
Suporte de TI: Mudanças à vista  
 
Uma nova pesquisa encomendada pela Unisys – também realizada no Brasil – revela que o 
aumento da tecnologia da informação consumível usada pelos profissionais que atuam em 
bases móveis é o principal fator de mudança em relação à forma como os serviços de suporte 
de TI são prestados pelas grandes empresas aos seus funcionários. 
 
Um número maior de pessoas que trabalham em empresas está usando tecnologias para o 
consumidor, tais como laptops, assistentes pessoais digitais (PDAs) e iPhones no local de 
trabalho. Com isso, segundo o estudo, as empresas estão aos poucos abandonando os serviços 
de suporte de TI padronizados de “tamanho único” para adotar estratégias flexíveis de serviço, 
que colocam no alto da lista de prioridades o atendimento das necessidades dos funcionários 
que trabalham diretamente com os clientes e geram receitas.  
 
O estudo também revela que as organizações de TI das grandes empresas estão cada vez 
mais abertas à contratação de parceiros para prestar esses serviços. 
 
Os resultados do estudo conduzido pelo IDG Research Services em nome da Unisys, tiveram 
como base entrevistas realizadas com aproximadamente 700 tomadores de decisões de TI em 
todo o mundo. 
 
O apoio à mão-de-obra móvel 
 
Os entrevistados indicaram que 34% dos seus funcionários são móveis, remotos ou ambos. 
Com isso, mais pessoas estão usando um número maior de dispositivos de informática e 
comunicação. De acordo com o estudo, 91% dos entrevistados afirmaram que os funcionários 
estão usando mais os computadores, com um aumento médio de 57% nos últimos cinco anos. 
Quarenta e nove por cento dos funcionários já usam mais de um dispositivo – principalmente 
móveis – durante um dia normal de trabalho. 
 
Com a dispersão cada vez maior desses profissionais, aplicativos e tecnologias móveis, tais 
como CRM para atendimento ao cliente, laptops e PDAs estão surgindo como as novas bases 
da produtividade dos funcionários e do crescimento e da rentabilidade das empresas. 
 
“A proliferação dos dispositivos de consumo e de outros dispositivos móveis na empresa 
representa uma dificuldade especial para as organizações de TI”, afirmou Joe Hogan, vice-
presidente de Programas Estratégicos de Outsourcing da Unisys. “Elas devem investir em 
novos processos que ajudem os funcionários que têm contato direto com o cliente a explorar a 
tecnologia para aumentar a produtividade e criar novos canais de receitas.” 
 
Craig Samuel, vice-presidente de Inovação de Negócios da Unisys, acrescentou que, 
implementando novos paradigmas de serviço, os CEOs e CIOs podem transformar o que 
sempre foi um custo de suporte em um investimento no crescimento futuro das empresas e 
em um impacto individual sobre a economia do conhecimento. Samuel também é presidente 
do Instituto para Inovação e Produtividade da Informação (IIIP, www.iii-p.org), que 
recentemente publicou uma pesquisa sobre a importância de gerar valor a partir dos gastos de 
capital de TI em um mercado que ficou rapidamente voltado para o consumidor. 
 
Novas ferramentas exigem novos processos 
 
O estudo de pesquisa da Unisys indica que os dirigentes de TI das grandes empresas estão 
adotando processos mais atuais e inovadores para obter mais valor da tecnologia da próxima 
geração. Eles prestam suporte de TI contínuo a mais profissionais móveis, adotando uma 
combinação de opções de serviço dirigida aos usuários com base na sua função e no seu 
impacto sobre as receitas.  
 
Essas opções combinam centrais de atendimento e suporte no local com ferramentas mais 
avançadas baseadas no conhecimento – tais como as que aproveitam informações de 



resolução de ocorrências de serviço anteriores –, que ajudam os funcionários a trabalhar de 
maneira eficaz em qualquer lugar e a qualquer hora. 
 
A diversidade de abordagens em relação aos serviços para o usuário final usados com maior 
freqüência hoje em dia pelas organizações entrevistadas, inclui centrais de atendimento 
(53%), treinamento para o usuário final (49%), suporte 24x7 (48%), suporte em níveis (45%) 
e investimentos em treinamento de TI (40%). 
 
Os gastos, especialmente com suporte 24x7 e treinamento de usuários finais, indicam um 
compromisso cada vez maior entre as organizações com o aumento da produtividade dos seus 
funcionários e com a sua conscientização em relação às ferramentas que podem ajudá-los. 
 
A tendência no sentido de um suporte em níveis representa outra considerável mudança 
cultural – quase a metade dos entrevistados está adotando esquemas que priorizam o suporte 
baseado na contribuição de determinados funcionários para o faturamento ou para as receitas, 
e não na sua posição na hierarquia corporativa. “O suporte em níveis favorece os usuários 
finais que possam se beneficiar mais da inovação”, afirmou Hogan. 
 
As empresas caracterizadas pelos entrevistados como mais abertas à tecnologia de consumo 
têm uma porcentagem maior de profissionais móveis ou remotos (47% contra 34% gerais), 
além de um número maior de funcionários que usam mais de um dispositivo de informática 
(67% contra 49% gerais). Essas empresas são mais propensas a introduzir novos processos, 
conforme mencionado, para apoiar seus usuários finais. 
 
Além disso, as organizações globais reconhecem claramente que os serviços devem adaptar-se 
continuamente a uma diversidade cada vez maior de tecnologias, transferindo as necessidades 
de suporte dos usuários finais e alterando as necessidades de negócios. Além das opções de 
serviço que já estão sendo utilizadas, os entrevistados indicaram que, no futuro próximo – 
dentro de seis meses – planejam aperfeiçoar os recursos de atendimento aos Usuários Finais, 
introduzindo ou ampliando o uso de bancos de dados de conhecimento (29%) e auto-
atendimento (20%), além de terceirizar os serviços de suporte (18%), aumentar os 
investimentos em treinamento de TI (29%) e aumentar o treinamento dos usuários finais 
(21%). 
  
Terceirização, uma maneira fundamental de gerar inovação 
 
Prestar uma ampla gama de serviços de suporte novos e inovadores pode forçar os recursos 
internos da organização de TI. A pesquisa da Unisys indica que os grupos de TI já estão 
pensando com cuidado em gerenciar a terceirização desses serviços para um parceiro 
especializado, a fim de obter vantagens operacionais e de custo. 
 
De acordo com a pesquisa, 20% dos entrevistados afirmaram que já aumentaram a 
terceirização do suporte aos serviços para os usuários finais, ao passo que 18% planejam 
aumentar a terceirização nos próximos seis meses, e outros 20% planejam fazê-lo dentro de 
dois anos. 
 
A maioria das empresas entrevistadas que recorrem à terceirização afirmou que fizeram isso 
para reforçar seus processos 24x7 de serviços de TI e negócios e aperfeiçoar a segurança. Elas 
reconheceram que fazer isso sem auxílio não é viável para tentar harmonizar as necessidades 
de informática dos usuários finais com a onda incessante de tecnologias emergentes. 
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