


trabalho onde o computador tenha re-
levância ainda é indispensável a pre-
sença do "pessoal do suporte". Em boa
parte das vezes departamento de um
homem só, pau para toda obra, é nes-
se confessionário que batem todos os
problemas — da queixa trivial de usuá-
rios de programas mais comuns a en-
crencas mais sérias, como a lendária
"queda do sistema". Sem dúvida esses
profissionais dedicados não desapare-
cerão a curto prazo, mas no mundo
corporativo atual, onde a adoção de
tecnologias é fundamental para a
competitividade, começam a ser subs-
tituídos. No lugar deles, ganha espa-
ço um serviço especializado e altamen-
te treinado, o help desk ou, em versão
mais abrangente, service desk.

Trata-se de centralizar as deman-
das dos usuários de Tecnologia de
Informação (TI), sejam elas relacio-
nadas ao ponto informatizado (equi-
pamento, sistemas operacionais, etc.),
ao suporte a sistemas padrões ou a
sistemas específicos da empresa clien-
te. Essa especialização está ligada a
outra tendência importante, o out-
sourcing, isto é, à terceirização desse
tipo de serviço. Estudo recente da
Forrester Research, consultoria nor-
te-americana especializada em tecno-
logia, aponta que o outsourcing de
help desk e suporte de desktop são
fortes tendências que ganharão mais

adeptos em médio prazo. O institu-
to aponta que tais serviços represen-
tarão um mercado de US$ 12,8 bi-
lhões no final deste ano e podem
atingir os US$ 15,5 bilhões em 2009.
Outra conclusão da pesquisa é que a
terceirização do service desk cresce
mais nas empresas da América Lati-
na do que no restante do mundo.

No Brasil, segundo dados do
Gartner, o gigante mundial em pes-
quisas e análises sobre a área de TI,
60% das principais instituições fi-
nanceiras já terceirizaram o gerencia-
mento da rede e 55%, a administra-
ção dos PCs e, ainda, um total de
55%, passaram o controle do help
desk para parceiros, o que levou a um
crescimento de 127% na mão-de-
obra terceirizada no Brasil nesse se-
tor. Altamente dependentes de alta
tecnologia, os bancos foram os que
mais terceirizaram nos últimos anos,
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movimento que permitiu a criação
de 600 mil postos de trabalho.

Um exemplo de adoção do servi-
ce desk é o Banco Pine, instituição
financeira focada em crédito a em-
presas de médio porte, grandes cor-
porações e ao varejo por crédito con-
signado em folha de pagamento. No
ano passado, a instituição se deu con-
ta de que precisava de um parceiro
que oferecesse serviço mais avança-
do de atendimento para gerenciar o
suporte tecnológico, de forma a dar
conta do crescimento pretendido.

Em expansão
Allan Morais, gerente de infra-

estrutura, usa dados financeiros da

corporação para mostrar que tal preo-
cupação procedia: na época do iní-
cio da procura daquele parceiro, maio
de 2006, o banco gerenciava ativos
na faixa de R$ 2,2 bilhões e tinha
patrimônio líquido de R$ 225 mi-
lhões. Em junho passado, as cifras já
eram mais de R$ 4,1 bilhões e R$
730 milhões respectivamente. Mais:
nesse período de pouco mais de um
ano, o quadro de funcionários do-
brou, de 250 para 500. "Estamos em
uma expansão muito forte e essa es-
tratégia também impacta a área de
tecnologia do banco", afirma Morais.
"Recebemos uma média de 30 funcio-
nários por mês, ou seja, temos diaria-
mente uma grande demanda por trei-

namento, orientação e capacitação de
equipamentos e pessoal, o que nos
fez buscar um parceiro para nos aju-
dar nesse processo."

Quem ganhou a licitação do Pine
e assumiu a gestão do service desk
do banco foi a Asyst, especializada
em gestão e operação de TI. Para Jor-
ge Ahicart Perlas, diretor de proces-
sos da contratada, esse modelo avan-
çado de help desk é um novo conceito
na estrutura de atendimento ao usuá-
rio. "Oferecemos ao nosso parceiro
uma solução que propunha a amplia-
ção da abrangência do help desk, ou
seja, um serviço com a centralização
de demandas dos usuários, sejam elas
relacionadas ao seu ponto informa-
tizado, como equipamento, sistemas
operacionais ou outros, ou ainda no
que se refere a suporte a sistemas
padrões ou a sistemas específicos da
empresa cliente."

Com esse modelo a Asyst pre-
tende acelerar e personalizar o aten-
dimento, superando o trabalho de
um setor de help desk, geralmen-
te pautado por um modelo de tra-

balho muito burocrático e lento.



"Compramos o desafio de dar um
suporte ao Banco Pine nessa fase de
crescimento", frisa Perlas. Dentro
disso, a empresa assumiu a respon-
sabilidade pela operação do data
center e por parte da administração
de redes da instituição.

A mudança foi expressiva, visto
as particularidades do Pine. "Os ser-
viços de infra-estrutura eram supor-
tados por quatro empresas diferen-
tes, o que impedia a consolidação
dos indicadores de atendimento e
também a sinergia nas atividades,
executados pelos colaboradores des-
sas empresas", explica Morais. Ele
conta ainda que, na contratação da
Asyst, também foi analisado o fato
de que o banco precisa de um par-
ceiro que ajude a gerenciar os pro-
cessos internos, melhorando a qua-
lidade dos serviços, nessa fase de
grande crescimento. "A longo pra-
zo, nossa expectativa é implemen-
tar um modelo de atendimento que
possa identificar as necessidades téc-
nicas e o aumento e manutenção da
auto-suficiência dos nossos colabo-
radores", completa Morais.

Na prática, o modelo do service
desk oferecido por empresas como a
Asyst destaca-se por oferecer um
ponto de contato único para o su-
porte ao cliente. Assim, não é preci-
so fazer um chamado para um pro-
blema de desktop e outro para uma
falha de rede; nesse esquema, um

único técnico se responsabilizará pe-
los dois problemas e será o contato
do funcionário da empresa que soli-
citou a ajuda, mesmo que o trabalho
envolva diversas equipes.

Esse processo visa facilitar a relação
entre cliente e atendente de tecnolo-
gia. Perlas explica que muitas empre-
sas chegam a ter tantas equipes de su-
porte simultâneas para atender a cada
caso que isso tanto causa conflitos de
relacionamento quanto retarda a reso-
lução do problema propriamente dito.
"Geralmente nesse modelo o usuário
não sabe nem com quem falar; ele vai
passando de ramal em ramal e termi-
na a chamada irritado, sem saber
quando seu caso será resolvido", diz.

Com o service desk o serviço é
centralizado e desburocratizado. "As
demandas de divisão de tarefas são
resolvidas dentro da equipe tercei-

rizada de suporte; o cliente não pre-
cisa fazer parte desse processo", com-
pleta Perlas. No caso da Asyst, a
empresa tem uma rede de parceiros
que permite dar conta das deman-
das surgidas de forma mais ágil. Além
disso, quando a empresa começa a
oferecer esse serviço a algum cliente,
ela também faz um estudo das ne-
cessidades dele, de forma a poder se
relacionar com os fornecedores já
existentes na estrutura local.

Perlas acrescenta que todos os
parceiros terceirizados, precisam ter
clara a importância de se trabalhar
em equipe, atendendo com rapidez
as necessidades da empresa contra-
tante. "Se os fornecedores não cola-
borarem, o projeto no todo não dará
certo, pois esse modelo exige uma
atuação como time, seguindo a ges-
tão dos processos", diz.

Benefícios ao mercado
Outro caso de sucesso no traba-

lho de outsourcing de gestão de su-
porte é a Marítima Seguros, que tam-
bém fez uma parceria com a Asyst
Sudamérica. O foco desse trabalho
oferecido pela empresa de tecnolo-
gia é o atendimento a clientes inter-
nos e aos corretores. Atualmente, a
seguradora conta com aproximada-
mente 1,5 mil usuários e 14 mil cor-
retores ativos. Para Perlas, um gran-
de destaque dessa parceria é que se
conquistou um preço único de cha-
mado quando ocorrem problemas
tecnológicos, o que possibilita uma
redução de custos.

A empresa revela que os ganhos com
corte de despesas são da ordem de 35%.
Além disso, há também resultados po-
sitivos na qualidade nos processos, com
a documentação de todos os procedi-
mentos. Na Marítima Seguros, a me-



dia de chamados ao service desk é de 5
mil ligações por mês, sendo por volta
de 70% de casos internos e os 30% res-
tantes de corretores associados.

Wellinton Oliveiro, diretor da Via
Consulting, empresa especializada em
consultoria de TI, explica que os ser-
viços de help e service desk são micro
universos do atendimento. Para ele,
prestar tais serviços com qualidade é
um grande desafio e o ponto funda-
mental é ter processos muito bem
definidos. "O segredo é ter uma boa
gestão de processos, pois sem ela, a
relação cliente-prestador de serviço
fica muito desgastada", comenta.

Por isso, Oliveiro defende que,
antes de se iniciar uma parceria de
service desk é fundamental fazer um

estudo da realidade do cliente, um
mapeamento da estrutura e do ge-
renciamento da empresa é básico.
"Os gargalos surgem por, falhas na de-
finição desse modelo de atuação; co-
nhecendo o material técnico e hu-
mano com o qual estamos lidando
fica mais fácil atender as demandas e
gerenciar processos para cumpri-las
rapidamente e com eficiência."

E completa: "O que não dá mais
é para se trabalhar naquele modelo do
herói, ou seja, do supertécnico que
improvisava na resolução de qualquer
problema, sem processos claros, mais
na vontade que na capacidade de re-
solver". Para ele faz todo o sentido que
a área de finanças esteja buscando esse
tipo de solução de TI. O bom funcio-

namento do fluxo de trabalho nessa
área é fundamental para o êxito dos
negócios. "Isso está ligado diretamente
ao núcleo empresarial; não é possível
nos dias de hoje ignorar que o bom
funcionamento da área de tecnologia
da informação interfere diretamente
nos resultados de uma empresa", diz.

Há no mercado normas e regras
que falam da governança de TI den-
tro das empresas financeiras e o help
desk é fundamental para que elas fun-
cionem corretamente. "Imagine, por
exemplo, um problema que deixe um
banco fora do ar ou que gere perda
de informações dos clientes, isso é um
tipo de problema que gera prejuízos
incalculáveis e que não pode aconte-
cer", conclui Oliveiro.
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