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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

O tema deste Caderno de Debate, oriundo de mais um Fórum de TIC Dataprev, 
que hoje tratamos, é um tema muito importante para qualquer empresa de 
tecnologia da informação.

Esperamos que o debate aqui contido seja intenso, rico, provocativo para o 
leitor, porque a Dataprev está com os ouvidos, a mente, a alma e o coração 
extremamente abertos para essa partilha, para ouvir, porque sabemos que 
esse é um dos grandes desafios que temos pela frente e sabemos que esse é o 
caminho de qualificação do nosso trabalho, de qualificação do serviço que 
prestamos ao nosso cliente e de qualificação dos funcionários envolvidos 
diretamente com esse atendimento.

Essa integração entre as áreas de retaguarda e as áreas de primeira linha é um 
dos aspectos abordados e nos dão pistas e elementos para que se estruture 
dentro da empresa de uma maneira muito mais consolidada e para que se 
consiga plantar os caminhos futuros da nossa empresa.

Boa Leitura.
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Modelo participativo com foco em resultados

Antônio David Ribeiro Lavinas*
Coordenador de Atendimento ao Usuário (COAT), da Dataprev

Histórico

A Dataprev possui uma superintendência voltada para o atendimento aos seus 
usuários, atuando em todo o Brasil, com presença física em 27 estados.

Para recebimento das comunicações destes 
usuários, na década de 90 a empresa optou 
por ter 27 centrais de atendimento, com um 
responsável para cada uma delas, ou seja, 
uma gestão descentralizada. Neste modelo, 
as centrais teriam o perfil mais voltado para 
registro das comunicações recebidas, com a 
tentativa de solução se limitando somente a 
perguntas básicas, em um curto espaço de 
tempo. Com isto, o nível de solução era baixo, 
o que à época fazia sentido, pois a garantia de 
registro do histórico do atendimento era a 
prioridade, com a solução sendo provida nos 
demais níveis de atendimento. Com isto, 
além do baixo índice de solução, o 
conhecimento da equipe técnica era 
limitado.

Porém, apesar do objetivo de registro dos atendimentos ter sido alcançado, os 
problemas começaram a surgir. Em primeiro lugar, os modelos de gestão 
acabaram sendo personalizados em cada unidade, trazendo vários padrões de 
gestão de um mesmo processo e, consequentemente, atividades 
desempenhadas de formas diferenciadas. Assim, percebemos uma baixa 
qualidade no processo então utilizado, com duplicidade de ações, diferentes 
tempos de atendimento e baixa motivação das equipes.

Quando iniciamos uma análise da situação, este último ponto ficou explicitado. 
As pessoas que trabalhavam nas centrais de atendimento não possuíam um 
conhecimento técnico necessário ou autonomia para prover a solução da 
maioria dos chamados, fazendo com que o corpo técnico envolvido ficasse 
desmotivado e desvalorizado dentro da cadeia funcional da empresa. Houve 
assim um des-comprometimento do técnico com o seu trabalho, não só pela 
desmotivação como também por perceber que o trabalho por eles realizado 
agregava muito pouco para o processo.

Neste quadro, iniciou-se uma grande rotatividade, ainda que na empresa 
pública a rotatividade seja distinta daquela que acontece nas empresas 
privadas especializadas em atendimento, em que ela pode chegar a 100% ao 
ano, com os empregados saindo da empresa. Na prática, o seguinte problema 
foi gerado: o empregado não podia sair daquela função sem que outro 
assumisse seu lugar, e, por ser uma vaga com muito pouco prestígio, ninguém 
queria ocupá-la. Assim, mesmo insatisfeitos, os técnicos continuavam a 
trabalhar na central, situação esta que refletia diretamente na qualidade do 
atendimento. Neste ponto começamos a identificar as principais 
características desse modelo de produção.
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Nossa central tinha um único produto: o registro. E o processo de atendimento 
era feito em diversas etapas em que os técnicos faziam o trabalho espalhados 
por diversos níveis, o que tornava quase inexistente a necessidade de maior 
conhecimento técnico e do processo como um todo. Especificamente nas 
centrais, estabeleceu-se uma forma de trabalho com tempo máximo para 
atuação a cada chamado e uma forma de cobrança em que a quantidade de 
atendimentos era mais importante do que a qualidade do trabalho efetuado. 
Como consequência, foi gerada uma separação clara entre o planejamento de 
uma ação e a sua execução, ou seja, o técnico que executava a ação não 
participava do planejamento dela.

Tínhamos em mãos um modelo mais próximo do chamado modelo fordista de 
produção, que possui como características a desmotivação dos envolvidos, a 
falta de participação e de compromisso dos empregados, a separação entre 
planejamento e ação, dentre outras.

Novo modelo

Já a partir de 2008, efetivamente colocamos em prática o novo plano a partir da 
priorização de quatro pontos: o processo, a integração da central com o restante 
da empresa, a questão de pessoas e os resultados.

Uma das principais diretrizes era o conceito de ser uma central única, mesmo 
com equipes espalhadas pelo país. O sentido de ser única, embora no sentido 
virtual, se traduz em uma só forma de comunicação para os usuários, com os 
mesmos procedimentos e os mesmos níveis de serviços contratados. Outra 
diretriz: ser solucionadora. Para isso, mudamos a nomenclatura de 
“atendimento” para “serviços”, saindo do estático na direção de um perfil 
proativo, com a missão de interagir com clientes, representar as áreas técnicas 
da Dataprev junto aos usuários e, também, representar os usuários junto às 
nossas áreas técnicas, produzindo não apenas registros, como no modelo 
anterior, mas também soluções.

A valorização dos técnicos, outra diretriz, teve lugar não apenas como resgate 
da importância destes, mas também com atitudes como a especialização da 
nossa equipe. Foram definidos quatro grupos com missões especificas, com o 
aproveitamento das pessoas conforme a experiência existente. Esta separação 
em equipes foi baseada nas linhas de negócio técnicas mantidas pela empresa: 
sistemas corporativos, infraestrutura, acesso, correio eletrônico, dentre 
outras. Foi definido também um novo fluxo de atendimento. Primeiro 
internamente e depois descrevendo o relacionamento da central com as 
demais áreas técnicas da empresa.

Para registrar todas as atividades foi definido um documento chamado “matriz 
de responsabilidade”, em que estão registrados todos os nossos clientes e os 
serviços utilizados por cada um destes. Cada “cruzamento” válido desta matriz 
(um cliente e um serviço existentes) gera um outro documento chamado de 
Orientações Técnicas (OT), em que são colocadas as ações esperadas do 
técnico, os contratos ou similares que respaldam nosso trabalho, fontes de 
informação, dentre outros dados. Temos, hoje, mais de cem Orientações 
Técnicas para padronizar o trabalho dos técnicos.

Adotamos ainda a gestão de desempenho, onde técnicos analisam o dia a dia do 
trabalho realizado, procurando melhorar a qualidade dos dados registrados. E, 
finalmente, foram adotadas metas voltadas para os níveis de serviços 
contratados ou para definições internas de melhoria de processo.
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Por outro lado também foi tratada a integração com as demais áreas da empresa, 
utilizando-se o processo previsto no Information Technology Infrastructure Library 
(ITIL) - Gerência de Incidentes. De fato, a central tem que estar integrada ao 
processo produtivo de atendimento da empresa. Nossos usuários só devem se 
relacionar com a Central de Serviços, reportando os incidentes percebidos e 
efetuando as requisições de serviço necessárias, mas em muitas situações as 
ações e informações necessárias para o atendimento encontram-se nas áreas 
técnicas da empresa. Neste ponto, é preciso que o fluxo de informações seja 
predefinido e realizado com a rapidez necessária para o atendimento aos usuários 
dentro do prazo estipulado.

Paralelamente, áreas técnicas no âmbito das regionais foram previstas no 
modelo, para pesquisar e resolver qualquer problema que a central não 
houvesse solucionado, por falta de autonomia ou por não ter conhecimento da 
solução, desonerando os analistas responsáveis pelos produtos.

Em relação às pessoas, procuramos um modelo referencial teórico: a 
flexibilização organizacional, que é baseada em três pontos. O primeiro 
considera a utilização dos avanços técnico-científicos, pois é através dele que 
se consegue tornar flexível o processo produtivo. Hoje, por exemplo, um técnico 
da central que trabalhe no sistema de controle de registro de problemas pode, 
com uma mudança rápida de software, fazer na internet uma pesquisa técnica 
sobre um assunto inerente ao seu atendimento e prover a solução necessária.

A globalização da economia é o segundo ponto. A partir do momento em que 
essa globalização afeta as empresas, mesmo as públicas, exigiu destas ter uma 
estratégia proativa de sobrevivência no mercado, aumentando a necessidade 
de uma resposta aderente às necessidades dos usuários. Assim, as empresas 
precisam ter rotinas e um modelo operacional flexíveis. Quando um atendi-
mento chega à central, não pode ficar travado. Devemos ter procedimentos 
alternativos de encaminhamento de solução que respondam rapidamente à 
necessidade do cliente. Evidentemente, para isso precisamos de mão de obra 
qualificada, polivalente e participativa.

Por fim, o terceiro ponto é a valorização da cidadania. O trabalhador não pode 
ser visto como fator a ser controlado, mas como um sujeito de ação produtiva, 
que participa não apenas executando mecanicamente uma tarefa, mas do 
planejamento da atividade em si. Exatamente nesse terceiro ponto pautamos o 
desenvolvimento e a implantação do nosso novo modelo.

Este aspecto da implantação foi 
lento e trata-se de um trabalho 
contínuo. Foram realizadas várias 
palestras e conversas para escla-
recimento dos técnicos sobre a 
nova proposta, mas 15 anos de 
uma forma de trabalho não se 
altera rapidamente. Utilizamos as 
videoconferências procurando 
incentivar a participação dos 
t é c n i c o s  n a  d e f i n i ç ã o  d o s  
processos e formas de trabalho. 
Pouco a pouco, os técnicos 
começaram a opinar, a dar 
sugestões e a def in i r suas 
atividades. Mas, como dito,  é um 
trabalho demorado e ainda não 
concluído.
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Todas as oportunidades foram utilizadas para a divulgação da nova forma de 
trabalho: o novo papel a ser desempenhando, a importância de cada um no pro-
cesso, a utilização do conhecimento existente. Nas reuniões com os líderes das 
equipes sempre há uma orientação prévia: chame sua equipe, converse com 
ela, tragam os anseios, sugestões e dúvidas para a nossa reunião.

Começamos a incentivar e manter o intercâmbio entre essas equipes. Fóruns 
técnicos foram criados e houve estímulo para a troca de informações entre elas. 
Insistimos muito também na capacitação: tínhamos que transformar o nosso 
técnico generalista em especialista. Assim, a partir de um conhecimento 
primário que ele possuía, dividimos a equipe e promovemos a capacitação, 
justamente para sustentar o perfil solucionador.

Adotamos o princípio de que todos os técnicos são iguais, ou seja, quando chega 
uma nova demanda, o técnico que vai recebê-lo não é selecionado por 
competência - o atendimento é aleatório. Todos têm o mesmo dever, a mesma 
responsabilidade e o mesmo tratamento.

A já citada gestão de desempenho é exercida por técnicos como os outros da 
equipe. Não há nível gerencial. Eles conversam entre si, trocando experiências e 
observações sem que haja qualquer tipo de hierarquia. O trabalho em equipe é 
chave em um processo como este.

Resultados

Em maio de 2008, iniciamos a mudança do processo. A parte física do processo 
foi bastante complexa, pois tínhamos 27 pontos e deveríamos migrar o 
atendimento para sete equipes com o novo conceito de Central de Serviços 
única.

Finalmente, em janeiro de 2009, concluímos o processo e, realmente, tínhamos 
uma central única operando. Em determinado momento, começamos a trazer a 
solução para dentro da central.

Quando olhamos para o percentual de solução na central, observamos 
claramente que em certo período o percentual de solução não se alterou. Por 
quê? Estávamos apenas concentrando atividades das 27 para as sete, ainda 
dentro do mesmo nível de atendimento e de solução. Com a concentração física 
terminada, houve uma melhora, porque passamos a trazer responsabilidade e 
autonomia de solução para dentro da 
central, paralelamente aos resultados 
da capacitação já iniciada. Hoje 
estamos com 70% de solução nas 
situações que possam ser atendidas 
remotamente.

Um outro indicador importante seria o 
de tempo médio de atendimento, onde 
temos a visão dos nossos usuários em 
relação ao tempo médio entre a 
comunicação e a efetiva solução de 
todos os chamados registrados no 
período considerado.
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Tempo médio de atendimento global
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Banco do Brasil: Dataprev:

Banco do Brasil:

Banco do Brasil:
Dataprev:

Dataprev:

Prodabel :

Banco do Brasil:

Dataprev:
Dataprev:

Como funciona o relacionamento  Você disse que o acionamento 
entre vocês a partir do momento em que um pode ser feito por telefone, mas a maior parte dele é 
incidente é gerado? pela intranet.

 Temos um primeiro atendimento  Sim, pela intranet. Temos um sistema de 
totalmente centralizado. Qualquer acionamento no workflow em que há todos os controles dos 
Brasil inteiro é feito na nossa central de help desk processos e uma tela na intranet na qual nosso 
em Brasília. Essa central atende tanto o cliente usuário normalmente faz login e demanda. Hoje nós 
externo do banco, os correntistas, quanto o público temos cerca de 90% de atendimentos por essa 
interno. Hoje em dia, de 400 mil atendimentos que ferramenta na web. Digo sempre que o atendimento 
temos na central, cerca de 40 mil são originários de 

na web tem que ser imediato, da mesma forma que é 
cliente interno. Isso já foi um número bem 

por telefone, para que o usuário não perceba que, 
significativo antes. Quando não há solução na 

quando manda pela web, demora quase uma hora central, é feito um encaminhamento para a nossa 
só para ser lido. O sistema sinaliza que o técnico da gerência, e procedimentos são feitos para se chegar 
Dataprev leu a mensagem dele, comunica a ele o à solução.
n ú m e r o  d o  r e g i s t r o  d o  c h a m a d o  e ,  

 Então, passa-se por vários níveis automaticamente, o nosso técnico entra. Se o 
até a solução final. Mas o acompanhamento do usuário entrar na página, vai ver que a Dataprev já 
incidente é da nossa divisão. Mesmo que ele vá para está tomando alguma atitude.
outras áreas, no fechamento, volta para nós.

 Muito bom. Ainda não estamos 
 No caso da Dataprev, a nossa central de nesse nível, no Banco do Brasil. Conforme a 

serviços não tem discriminação ou diferenciação localidade, ele manda para um dos centros 
entre usuários. O usuário da Dataprev também é um automaticamente?
cliente nosso porque ele também utiliza serviços e 
produtos que a Dataprev mantém.  Na verdade, uma determinada equipe 

atende a três ou quatro estados. Com a entrada das  Temos uma pequena par te de 
novas centrais telefônicas, que já estão instaladas, atendimento ao cidadão no que diz respeito ao 
a partir de um menu eletrônico chega-se a uma geoprocessamento. O cidadão solicita informações 
posição vaga dos técnicos que atendem a do geoprocessamento, mas a maior parte, os 
determinada opção. Por exemplo, alguém do Rio de nossos clientes, os nossos usuários são os 
Janeiro, ainda que haja uma equipe na sala ao lado, funcionários públicos da prefeitura.
poderá ser atendido por outra equipe no Ceará ou no 

 Você comentou que está passando Rio Grande do Sul.
de 27 para sete.

 Como está a especialização em relação 
 É. Eram 27 centrais de atendimento e ao atendimento de diferentes sistemas dentro das 

u m a ú n i c a c e n t r a l  v i r t u a l  c o m e qu i p e s áreas das centrais? Como está sendo feita a 
descentralizadas. capacitação?
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No gráfico, podemos observar uma tendência de queda neste tempo, com um 
relacionamento ao percentual de solução, comprovando que, além de ser 
atendido pelo primeiro técnico que contata, o usuário se beneficia do menor 
tempo de resposta que este tipo de atendimento propicia.

* Trabalha na Dataprev desde 1986, primeiramente na área de engenharia e a partir de 1990 em áreas 
voltadas para o atendimento aos usuários da Dataprev. Atualmente é Coordenador de Atendimento ao 
Usuário (COAT), órgão subordinado à Superintendência de Atendimento (SUAT), responsável pela pela 
Central de Serviços. Graduado em engenharia elétrica, possui MBA em Gestão Estratégica de TI (FGV), 
Gestão do Conhecimento (COPE) e mestrado em Gestão Empresarial (FGV). 
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Dataprev:Dataprev:

Dataprev:

Dataprev:

Dataprev:

Dataprev:

Banco do Brasil:

 A Dataprev passou por um processo de  Desde o ano passado, começamos a criar 
transformação grande ao longo dos anos, e as um novo modelo de relacionamento junto às áreas 
pessoas alocadas hoje na atividade de atendimento de desenvolvimento e manutenção de produtos. É 
dentro das centrais não foram contratadas para um modelo em que um grupo de unidades regionais 
fazer tal atividade. Elas vieram de processos trabalha grupos de sistemas corporativos. Assim, 
produtivos anteriores. Antigamente, tínhamos um um conjunto de pessoas pode interagir mais 
processo produtivo concentrado na entrada de 

diretamente com nossas áreas de produtos 
dados e na operação dentro das unidades regionais. 

absorvendo conhecimento e o repassando para as Hoje, a entrada de dados acontece na ponta, dentro 
equipes da central de serviços. Ainda estamos em da Agência da Previdência Social. O perfil dos 
processo de desenvolvimento e maturação desse técnicos que faziam a entrada de dados mudou 
modelo. Mas é algo que já tem se mostrado mais porque passou a ser necessário ter um suporte à 
eficiente que o que tínhamos. infraestrutura que está colocada dentro dessas 

agências. Trabalhamos com um universo de 1.200 
 Há alguma métrica de direcionamento pessoas distribuídas em unidades regionais, que 

que relacione quantidade de demandas com podem ser utilizadas no processo de atendimento. É 
número de pessoal de atendimento? a migração de um atendimento em grande parte 

presencial para um maciçamente remoto.
 Não há esse controle rígido e, sim, a 

O déficit de capacidade que tínhamos está sendo expectativa de solução a partir do problema 
suprido à medida que os sistemas são colocados. apresentado. Temos tempos médios de acordo com 
Assim, passamos por mais um processo de o problema. Em algumas situações, a expectativa 
mudança, deixando para trás os sistemas cliente-limite é de oito horas de atendimento, dependendo 
servidor e chegando aos sistemas web, que exigirão da situação. Em outras, de 30 minutos. Porém, se o 
uma grande mudança no perfil das pessoas que técnico depois de trabalhar oito horas precisar de 
fazem o atendimento. Ou seja, elas terão que ter o 

mais uma hora, não haverá um repasse para fora 
conhecimento do negócio. Essa estratégia nova 

daquele ambiente. Procuramos dar flexibilidade 
está sendo desenvolvida com o objetivo de 

aos nossos técnicos para que trabalhem dentro da capacitá-las para enxergar o negócio.
sua velocidade. Assim, teremos o técnico com 

A Dataprev, através de um contrato com o INSS, responsabilidade. No dia a dia, não temos tido 
cont ra tava empresas de manutenção de reclamações a respeito de fugas do trabalho. Pelo 
equipamento e prestava esse serviço para o INSS. contrário, as pessoas estão se engajando e 
Hoje, a manutenção dos equipamentos das participando dentro da sua velocidade.
agências é feita pelo próprio INSS, e a Dataprev faz 
apenas a gestão. De fato, ela cada vez mais deve  Então, se o tempo de atendimento está 
deixar as ações e os atendimentos relacionados a fugindo da expectativa, o problema pode ser a 
infraestrutura de TI, microcomputadores, impres-capacitação ou o subdimensionamento da equipe.
soras, e passar a suprir a comunicação e o 
funcionamento de seus negócios. Ou pontual, de um determinado sistema, 

ou ainda algo que gera um aumento de volume. A 
 O nosso primeiro atendimento é 

Dataprev não é uma empresa típica de mercado na 
terceirizado, feito por um fornecedor, usualmente 

questão do atendimento. Nosso atendimento hoje estudantes, uma espécie de primeiro emprego. 
está em torno de 30 mil comunicações por mês, e Deles é exigido um conhecimento mais básico. 
essa análise citada é feita pela própria equipe de Depois, passam por um treinamento em tecnologia, 
desempenho. Nós ainda estamos no processo de em comunicação, e sobre os produtos e serviços a 
capacitação. É evidente que, embora todos sejam respeito dos quais vão atender. Para o segundo e o 
iguais perante o modelo, alguns sempre terão mais terceiro nível, a formação é mais especializada: 

técnicos com muitos anos de experiência ou com facilidade. Porém, não agimos de maneira incisiva 
um conhecimento acadêmico voltado para a área nem intimidadora, e procuramos manter o espírito 
de tecnologia.de equipe fluindo.
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Prodabel:

Oi:

Dataprev:

Dataprev:

 O atendimento e a manutenção relativos atendimento para algo que não foi previsto. Assim, 
a desktop são terceirizados, com exigência de nível nossa expectativa é nos aproximar da área de 
médio. Já para o nosso atendimento de suporte, nos negócio da Previc, estabelecendo contratualmente 
ambientes operacional e de produção, é exigido o quais as obrigações das partes, acordos em termos 
terceiro grau. de serviços, para podermos dimensionar o trabalho 

e discutir, eventualmente, a contratação de 
 Na Oi, nosso atendimento no varejo é 

pessoas.
terceirizado. No atendimento corporativo, temos 
pessoal próprio altamente especializado. Não estamos preparados para, de repente, receber 

uma estrutura de um sem-número de fundos de  A Dataprev hoje tem um conjunto de 
pensão, com atendimento direto pela Dataprev. clientes, incluindo-se a recém-criada Previc, e uma 
Isso, obviamente, tem um custo. Se está embutido expectativa muito forte no sentido de suprir a lacuna 

relativa às regras de negócio. no produto que foi desenvolvido deve ser discutido 
internamente, e, se não, deve ser adequado dentro 

 A questão das expectativas deve estar no 
do contrato e ser especificado para encontrarmos a 

contrato firmado entre as partes. A Previc entra 
estrutura certa. De todo modo, em relação aos migrando alguns serviços que constavam no 
s i s t e m a s  e  p r o d u t o s  q u e  e s t ã o  s e n d o  contrato de prestação de serviço com o Ministério 
desenvolvidos, a qualificação está em pleno da Previdência Social. À medida que a Dataprev 
andamento. A diferença é atender os fundos de começa a desenvolver sistemas para esse novo 
pensão. Se vamos atender a Previc, vamos atender cliente, ele começa a assumir seu próprio contrato, 
o universo, completamente diferente, dos fundos pactuando suas obrigações com a Dataprev em 
de pensão.contrato próprio. É impossível assumirmos um 
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Embora nossas empresas trabalhem com números de ordem de grandeza 
diferente quando comparamos a atuação municipal com a federal, temos 
certamente muitos problemas e desafios em comum. Um exemplo é a questão 
de problemas relativos à gestão de pessoal, também citada pelos 
representantes das empresas federais: integração, motivação e treinamento. 

A implantação da Gerência de Serviços de TI na Prefeitura de Belo Horizonte foi 
orientada pelo Information Technology Infrastructure Library (ITIL) abordagem 
para Gerenciamento de Serviços de TI baseada nas melhores práticas. Na 
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
(Prodabel) estamos disseminando a cultura do ITIL e treinando os funcionários.

A missão da Prodabel é promover, integrar e gerenciar soluções de TI, atuando 
em várias áreas de gestão da prefeitura: saúde, educação, turismo, finanças, 
transporte, inclusão digital, etc. Hoje temos na prefeitura um datacenter que foi 
implantado em 2007, e está na sede da Prodabel com aproximadamente 250 
servidores. Temos aproximadamente dez CPDs descentralizados nos principais 
órgãos da prefeitura e nossa ideia é trazê-los para o datacenter. O parque de 
desktops da prefeitura tem cerca de 20 mil equipamentos, e trabalhamos com 
sistemas que abrangem vários temas: governo, saúde, educação etc. 

Em 1996, a Prodabel viveu um grande marco com o desligamento do 
mainframe, quando tivemos uma transição do ambiente com um equipamento 
de grande porte da IBM e seus terminais “burros” para um ambiente com várias 
redes locais interligadas e servidores nos principais órgãos da prefeitura. Já em 
2000, implantamos o escritório de projetos, e viemos realizando treinamentos 
internos em Gerência de Projetos. Terceirizamos o call center e o atendimento a 
desktops em 2002. Tínhamos uma equipe grande de técnicos que saíam a 
campo. Porém, como o número de equipamentos foi dobrando a cada ano, 
passamos a não ter capacidade de atendimento. Decidimos, então, pela 
terceirização. A implantação do Datacenter veio em 2007. 

A função dos Consultores de Relacionamento foi implementada para ajudar na 
gestão do atendimento. Eles têm a atribuição principal de atuar como ponto 
focal de relacionamento entre o nível estratégico da prefeitura e a Prodabel, em 
relação às demandas de projetos e serviços de TI. Os consultores tratam 
diretamente com os “clientes”, que são os patrocinadores dos projetos. Através 
dos Consultores, cuidamos daquelas demandas de soluções mais complexas, 
que não são possíveis de serem registradas em uma ligação no Call Center. 

O call center, terceirizado, trata as demandas estruturadas, com a utilização de 
scripts desenvolvidos pela Prodabel. É o atendimento chamado de primeiro 
nível. Demandas não estruturadas, como a implementação de rede em um novo 
prédio da prefeitura, são encaminhadas para a gerência de serviços , que hoje é 
outra porta de entrada, com uma equipe de 21 pessoas que atende clientes 
externos e internos. Consideramos clientes internos os próprios funcionários da 
Prodabel, e os externos são os órgãos da prefeitura, órgãos governamentais, 
cidadãos e empresas. Os cidadãos demandam geralmente serviços de 
geoprocessamento, incluindo universitários que estão fazendo dissertações ou 
teses que precisam de dados georeferenciados de Belo Horizonte.
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Entre as ferramentas que usamos estão o correio eletrônico, o sistema de 
gestão de demandas Mantis e o help desk HD3. Hoje, nossa gerência de 
serviços recebe demandas por e-mail, pelo Mantis, e também muitos ofícios de 
secretários ou responsáveis pelos órgãos. O trâmite de papéis tem diminuído 
em função das tecnologias, e já aceitamos, por exemplo, o “de acordo” de um 
secretário, por e-mail, para aprovar a execução de uma determinada demanda. 
A gerência de serviços registra, avalia e trata as demandas, encaminhando-as 
para as respectivas áreas executoras. 

É também atribuição da gerência de serviços a confecção do Catálogo de 
Serviços, ainda em fase de desenvolvimento, que contém a descrição dos 
serviços oferecidos, quais os pré-requisitos para sua execução, e quais as áreas 
envolvidas com os mesmos. Os acordos de níveis de serviços também estão em 
desenvolvimento. Os órgãos da prefeitura devem seguir as especificações 
técnicas da Prodabel quando da aquisição de produtos de TI e algumas dessas 
especificações são de responsabilidade da Gerência de Serviços. Também 
prestamos o apoio na gestão de contratos de fornecedores de TI.

Atualmente, há 1.794 demandas já fechadas 

em 2010 e 673 em andamento. A nossa 

grande dificuldade na gerência de serviços é 

fazer o acompanhamento diário das 

demandas com uma equipe de 21 pessoas.

Além do desafio de melhorar o acompanha-

mento das demandas, para que não 

tenhamos solicitações paradas, outro 

desafio é a unificação de ferramentas, uma 

vez que encaminhamos as demandas tanto 

pelo Mantis quanto pelo HD3, conforme a 

área executora, causando muitas vezes 

retrabalho quando precisamos registrar em 

uma ferramenta e encaminhar por outra.

Estamos investindo em treinamento tanto nas ferramentas quanto nos fluxos 
dos serviços, e precisamos adequar a documentação de fluxos e processos. 
Inclusive, a gerência de serviços não tinha um planejamento estratégico 
documentado com metas e indicadores até junho deste ano. Muitas vezes, os 
fluxos estão na cabeça das pessoas. Quando chega uma demanda, alguém já 
sabe que tem que encaminhá-la para determinada área, mas esse 
procedimento não está descrito. Por isso, estamos investindo em 
documentação, desenho dos fluxos, processos etc.

A gerência de monitoração tem uma equipe de oito pessoas em regime 12 x 7, 
que monitora os serviços disponíveis. Por exemplo, quando um novo Portal 
da prefeitura entra no ar, a equipe monitora a disponibilidade e o 
desempenho dos itens de configuração que compõem aquele serviço, como 
memória, HD, CPU, até o comportamento dos softwares envolvidos. Essa 
gerência tem condições de identificar incidentes antes que ocorram, para 
atuar de forma preventiva e proativa em situações que possam colocar em 
risco os serviços de TI.
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Um dos desafios dessa área de monitoração é compor um banco de dados de 
configuração completo. Estamos iniciando esse levantamento, colocando os 
agentes e armazenando as informações de todos os itens de configuração 
envolvidos nos serviços. Muitas vezes ocorre que a equipe de monitoramento 
fica sabendo que um sistema entrou no ar depois dele ter entrado, e então vem a 
pergunta: “Tenho que monitorar o quê com relação a esse serviço?” É muito 
importante receber a informação para começar a monitorar antes do serviço ser 
disponibilizado para os usuários.

Outro desafio é integrar os monitoramentos 
de serviços e rede, que hoje se encontram 
em diretorias distintas. Às vezes, é dado um 
alarme falso-positivo relativo a um item de 
configuração de determinado serviço, mas 
na verdade o problema é na rede; e essa 
integração precisa existir. 

A gerência de central de serviços tem cinco 
pessoas e faz a gestão do contrato 
terceirizado de call center, através do 
acompanhamento de indicadores e metas. 
Essa gerência trata também da disciplina de 
gestão de incidentes, recebendo, regis-
trando e avaliando os incidentes, e tratando 
com as áreas envolvidas. Há uma equipe 
lendo e tratando constantemente os e-mails 
através dos quais os incidentes são 
registrados. Os incidentes são classificados, 
e os de alto risco são diariamente reportados 
à  d i r e t o r i a  p a r a  c o n h e c i m e n t o  e  
acompanhamento. O desafio da gerência de 
centra l de ser v iços é conhecer as 
responsabilidades de cada área e o escopo 
de atuação das equipes de suporte, para 
então identificar seu envolvimento na 
solução dos incidentes.

A disciplina implantada mais recente é a 
gerência de problemas. Um problema é 
aquele incidente que não teve sua causa-raiz 
identificada ou que é recorrente. Assim que o 
problema é identificado, analisado e 
discutido com as áreas envolvidas, geramos 
uma requisição de mudança. A Gerência de Mudanças hoje tem quatro pessoas 
e a atribuição de normalizar a implantação de mudanças nos ambientes de TIC 
visando manter a estabilidade desses ambientes, assim como a continuidade 
dos serviços para que a mudança afete o mínimo possível o usuário final.

Trabalhamos com o formulário de requisição de mudanças, implantado 
recentemente, mas temos encontrado certa resistência no seu preenchimento 
por parte de alguns responsáveis pelas mudanças. Inclusive, as mudanças de 
grande impacto e abrangência são  publicadas no Diário Oficial do Município. 
Em 2009, foram registradas 53 mudanças e, em 2010, até hoje, já temos 48 
registros. Os desafios dessa gerência são a disseminação da cultura do 
registro das mudanças, e a unificação de ferramentas, que é um desafio geral 
de todas as áreas.
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A superintendência de atendimento, com 
uma equipe de 28 pessoas, tem como 
atribuições manter disponíveis as estações 
de trabalho – hardware e software - da Rede 
Municipal de Informática (RMI), fazer a 
gestão do cadastro de equipamentos, e 
gerenc iar o cont ra to com técn icos 
terceirizados para manutenção de desktops.

Até 2009, tínhamos um contrato de 
atendimento a desktop, através do qual 25 
técnicos terceirizados trabalhavam sob 
gestão da Prodabel, com o acompanha-
mento de 4 técnicos da casa e toda a 
infraestrutura por nossa conta – peças, 
transporte, etc.

Em 2009, fizemos um contrato englobando 
os recursos humanos, peças, transporte, fornecimento de equipamentos 
reserva durante a manutenção, etc. Este contrato prevê um compromisso com a 
nossa meta de tempo máximo de atendimento - 36 horas para atendimentos 
normais e 8 horas para atendimentos especiais. O dimensionamento da 
quantidade de técnicos necessários para o atendimento fica sob 
responsabilidade da contratata, e a Prodabel disponibiliza 4 técnicos atuando 
como suporte técnico para os contratados. Esta nova modalidade de contrato 
está sendo muito válida e pagamos a empresa terceirizada por atendimento 
realizado. 

Os desafios da superintendência de atendimento são a unificação de 
ferramentas; a adequação da equipe de suporte, pois existe a necessidade de 
mais técnicos da casa prestando um suporte especializado; implantação de um 
processo de outsourcing de impressão na prefeitura, uma vez que, além de 
darmos manutenção em muitas impressoras antigas, não há uma política de 
impressão na prefeitura; gerenciar e monitorar o ambiente de desktops de 
forma remota e centralizada, fazendo, por exemplo, instalações de software 
remotamente, evitando deslocamentos pela cidade.

Sandra Coutinho Brandi

Experiência da Prodabel na implantação da Gerência de Serviços de TI
na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH)

* Sandra Brandi é Especialista em Informática Pública e Bacharel em Ciência da Computação
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). É Gerente de Serviços vinculada 
Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte (Prodabel) e já ocupou as seguintes funções: Superintendente de Sistemas de Políticas 
Sociais, Gerente da Unidade Regional Centro-Sul, Gerente da Unidade Regional Leste e Nordeste, 
Gerente de Redes Locais e Gerente de Operações Descentralizadas.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev: Prodabel: Nesse processo de terceirização, vocês Essa rotatividade é uma realidade dos 
do Banco do Brasil e da Oi possuem conhecimento técnicos terceirizados e é muito alta. O treinamento 

dessa equipe é feito pela própria Prodabel. Nossos da rotatividade que essas empresas apresentam? 
técnicos e gerentes experientes treinam sempre Quem faz a capacitação dos novos atendentes? 
que há um novo funcionário terceirizado. Impossível Quanto tempo em média dura o treinamento dos 
precisar exatamente o tempo do treinamento, que novos atendentes até entrarem na linha de frente do 
acontece em módulos.atendimento?

 

DEBATE
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N.I.:

Prodabel:

Dataprev:

Dataprev:

Prodabel:
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Prodabe l :

Prodabel:

Dataprev:

 

 

Nosso primeiro nível é totalmente  Call center. Eles irão perguntar qual a sua 
terceirizado, como é também grande parte do sala, o patrimônio do micro e encaminhar para o 
segundo. A capacitação consta de algumas etapas, técnico.
e leva cerca de 20 dias úteis de treinamento.  Sem dúvida, call center. Se for novo, é só emitir a 

garantia. Nosso atendimento na área de varejo 
 Nessa central de serviços são recebidos também é terceirizado. O treinamento leva cerca de 

também atendimentos para toda infraestrutura 120 horas. Já o específico, de manutenção, dura 
predial, manutenção ou serviços gerais, limpeza cerca de 40 horas.
etc? 

 Qual o quantitativo de incidentes que 
  Não. Só demandas de serviços de TI.

vocês tratam mensalmente? E sobre a questão da 
unificação de ferramentas, como vocês trabalham o  Também somos ligados à diretoria 
conceito da demanda? A central de vocês atende de tecnologia e damos suporte técnico. Help desk 
requisições de serviços incidentes ou só ligado à área de automação, suporte a serviços na 
incidentes? Como vocês quantificam isso? área de tecnologia etc.

 O que chamamos de central de serviços  Para esse outro tipo de atendimento nós 
são aquelas demandas que chegam pelo call center temos outras centrais: as CABBs, que são as 
(central de atendimento) terceirizado, e que são em centrais transacionais e de suporte a negócios. Para 
média seis mil atendimentos por mês. São aqueles os mais específicos, temos as centrais de serviços 
serviços para os quais existem scripts que o usuário espalhadas pelo país, em que o contato é feito por 
solicita, e são encaminhados para a área que irá telefone. Para a parte predial, de logística etc., 
atender. A gerência de serviços tem um registro centralizamos em cerca de 20 centros.
mensal de aproximadamente 450 demandas, para 

 Essas centrais são Centros de as quais chegam os ofícios dos secretários, etc. A 
Suporte de Logística (CSL). As dependências g e r ê n c i a d e i n c i d e n te s t r a t a i n c i d e n te s 
vinculadas a essa central a contatam e é feito um considerando que sejam falhas ou interrupções no 
roteiro para que sejam realizados os consertos e as serviço e na produção. Os incidentes são em torno 
solicitações. Mas se refere à área de logística do de cem mensais.
banco e não à de tecnologia.

 Esses incidentes são registrados pela 
 Foi dito que a Dataprev trabalha com um banco monitoração e pelo pessoal do datacenter? Existe 

de conhecimentos, uma exclusiva central de alguma duplicidade?
serviços. Como é trabalhar com isso?

 Sim, às vezes. Um usuário da prefeitura 
detectou uma falha no sistema e encaminhou um e-  Esse banco tem o nome de checklist, e é 
mail. A monitoração a detectou no mesmo momento voltado para o registro do conhecimento individual 
e também fez o encaminhamento.

de cada técnico. Esse conhecimento está amarrado 
Quanto tempo levou para sair do IBM? sempre ao problema ocorrido e é utilizado no dia a 

dia dos técnicos. O banco de soluções, segundo o 
 Desde a decisão até as ações finais, dois 

modelo IT, entendemos como uma solução mais anos.
corporativa, ligada a um sistema ou a uma solução 

 A ideia de unificar ferramentas seria corporativa, por sua vez ligada a um banco de dados. 
desenvolvê-las internamente ou escolhê-las no É algo que não tratamos na ponta. Na nossa central, 
mercado?

o banco é muito voltado para a solução imediata. Já 
 Adqu i r imos recentemente uma esse corporativo tem o conhecimento técnico 

ferramenta da Consist ITSM voltada para IT. Ela já "corporativo" de problemas de banco de dados, de 
está sendo utilizada em algumas gerências e nos servidores, etc.
parece ser a mais indicada para prevalecer em 
todas as áreas.  Não temos um banco de conhecimento de 

soluções para consulta hoje, mas sim os scripts,  Meu desktop novinho travou, por exem-
para o atendimento de primeiro nível.plo. Com quem falo?
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 Em termos corporativos, temos os centros de implantando. Às vezes, somos acionados 
gerenciamento de rede que ficam no Rio de Janeiro tardiamente, só na implantação, e acaba faltando 
e gerenciam a rede de todo o Brasil. E também os um hardware para hospedar determinado sistema. 
atendimentos especializados dentro dos níveis de A tendência é um índice maior de terceirização.
serviços que constam nos contratos que temos. Há o 

 A manutenção dos sistemas também é registro, a história e os técnicos que são dedica-dos 
feita através de terceiros?a cada atendimento. Esse acionamento é sempre 

levado, em primeira e última análise, ao mesmo  Hoje temos uma equipe de sustentação 
lugar: ao centro de gerenciamento de redes. Assim, dos sistemas desenvolvidos pela empresa, que 
as equipes locais são disparadas ou se resolve o absorve algumas modificações dos sistemas 
atendimento na plataforma unificada, dependendo terceirizados também. Trabalhamos, então, em um 
da situação. esquema misto. As demandas de manutenção dos 

sistemas e de suporte a sistemas não entram pelas  A pergunta foi sobre banco de 
nossas centrais de serviços, nem pelo call center. Os dados, base de conhecimento. Nós temos uma base 
clientes e os usuários demandam diretamente pelo de conhecimentos, de soluções de atendimento 
MAX para a área de sustentação.para primeiro nível, que é bem robusta. Está dentro 

da ferramenta de workflow que usamos, o RS. É uma  Como é o processo de aprovação do 
base com cerca de seis mil scripts. Temos que Remote Device Management (RDM)?
conseguir um nível bem alto de solução de primeiro 

 Nós exigimos um prazo mínimo de uma nível, e essa base é única, centralizada e 
semana do processo, porque temos que publicar no alimentada apenas por poucas pessoas através de 
D.O. (Diário Oficial), o que leva uns dias. Nossa luta é controles bem rígidos.
em função de o planejamento ser feito e isso chegar 

 Você, Sandra, comentou sobre o com antecedência, infelizmente já aconteceu de 
gerenciamento de incidentes, de problemas e sermos avisados na sexta de uma implantação no 
gerenc iamento de mudanças . Como é o sábado. Obviamente, para ambiente de produção 
r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  e s s a s  á r e a s  d e  tentamos planejar para as madrugadas e os fins de 
gerenciamento? E já é utilizada a ferramenta de semana grandes mudanças.
TSM?

 Começamos o processo de implan-
 As gerências de incidentes, de problemas tação de controle de mudanças, de solução de 

e de mudanças já utilizam o Tivoli Storage Manager 
problemas, seguindo a filosofia IT, em 2000. De 

(TSM). O incidente é registrado e só enca-minhado 
início, colocamos alguns prazos antes da efetiva 

para problemas quando não há a causa-raiz ou é 
entrada em produção e fomos alongando os prazos 

recorrente. A gerência de problemas gera uma 
com o passar do tempo. Atualmente, começamos a mudança assim que identifica a causa-raiz, que é o 
controlar a mudança no início do projeto. Assim, no que será implementado para sanar aquele 
desenvolvimento do projeto, há várias fases em que problema. Independentemente dessa entrada na 
o líder do projeto deve comparecer a determinados gerência de mudanças pela gerência de problemas, 
comitês para explicar o que quer fazer e do que vai qualquer área da Prodabel que for implementar uma 
precisar, e receber autorização ou não. Essa mudan-mudança, seja de hardware, software ou sistemas, 
ça é aprovada nesses comitês e segue seu desenvol-vai encaminhá-la diretamente para a gerência de 
vimento. No final, chamamos de liberação, quando mudanças.
vai entrar em produção. O pedido de liberação sai 

 Qual o nível de desenvolvimento próprio em torno de seis dias úteis, mas a mudança já foi 
dos sistemas pela Prodabel? analisada e autorizada há muito tempo.

Fixamos, também, um período de congelamento:  Alguns anos atrás, praticamente 
todo mês, desde o último dia útil até o quinto dia útil, desenvolvemos todos os sistemas da prefeitura. Os 
não se faz mudança alguma na instalação, só as grandes sistemas básicos, de finanças, IPTU, ISS 
emergenciais. Para chegarmos a esse estágio, não etc., foram desenvolvidos por nós mesmos. 

Atualmente, fazemos gestão de s istemas foi simples. Mudar a cultura não é fácil. 
terceirizados, acompanhando a contratação da Percentualmente, o maior causador de incidentes é 
empresa terceirizada, fazendo a gerência do projeto exatamente a mudança. No Banco do Brasil, 
juntamente com a empresa terceirizada, e fazemos quatro mil mudanças por dia.
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Prodabel:

Banco do Brasil:

Prodabel:

Banco do Brasil:
Banco do Brasil:

 Como se dá nas três instituições o Um real fator de sucesso é ter muito patrocínio da 
processo de comunicação dessas mudanças para o alta gestão, não só da área de tecnologia, mas da 
pessoal da central de serviços? empresa como um todo, porque quando 

começamos a impedir que as mudanças ocorram de  Usamos para todos os processos 
uma hora para outra, também estamos de alguma de incidência uma ferramenta de mercado 
forma afetando o usuário que estava acostumado a chamada de SPEKX. Ela implementa todos os 
ter seu pedido atendido rapidamente.processos e é uma ferramenta também de workflow. 

Então, além dos fóruns para tomar conhecimento  Sobre a área de monitoração, há a reclamação 
do que está acontecendo e colocar as nossas dos clientes e a monitoração, às vezes percebendo o 
objeções caso não existam, também formalizamos problema antes da reclamação. Como é esse 
por meio dessa ferramenta. Nós concordamos ou funcionamento? Ininterrupto? Pessoal próprio ou 
não com a mudança na liberação, com a data e o terceirizado? Como são os turnos?
horário da liberação. São dois pon-tos: tomamos 

 Na Prodabel, o monitoramento é feito com conhecimento através dos fóruns, dos comitês em 
equipe própria. Doze por sete. Temos pessoas lá 24 que as mudanças são debatidas e também 
horas. Os horários são cruzados para que haja formalizamos por meio da ferramenta que é usada 
monitoração 24 horas.para o controle dos processos.

 Como é a jornada de trabalho das pessoas que  Quando temos que implementar alguma 
trabalham na área de monitoração?mudança, normalmente a solicitação vai para os 

comitês também. Há comitês especializados em 
 Há os que trabalham 12 por sete, outras 

que se analisa a necessidade das providências e o 
em horário normal. Ou seja, um escalonamento 

que vai se gastar em termos de tempo e de recursos. 
para termos monitoramento 24 horas.

É acionada também a área de processos para 
verificar a necessidade de alteração do processo.  Dividimos nossa parte no monito-
Depois disso, fazemos a previsão da produção, a ramento ao meio. Uma é na parte das nossas redes 
comunicação na empresa, e a substituição de de sistemas centralizados, e outra é na dos nossos 
ferramentas e de procedimentos em todas as áreas sistemas de resistências atualizados. Em ambas as 
afetadas. partes, o monitoramento é feito na gerência de 

produção, e é 24 por sete: três turnos de oito horas.  Como estamos iniciando esse processo 
Na parte descentralizada, temos funcionários e na Prodabel, as mudanças são informadas pela 
contratados, e uma ferramenta de workflow. Quando assessoria de comunicação por e-mail para todos 
a parte de clientes internos está afetada, agentes de os envolvidos. Quanto tempo levou para chegar a 
comunicação fazem a comunicação, e automatica-esse nível de maturidade de processo, e quais os 
mente é aberto um bilhete que vai para as equipes da itens essenciais, além do workflow, para esse 
Oi. Os incidentes são atendidos mais pela Oi e pela sucesso? 
Embratel, que são as nossas fornecedoras.

 Nós começamos em 2000, já 
 Fazem parte da central de serviços o temos dez anos e ainda não terminamos. Novas 

help desk terceirizado e as centrais de gerencia-metodologias vão surgindo, vamos aprendendo e 
mento das operadoras. Temos duas operadoras de nos aprimorando. Nunca vamos deixar de aprender 
comunicação. Há uma década, o banco terceirizou e evoluir. Quando você diz que  comunica para o 
toda a sua rede de comunicação. Hoje, quem contro-outro por e-mail, a ferramenta é usada por 
la a nossa rede e oferece o serviço de comunicação intervenientes que estão agindo na praia da 
são a Oi e a Embratel e elas têm um centro de tecnologia. Quando essa mudança atinge os 
gerenciamento que funciona também 24 por sete. usuários, também colocamos nos canais de 
Então, o nosso service desk é formado por funcioná-comunicação do banco para chegar até os usuários, 
rios do Banco do Brasil, por essa área terceirizada de se serão ou não prejudicados no momento da 
help desk, que hoje é feita pela Cobra Tecnologia, e mudança. Muito do que foi dito nós já passamos ou 
pela parte de comunicação  Oi e Embratel.estamos passando.
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 Na Dataprev, hoje, começamos o daquela mudança, etc. E após a aprovação de todos 
gerenciamento de mudanças pedindo 48 horas de os envolvidos, são feitas a publicação e a liberação 
antecedência para analisar as RDMs (Requisição de daquela mudança.
Mudanças), e dois dias da semana  terças-feiras e 

 Após liberar, em seguida são feitos os quintas-feiras  após as 22h. Assim mesmo, é uma 
testes para validar?tarefa espinhosa.

 Não. Há equipes que quando fazem a  Nosso atendimento é 24 por sete 
comunicação da mudança têm uma estimativa de para clientes corporativos, relativamente à rede de 
tempo. Param para implementar uma nova versão dados e reparos.
durante uma hora e meia, e é executado 

 Nossas ferramentas de bilheta- imediatamente o teste para dar o fechamento da 
gem, de workflow, são integradas. Nosso ARS mudança. Depois, vem a comunicação do sucesso 
(Action Request System) é integrado com a ferra- da mudança.
menta da Oi. Se o problema é de comunicação, 

 Quando é feito o pedido de liberação e a quando abrimos o bilhete no Banco do Brasil, eles 
mudança vai ser efetuada, é feito o planejamento. O automaticamente são informados sobre esse 
que é preciso para que essa mudança seja feita e, problema. A quantidade de acionamentos ao 
em seguida, testada? Quais recursos precisam ser suporte técnico por parte de dependências vem 
testados?caindo porque estamos aprimorando a monitora-

ção. Temos um robô que corre os nossos 15 mil 
 É medianamente repetitivo. Quando 

pontos no Brasil e, ao encontrar algum problema, 
vamos fazer uma mudança no sistema, é divulgado 

automaticamente ele abre um bilhete que é enviado 
na interativa quando, a que horas começa, a que 

à  o p e r a d o r a  p a r a  q u e  e l a  p o s s a  d a r  
horas termina, etc. Sempre se coloca o prazo com 

prosseguimento.
alguma garantia e, após isso, o sistema entra no ar 
normalmente, sem nenhum outro aviso. Uma vez feita a mudança, como é feito o 

processo de aprovação da mudança? De dia? De 
A questão do roteiro na mudança é 

madrugada? No dia seguinte?
importante. O demandante tem que dizer o roteiro. 
Se quer o teste, ele tem que dizer o que quer que seja  Há diversos níveis de mudança. É feita a 
testado porque, às vezes, o executante não tem a avaliação dessa RDM e são identificadas as áreas 
visão do que está fazendo. Mas se ele seguir aquele envolvidas. A pequena equipe de mudança vai atrás 
roteiro, geralmente corre tudo bem.dos envolvidos, faz reuniões, levanta os impactos 



Quando houve a privatização, em 1998, todos ouviam falar do Sistema Telebrás. 
Imaginava-se que havia empresas em todos os estados, com o mesmo 
procedimento. Na privatização, os serviços de telefones fixos foram divididos em 
três regiões, e a Oi - Telemar na época - ganhou a região um, com Amazonas, Pará, 
Roraima, Amapá, descendo até chegar ao Rio de Janeiro. São 16 estados, que só 
tinham para atender seus clientes o serviço de telefonia. O relacionamento era 
exclusivamente o mais básico e simples possível pedia-se o número de fulano ou um 
conserto. Assim, atendíamos os 16 estados com 116 call centers. Minas Gerais, por 
exemplo, tinha cerca de 800 mil terminais e um call center com 90 posições de 
atendimentos.

A primeira onda de expansão da telecomunica-
ção no Brasil foi quando os serviços foram 
privatizados, e só falávamos de serviços fixos. 
Houve também o leilão de celulares, estes 
inclusive muito incipientes. Nesse primeiro 
período a Oi instalou 16 milhões de serviços 
fixos, e tivemos a densidade telefônica 
dobrada no Brasil de então. Todos tinham seu 
próprio call center fazendo serviços básicos.

A segunda onda aconteceu quando nós e 
outras empresas atendemos os requisitos de 
universalização, ou seja, instalar telefones 
públicos em localidades com até 300 
habitantes. Ganhamos, assim, o direito de 
entrar, também, na área de telefonia celular. 
Entramos no mercado em 2002, e batemos um 
recorde mundial: vendemos 1,4 milhão de 
celulares em seis meses numa tecnologia 
GSM, que apostavam que seria minoritária. Hoje é quase a única.

No Brasil vendemos 46 milhões de celulares. Nessa época começamos a sentir que 
a parte de atendimento iria ficar mais complicada e sofisticada. A empresa 
começou a avaliar e decidiu criar uma empresa específica de atendimento. Então os 
controladores da Telemar criaram a Contact Center (Contax). Uma empresa que iria 
fazer os seus próprios atendimentos, mas que também ofereceria seus serviços 
para o mercado. Ela pegou os melhores e principais executivos da área e os 
transferiu para a Contax, para fazer o atendimento.

Ainda nessa época, tínhamos uma telefonia em cada estado. Porque a rede 
nacional era só a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel), e as 
lembranças eram sempre as melhores: os vários campeonatos mundiais, as Copas 
do Mundo, sempre apareciam com a transmissão via Embratel. Mas ainda de uma 
forma muito limitada.

Quando entramos na terceira onda, começamos a sentir uma realidade diferente. 
Banda larga passou a ser aquilo de que mais se falava. As demandas aumentaram, 
nossos clientes corporativos passaram a ser clientes nacionais e a nossa rede 
começou a se expandir. Por isso, passamos a pensar novamente no conceito de call 
center. Passamos a criar equipes próprias, dedicadas a atender clientes 
corporativos. Começamos a aprender o que é preciso fazer para chegar ao Service 
Level Agreement (SLA), e então ilhas especiais de serviços foram criadas.
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Na fase em que estamos, o Brasil deu um 
passo muito grande no que diz respeito à 
banda larga. Há pouco, foi instalado um fórum 
nacional chamado de Conecta Brasil, com 56 
entidades discutindo o Plano Nacional de 
Banda Larga. Existe, sim, uma preocupação 
com a banda larga. Existe um decreto federal 
determinando que até 2025 todas as 
empresas da área de concessão de serviços de 
telefonia fixa têm a obrigação de colocar 
banda larga gratuita em escolas de ensino 
fundamental.

Teremos em dezembro deste ano 100% dos 
municípios brasileiros com banda larga 
instalada. O que significa ter mais demanda. 
Em 12 anos houve uma imensa mudança com 
relação à telefonia, porém a cultura e a educação não evoluíram tanto. O desafio 
é maior ainda, pois, à medida que os produtos se tornaram cada vez mais 
sofisticados, os usuários não conseguiram se desenvolver e se educar tanto 
para entender os produtos, infelizmente.

Em termos de rede nacional, temos 138 mil quilômetros em fibra ótica. Nós 
fomos os últimos a entrar no mercado, e já temos quase 1/4 dele. Sempre 
soubemos que teríamos desafios gigantes em termos de treinamento. Hoje 
estamos com um treinamento de 120 horas, com manutenção de 44 horas de 
atualização todo ano para cada empregado.

Para instalar um call center basta colocar fibra ótica, computador e ensinar a 
língua que se quer. Há um compromisso de desenvolvimento de ferramentas e 
de equipamentos no Brasil para que possamos utilizá-los não só na empresa 
como também em todo o atendimento.

Atualmente, das empresas de call center do Brasil com mais de mil empregados 
73% não usam soluções de Customer Relationship Management (CRM), e 55% 
não fazem gerenciamento de tempo. O que mostra que, por mais que estejamos 
evoluindo, ainda estamos realmente engatinhando. Temos numerosos 
desafios e muito a ser atendido.

Temos 21 milhões de terminais em telefonia fixa, e 36 milhões na móvel. Na 
banda larga, 4,3 milhões, quase 300 mil em TV por assinatura, em Minas Gerais. 
TV a cabo em quatro localidades e satélite em várias localidades do país. Ou seja, 
temos 62 milhões de unidades geradoras de receita, e 62 pontos de oportunida-
de de relacionamento e de exigência de relacionamento todo mês. Em média, as 
contas da Oi têm 20 linhas, assim, no total, são 1,25 bilhão (62,5 x 20) de 
oportunidades de as pessoas terem alguma dúvida nas suas contas no fim do 
mês. É um desafio constante, porque são aproximadamente 30% de todos os 
clientes do Brasil. Só no ano passado foram seis milhões de novos clientes.

A experiência dos clientes, quaisquer que sejam eles – corporativos, individuais 
ou não – é sempre moldada de acordo com as necessidades deles, ou pelo seu 
desejo. Querem ter os serviços ativados e estão dispostos a pagar por aquilo 
que compraram. Mas eles querem o serviço logo, e querem reclamar se não 
estivermos atendendo às suas necessidades. O cliente tem acesso à empresa 
por códigos de acesso, é assim que suas necessidades são tratadas.

Há uma operação, processos de ferramentas, um gestor e chegamos a um 
resultado que é monitorado. Se ele está satisfeito, bem. Se não, vai acabar indo 
para a concorrência, ou para outros lugares reclamar.

José Luiz Gattás Hallak
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Hoje, temos dez sites no Brasil, e é impossível que cada um deles seja 
especializado em todos os atendimentos. A partir da identificação de 
vocações que fizemos em alguns estados, construímos sites especializados. 
Por exemplo, em Belo Horizonte, é nosso o site de atendimento ao cliente de Oi 
Conta Total. O Oi Conta Total é aquele que o cliente compra em um só pacote as 
contas de telefonia fixa, de telefonia celular, de TV a cabo, TV via satélite e de 
acesso banda larga. Obviamente, esse é o cliente que tem uma possibilidade 
muito maior de precisar contatar a empresa para esclarecimentos e pedidos 
de serviços especializados.

É fato: a Brasil Telecom, com a Oi, deu certo. A queda da qualidade de 
atendimento aos nossos clientes pagou um preço muito alto. Os sistemas eram 
absolutamente diferentes. E como não houve a possibilidade de entrarmos a 
fundo na Brasil Telecom antes da compra, tivemos que nos desdobrar, e ainda 
temos muitos call centers em separado, porque os produtos ainda têm muitas 
diferenças.

Para atender o varejo são 15,3 mil posições de atendimentos, também 33 mil 
operadores e mais de 20 milhões de chamadas por mês. Nosso atendimento 
funciona hoje da seguinte forma: na região 1, quem ligar para 10331 ou 10314 
vai obter informações sobre qualquer serviço da empresa na área de telefonia 
fixa, ainda que sejam a Dataprev e o Banco do Brasil. Na área de celular, é o 
*144 do celular, ou aqueles dois números para ligações de telefone fixo.

As chamadas para o 0800 são desviadas para um atendimento generalista 
que é o grande varejo, para um atendimento em que as pessoas demandam 
apenas um serviço básico: uma informação de conta, uma reclamação de que 
o telefone não funciona etc. Os operadores, por sua vez, precisam ter somente 
um baixo nível de preparação, o chamado nível 1.

Quando o cliente quer algo relacionado, por exemplo, a roaming na África do 
Sul, um produto não tão usual, ele é desviado para operadores especializados, 
em que o tempo médio de atendimento não é mais tão monitorado quanto no 
anterior. É necessário ter uma especialização maior e um baixo nível de 
atendimento. E há também um terceiro atendimento, os centros de soluções. 
Eles são para pessoas que fazem chamadas repetidas em um prazo de 90 dias, 
independentemente de ser ou não a mesma reclamação. Lá, existem 
operadores mais experientes.

Os clientes que têm mais de um produto, ou que fazem uso muito intenso de 
um, vão ser classificados como célula-prêmio, porque entendemos que ele 
precisa de mais explicações variadas. Queremos com isso avançar mais um 
nível no atendimento.

Para o atendimento aos 1,85 milhão de clientes empresariais, temos outras 
soluções. O atendimento é feito por franqueados, são os agentes autorizados. 
Estão sempre em constante treinamento e são uma grande fonte de 
preocupação. Porque se ele não se relaciona bem com o cliente, o resultado é 
ruim para nós. Eles têm lojas específicas e exclusivas. Os clientes são os 
chamados small office e in office, e são atendidos diretamente pelo call center. 
Esse atendimento gera 800 mil chamadas por mês.

23Fórum de TIC Dataprev Central de Serviços



24Fórum de TIC Dataprev Central de Serviços

José Luiz Gattás Hallak

Atendimento: relacionamento e aprendizado constante

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

N.I.:N.I.:

Oi:

 A partir do momento em que existe esse grau de  No que diz respeito a reparos, o atendimento é 
terceirização, como e quais são os métodos para se direcionado e temos uma célula em que prestamos 
ter um controle de qualidade, uma garantia da um serviço de reparo de uma forma proativa ou 
qualidade? Isso se dá através de pesquisas junto reativa. Já para o atendimento personalizado, seja 
aos usuários?

no fixo ou no móvel, a cada lançamento, por 
Há uma diretoria específica de atendimento na Oi exemplo, de um novo celular, todo o nosso time tem 

em que várias gerências se relacionam diretamente que ser treinado para lidar com qualquer aplicativo 
com a Contax, que, mesmo não sendo do grupo, não do aparelho, ou  com mudanças de tarifa ativa no 
está isenta de cumprir os acordos e indicadores. 

roaming internacional, ou ainda com um novo 
Como esses indicadores são verificados todos os 

acordo comercial com a operadora do exterior. meses, temos premiação, multa e penalidade. E 
Porque assim é demandado a cada contato de um existem, sim, avaliações mensais, indicadores e 
cliente corporativo, principalmente do platina. correções de nível.

 

DEBATE

No corporativo estão os 30 mil maiores 
clientes da empresa, dos quais cinco mil 
são ouro e outros cinco mil são platina. 
São centros de decisões centralizadas, 
produtos diversificados e complexos. Há 
voz, dados e convergência. Temos 
equipes próprias, com pessoas com 
bastante treinamento, que têm ensino 
superior e o relacionamento ocorre de 
forma totalmente diferente.

Quando um cliente nacional acessa o 
0800, a primeira pergunta feita a ele é 
sobre para qual região do país ele deseja 
os serviços. Porque os produtos estão em 
duas regiões diferentes, o tratamento é 
nacional, mas os instrumentos são 
diferentes. O cliente platina, por exemplo, é marcado, cadastrado, bem como 
toda a sua cadeia de relacionamento. Por quê? Porque ele tem que ter 
tratamento diferenciado mesmo que use o telefone da sala ao lado da sua, e 
mesmo que ligue como pessoa física. Assim, qualquer demanda que eu receba 
dele, ou da sua cadeia de relacionamento, terá um tratamento diferente. O 
atendente faz o atendimento até o fim, recebe a chamada, vê a solicitação do 
cliente, dá sequência ao procedimento, e faz a devolutiva para o cliente. Com 
isso, a confiança tende a ficar cada vez maior.

A solicitação que não pode ser resolvida on-line será resolvida off-line. Ela vai 
para o backoffice. Nós recebemos, também na área corporativa, muita 
demanda através de e-mails. De fato, são 40 mil e-mails por mês.

Há, na Oi, uma área de atendimento especial para eventos. Por exemplo, o 
Governo Federal demanda muito para eventos e sempre em cima da hora. 
Temos, então, uma célula específica e especial para esse atendimento, com 
mais de 500 operadores e 150 mil chamadas por mês. 
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Essas 15 mil posições de e se estão fazendo o acompanhamento. E há o que 
atendimento prestam serviço só para a Oi? chamamos de pulga ou carrapato: pessoas mais 

experientes fazendo o atendimento ao lado para 
 Sim, são 15 mil posições atendendo à Oi. A verificar não só o tempo, mas a qualidade do 

Contax tem cerca de 80 mil colaboradores. atendimento que está sendo feito. 

 Nós temos uma empresa do grupo, 
 Há um SAC interno separado ou está tudo 

a Cobra, que presta serviços para o Banco do Brasil, 
dentro da mesma estrutura de atendimento? E qual 

de maneira semelhante ao que acontece com 
é esse volume? Quem é esse cliente interno? 

Contax e Oi. E temos, também, um contrato bastan-
te rígido de  que beneficia ou não conforme os  Se alguém chegar para trabalhar e seu compu-
índices alcançados pela prestação do serviço. No tador não estiver funcionando, não vai ligar para a 
momento, estamos contratando uma terceira Contax. Existe outra empresa terceirizada para esse 
empresa para fazer a avaliação da qualidade de atendimento. Se o problema for hardware, há em 
forma totalmente isenta, e para fazer as monitorias. cada prédio uma equipe com ferramenta e pessoas 

especializadas para fazer um atendimento. Se for 
Como funciona na Oi a questão da 

software, tudo é feito remotamente. Existe uma 
dependência da informação da retaguarda, das 

célula dessa mesma empresa contratada, a partir 
áreas em que estão as infraestruturas em si? 

do 0800, que faz toda a reconfiguração de um 
equipamento.  Quando o cliente é corporativo, temos o con-

trole até o fim, até porque os dutos do corporativo 
Como é a comunicação da sua área 

são diferentes e bem mais sofisticados. Há uma 
interna de suporte com o call center?

gerência específica para menos posições de 
atendimento. Assim, é possível uma supervisão  Temos um Centro de Gerenciamento de Rede no 
mais efetiva. Existe um acompanhamento de Rio de Janeiro que tem o controle total de todas as 
indicadores em um atendimento proativo. E assim redes. De lá é possível saber se é uma ação centrali-
fazemos em voz, e-mail e sistemicamente. zada ou não. Se é local, são acionadas as equipes 

nos estados. 
No varejo há uma série de regulações e exigên-

cias a serem atendidas. A primeira coisa a ser  Vários usuários ligam pelo mesmo 
fornecida é o número do protocolo do atendimento. problema que já foi comunicado à área de suporte. 
Todas as ligações são mantidas gravadas por 90 Como a atendente é comunicada que esse problema 
dias. A possibilidade de cancelamento dos serviços está ocorrendo?
deve estar disponível no primeiro passo para o 

 Por exemplo, acontece um problema em um cliente que está chamando, sem passar por outras 
equipamento causado por um pico de energia. Aos células especializadas. Não é possível passarmos 
poucos, a situação foi voltando. O Centro de mensagens comerciais enquanto ele aguarda um 
Gerência de Rede, que o detectou, manda uma atendimento. Não podemos fazer trabalho de 
instrução para os operadores dizendo que havia retenção na mesma chamada, quando o cliente está 
ocorrido um problema e dentro de tantos minutos querendo um cancelamento. Nós verificamos se 
tudo estará normal.está funcionando a monitoria de todas as chamadas 
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Um breve histórico

Na década de 90, a área de tecnologia do Banco do Brasil era formada por dez 
centros, localizados nas maiores capitais do país. Cada Núcleo de 
Processamento era responsável por um pool de sistemas e detinha a 
competência e a responsabilidade sobre áreas e produtos de TI da organização. 
Nessa época, o comando estratégico do banco criou o Complexo Central de 
Tecnologia em Brasília, iniciando assim a centralização de toda a área num 
único local. 

Primeiro trouxeram a parte técnica e formaram a nossa estrutura de 
mainframes, e, depois, a infraestrutura para o desenvolvimento de aplicativos. 
A estratégia possibilitou a formação de um grande centro voltado ao  
pensamento, à criação e ao suporte de soluções tecnológicas. Hoje estamos 
localizados na ponta da Asa Norte, e somos o maior centro de tecnologia da 
América Latina.

No início dos anos 90, nosso carro-chefe como solução “eletrônica” de acesso 
ao banco era a Linha Discada Banco do Brasil (LDBB). As pessoas, por meio de 
uma linha discada, acessavam os nossos mainframes e faziam as suas 
transações. Da mesma forma funcionava o nosso Personal Banking. O 
atendimento e o suporte técnico eram feitos por funcionários nos centros 
espalhados pelo Brasil.

Suporte Técnico aos clientes e dependências do banco

Acompanhando essa corrente, que começou por volta de 1995, de 
centralização de todo processamento do banco, sistemas, desenvolvimento, 
infraestrutura  em Brasília. O atendimento de suporte técnico também foi 
centralizado no Complexo Central. Conjuntamente, a reboque da internet, 
lançamos os nossos principais produtos e soluções eletrônicas, que ainda hoje 
são os mais significativos na nossa área de pessoa jurídica e pessoa física (que 
chamamos de clientes externos).

Na área do suporte técnico, ainda na mesma época, partimos para o modelo de 
sourcing que estamos aprofundando atualmente, com um primeiro nível 
terceirizado, segundo nível híbrido e terceiro nível feito por funcionários. 
Criamos a Central de Suporte Técnico em Brasília, e fizemos outsourcing para a 
Cobra Tecnologia, que é empresa do nosso conglomerado. 

No suporte técnico às nossas dependências (que chamamos de clientes 
internos), ainda  funcionamos com segundo nível dentro do nosso Service Desk, 
com os funcionários do banco. Já o nosso terceiro nível é todo de funcionários, 
com poucas exceções.

Em 2004 e 2005, foi criada a Gerência de Atendimento ao Cliente de Tecnologia 
para dar foco no atendimento aos clientes e, também, suporte às necessidades 
do conglomerado. Foi possível, assim, intensificarmos a segmentação e 
especialização do atendimento do suporte técnico.



Estamos continuamente introduzindo o Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL) nos nossos modelos, e começamos a pensar em algo que hoje se 
chama Governança de TI. Depois de um aprofundamento, já estamos passando 
para a implantação de uma nova governança, passando para o conceito de 
Central de Serviços e  uma gerência de monitoramento, e de suporte de serviço.

Central de Suporte Técnico BB

A Central de Suporte Técnico tem a 
finalidade de prestar serviços help desk. 
A central é dedicada ao suporte técnico. 
Para as atividades voltadas para o 
negócio (transações, SAC, cartões)  
temos as Centrais de Atendimentos do 
Banco (CABBs).

Atendemos principalmente via telefone, 
ainda que por e-mail também. Temos 350 
analistas de primeiro nível, e 35 de 
segundo, e cerca de 200 PAs. Nosso 
turnover é alto no primeiro nível e bem 
baixo no segundo nível.  Em 2006, nossa 
média de chamadas mensais era de 200 
mil. Hoje é de 450 mil, com índice de 
resolução no primeiro nível de 93%, em 
m é d i a ,  s e n d o  n o  a m b i e n t e  d e  
dependências de 60% e, nos outros 
ambientes, de 95% a 98%. 

Apesar da centralização que fizemos, algumas equipes permanecem nas 
regionais fazendo suporte técnico através de visitas aos clientes PJ, mas 
apenas sob demanda do Service Desk, quando a solução depende de 
intervenção ou instalação no cliente ou quando é demandado por diretorias 
pelo interesse estratégico da organização.

O que dá sustentação ao nosso modelo é um contrato que temos com a 
prestadora de serviços Cobra Tecnologia. O contrato é pago por chamada 
atendida e o valor da chamada tem valor básico, varia para mais ou para menos 
conforme a aderência a determinados indicadores. Um dos indicadores é o 
índice de qualidade, medido por meio de escutas. 

Contratualmente, a operadora de serviços escuta 1% de todas as chamadas 
feitas, e nós do Banco do Brasil escutamos 0,25% de todas elas. Outro é o índice 
de serviço telefônico, que nada mais é do que o percentual de chamadas 
atendidas em até dez segundos. Consideramos também o índice de solução no 
primeiro nível, o índice de satisfação do cliente. Para este indicador ainda vão 
ser definidos os padrões de SLA que vão ser utilizados e a forma de apuração 
nos próximos 12 meses. Temos mais outros quatro indicadores contratuais 
para o serviço.
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Ferramentas

Na operação, a principal ferramenta que dá 
sustentação ao nosso modelo de suporte 
técnico ao cliente é o ARS, ferramenta da 
Remedy onde são feitos os registros do 
atendimento, sendo a base de nosso 
workflow. É usada dentro do Service 
Desk.Utilizamos o Central Manegement 
System (CMS) para realizar o monitora-
mento do comportamento e fluxo de ligações 
nos canais de entrada e do desempenho das 
equipes de atendimento da central.

Quando é verificado ou percebido pelas 
equipes de monitoração do serviço e 
supor te ao atendimento que há um 
problema corporativo, utilizamos o GIT. Por 
meio da ferramenta acionamos nossas 
áreas de produção que, por sua vez, 
acionam, quando necessário, as áreas de 
infraestrutura e desenvolvimento de 
aplicativos.

Os troncos de comunicação que utilizamos 
são da Embratel. Separamos um tronco para 
dependências, outro para clientes VIP, e 
300 troncos ficam disponíveis para a 
entrada de cliente pessoa física e pessoa 
jurídica. Na Central de Serviços estão os 
painéis que usamos para observação. Lá, 
nosso script faz a classificação da pessoa 
quando ela liga. No momento em que o 
chamado foi classificado como problema, 
aparece o script que deve ser seguido a sua 
resolução.
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 A previsão de retorno relativa a um Com relação ao varejo, depende da quantidade 
incidente maior é dada pontualmente ou de clientes afetados e o tempo previsto para 
automaticamente a partir de uma base de dados de retornar o serviço. Se for uma quantidade muito 
erros conhecidos ao longo do tempo? pequena, uma coisa eventual como um cabo que cai 

em uma rua, não se chega a fazer comunicação. Mas 
O incidente é analisado pelo em qualquer caso há uma determinação da Agência 

pessoal da Gerência de Produção que monitora e Nacional de Telecomunicações (Anatel), e, 
cuida do processamento. A previsão dada aos dependendo do prazo de tempo que se fica fora, 
usuários parte deles. Quando há um incidente gera-se um crédito automático no valor percentual 
corporativo, eles fazem a análise, verificam quanto da assinatura correspondente ao período que ficou 
tempo para a recuperação e informam através da fora do ar. 
área de comunicação operacional, porque ela é o 

 Se porventura no contrato constar quatro 
elo entre a área de produção e a área do help desk. 

horas e a previsão for de meia hora, essa previsão é 
Esse procedimento é pontual. passada para o usuário?

 Com o anco é assim. Existe um SLA  Nós, como clientes corporativos, 
com as áreas de negócios. Mesmo que você tenha com uma abrangência nacional, temos alguns 
um SLA de uma hora, e o evento puder ser resolvido Services Level Agreements (SLAs), dependendo do 
em dez minutos, essa informação é repassada ao contrato e da criticidade da operação, deveríamos 
usuário.estar com um circuito de dados com reparo efetuado 

em até duas horas. Para isso, temos que montar  Sim, é dado esse prazo. Através do 
uma topologia de atendimento, que é a arquitetura painel que temos no nosso Centro de Gerência de 
daquele atendimento, para que tenhamos uma Rede, o contrato que temos com Banco do Brasil é 
contingência nela com abordagem de mais de uma praticamente “primeirizado” aqui em Brasília. 
via de acesso, mais de uma central, mais de um Então, sabendo onde foi o evento temos condições 
e qu i p a m e n to p a r a p o d e r  c o mp o r t a r  u m de estimar o tempo de reparo. O nosso objetivo é 
atendimento em até duas horas. Em outros são nunca deixar chegar ao limite do SLA, não trabalha-
quatro horas, sete horas, etc. Entretanto, pode mos nessa faixa de risco, mas para reduzi-la. 
haver um evento de vulto, um rompimento de uma 

Nós ficamos nas mãos de quem vai fibra em um backbone, por exemplo. 
solucionar o incidente, para podermos dar uma 

Se houve um rompimento de fibra, existem vários prev isão ao c l iente. Não temos os SLAs 
anéis no nosso backbone e podemos tentar pegar formalizados. Então, cada caso é analisado pela 
uma saída pelo Centro-Oeste ou pelo Nordeste, área envolvida e temos que falar para o cliente: 
dependendo de onde foi o rompimento da fibra. Mas “Olha, infelizmente ainda não temos a previsão de 
esse evento pode acontecer em âmbi to retorno. O sistema está fora do ar.” Não temos uma 
metropolitano, e podemos ter um tempo de reparo base de conhecimento automatizada que informe a 
maior. Assim, infringiremos o tempo de contrato e, previsão.
consequentemente, teremos que arcar com 

Temos no Serpro um esquema parecido com algumas penalidades. Isso não acontece muito, e 
o do Banco do Brasil. Automaticamente, à medida cada vez mais a Oi trabalha para que aconteça 
que há o preenchimento, a qualificação de um menos ainda, criando redundâncias, colocando 
determinado acionamento, conseguimos através anéis metro ethernet nas novas tecnologias que 
de uma tabela saber qual o tempo de atendimento. estão surgindo, interligando cada vez mais a malha 
Mas dependemos das áreas técnicas passarem a que temos, etc.
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faz com que o fornecedor melhore o conhecimento informação para que aquele incidente seja 
no primeiro nível em termos de treinamento, para atualizado. No caso dos incidentes que chamamos 
que ele não tenha uma despesa com grupamento, de alta severidade, com impacto no negócio, 
que é maior em um segundo nível.geramos um processo que se chama quadro de 

avisos. Esse processo é acessível para as pessoas Hoje em dia, é o banco que paga por um evento, 
que estão no Service Desk. Assim, à proporção que o independentemente do que ocorra com aquele 
usuário reitera uma informação, podemos por evento. E nós, então, só nos preocupamos com os 
intermédio desse quadro chegar sempre a uma SLAs acordados. Há uma equipe que diariamente 
informação mais atualizada. verifica se aqueles SLAs estão sendo cumpridos. 

 Qual o tempo para poder dar uma Quando existe algo novo, do qual não sabemos a 
previsão? Entre o aviso na Central de Serviço ou dimensão, é melhor colocar PA, para não penalizar 
Atendimento, a análise na área respectiva e a o seu fornecedor. Porém, quando entra em 
resposta ao solicitante? produção, a melhor forma é por evento.

 Cada vez desenvolvemos mais 
 Na tela de modelo operacional de 

processos de monitoramento. Quando começa, às 
suporte técnico, o que acontece quando uma 

vezes, a se acender a luz amarela no monitora-
ocorrência atinge acima do primeiro e segundo 

mento, já há uma quantidade razoável de clientes 
níveis? Como é a integração e a administração 

entrando em contato conosco. Esse tempo, para 
dessa ocorrência passando pelas três ferramentas 

nós, é curto. Assim que percebemos uma grande 
usadas?

inc idênc ia de chamadas , imed ia tamente 
contatamos a área de produção, que, por sua vez, na  A ferramenta que permeia a parte 
maioria dos casos, já está percebendo algo e saem de incidentes, de CS10, é o ARS, que é robusta e não 
intensificando uma solução. pode parar, por ser a que sai do primeiro nível e vai 

até o segundo. A partir de então, usamos uma 
Nós temos um processo dentro da gestão de 

ferramenta de monitoração, ou recebemos ligações 
incidentes chamado de crise, quando existe algum 

dos clientes reclamando e abrimos um registro de 
negócio crítico, de difícil solução. De uma sala, com 

incidentes com a equipe própria e internalizamos.
todos os equipamentos necessários, temos acesso 
a todos os sistemas e recursos. Então, trazemos o  O bilhete, quando chega ao 
conhecimento. O coordenador da crise tem o segundo nível, fica. E se não há solução no segundo 
privilégio de acionar quem, onde e quando for nível é dado um status que chamamos de Solução 
necessário. O acionado se dirige à sala de crise para BB, ou seja, passamos para a solução do banco e 
que seja encontrada a solução daquele evento. aguardamos o retorno. Assim que houver solução, o 
Quando um evento desses ocorre, também a área de help desk entrará em contato com o cliente para 
atendimento é acionada, para monitorar junto aos informá-lo.
clientes, se houve a resolução, ou não. Ou seja, 

 Quando há um incidente entre a percepção e a ação, o tempo varia de cinco a 
corporativo, temos vários chamados com a mesma dez minutos.
causa no help desk. Se foi para a Solução BB, esses Sobre a remuneração do terceirizado: 
bilhetes todos se tornam um GIT, que é o bilhete que pagamento por acionamento ou por PA?
corre todas as áreas do banco internamente na 

 Nosso contrato era por PA e foi uma 
tecnologia para incidentes. Assim, vários ARS estão 

decisão de 2004 ou 2005 passarmos para por 
ligados a um GIT apenas. Teremos, então, duas chamado. A PA trazia alguns problemas, com prós e 
ferramentas: o ARS para bilhetagem no help desk e contras.
o GIT para permear todas as áreas da tecnologia. E 

 Começamos a trabalhar por 
vários ARS se tornam um GIT, sempre monitorado 

chamado, mas quando o bilhete passava para o 
por nós que somos os donos do incidente. Quando segundo nível tínhamos outra remuneração para o 
ele retornar com a solução, os outros bilhetes serão fornecedor. Melhoramos o contrato e o preço agora 
fechados através de ligação para o cliente é por bilhete, independentemente de ir para 
informando que o problema está resolvido.segundo nível ou não. O que no nosso entendimento 
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Oi:

Geralmente é um cliente querendo consultar sobre  Em relação aos registros de incidentes, 
um aparelho que acabou de ser lançado. Na Banco do Brasil, a maioria deles tem origem na 
telefonia fixa, o índice de reparo é muito pequeno, e informação dos usuár ios ou através das 
é na comunicação de dados, uma vertente que ferramentas de monitoração. Como a monitoração é 
cresce muito, que temos eventos. Quando feita? De forma segmentada ou em uma área 
recebemos uma chamada de dados, temos um nível 

centralizada?
de gerenciamento que, dependendo do contrato, 
me permite entrar na rede do cliente para saber  Ela é centralizada por recurso 
onde está o problema.basicamente. Então, temos monitoração por 

processamento, mainframe, de armazenamento, Assim, o primeiro desafio da nossa central de 
de rede por segmento. No caso do Banco do Brasil, atendimento no reparo de dados é saber em que 
seguimos ainda a monitoração do Banco Central e momento da conexão entre nós e os clientes 
do ambiente distribuído. São equipes diferentes aconteceu o evento. Dependendo da tecnologia, 
que fazem essa monitoração. Por exemplo, o será mais difícil ou fácil a detecção. Então, até o 
servidor que atende a internet é monitorado no fechamento do bilhete, teremos que fazer o 
ambiente central, porque ele é o único para atender monitoramento e dar o retorno.
todos os nossos clientes. E o monitoramento do 

O Banco do Brasil tem três ferramentas dentro servidor que está na agência é feito pelo 
do processo de registro de criação de incidentes. grupamento do ambiente descentralizado.
Aparentemente, elas não se comunicam. Não há Adotamos essa estrutura porque havia uma 
necessidade dessa comunicação ou existe algum tendência de o incidente, quando ocorria no 
impedimento técnico?ambiente central, drenar todos os recursos e a 

atenção para ele, deixando de lado o ambiente 
 Na verdade são duas ferramentas: descentralizado, o ambiente distribuído. Foi uma 

o ARS e o GIT. O ideal é que tivéssemos apenas uma, ação feita em 2004 que trouxe bastante ganho para 
ou que houvesse uma integração entre o ARS e o GIT. a qualidade da monitoração do ambiente 
Aliás, acreditamos que esta seria a melhor forma e, descentralizado.
em algum momento, vamos fazer isso.

Toda a parte de link, de monitoração de link das 
 Gostaria de saber mais sobre a sala de agências e das dependências que estão fora de 

crise.Brasília e com ambiente centralizado, é feita no 
contrato de serviço. A Oi é uma das nossas  O conceito que usamos de crise é o 
fornecedoras. Existem seis mil pontos que são de coordenador da crise ter todo o poder para chamar 
responsabilidade da Oi nesse atendimento e fazem, qualquer pessoa necessária para resolver a crise  o 
dentro do nosso contrato, a monitoração desses desenvolvedor, o cara de redes, de banco de dados, 
links. Então, são diversas equipes trabalhando para de armazenamento, de processamento, de web etc.
garantir essa monitoração.

É público que, se o coordenador de crise chama uma 
 Apesar de a maioria ser pela pessoa, ela é imediatamente disponibilizada, 

monitoração, a dimensão do incidente é pega independentemente do que esteja fazendo. Agora, 
muitas vezes pelo help desk. Como não estamos para que isso funcione temos que ter um ambiente 
ainda com uma monitoração eficiente do ponto de com estabilidade, o que temos conseguido. 
vista de serviços de negócios, a percepção de Anualmente, reduzimos o número de crises.
serviço de negócio está dentro do help desk. Muitas 

 Temos três grandes centros de dados: São vezes, mesmo quando a monitoração pega o 
Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Nossos especialis-incidente, ela se reporta à central de serviços para 
tas em aplicações estão distribuídos em dez saber qual o nível de reclamação que está havendo, 
capitais diferentes, então nas nossas salas, que pois isso ajuda a priorizar a condução do incidente.
chamamos de salas de situação, e que estão no  Temos um atendimento para telefonia móvel, 
nível um, tudo começa por teleconferência. Os especificamente para clientes corporativos, 
poderes são inclusive de deflagrar uma sala telefonia fixa e dados. Na móvel, o tipo reparo por 

aber tura de chamado técnico é pequeno. presencial.
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 Nós procuramos colocar um envolvido de  É necessário entrar com a produção do 
cada área, conforme a situação. E eles também têm que será monitorado, ou isso é relativo?
a autonomia para acionar quem for necessário no 

 No momento em que fazemos a momento da crise.
avaliação inicial do pedido de mudança, verificamos 

 Já tivemos até o fornecedor na sala. Nós se é necessário definir os scripts, o que deve ser 
passamos por um processo de centralização e hoje monitorado, os pontos da aplicação ou do produto 
em dia temos certa comodidade. Mas antigamente que devem ser monitorados e, em alguns casos, se 
tínhamos 145 pontos de atendimento, dos quais será fornecida uma ferramenta específica para 
dez com mainframe. O banco separou a parte de monitoração.  Quando há um produto muito fora da 
infraestrutura predial e outros processos da arquitetura usual, muitas vezes exigimos que 
tecnologia. E a tecnologia começou um processo de também venha uma solução específica de 
enxugamento para três centros processadores, e há monitoração, que depois possa ser integrada ao 
seis anos temos só um centro processador em restante da monitoração. A ideia é que desde o 
Brasília. Foi um processo bastante traumático e a momento do design esses requisitos já estejam 
última coisa que trouxemos para cá foi exatamente o colocados, para que no momento da entrada em 
atendimento. produção eles já estejam todos prontos.
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A experiência do Serpro com a implantação da 
Central de Serviços proposta pela ITIL®

Fernando Nunes Bento*
Superintendente de Gerência de Serviços
Membro do Comitê Estratégico do Processo Serpro de Gerenciamento de Serviços de TI

Temos grandes clientes corporativos e somos a maior empresa de TI pública. 
Nossa história ficou desde 1964 muito focada no cliente Receita Federal, 
porém, com o advento de novos clientes, como o Tesouro, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN),  a Polícia Federal, entre outros, acabamos tendo 
uma abrangência muito maior. Ao longo do tempo, passamos por um processo 
natural de maturação, em que a área de atendimento a usuários foi promovida a 
help desk.

A Information Technology Infrastructure Library (ITIL®), biblioteca britânica de 
melhores práticas de TI, introduziu uma visão complementar a esse processo, 
também focada em gestão. Esse foi um bom pretexto para revisarmos nossos 
processos e procedimentos, tendo como referência essa biblioteca. De maneira 
geral, a ideia era tratar todos os acionamentos e resolvê-los, o quanto possível, 
no primeiro contato com o usuário.

Há um ponto único de entrada dessas demandas da empresa, o que faz parte do 
nosso escopo também. Nosso compromisso é com a melhoria contínua e com a 
garantia de utilidade, ou seja, há sempre dois lados, um se refere ao “para que 
serve e como se usa” e o outro ao “está disponível?”.

Optamos por fazer um programa de gerenciamento de serviços que começou há 
cinco anos e se transformou em um processo de gerenciamento de serviços, o 
Processo Serpro de Gerenciamento de Serviços de TIC (PSGS). Ele é todo 
fundamentado em ITIL®, assim, procuramos não reinventar a roda e sim 
identificar melhores práticas.

Dividimos nossa implantação em fases e levantamos a possibilidade de 
implementar toda a parte de suporte e de entrega proposta. Mas percebemos 
que isso seria inviável. Formamos grupos de trabalho com pessoas que foram 
qualificadas em ITIL®, que era a nossa principal bibliografia, e que conheciam 
os próprios processos das áreas. Um desses grupos foi o que originou a CSS 
(Central de Serviços Serpro). Identificamos que, apesar de a central não ser 
tratada como um processo dentro da ITIL®, mas sim uma função, tinha uma 
importância tão grande dentro desse contexto que deveríamos dar a ela uma 
atenção especial, e não tratá-la no meio de outros processos.

Assim, definimos uma maneira de identificar, por meio de um modelo de 
maturidade proposto pela própria ITIL®, as práticas das áreas, o que delas 
eram aderentes ou não à biblioteca, e a partir daí indicamos qual seria a visão 
corporativa do processo. Depois disso, para garantir melhoria contínua, num 
trabalho perene, aplicamos alterações, avaliamos seus resultados e, na 
medida da necessidade, vamos retroalimentando esses processos.

Desde 2003, percebemos que a CSS não trata só de incidentes. Aliás, hoje, 
quase 90% dos assuntos que entram na central não são incidentes, mas 
requisições de serviços. Assim, desde o início, entendemos que deveríamos 
separar o que é requisição de serviço do que é incidente. Atualmente, na versão 
3 da biblioteca, esses processos já são separados.
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Não foi tão fácil vender a idéia da ITIL®. Alguns conheciam ou usavam a 
metodologia de Gerência de Sistemas que vinha da IBM do final da década de 
80, e que tratava de problemas, mudanças e configurações, precisava ser feita 
uma comparação para mostrar as novidades, outros precisavam saber os 
ganhos para valer o investimento, sobretudo em treinamento. Mas 
conseguimos mostrar de que maneira poderíamos mensurar os ganhos, 
tangíveis e intangíveis, o que facilitou enormemente o comprometimento da 
alta liderança com o projeto.

A empresa comprou a ideia e a primeira grande ação decorrente foi a liberação 
de dotação para formar e capacitar pessoas que iriam abordar o assunto. A 
partir de nossa experiência, realmente acreditamos em um movimento de cima 
para baixo, a alta liderança tem que se engajar e patrocinar.

Podemos dizer que a grande diferença entre a CSS e os processos de help desk 
foram as práticas de gestão como valor agregado ao trabalho de atendimento. 
Em primeiro lugar começamos a conhecer de fato os nossos números, o que nos 
trouxe a seguinte questão: por que parecíamos piorar tanto? Na realidade, 
percebemos que não pioramos, mas passamos a conhecer de fato o nosso 
negócio, seu tamanho e nossos desvios de processo. Incluímos no escopo da 
central o tratamento de incidentes, requisições de serviço e mudanças – 
aquelas que são pré-formatadas e que se qualificam de maneira um pouco 
diferente, se comparadas a uma requisição de serviço.

Quando um usuário, avaliando o atendimento, classifica-o como péssimo ou 
regular, imediatamente abre-se um ticket de reclamação para tratarmos. 
Incluímos também a logística daquilo que se refere a TI, mudar um ponto 
elétrico para suportar um novo servidor, por exemplo. O processo foi organizado 
de maneira que alguém registra, acompanha e providencia todos os 
acionamentos feitos na empresa. Não há mais possibilidade de consertarmos 
uma impressora corporativa no corredor sem que haja ticket.

No dia a dia sabemos que em alguns momentos teremos um usuário VIP ou um 
serviço de missão crítica e o fato de não haver determinado ticket não é 
justificativa para não começarmos a apagar o incêndio. Porém, tudo vai para o 
processo, tudo é tabulado no processo, o que pegamos fora do processo é 
considerado um desvio, e a central, inclusive, atua junto aos superintendentes 
envolvidos.

A central também realiza pesquisas em 
relação ao atendimento. No inicio desse 
trabalho usávamos o ARS-Remedy, mas 
estávamos sem contrato de manutenção 
havia alguns anos. Fizemos uma nova 
licitação e, hoje, toda a solução e workflow 
e s t á e m c i m a d o S e r v i c e P ro c e s s 
Engineering and Knowledge Exchange 
(SPEKX) e tudo começa no acionamento 
quando vai para a central. Neste momento, o 
Serpro trabalha no desenvolvimento de uma 
solução livre para substituir o SPEKX.

O acionamento quando é encerrado na 
central, nasce e morre como acionamento, 
só é classificado de que tipo. Por exemplo, 
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havia um pedido de senha, geramos a nova 
senha e encerrou-se o acionamento – era 
uma requisição de serviço. Se for 
internalizado, já é dentro daquele conceito 
da ITIL®, como incidente, como uma 
mudança ou até mesmo como uma 
requisição de serviço. Hoje temos vários 
meios de entrada para o usuário (0800, 
meios eletrônicos, etc.) e estamos 
trabalhando para em 2011 termos chat. 
Mas ter chat nesse nível de atendimento 
precisa ser algo realmente especializado, 
percebemos que teríamos que nos 
profissionalizar ainda mais para isso.

Trabalhamos hoje com três centrais que 
fazem, se necessário, o transbordo. Por 
exemplo, se São Paulo está fora do ar, 
imediatamente transbordamos as ligações 
para as demais unidades.

Não há fórmula mágica, mas estamos conduzindo esse trabalho há cinco anos. 
Nós éramos muito bons em atendimento e então descobrimos, com a prática, 
principalmente com a internalização da ITIL®, que também tínhamos que ser 
bons em conhecimento. Porque o segredo da central está no conhecimento que 
ela tem para resolver as coisas, e não na capacidade de análise, uma vez que 
não há tempo para análises. Investimos muito no banco de scripts. Realmente, 
entendemos que aquilo que entrar na central deve morrer lá. Uma vez que um 
incidente não pode ser impedido, é melhor que seja resolvido no primeiro nível, 
no primeiro atendimento, o mesmo vale para as demais requisições.

Atualmente, no segundo e terceiro níveis, há pessoas da área de infraestrutura, 
de banco de dados, de rede etc., compondo o trabalho da central. E a ideia é 
sugar o conhecimento deles internalizando-o no processo de atendimento da 
central. Já conseguimos, há dois anos, certificar uma das centrais em ISO 
9001:2000 (Sistema de Gestão da Qualidade), que pode até parecer não 
significar muito em termos práticos de resultados alcançados, mas, podemos 
garantir, possibilitou chacoalharmos nossa estrutura para revermos e 
aprimorarmos ainda mais os nossos processos de atendimento.

Do que entra na central, 88% são requisições de serviço. Cerca de 10% são 
incidentes e logística tem 1%. Já estamos com uma média de 170 mil 
acionamentos por mês. É um número muito expressivo, porém, não são 
números comemorados, pois nosso fim é diminuir a necessidade de 
atendimento por parte do Serpro, e buscar soluções que propiciem o 
autoatendimento por parte dos próprios usuários.

Temos gerenciadores em cima dos softwares Zabbix e Zenoss, ambos soluções 
livres, e que possibilitam a abertura automática de incidentes. Também alguns 
legados que vêm da solução HP-OpenView. Já percebemos que há um volume 
significativo aqui também de processos que acontecem automaticamente, o 
que é muito bom, pois diminui o tempo de reação.
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Foi bastante difícil sairmos de 64% e chegarmos a 87% resolvidos em 1º nível de 
atendimento nos últimos cinco anos. O Serpro define algumas metas que, se 
cumpridas, disparam uma participação simbólica nos lucros, e este é o segundo 
ano consecutivo em que uma das metas está relacionada com a central, 
justamente esse indicador de resolução em primeiro nível no primeiro 
atendimento, o que demonstra a importância dessa área de atendimento.

Fundamentalmente, estamos falando que temos que criar e manter uma 
infraestrutura que suporte os vários perfis de acessos, os vários tipos de 
usuários e é isso que nos motivou, e continua motivando, a especializar cada 
vez mais o atendimento que o Serpro presta aos seus clientes.
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trabalho das pessoas. Não é nada fácil mobilizar  A que se deve o percentual de 1% em 
pessoas em um trabalho que hoje é tido como incidentes?
fundamental.

 O percentual exato é de 9,82%. O maior Diploma é o que menos interessa nesse caso. Não 
volume está centrado em requisições de serviço, houve grande apelo e é claro que divulgamos a 
que não é um desvio da operação continuada, e sim certificação, mas a mobilização e a revisão dos 
uma solicitação de algo que pode causar uma próprios processos internos no segmento da central 
interrupção, mas que ainda não é qualificado como foi o que mais teve valor. E gerou um ganho que nos 

leva a querer ampliar, não necessaria-mente incidente. Essa classificação é do ITIL.
buscando a ISO para certificar, mas sim, a partir da 

 Com a certificação, em que a melhoria, aplicar o mesmo nas demais centrais.
central melhorou e qual foi o ganho que vocês O grande mote da nossa especialização foi melhorar 
tiveram tanto na operação quanto no âmbito da o atendimento. Percebemos que o tempo de 
instituição? resposta de um atendente buscando o script e 

entendendo-o melhorava muito quando se diminuía  O principal ganho foi a mobilização das 
o universo. Mas há também o grande cliente que pessoas em torno de um processo. Há três cargos na 
exige ter uma central especifica, até porque a nossa nossa carreira: analista, técnico e auxiliar. Nossas 
relação de atendimento extrapola a fronteira da centrais foram formadas por auxiliares, e essa é 
empresa. Nós temos uma empresa irmã que uma questão histórica da empresa, que, no 
trabalha conosco e, por essa razão, exigiu uma passado, foi muito forte em digitação e entrada de 
central.dados. E, em um belo dia, tivemos que reorientar o 
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 Vocês, nessas centrais, atendem do usuário.
mesmo o varejão ou o número de atendimentos 

 A central que atende o Programa de refere-se aos usuários que fazem uso?
Modernização, Agilização, Aprimoramento e 

 Sem dúvida temos um varejão enorme. O Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional 
Serpro atende praticamente todo o governo, todos e do Passaporte Brasileiro (Promasp), por exemplo, 
os grandes sistemas estruturadores como de que se refere à parte de passaporte, de Polícia 
comércio exterior, balança comercial, tributação Federal, embaixadas, está batendo em 95%.
interna, tesouro. Vimos que esse varejão está 

 Há alguma requisição de serviço preponde-pedindo algo, e não reclamando pelo fato de um 
rante? Existe algum perfil de serviço que seja tão serviço não estar disponível. Em nossa análise, não 
simples a ponto de ser resolvido logo no primeiro expurgamos nada, vemos tudo como está, como o 
nível?ticket foi classificado, e é com base nisso que 

fazemos a estatística. São 17 mil incidentes por  Existe um pouco de tudo. Há pedido de 
mês, 10% dos 170 mil acionamentos. senha que há pouco tempo ainda ia para o segundo 

nível. Provavelmente, logo o pedido de senha não  Há vários acionamentos para um 
entrará mais na central. Em vários sistemas já mesmo incidente. Em uma eventual parada do 
estamos fazendo o óbvio: o usuário pede, já recebe gerenciador financeiro, pode haver milhares de 
de forma automática uma senha inicial e muda no acionamentos. Por exemplo, se uma pessoa for 
primeiro acesso.mandar sua declaração para a Receita Federal e o 

sistema estiver fora do ar, ela liga para vocês? A central tabula e existem pedidos fáceis? Sim. Há 
alguns que são gerados em 30 segundos, outros em  Não. Esse nível de varejo não. Se um fiscal 
cinco minutos. Em nenhum dos cálculos sabemos da Receita Federal identificar uma falha no uso de 
de fato se as iniciativas estão trazendo o efeito um serviço fornecido pelo Serpro ele liga. Também 
esperado. Nós rompemos uma barreira muito fazemos a relação de agregação: se há vários 
importante quando terceirizamos uma parte da incidentes determinando a abertura de um 
central, e sabemos que há centrais que estão 100% incidente de alta severidade, nós os associamos.
terceirizadas.

 Varejo é o usuário final. Os gerentes 
 Quantas pessoas estão locadas na sua Central das minhas agências, ao perceber que o 

de Serviços? Há terceirizados? Qual o horário de gerenciador financeiro está fora do ar, acionam a 
atendimento?minha central. No Serpro é assim?

 Hoje são 220 PAs terceirizadas e 80 da casa.  Só na Receita Federal são 30 mil usuários. 
Somos 300 PAs, sendo que 80% em horários Juntando-se o governo, passamos para cem mil 
diurnos. O restante está distribuído à noite, de usuários.
madrugada e no final de semana. Terceirizar para 

 Não são milhões de usuários? nós nunca foi uma opção. Hoje é até uma opção 
muito rentável. Funcionário tem que suar muito em 

 Não são milhões. E percebemos que se casa para ter a qualidade que um terceiro tem. Na 
existe um sistema que gerencia infraestrutura e verdade, historicamente esse serviço era feito com 
está abrindo incidente, ele não está na central, no mão de obra interna, com o cargo base auxiliar. 
que diz respeito a acionamento que entra pela Porém, com o passar do tempo, a demanda foi 
central. Ele está na gestão. aumentando muito, e não tivemos fôlego para 

aguentar todo o atendimento só com o pessoal de  O conceito de incidentes para vocês é o 
casa. Atualmente, essa atividade está no plano de mesmo conceito de pizza, ou engloba requisições, 
carreira.serviços, etc.?

 Vocês têm três Centrais de Serviços em São  Se for incidente, requisição, reclamação, 
Paulo, Rio e Brasília  com vários 0800 diferentes tudo entra na central. É o conceito de resolver a vida 
para o cliente. Existe o transbordo. Como é feito esse 
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transbordo no atendimento se São Paulo atende o Temos um indicador mostrando que o profissional 
que Brasília não atende? deve ter pelo menos dois dias da sua jornada no mês 

dedicados a treinamento, palestras, socialização, 
 As centrais são interligadas e conseguimos, cursos técnicos de scripts da área. Até gratificações 

com o apoio do fornecedor, um deles é a Siemens, para os auxiliares temos.
fazer esse transbordo. Nesse caso é um pouco mais 
complicado na central de Brasília, porque envolve É uma atividade tão estimulante que nos levou a 
uma parte terceirizada do backbone que está fora buscar os meios eletrônicos como forma de 
da rede do Serpro. O índice de disponibilidade das continuar gerando emprego, inclusive para as 
centrais é de 99,9 para não dizer 100. Eu não me pessoas que apresentam problema na audiometria. 
lembro de nenhuma falha na central, de ela ficar As pessoas estão ficando mais experientes, com o 
fora do ar por questões de infraestrutura. passar do tempo, o desafio fica cada vez maior.
Convivemos com o risco porque ele realmente é bem 

 A avaliação do atendimento acontece no baixo.
modelo implementado dentro da Central de 

 Como caem em centrais de transbordo? Como Serviços ou fora?
são processados cliente por cliente dentro dessa 

 Dentro, na gestão da Central de Serviços. central? Há um gráfico para cada cliente, cada 
Não só o atendimento da central, mas como o 0800?
atendimento das demais áreas que fazem parte 

 Sim. Temos nas nossas centrais a equipe de desse suporte da central. E está incluso um segundo 
gestão das Centrais de Serviços, inclusive existem nível que está fora da central. É a central que cobra 
algumas torneiras que conseguimos mexer, da gestão o resultado dessas outras áreas. Nós 
fechamos um registro e abrimos outro. Várias temos um procedimento chamado de Análise Crítica 
pessoas jogam em mais de um time. Então é de Desempenho. Vamos def in i r quais os 
sazonal . Se alguém está sobrecarregado, indicadores que os gerentes vão acompanhar em 
dinamicamente colocamos mais PA para atender uma única folha. Os principais indicadores de cada 
aquela central. uma dessas áreas envolvidas no processo da 

central ela anuncia com informação, a ponto de ter 
 A Dataprev e o Serpro têm um histórico um workflow de cobrança para o superintendente 

em comum. Principalmente no que diz respeito a daquela vertical, se algo estiver realmente 
pessoas. Sabemos que esse trabalho de comprometendo aquele processo. Como, por 
atendimento de primeiro nível não é um trabalho exemplo, um nível de serviço que já passou do 
muito gratificante. Sabemos, também, como o tempo de entrega.
mercado resolve esse problema de motivação e 
insatisfação com o trabalho. No nosso caso e do  No nosso caso, a qualidade do 
Serpro, precisamos nos desdobrar na questão da atendimento é aferida tanto por equipes da própria 
participação do empregado, de tê-lo junto do Cobra Computadores, que fazem as escutas das 
processo. Existe algum plano de trazer esse técnico ligações, quanto pelas nossas equipes, que 
para vestir a camisa, para participar, para sugerir? escutam as mesmas ligações. E então elas 
Dentro desse esquema em que o primeiro nível de estabelecem notas. Quando há discrepâncias com 
atendimento normalmente é o primeiro ponto da relação às notas, temos uma reunião semanal em 
cadeia alimentar, que menos tem capacitação, e é que as equipes, tanto do banco, quanto da Cobra, 
menos olhado pela própria instituição. reúnem-se e fazem uma calibragem. No final, sai um 

índice que compõe o nosso contrato e isso influi no 
 Esse é um desafio que é muito mais pagamento da contratada. Há também reuniões 

complexo em se tratando de uma empresa pública. quando alguém fez um atendimento errado, em que 
No caso da nossa empresa, justamente as pessoas chamam para a monitoria.
que estão lá são do primeiro nível da carreira. É um 
nível de carreira em que não houve contratação  No Serpro, a monitoria é nossa. Nós 
desde que começaram os concursos: investiram em moramos lá dentro, então ficamos com uma 
técnicos e analistas, mas não na carreira de auxiliar. supervisão. Na verdade, ela não faz atendimento, e 
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eventualmente entra com uma escuta para um ligação externa, é uma ligação que está circulando 
atendente, mas ela avalia os indicadores de área. dentro do próprio backbone.
Avalia se a distribuição de atendimento pelas PAs 

 Dentro da Contax, que é a nossa terceirizada, está adequada ou dentro do limite de tempo.
existem bases e supervisores verificando a 

 Estamos passando por um modelo qualidade de serviços. E gerências que controlam 
diferente. O nosso desejo agora é nos voltarmos toda a parte dos serviços e a qualidade dos serviços. 
para outras atividades, para essa parte de aferição Nós temos o 0800 para o help desk, que é uma 
de qualidade devemos contratar uma empresa terceirizada nossa, e serviços diretamente da web. 
qualificada. Como somos banco, nosso concurso Entramos para fazer o chamado e temos o 0800 
não é para analista de qualidade, para engenheiro direto do RH, separado de todos os clientes.
de solução ou de telecomunicações. Formar esses 

 Ela é diferenciada no conceito daqueles profissionais dentro da nossa empresa. Assim, 
vários 0800. Mas a aplicação é a mesma, e às vezes contratando uma empresa, podemos colocar os 
as pessoas são as mesmas. O volume é bem mais nossos quadros para outras atividades dentro 
baixo, porque como todas as pessoas foram capaci-dessa área de atendimento.
tadas na ferramenta, quando internalizamos o ITIL, 

 Trabalhamos com indicadores tanto para internalizamos o Service Process Engineering and 
o call center, que é terceirizado, quanto para a Knowledge Exchange (SPEKX). Para o gestor ganhar 
gerência da Central de Serviços, que faz a gestão a chave de acesso ao novo sistema, ele teve que 
dos indicadores, dos ajustes e das cobranças. passar por um conhecimento básico de ITIL, com 
Temos indicadores para os serviços da equipe de ensino a distância. Praticamos muito isso devido à 
atendimento e manutenção dos desktops. Além dispersão geográfica. A maioria dos usuários 
disso, a gerência da Central de Atendimento enca- externos não liga para a central, eles mesmos 
minha mensalmente os relatórios a todas as áreas entram e usam o formulário web ou a aplicação.
envolvidas para a avaliação do Superintendente, 

 Nossa central atende ambos. até mesmo para a diretoria. Esses indicadores são 
Entendemos como cliente interno qualquer um que encaminhados até mesmo com alertas quando há 
trabalhe nas dependências do banco, seja agência, algum problema para os superiores.
órgão regional, diretoria etc. Todos têm o mesmo 

 Pretendemos com a implantação fluxo. Eles ligam sempre para o help desk por um 
da empresa especializada que o trabalho de canal. Se a requisição não pode ser atendida dentro 
monitoria, de escuta, seja feito por essa empresa do help desk, ela passa para a central, que faz parte 
com habilidade. Mas vamos continuar na gestão e do segundo ou terceiro nível. Se for atendida por um 
atuando nas reclamações, nos erros e nos dos nossos Centros de Logística, eles são direcio-
processos. Cada vez mais queremos ter mais tempo nados para lá.
para trabalhar na inteligência voltada para a 

 Temos alguns fluxos, não 100%, qualidade. Vamos fazer agora apenas a parte de 
mas 98% são assim. Às vezes existem alguns ritos escuta baseados em parâmetros que vamos definir 
sumários. O desenvolvedor quer baixar um junto à empresa qualificada. A quantidade de 
programa e para tanto ele precisa caracterizar um escutas é muito grande e não temos a quantidade 
incidente que realmente existe. Liga direto para a de funcionários necessária para suprir essa 
nossa área, fala que está com um incidente e pede demanda.
que registremos, porque ele tem que baixar um 

 Como são feitas as requisições dos clientes programa para consertar. Isso é direto conosco. 
internos? Temos índices maiores nos nossos skills mais 

pesados. Em termos de cliente interno, nossa faixa é 
 Com o mesmo conceito de 0800, nós de 60% a 65%. Ele usa servidores, e por sermos 

conseguimos no PABX, que é todo IP, criar o #800. banco esbarramos às vezes em questões de acesso.
Qualquer usuário da empresa em regional, qualquer 
escritório, qualquer localidade em que o Serpro E há a cultura da empresa, a que nós também 
esteja presente, pode acionar o #800. Não é uma estamos sujeitos. Esse suporte aos clientes 
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internos também era feito pelos auxiliares e 
operadores. Leva muito tempo para se fazer com 
que o pessoal deixe de lado o que já alcançou e 
comece a trabalhar de maneira diferenciada. Os 
índices estão subindo, tanto que, na nossa parte de 
suporte, temos cinco ou seis pessoas para dar 
suporte a 26 milhões de usuários. E 80 ou 90 para 
fazer segundo nível de cliente interno.

 Considerando os clientes internos como o 
próprio pessoal da empresa, recebemos muita 
demanda, principalmente dos gerentes e dos 
consultores de relacionamento. Para registro das 
demandas de serviços, eles registram direto na 
ferramenta, e o acesso a ela ainda não está liberado 
para os clientes externos. Agora, se há uma 
demanda de um micro que estragou, e ligaram no 
8686, então é a mesma entrada e o mesmo 
tratamento dos clientes externos. O incidente 
também é o mesmo de cliente externo. O próprio 
funcionário detectou o incidente, e-mail para a área 
de incidentes. São normalmente os mesmos fluxos.

 Serpro, Dataprev e Prodabel são 
empresas de tecnologia. Nós somos uma diretoria 
dentro de uma instituição bancária. Quando 
falamos de clientes internos, não são aqueles que 
trabalham na Diretoria de Tecnologia, são todas as 
agências. Quando falamos em clientes externos, 
que para vocês seriam esses nossos clientes 
internos, são aqueles que vão além, são os próprios 
clientes do banco. Os clientes externos são os 
correntistas do Banco do Brasil, e os internos, as 
agências e as dependências. Na questão dos 
índices, o médio é 93. Nossa parte de pessoa 
jurídica é responsável por 70% ou 80% dos 
acionamentos no help desk. Às vezes, atendemos 
índices de 97% a 99%. Na questão interna, temos 
índices bem mais baixos, porque depende muito de 
termos as ferramentas para solucionar os 
p ro b l e m a s .  Q u a n d o d e s e nvo l ve m o s u m a 
ferramenta em que o operador só aperta um botão, e 
ela tem toda a inteligência, os acessos privile-
giados, e atua no servidor, tudo vai bem.
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