
"A crise não
existe para as
empresas que

oferecem
terceirização, pois

todo o mundo
corporativo está

precisando cortar
custos e o fato de

manter técnicos
especializados
dentro de casa

torna as
operações mais

caras do que
terceirizando"

ROGÉRIO SIMÕES,
DA ASYST

SUDAMÉRICA

O suporte está de bem
com o usuário
A terceirização do serviço de atendimento ao usuário corporativo vem se mostrando uma
potente arma de redução de custos e de alta da satisfação. Os índices se aproximam de 2096
é de 969o, respectivamente

penas 30% dos
problemas com
informática relatados nas
instalações da
Construtora Andrade
Gutierrez - uma das

maiores do País, dividindo mercado com
a Odebrecht.. Camargo Corrêa, CAS e
Queiroz Galvão e cujo faturamento bruto
ino último ano ultrapassou 11 bilhões de
ireais - eram realmente resolvidos pelos
help desk. Em uma organização como
essa, com 16,6 mil funcionários só no
Brasil e diversas filiais espalhadas pelo
inundo, os processos acontecem
paralelamente e a não solução de 70%
dos problemas de TI pode colocar em
risco não só a imagem, mas
principalmente a eficiência da companhia.

Com tantos problemas sem solução,
a empresa decidiu terceirizar o seu holp
desk. Esse tipo de serviço - lealmente
chamado de service desk - mudou o
cenário dentro da construtora: o que era
•um tormento (chamar o help desk) virou
"quase" um prazer, dado que a média
mensal de chamadas saltou de 800 para
3,2 mil (4 vezes mais).

A solução dos problemas também
ganhou outro perfil: saltou de 30% para
50% no primeiro nível, ou seja, na
primeira ligação do funcionário. De
acordo com Cibele Tessari, gerente de TI
da Andrade Gutierrez, antes da
implementação o suporte demorava, em
média, quatro horas até resolver o
problema de um computador ou servidor.
Quando se tratava de alguma falha no
sistema, então, esse tempo era bem
maior e imensurável. "Agora, os
especialistas da Asyst Sudamérica
(empresa contratada para prestar o
service desk) trabalham em rodízio de

atendimento, permitindo que o pessoal
de TI da construtora deixe de se
concentrar em problemas operacionais
para focar em negócios e ainda resolvem
os chamados em um prazo médio de 30
minutos", conta ela.

A executiva encabeçou o projeto e
comemora a redução de 40% nos
custos com informática que ele
proporcionou, "Isso, claro, considerando
o tempo que os especialistas internos
passaram a economizar", diz. Aliás, em
sua visão, terceirizar o help desk nada
mais é do que deixar a empresa mais
focada em seu core business.

A visão de Cibele parece evangelizar
o mercado a cada dia, algo que os
fornecedores da solução, como a própria
Asyst Sudamérica, comemoram e
confiam demasiadamente. "A crise não
existe para as empresas que oferecem
terceirização, pois todo o mundo
corporativo está precisando cortar custos
e o fato de manter técnicos

especializados dentro de casa toma as
operações mais caras do que
terceirizando", diz Rogério Simões,
diretor de operações da Asyst
Sudamérica.

Marcelo Fabretti, diretor de
tecnologia da Topmind, empresa que
também oferece service desk, avaliza
que o investimento na solução varia de
acordo com a necessidade da empresa,
dependendo da quantidade de
chamados, nível de equipamentos, de
softwares e de profissionais, mas sempre
se propõe a reduzir custos. E isso vem
evoluindo, na sua visão, dado que os
modelos de serviços engessados que
eram contratados outrora, agora são
mais maleáveis e geralmente pagos de
acordo com os problemas resolvidos.
Com a licença poética é o "service desk
on demand". "O mercado está buscando
um outsourcing mais puro, pois as
empresas mudaram o jeito de fazer
negócios. Os clientes estão mais
exigentes em relação à qualidade e o
custo do serviço, gerando uma
tendência de negócios que evitem
despesas desnecessárias e otimizem
cada função da empresa, o que fica
mais evidente na crise econômica que
atravessamos", generaliza

Um exemplo citado por Fabretti é a
Nívea, um dos seus maiores clientes -
com mais de 300 funcionários somente
no Brasil - e que a contratou para
desvincular os serviços de TI do seu
operacional e focá-la somente em
negócios. "Neste ano nós renovamos
este contrato e o principal impulsionador
foi a redução de custos que o service
desk proporcionou, algo que beira os
20% na relação de custos indiretos com
tecnologia dentro da empresa", diz.
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As vantagens do service desk, como
Fabretti apontou, foram ainda mais
exploradas pela Petrobrás, que acabou
terceirizando todo o atendimento.
Leonardo Bottino, gerente setorial de
atendimento remoto da empresa,
acompanhou de perto esse processo e
conta que o fator essencial para a
decisão foi a falta de experiência da
própria Petrobrás com os serviços'de TI.
Então, após o movimento nacional da
companhia para integração de todos os
sistemas de gestão} começou um
projeto para montar equipes alocadas
fora das unidades da petrolífera. O
objetivo era realizar um monitoramento
integral dos sistemas, sem onerar o
espaço físico e dando mais oportunidade
para os profissionais de TI se dedicarem
a outros projetos internos. O
atendimento dos 120 mil colaboradores
da Petrobrás em todo o mundo passou
a ser realizado em três ambientes
distintos, com um service desk localizado
em Buenos Aires, outro na cidade do
Rio de Janeiro e o último em Campo dos
Goytacazes, também no Estado do Rio
de Janeiro.

Antes da terceirização, apenas

20% dos casos reportados eram
resolvidos. Depois dela, esse Índice
passou para 42% em 2006 e hoje já
chega a 75%. Bottino considera o
service desk o coração das
ferramentas de TI. "Em 2003, tínhamos
cerca de 70 pessoas alocadas no
service desk, hoje esse número chega
a 900 e o aumento vem de encontro
com a evolução da solução".

Para manter o nível de atendimento

de acordo com o ritmo da empresa e a
necessidade dos usuários, a
terceirização na Petrobrás inclui a
entrega de relatórios com indicadores
mensais de performance. Esses
documentos são feitos de 51 maneiras
diferentes, sendo a principal delas,
segundo Bottino, o chamado FCR (first
calí resolution), que analisa o número de
problemas resolvidos em primeira
estância e, consequentemente, indica o
dowtime do usuário. Alinhado a esse
indicador está a taxa de abandono das
ligações, inferior a 1% atualmente, com
tempo de espera em fila menor que 25
segundos, e desligamento dos
profissionais do service desk também
inferior a 1 %. Resultado: índice de
satisfação do usuário de até 96%.

"Alguém precisa gerir a
movimentação do pessoal alocado fora
da Petrobrás e os relatórios nos ajudam
a ter o controle disso. Também
demonstra nível de atendimentos e
diversos outros fatores de maneira
simplificada, já que podemos fazer a
vistoria apenas urna vez por mês,
melhorando o planejamento das
atividades futuras", finaliza.

"Na construtora
Andrade
Gutierrez cada
problema com
informática
demorava mais
de 4 horas para
ser resolvido.
Com service desk
esse tempo
reduziu para 30
minutos"
CIBELETESSARI,
GERENTE DETIDA
ANDRADE
GUTIERREZ
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