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O gerenciamento da área de TI em uma empresa é cada vez mais importante para evitar 

riscos e perdas e até para negociar ações 

Flexibilidade é a palavra-chave quando se fala de help 

desk e service desk. Não somente porque os dois 

conceitos costumam ter diversas interpretações, como 

também pelo fato de prestarem serviços em condições 

múltiplas. “O help desk é originalmente uma central de 

dúvidas, à qual, com o passar do tempo, foram 

agregadas funcionalidades diversas. Já o service desk 

tem o papel de ser o ponto único de contato para todas 

as requisições de serviços de Tecnologia da Informação e 

da Comunicação (TIC)”, esclarece Ricardo Mansur, autor 

do livro Governança de TI: frameworks, metodologias e 

melhores práticas. 

A necessidade de gerenciar os serviços da área de TIC de uma empresa é extremamente 

recente. Escândalos no mundo corporativo e financeiro, como o caso da norte-americana 

Enron, em que informações contábeis foram alteradas, expuseram a fragilidade dos sistemas 

de auditoria e controle das informações internas. 

Reflexo imediato disso foi a criação da Lei Sarbanes-Oxley, aprovada pelo governo dos Estados 

Unidos em 2002, com definição de critérios de governança que chegaram às áreas de TI das 

empresas de todo o mundo. A chamada governança em TI passou a ser um requisito para 

negociar papéis na Bolsa de Valores de Nova York. “Ela pode ser definida como uma estrutura 

organizacional de relacionamento e processos para direcionar, monitorar e controlar o 

empreendimento de forma que ele alcance os objetivos propostos”, explica Mansur. Uma das 

formas de reconhecimento pela excelência da governança de TI é dada hoje pela certificação 

ISO 20000, que regulamenta o padrão para o gerenciamento de serviços da área. A norma 

teve sua tradução feita para o português no começo de junho deste ano, o que explica o 

potencial do crescimento do service desk no País. 

Previsão do Forrester Research aponta que o outsourcing dessa área deve atingir US$ 15,5 

bilhões em 2009. Para alcançar bons níveis na governança de TI é necessário investir em 

tecnologia e profissionais qualificados, ou ainda terceirizar esse serviço. “Empresas de pequeno 

e médio portes que desejem investir e criar seu próprio setor de service desk vão gastar de R$ 

70 mil a R$ 300 mil”, informa Carlos Osti, diretor da Relativa Soluções, que desenvolveu o 

Relativa IT Manager (Ritm). O sistema é fundamentado nos princípios da Itil (Information 

Technology Infrastructure Library), que define as melhores práticas para o gerenciamento dos 

serviços de TIC, seguidas por empresas no mundo todo. 

O software gerencia cinco processos descritos na Itil: mudanças, incidentes, problemas, 

configurações e liberações. “A gestão de mudança, por exemplo, permite fazer a troca de um 

software nos momentos de menor uso, de forma planejada”, explica Osti. Para que o service 

desk funcione adequadamente deve-se também trabalhar de acordo com o gerenciamento dos 
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níveis de serviços (SLA, na sigla em inglês). São acordos que estabelecem regras para o 

atendimento do chamado e devem ser seguidos pelas equipes de atendentes, divididas em 

níveis, de acordo com a complexidade da solicitação. “Ele é muito mais efetivo para medir a 

qualidade dos serviços do que os relatórios de performance de atendimento”, avalia Mansur. 

O contato do cliente com a central de serviços pode ser via fax, e-mail, telefone ou chat, como 

é o caso do Labbo Live – ferramenta de mensagem instantânea oferecida pela Labbo. O 

sistema tem como foco clientes comerciais e possibilita a conexão do internauta com vários 

departamentos da empresa, incluindo o suporte técnico – o serviço de help desk. “Nossos 

clientes registraram também aumento de vendas, pois há a possibilidade de tirar dúvidas 

sobre o produto no momento”, afirma Giovani Pasa, sócio da empresa. 
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Usuária do sistema, a Ilha Service, empresa de venda e assistência técnica em informática 

de Florianópolis, presta assistência a seus clientes e também fecha novos negócios. “Agora 

podemos fazer solicitação de orçamento e compra de produtos imediatamente”, analisa 

Alcides de Brida Neto, diretor da empresa. O custo de implantação do sistema é de cerca 

de R$ 300, além do pagamento mensal de licença de uso, de R$ 89 para cada cinco 

atendentes. “Assim, podemos atender empresas de pequeno e grande portes”, avalia Pasa, 

da Labbo.  

Quem não pensa em investir nos serviços de TI dentro da própria empresa tem a opção de 

terceirizar esse serviço. A Stefanini IT Solutions, brasileira com 33 escritórios em 14 

países, é uma das líderes no segmento de outsourcing. “A terceirização da gestão dos 

serviços de TI permite que a empresa cliente mantenha o foco na sua área de negócio, 

com redução de custos e maior produtividade no serviço contratado”, avalia Kleber de Melo 

Lopes, arquiteto de soluções da empresa. 

No contrato, constam regras dos níveis de gerenciamento de serviço, mas a forma de 

execução é flexível. Pode ser via acesso remoto ou presencial e contar com profissionais da 

empresa cliente. “Há casos em que a equipe de campo é do cliente, ou funcionários deles 

são absorvidos por nós”, afirma Lopes. Na opinião do especialista Ricardo Mansur, a 

empresa interessada deve avaliar o valor agregado e a continuidade do negócio. “Se a 

empresa a ser contratada tiver acesso à mesma base de conhecimento que a minha, é 

muito mais barato e efetivo para a minha organização ter esse serviço realizado 

internamente”, analisa. 

O boom da governança em TI desencadeou não apenas a adoção de práticas, métricas e 

metodologias, mas também o mercado de certificação dos atendentes. “Hoje é uma 

carreira, não é mais uma trabalho temporário”, garante Thiago de Marco, diretor de Mar-

keting do Help Desk Institute Brasil. “Hoje, há contratos de outsourcing que exigem 

número determinado de profissionais certificados”, conta De Marco. Os profissionais são 

treinados para seguir corretamente os SLAs, “o que é fator determinante para atingir 

índices satisfatórios de performance”, segundo ele. Para um mercado tão promissor e 

estratégico como o service desk, o futuro pede mais profissionalização e investimentos. 
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