento para os pais que estavam pedido descontos e cancelamentos e ganhar tempo 
de resposta. O fluxo de pessoas querendo informações era enorme. https://thomasjefferson.apprbs.com.br/estamos-com-vc

● Treinamos um grupo específico de 10 pessoas para fazer essa negociações com os clientes. 

● Fizemos investimento em softphone para restabelecer a telefonia e os ramais principais que agora já estão funcionando normalmente. 

● Nas primeiras duas semanas do isolamento social nós suspendemos as aulas e nos organizamos para migrar as aulas remotas.

https://thomasjefferson.apprbs.com.br/estamos-com-vc


Novas distribuições e atribuições foram condicionadas as 
equipes administrativas?

● A equipe TBS é bem enxuta, cada 
colaborador incluiu no seu escopo 
de trabalho a função de 
atendimento, algo fundamental em 
tempos de pandemia. Abrimos os 
canais de comunicação via 
Whatsapp, redes sociais e e-mail. A 
própria equipe distribuiu os 
melhores horários para cada um 
cuidar desse atendimento durante a 
semana. 
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● Selecionamos um grupo de pessoas dentre nossos 50 atendentes para trabalhar 
somente com negociações. Nosso departamento financeiro estipulou um valor total 
para ser dado em desconto. Demos ao secretário a liberdade para ouvir o cliente e 
dar até 50% de desconto nas parcelas de abril, maio e junho. Os valores de descontos 
negociados são debitados automaticamente da planilha de orçamento e assim 
controlamos quanto ainda podemos dar aos clientes. O cliente precisa comprovar a 
perda de receita na família.

● Separamos um outro grupo para fazer apenas atendimento, prestar informações e 
ainda um terceiro grupo para dar suporte ao aluno com a plataforma Zoom, pois 
grande parte do motivo de contatos era para suporte técnico às aulas online.

● Temos ainda um outro time fazendo somente prospecção de vendas para os cursos 
EAD. Foram feitas 165 novas matrículas somente em abril no EAD.
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A secretaria tem um papel fundamental nesse momento, 
quais as estratégias foram utilizadas para não afogar o 
departamento com a alta demanda?

● Nossa Assistente Administrativa tem como função primordial 
estabelecer o contato e entender as necessidades e a real 
situação de cada uma das escolas com as quais temos parceria. 
Cada escola tem características e necessidades muito 
específicas e tivemos que estabelecer esse relacionamento 
ainda mais próximo com eles. 

● Após o contato inicial da Assistente Administrativa, muitas 
vezes foi agendada uma reunião (GoogleMeet ou Zoom) comigo 
para que fossem tratados assuntos específicos - especialmente 
sobre a organização de aulas síncronas, a viabilidade e/ou a 
validade de aulas gravadas em vídeo, etc.

● Nosso Gerente de Relacionamento se dedicou a entender as 
dificuldades financeiras que nossos parceiro estavam passando 
e negociar individualmente com cada instituição para que 
pudéssemos manter a viabilidade da parceira.
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● A estratégia foi dividir os colaboradores em grupos para 
atender demandas específicas e especializar essas 
pessoas na prestação de informações específicas. 
Modificamos as opções de atendimento no menu do 
Whatsapp para melhor dividir e atender as demandas do 
momento. Em uma situação normal, o atendente faz um 
pouco de tudo (atendimento, suporte, vendas), mas como 
a nova realidade exigia maior controle de informações foi 
mais fácil dividir os grupos. Percebemos um aumento 
também na produtividade de todos. A criação do FAQ foi 
muito importantes porque temos 47 pessoas no 
atendimento. Então precisamos garantir respostas iguais.



Quais foram as principais ferramentas que 
utilizaram para manter o teletrabalho? 
Essas ferramentas podem ser acessadas 
gratuitamente ou precisam de um 
investimento inicial?

Lueli Ceruti & Erika Cruvinel

● Email e Whatsapp Business para atendimento ao público no primeiro momento. O Whatsapp Business é uma ferramenta paga que exige 
implantação e manutenção. Nós já tínhamos a ferramenta implantada, então fizemos apenas alterações no menu de atendimento.

● Em um segundo momento, adquirimos os softphone, que é um software que permite a realizar e atender chamadas pela internet. Fizemos as 
instalações nas máquinas e treinamos os atendentes. Tudo foi feito de forma remota pela nossa TI, acessando os computadores dos atendentes de 
forma remota. 

● Uma outra ferramenta muito importante é nosso CRM (Customer Relationship Management). Existem vários no mercado, mas nós usamos o 
Rubeus. Com o CRM por exemplo, os pedidos de negociação que entram pelo formulário já são diretamente distribuídos para o grupo de 
atendentes. Os pedidos ficam organizados em uma espécie de funil em que os chamados vão passando por etapas (requerimento recebido, em 
análise, deferido, indeferido etc). Assim, podemos acompanhar os atendimentos em tempo real. 



Quando devo começar com as aulas síncronas? 
Como foi a preparação da equipe pedagógica?

● As aulas síncronas são de fundamental importância na 
aquisição de línguas. Os vídeos podem auxiliar a consolidar 
vocabulário, apresentar uma música, ou até mesmo propor uma 
atividade de artes (Arts & Crafts), mas nada substitui a interação 
quando se fala de aquisição de língua. Temos que ter em mente 
que não estamos lidando somente com um conteúdo, mas sim 
com uma habilidade, uma capacidade básica do ser humano, 
que não se aprende apenas por observação. Por isso, as aulas 
síncronas são essenciais se esperamos que as crianças deem 
continuidade ao aprendizado da língua e ao desenvolvimento 
efetivo da linguagem. Uma de nossas primeiras ações foi 
preparar os professores das escolas parceiras que atuam no 
nosso programa a utilizar uma plataforma gratuita 
(GoogleMeet) - nao só com noções da utilização técnica do  
Instrumento, mas também com dicas de atividades 
pedagógicas para o engajamento e estimulação da participação 
e produção dos alunos. 

Lueli Ceruti Erika Cruvinel

● Nosso grupo acadêmico e nossa TI fez testes em duas 
plataformas (Google Meet e Zoom). Acabamos optando 
pelo Zoom porque havia mais recursos para o aluno, tais 
como, sala de espera, levantar a mão pra falar, reações, 
desenhar no quadro etc. Cada professor tem uma única 
sala e só permite a entrada dos alunos no horário correto 
da aula. As aulas remotas são dadas no mesmo horário da 
aula do aluno e mesmos dias da semana. Fizemos 
algumas sessões de treinamentos para os professores e 
disponibilizamos a eles uma opção no menu do Whatsapp 
para acessar rapidamente um técnico da TI caso ele 
tivesse qualquer problema durante a realização de uma 
aula. Se um professor aciona um técnico, ele entra na 
máquina do professor imediatamente para corrigir o 
problema.



Sobre a adaptação dos pais e alunos ao novo modelo de 
aulas síncronas, como foi a receptividade?

Lueli Ceruti Erika Cruvinel

● O TBS lida com o professor e com a escola. Geralmente, 
não temos acesso aos pais. No entanto, sabemos que há 
alguma resistência por parte de alguns pais, especialmente 
porque as aulas são dadas em inglês - um idiomas que 
muitos não.dominam e se sentem inseguros em 
acompanhar. Mas acreditamos que em sua maioria os pais 
entendem que as aulas estão sendo dadas com as crianças 
em mente, e mesmo que eles - pais - não consigam 
acompanhar, as crianças conseguem e estão se 
desenvolvendo. A ansiedade é natural! Estamos todos 
vivendo tempos totalmente diferentes, com desafios que 
nunca imaginamos - ou melhor, imaginamos em filmes.

● Fizemos uma manual bastante completo com explicações sobre 
o acesso dos pais e alunos às novas plataformas, dicas e regras 
de conduta. Nos primeiros dias o volume de atendimento 
aumentou muito. Não foi fácil, mas aos poucos todos foram se 
adaptando.



Degustação dos produtos EAD pode ser uma saída 
para manter a instituição de ensino?

● Crianças não estão prontas para EAD. O aprendizado 
autônomo de línguas não é um processo natural. A 
mediação é absolutamente necessária. 

● A Thomas oferece cursos na modalidade EAD há 12 anos. Esses 
cursos são destinados a alunos a partir do 9º ano do Ensino 
Fundamental e adultos. Tem sido uma modalidade bastante 
procurada nesse momento de isolamento social. Também 
conseguimos atrair novos alunos para nosso novo modelo de aulas 
síncronas pelo Zoom, principalmente alunos vindos de outras 
escolas de inglês que tiveram suas aulas suspensas.
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Com a suspensão das aulas presenciais alguns pais 
solicitaram o cancelamento dos boletos? Quais as 
alternativas financeiras que o TBS e a CTJ 
ofereceram para os clientes?

● O TBS analisou caso a caso. ● Foram várias opções: alteração na data de vencimento, 
parcelamento das dívidas em até 6 vezes no cartão ou 3 vezes no 
boleto, trancamento com suspensão de cobrança até o retorno das 
aulas presenciais, negociação de descontos para famílias que 
tiveram perda de receita. Enfim, tentamos ao máximo reverter os 
pedidos de cancelamento. O importante é ter as premissas bem 
definidas e claras para não haver dois pesos e duas medidas. 
Transparência é muito importante nesse momento. 
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O TBS e a CTJ ainda estão com o 
mesmo ritmo para manter as vendas? 

● O grupo que trabalha com vendas não parou em nenhum momento. Mas o produto estrela tem sido mesmo o curso EAD. A equipe se reúne toda 
semana e monta um plano de ação para captação de novos alunos. A meta de cada atendente é fazer 15 novas vendas por semana no mês de maio. 
Monitoramos a produtividade dessa equipe pela nossa ferramenta de CRM. Toda segunda-feira fazemos prestação de contas; medimos o número de 
novos clientes falados X conversão em matrículas. Os atendentes recebem comissão por matrícula nova, mas somente quando batem a meta global 
do grupo que para maio é de cem novas matrículas. Em abril, a meta foi batida
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Quais dicas o TBS e a CTJ  dariam depois de todos os 
pontos discutidos na reunião?

Lueli Ceruti Erika Cruvinel

● Olhe para o cenário atual pensando nas melhorias que podem ser 
feitas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando as aulas 
presenciais forem retomadas, muitos pais ainda estarão receosos 
de levar os filhos para as escolas. Já estamos pensando em manter 
algumas turmas no modelo remoto mesmo depois do retorno para 
atender, por exemplo, alunos de grupo de risco. Com certeza 
faremos mais investimento em atendimento virtual a nossos 
clientes, pois esse modelo se provou eficaz e mais econômico para 
nossa escola. Os clientes estão prontos para mudanças. 

Já estamos também planejando a campanha de matrículas para 
julho, pois no caso da Thomas, temos entrada de alunos durante o 
ano todo. Estamos planejando campanhas de MKT nos meios 
digitais e o processo de aceite de contrato de forma remota. Vai ser 
tudo feito no ambiente virtual.

● A maior recomendação é a adoção das aulas síncronas. 
Abracem e acreditem que estar presente, interagindo com 
os alunos é, com certeza, a melhor opção. Acredito que 
infelizmente ainda teremos um ou dois meses de aulas 
suspensas pela frente. Não dá pra esperar mais:. Adote as 
aulas síncronas. 



THANK YOU! 
tbs@thomas.org.br  |  (61) 3442 5537


