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Tradicionalmente, companhi as de di ferentes setores contratam empresas  de suporte em  
tecnologia - serviço conhecido como "help de sk" - para fazer  a manute nção de seus  
computadores. Recentemente, no entanto, companhias começaram a contratar o serviço para 
fazer a manute nção nos computa dores das casa s dos clientes, gratuitamente. O objetiv o: 
atrair mais consumidores com um sistema dif erenciado. Aos poucos , o "help d esk" começa a 
ser adotado como estratégia de marketing para que  empresas estreitem  laços com o 
consumidor. 
 
"É uma tendência nova para as e mpresas de "help desk" os co ntratos com gra ndes e méd ias 
empresas para atender o cliente final", diz o presidente da AsystInternational, Francis co 
Blagevitch. A empresa presta serviços de supo rte para grandes e m édias companhias. Mas, 
recentemente, foi procurada por clientes como Johnson & Johnson, Cieloe Camargo Corrêapara 
a prestação de serviços de suporte aos clie ntes dessas empresas. "Antes, as companhias  
buscavam o "help desk" como for ma de reduzir custos e  focar no seu negócio principal. Mas o 
conceito de prestação de serviços em TI está amadurecendo", avalia Blagevitch.  
 
De acordo com o executivo, as empresas de serviços de tecnolog ia sediadas no B rasil 
oferecem preços equivalentes aos  cobrados p ela Índia, hoje uma das lí deres mundiais nesse 
segmento. Ele estima que o setor possa atrair ao  Brasil US$ 6 bilhões em contr atos de grupos 
internacionais n os próx imos an os. " O Brasil e a Argentina já estão atraindo mais clientes  
internacionais e h á uma ex pectativa de qu e em três anos os dois países se tornem polos  
globais de serviços", afirma o B lagevitch. A Asyst International cresceu ne ste ano 23 %, 
resultado da maior pro cura por se rviços de TI também para o consumidor. A empresa estima  
encerrar o ano com receita de R$ 61 milhões no Brasil.  
 
A expectativa de expa nsão do setor de serviços de TI no Brasil atraiu a vinda  da espanhola  
Actualize, que tem como estratégia de crescimento a oferta de serviços de TI como ferramenta 
de marketing. A empresa se instalou em São Paulo em março e em julho, fechou contrato com 
a Brasilveículos, segur adora do Banco do Bras il, e com  uma grande editora,  cujo nome é 
mantido em sigilo até o lançamento da ferramenta. 
 
O serviço de suporte ao cliente foi lançado pela  Brasilveículos em outubro, tendo por objetiv o 
estimular a renovação na internet dos co ntratos d e seguro. Os segurados não têm 
conhecimento da Actua lize; o relacionamento é feito por meio do personagem Super HD, que 
oferece auxílio 24 horas via "chat" (bate-papo na internet) ou telefone. Os serviços vão desde 
ajuda na configuração de dispositivos até a recuperação de discos rígidos e memórias USB.  
 
O usuário instala um aplicat ivo em seu computador que permite a comunicação com o suporte 
de T I. E sse aplicat ivo t ambém permit e aos t écnicos ter acesso remoto ao computador do  
segurado para solucionar problemas mais grav es. "Mantemos um contrato com um laboratório 
para os casos de recuperação de discos ríg idos", af irma o preside nte da Act ualize no Brasil, 
Fabio Zamborlini.  
 
De acordo com o executivo, as companhias que adotam o serviço aproveitam o aplicativo para 
divulgar novos produto s e serviços aos seus  clientes. "A marca da empresa fica disponível na 
área de trabalho do computador do seu client e. É uma ferramenta a mais de relacionamento", 
observa. Na Espa nha, a Actualize atende a 1 0 milhões de pessoas.  No Brasil,  o  atendimento 
atualmente at inge 50 mi l c lientes. A ex pectativa é, nos próximos 12 meses, elevar esse 
número para 1,5 milhão de pessoas.  
 
A subsidiária brasileira foi instalada com investimento de €1 milhão e a receita estimada para o 
primeiro ano de ope rações é de  €3 milhões. No  mundo, a empres a fatura em torno de  €10  
milhões por ano. Além dos dois contratos firm ados, a Actualize tamb ém negocia acordo co m 
empresas do setor financeiro, de telefonia e com uma fabricante de computadores.  
 



A primeira companhia a adotar essa tática no Brasil foi a Porto Seguro, em 2008. A Empre sa 
mantém contratos co m a Petronet Informáticae o Grupo R.Com, p ara suporte de TI gratuito 
aos segurados. "As  s eguradoras e os bancos costumam ditar tendência. Eles foram os  
primeiros a adotar o " help desk" como ferrame nta de marketing e essa tendência deve ser 
seguida por outros setores da economia", afirma  Felipe Coelho, gerent e de marketing da HDI 
Brasil, subs idiária da HDI, prin cipal associação de profis sionais de suporte em tecnologia da 
informação. 
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