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ABSTRACT: 

 

This paper presents the exemplification of a successful case applied to Callink, a Call 

Center company in Uberlândia-MG. Using as strong support frameworks consolidated by 

the market, such as ITIL and PMBOK. In addition, tools and methodologies of strategic 

planning, such as SWOT Analysis, BSC (Balanced ScoreCard) to define objectives, 

indicators (KPIs) and targets. The results obtained in a short time, clearly show the 

importance of strategic planning applied to the Service Desk area, fostered by remodeling 

and process definition to increase the degree of area maturity. 
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RESUMO: 

 

O artigo traz a exemplificação de um case de sucesso aplicado na Callink, uma empresa de 

Call Center em Uberlândia-MG. Utilizando como forte sustentação frameworks 

consolidados pelo mercado, como ITIL e PMBOK.  Além disto, foram utilizadas 

ferramentas e metodologias de planejamento estratégico, tais como: Análise SWOT, BSC 

(Balanced ScoreCard) para definição de objetivos, indicadores (KPIs) e metas. Os 

resultados obtidos num curto espaço de tempo, mostram claramente a importância de um 

planejamento estratégico aplicado na área do Service Desk, fomentado pela remodelação e 

definição de processos para elevação do grau de maturidade da área.   

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Gestão de Service Desk, ITIL, PMBOK.  

 

 

1. Introdução 
 

O trabalho foi feito na Callink, em uma empresa de Call Center, situada em Uberlândia-

MG, onde trabalham atualmente mais de 3700 colaboradores. Com uma carteira dos 

principais clientes nos segmentos bancários e de telecom. Possui como Missão ser 

reconhecida pela qualidade na prestação de serviços de outsourcing. E como valores 

principais: a simplicidade e transparência, integridade, respeito à todas as pessoas da 

empresa e busca pela excelência contínua. 

 

O Service Desk (Ponto único de atendimento dos chamados de 1ª nível) da empresa possui 

uma estrutura que compõe uma coordenação de suporte e uma coordenação de controle de 

acessos, na qual é suportada por lideranças operacionais que sustentam cada unidade de 
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negócio, referente aos seus respectivos clientes. Composta ainda por lideranças técnicas 

com senioridade para fazer interface entre as operações de TI e Telecom e suas unidades 

de negócio (em 2ª e 3ª níveis). Com uma equipe de analistas exclusiva para suportar os 

chamados de controle de acessos e outra equipe de analistas exclusiva para suportar os 

incidentes de 1ª nível do Suporte. Totalizando assim, 44 pessoas do Service Desk que 

atendem a aproximadamente 2000 PAs (Posições de Atendimento), com escalas 24x7, no 

padrão de uma central de serviços, com centralização no atendimento telefônico. 

 

A situação-problema está contextualizada em um ambiente heterogêneo com níveis de 

maturidade diferentes (clientes e usuários), sem processos bem definidos e maduros. Além 

da ausência de indicadores chave de desempenho e o não acoplamento de integrações na 

definição clara de papéis e funções entre os 1ª, 2ª e 3ª níveis. 

 

Tudo isso, recai consequentemente num nível de insatisfação dos clientes cada vez mais 

alto, com altíssimo volume de escalação de chamados, sem ter a devida autonomia e 

proficiência de causa no tratamento efetivo dos incidentes. Agregado a isso ainda, o nível 

de serviço muito aquém do necessário para o negócio, sem a consolidação clara dos 

acordos de nível de serviço interno e externo, fazendo com que o Service Desk não 

conseguisse atuar pró-ativamente e sem dar as devidas prioridades que o negócio 

necessitava, perdendo desta forma, oportunidades de vender o Service Desk como valor 

agregado ao negócio da Callink. 
 
2. Planejamento 
 

Para resolver os problemas apresentados foi feita uma proposta de trabalho mostrada na 

Figura 1. A principal ideia por traz da proposta era fazer uma abordagem de fora para 

dentro, indo até as pessoas, para gerar mudanças efetivamente duradouras. A proposta 

previa conhecer a área, negociar suas responsabilidades, pensar uma nova estrutura interna 

da área, conhecer efetivamente as pessoas, fazer uma análise SWOT (fortalezas, fraquezas, 

oportunidades e ameaças), definir os objetivos estratégicos, os indicadores, negociar as 

metas, identificar os projetos e ações necessárias, executar estes projetos e revisar o 

planejamento quando fosse necessário. O presidente da Callink aprovou a proposta e 

expressou seu apoio à execução dela. 
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Figura 1: Proposta de Trabalho 

 

Para ouvir os clientes da área, pensamos em utilizar a técnica de Voz do Cliente com 

entrevistas diretas e de forma livre, com questões abertas sem respostas pré-definidas, para 

captar realmente a essência da percepção dos clientes, e já avaliar a satisfação dos clientes 

com área. A escolha de entrevistas diretas tinha o propósito de criar os espaços de 

feedbacks diretos, dos clientes para os gestores. 

 

Havia indícios de problemas de regiões de sobreposição de responsabilidades com outras 

áreas e também atividades que poderiam estar sem definições claras de responsabilidades. 

A ideia foi aproveitar a Voz do Cliente para ouvir também a visão dos clientes sobre as 

responsabilidades da área, revisá-las e depois renegociar com o presidente e os demais 

executivos, fechando assim as fronteiras da área. 

 

O trabalho de Voz do Cliente e a revisão de responsabilidades deveriam gerar insumos 

suficientes para pensar na melhor forma de estruturar as equipes para satisfazer os clientes, 

realizar as reponsabilidades da área e prepará-la para as mudanças que deveriam vir. 

 

A estruturação das equipes da área permitiria definir os papéis, as responsabilidades de 

cada papel e as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias 

(PRAHALAD & HAMEL, 1990). As competências de todos os papéis deveriam ser 

sumarizadas, para que cada pessoa da área se avaliasse em relação a elas, e com isto 

conhecesse um pouco mais de si mesma. Na sequência os executivos fariam uma revisão 

da avaliação com cada pessoa para já dar os feedbacks necessários, uniformizar a avaliação 

e identificar os gaps de competências a serem tratados. 

 

Com as etapas anteriores (Voz do Cliente, Responsabilidades, Estrutura e Competências), 

passaríamos a ter uma compreensão muito boa da área (análise interna), de suas relações 

com outras áreas, fornecedores e principalmente os clientes (análise externa). Neste ponto 

estaríamos prontos para fazer uma Análise SWOT (Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças) com conhecimento de causa, franqueza e assertividade, características que 

seriam fundamentais para direcionar as etapas seguintes. 
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Com a Análise SWOT em mãos deveríamos pensar em Objetivos Estratégicos. Para não 

fechar foco exclusivamente financeiro, escolhemos o BSC (Balanced ScoreCard) para 

pensarmos também em objetivos importantes do ponto de vista do cliente, de processos 

internos e especialmente onde deveríamos focar os esforços de aprendizagem e 

crescimento para provocar as mudanças culturais necessárias de forma duradoura. 

 

Com os Objetivos Estratégicos da área em mãos, os próximos desafios são pensar nos 

Indicadores Estratégicos que iriam sustentar a gestão da estratégia pensada e os resultados 

deles também poderiam nos dizer se a própria estratégia estava adequada ou não. Uma vez 

definidos os indicadores, precisaríamos definir as metas. Neste trabalho se não tivéssemos 

números de referência (baseline) internos, utilizaríamos números de mercado para 

calibração posterior. Este trabalho também poderia revelar se a ferramenta de Ordens de 

Serviços, utilizada na Callink, deveria ser trocada ou não. 

 

Neste ponto os principais desafios seriam conhecidos. Seria hora de pensar em como 

resolver cada um deles, para isto iríamos definir projetos que seriam necessários para 

realizar as mudanças e as melhorias necessárias. Naturalmente precisaríamos executar 

estes projetos, enquanto a operação da área continua. Em outras palavras, consertar o avião 

com ele voando. Sabíamos que este desafio seria trabalhoso, mas que com seriedade (para 

reconhecer os acertos e os erros), serenidade (para tratar as dificuldades inerentes), um 

bom planejamento (para minimizar os impactos) e pulso (firmeza com educação) na 

execução (para eliminar as objeções e realizar as mudanças), tínhamos uma boa chance de 

resolver os problemas apontados. 

 

O presidente havia nos dado quatro meses (de setembro a dezembro de 2012) para 

realização deste trabalho e também para prepararmos um sucessor. Como o prazo era 

extremamente arrojado e as mudanças provocariam vários efeitos colaterais, negociamos 

uma extensão do prazo para seis meses (até fevereiro de 2013). O prazo foi aceito e o 

cronograma resultante dos projetos está mostrado na Figura 2. O consultor foi designado 

como novo gestor da área. O coordenador anterior foi mantido para minimizar os impactos 

que o trabalho poderia gerar na empresa. 

 

 
Figura 2: Cronograma dos Projetos Envolvidos 
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3. Referencial Teórico 
 

Nesta seção serão apresentadas as sustentações do Planejamento Estratégico, contendo a 

análise SWOT, o mapa de objetivos, bem como os indicadores e metas; além do 

framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library ou Biblioteca de 

Infraestrutura de Tecnologia da Informação) e PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge ou Conjunto de Conhecimentos sobre a Gestão de Projetos). 

 

3.1. Planejamento estratégico 
 

Segundo Moreira (2012) e Moreira & Mendes (2008), as áreas de TI da maioria das 

empresas tem vários desafios, alguns dos principais desafios destas áreas são: 

 

 Alinhar TI ao negócio: No geral, existem dificuldades na comunicação 

entre a área de negócios e a área de TI. Muitas vezes a área de TI não 

consegue atender ao que a área de negócios precisa. Noutras, a área de 

negócios faz pedidos que na verdade não precisa e isto consome tempo e 

recursos da área de TI. Isto normalmente gera uma falta de entendimento 

entre as duas áreas. 

 Entregar valor: Além de desenvolver soluções tecnicamente boas, a área 

de TI precisa entregar funcionalidades que realmente resolvam os problemas 

da área de negócio, ou seja, que gerem valor para os usuários da TI. Não é 

tão raro encontrar áreas de TI com dificuldade de criar soluções que 

atendam aos usuários e agreguem valor para estes.  

 Demonstrar o ROI (Return of Investment) da TI: Boa parte dos 

investimentos em TI não é tangível para a maioria dos executivos. Vários 

fatores contribuem para este desafio. Dentre eles destacam-se: a dificuldade 

dos executivos com formação em outras áreas de entender o mundo de TI, a 

maioria dos modelos de avaliação de investimentos foram criados para 

fábricas (realidade concreta) e os investimentos em TI normalmente 

envolvem muito conhecimento (realidade abstrata). Em função disto em boa 

parte das vezes a área de TI tem dificuldade de justificar seus gastos e 

demonstrar o retorno sobre os investimentos que foram feitos. 

 Reduzir custos: Os custos da TI, na verdade em todas as áreas de todas as 

empresas, devem ser sempre alvo de redução para melhorar continuamente 

o resultado e preservar a competitividade do negócio. Entretanto, o corte 

contínuo de custos operacionais em TI não é tão simples em função dos 

acordos de níveis de serviços e contratos firmados. O corte de investimentos 

em TI pode representar sérios riscos de sobrevivência do negócio.  

 Gerenciar a segurança da Informação: Algumas informações da empresa 

devem ser confidenciais, outras de uso exclusivamente interno e outras são 

públicas. Por outro lado, todas as informações da empresa podem estar 

expostas a vulnerabilidades, ataques e ameaças. 

 Garantir a entrega dos projetos: Que deverá estar dentro do prazo, do 

custo, da qualidade e escopo combinados.  

 Executar mudanças com maior agilidade: Sem que estas mudanças gerem 

mais impactos negativos do que positivos para o negócio. 

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI

5394



 

Página: 6 

 

É nesse cenário que a governança de TI atua para que a TI suporte e maximize os objetivos 

e estratégias de negócio da organização. Para Weill e Ross (2004) a governança de TI 

consiste em uma ferramenta para a especificação dos direitos de decisão e das 

responsabilidades, visando encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI. Já para o 

ITGI (2007) a governança é vista da seguinte forma: 
 
“A governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta 

direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e 

processos que garantam que a área de TI da organização suporte e 

aprimore os objetivos e estratégias da organização”.  
 

A partir das duas definições acima, pode-se concluir que o objetivo da governança de TI é 

criar uma estrutura e processos que visam garantir que a TI suporte os objetivos e 

estratégias de negócios da organização, acrescentando valor aos serviços, medindo os 

riscos e obtendo o retorno de investimento em TI. 

 

Cada vez mais a alta direção das empresas percebe o valor que a informação tem para os 

seus negócios e o impacto da informação no sucesso da organização. Para Mansur (2007) a 

governança de TI procura responder as seguintes dúvidas: 

 

1) Que decisões devem ser tomadas? 

2) Quem deve tomá-las? 

3) Como toma-las e como monitora-las? 

 

Conforme o ITGI (2007), a governança de TI possui as seguintes áreas de foco: 
 

 Alinhamento estratégico: foca em alinhar o negócio com a TI, definindo, 

mantendo e validando a proposta de valor de TI, alinhando as operações de 

TI com as operações da Organização. 

 Entrega de valor: foca em entregar o valor de TI através do ciclo da 

entrega, garantindo os benefícios previstos na estratégia, concentrando-se 

em aperfeiçoar custos e promovendo valor intrínseco de TI. 

 Gestão de recursos: foca em melhorar a utilização dos investimentos e na 

melhoria do gerenciamento dos recursos críticos de TI. 

 Gestão de riscos: foca em gerenciar os riscos de TI, impactos das 

mudanças, segurança e conformidade. 

 Mensuração do desempenho: foca em acompanhar e monitorar a 

implementação da estratégia, término do projeto, uso dos recursos, processo 

de performance e entrega de serviços. 
 
3.2. ITIL 
 

O ITIL foi criado inicialmente o final da década de 1980 pelo CCTA (Central Computer 

and Telecommunications Agency), para estabelecer um padrão de fornecimento de 

serviços de TI para o governo inglês. Atualmente o ITIL é mantido pelo OGC, órgão que 

incorporou e expandiu a CCTA. A proposta da primeira versão do ITIL era criar uma 

biblioteca das melhores práticas e métodos para gestão dos serviços de TI de forma 

alinhada aos requisitos de negócio. Essas práticas objetivam implantar e manter o 
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gerenciamento de serviços de TI focado em pessoas, processos e recursos que são usados 

na entrega de serviços que atendam às necessidades dos clientes (MOREIRA et al, 2010). 

 

De acordo com Gaspar, Gomez e Miranda (2010) o principal foco das boas práticas de 

ITIL é descrever os processos necessários para gerenciar toda a infraestrutura de TI de 

forma eficiente e eficaz, garantindo os níveis de serviços acordados com os clientes. 

 

Inicialmente, o ITIL era um conjunto de livros que descreviam uma área específica de 

manutenção e operação da infraestrutura de TI. A segunda versão do ITIL focava em 

eficiência e eficácia dos serviços em produção, ou seja, visava melhorar a maturidade na 

aplicação dos processos. Já a terceira e atual versão do ITIL foca no ciclo de vida do 

serviço, ou seja, acompanha o serviço desde a sua criação até a sua aposentadoria 

(MOREIRA, 2010). 

 

Ainda segundo Gaspar, Gomez e Miranda (2010) as principais razões para se adotar a ITIL 

são: 

 

 Adotar práticas já usadas mundialmente; 

 Retorno mais rápido sobre o projeto de implementação; 

 Os processos serão mais eficientes e eficazes, com foco em rapidez e 

resultados positivos; 

 Melhoria da qualidade dos serviços de TI; 

 Alinhamento da TI com as necessidades do negócio; 

 Aumento da satisfação do cliente; 

 Obter a visão da capacidade atual; 

 Manter equipe de TI focada e motivada. 
 

Para Fernandes e Abreu (2008) o ITIL tem como principal objetivo prover um conjunto de 

práticas de gerenciamento de serviços de TI testadas e comprovadas no mercado, que 

podem servir como balizadoras tanto nas organizações que já possuem operações de TI em 

andamento e pretende empreender melhorias, quanto na criação de novas operações. A 

adoção das práticas da ITIL pretende levar uma organização a um grau de maturidade e 

qualidade que permitam o uso eficaz e eficiente dos seus ativos estratégicos de TI, sempre 

com foco no alinhamento e na integração das necessidades de usuários e clientes. 

 

Os processos ITIL são baseados no ciclo de vida dos serviços de TI. Os processos são 

organizados em cinco grupos do ciclo de vida. Estes grupos de processos são: estratégia de 

serviços de TI, projeto (design ou desenho) de serviços de TI, transição de serviços de TI, 

operação de serviços de TI e melhoria contínua de serviços de TI. 

 

3.3. PMBOK 

 

O PMBOK é um livro que reúne as melhores práticas em gestão de projetos, publicado 

pelo PMI (Project Management Institute ou Instituto de Gestão de Projetos) sendo uma das 

melhores bases do conhecimento em gerenciamento de projetos. Estando atualmente na 5ª 

edição. 

 

O PMBOK fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o 

gerenciamento de projetos possibilitando o intercâmbio eficiente de informações entre os 
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profissionais de gerência de projetos. De tal maneira, que o PMBOK, serve como um guia 

baseado em processos e subprocessos para descrever de forma organizada o trabalho a ser 

realizado durante o projeto.  

  

Os processos descritos se relacionam e interagem durante a condução do trabalho. A 

descrição de cada um deles é feita em termos de: 

 

 Entradas (documentos, planos, desenhos etc.); 

 Ferramentas e técnicas (que se aplicam às entradas); 

 Saídas (documentos, produtos etc.). 

 

O PMBOK em sua 5° Edição dispõe de diretrizes para gestão dos projetos definindo 

conceitos associados à dinâmica destes projetos, descrevendo assim o seu ciclo de vida. O 

PMBOK reconhece 47 processos que recaem em 5 grupos de processos e 10 áreas de 

conhecimento que são típicas em quase todas áreas de projetos, sendo: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. 

 

Alinhados a todas estas fases acima, tem-se os seguintes processos contemplados nesta 

versão atual do PMBOK: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos, aquisição e partes interessadas. 

 

3.4. Análise SWOT 
 
Para melhor compreensão da situação atual da Callink, seguindo a metodologia proposta 

por Moreira (2011) foi feita a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats ou Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Os itens utilizados para essa 

análise foram extraídos da proposta de avaliação do itSMF (IT Service Management 

Forum), que é utilizada regularmente no mercado. As notas para cada item foram obtidas a 

partir de um consenso entre os gestores e diretores da empresa durante as reuniões de 

avaliação. 

 

4. Execução do Planejamento 
 

A seguir descrevemos brevemente os desafios e principais descobertas que ocorreram na 

execução de cada etapa do planejamento realizado. 

 

4.1. Voz do Cliente 
 

Como já foi dito, iríamos utilizar entrevistas diretas (para o novo gestor e o coordenador), 

reforçando a cultura de feedbacks, de forma livre, deveríamos verificar problemas de 

responsabilidades e medir a satisfação com a área. Para isto, fizemos as perguntas abaixo 

para uma amostra significativa dos clientes da área (metade dos gerentes e coordenadores 

de operação, 25% dos supervisores de operação, todos os gerentes de staff (Equipe de 

apoio), metade dos coordenadores de staff e uma amostra de analistas do staff): 

 

 Que pontos fracos que você vê no Service Desk hoje? 

 Que pontos fortes você vê no Service Desk hoje? 

 O que o Service Desk está fazendo e não deveria fazer? 
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 O que o Service Desk deveria fazer e não está fazendo? 

 Na sua visão, qual deveria ser a missão do Service Desk? 

 Qual o seu nível de satisfação com o Service Desk (de 0 a 10)? 

 

Este trabalho revelou 172 pontos de melhoria mostrados na Figura 3, sendo 15% deles 

ligados a responsabilidades da área (que deveriam ser tratados primeiro), 62% ligados à 

resolução no primeiro contato (FCR: First Call Resolution), 18% ligados a monitoramento 

& controle da área e 5% ligados a expectativas não atendidas dos clientes. 

 

 
Figura 3: Pontos de Melhoria da Voz do Cliente 

 

O trabalho também revelou 93 pontos fortes mostrados na Figura 4, sendo 19% deles 

ligados à gestão ou coordenação da área, 74% ligados ao comportamento da equipe e 6% 

ligados a expectativas atendidas dos clientes. Como os pontos fortes estavam ligados a 

comportamento e os pontos fracos ligados a: demora no atendimento, responsabilidades da 

área, conhecimentos da equipe, falta de comunicação, etc., isto reforçou nossa visão de 

problemas de responsabilidades, que precisaríamos trabalhar na gestão do conhecimento 

(registro, compartilhamento e uso) e que tínhamos uma equipe capaz de responder a 

desafios. Neste ponto sabíamos que precisaríamos utilizar isto para fazer as adequações 

necessárias. 

 

As questões ligadas a responsabilidades e à missão do Service Desk reforçaram nossa 

visão que a área estava mal posicionada na organização, em termos de responsabilidades, e 

que os clientes, outras áreas e fornecedores também não compreendiam bem seu papel. 

Logo, como parte do trabalho de revisão de responsabilidades, precisaríamos realizar ações 

de conscientização fortes. 
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Figura 4: Pontos Fortes da Voz do Cliente 

 

A Voz do Cliente revelou um índice de satisfação médio de 73%, mostrado na Figura 5, 

que é um número de razoável para bom, maior do que esperávamos. Revisando as 

entrevistas, entendemos que o número ser maior do que esperávamos teria duas origens: o 

feedback direto e a ausência de clareza das responsabilidades. O feedback direto poderia 

“intimidar” os entrevistados, isto já era esperado e faz parte da missão de estimular esta 

cultura na Callink. 

 

 
Figura 5: Nível de Satisfação da Voz do Cliente 

 

4.2. Revisar Responsabilidades 
 

Como os indícios de problemas de responsabilidades, percebidos no planejamento haviam 

se materializado na Voz do Cliente e, a empresa não tinha maturidade para discutir as 

responsabilidades livremente, utilizamos a função de Service Desk do ITIL como 
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referência. Diante disto propusemos à presidência da Callink que o Service Desk ficasse 

responsável por: 

 

 Gestão de Incidentes: 

o Tratar o 1º nível dos Incidentes, visto que a empresa tem uma política de 

maximizar a eficiência operacional. Entretanto, deveríamos reduzir muito a 

escalação horizontal (para outras áreas), pois existiam muitas escalações 

desnecessárias. 

 Requisições de Serviço (SR: Service Request) dos usuários: 

o Tratar o máximo de SR no próprio Service Desk, intercalando com outras 

áreas somente as atividades necessárias. 

 Atividades de Projetos: 

o O Service Desk deveria negociar os prazos de atividades de sua 

responsabilidade com os Gerentes de Projeto do PMO (Project 

Management Office ou Escritório de Projetos) e cumprir estes prazos. 

 Gestão de Acessos: 

o Criar uma única equipe para tratar a concessão e revogação de acessos das 

pessoas às plataformas de serviços, aplicações e infraestrutura. Os acessos 

eram tratados por 5 áreas diferentes da empresa e estas não estavam 

sincronizadas entre si. 

 

Além da concordância com a proposta acima, este acordo gerou duas recomendações para 

a presidência: separar a área de infraestrutura de energia e ar condicionado da infra de TI e 

Telecom (TIC: TI e Comunicações); criar uma área de compras na Callink. A primeira 

recomendação (infra de energia e ar condicionado) foi acatada de imediato e começou a ser 

executada, com a condição de que o consultor continuasse a orientar também o executivo 

contratado para assumir a nova área. A segunda recomendação (compras) ficou para o ano 

de 2013. 

 

Após formalizar o acordo de responsabilidades com a presidência, o próximo desafio era 

negociar com cada gestor envolvido, aproveitando para sensibilizá-lo de como o Service 

Desk deveria ser percebido daí em diante, formalizando assim, o acordo e marcando uma 

data para início da nova separação de responsabilidades. Naturalmente, após o início da 

nova etapa era necessária monitorar se os acordos estavam sendo cumpridos. Esta 

estratégia é mostrada na Figura 6. Este trabalho resultou em 10 acordos formalizados com 

os executivos sensibilizados. Para sensibilizar os demais executivos aproveitamos um 

evento feito para os coordenadores para apresentar as novas responsabilidades do Service 

Desk. 

 

 
Figura 6: Estratégia de Revisão de Responsabilidades 

 

4.3. Nova Estrutura 
 

O Service Desk estava organizado como uma única equipe, ou seja, cada analista de 

suporte atendia chamados de qualquer operação. Isto tem um lado de sinergia ótimo. 

Negociar Formalizar Implementar Monitorar 
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Entretanto, estava levando a equipe a não ser boa em nenhuma operação. Outro ponto 

percebido claramente na Voz do Cliente é que existiam gargalos de atendimento, gerando 

filas e retardando o início da tratativa dos chamados. A nova estrutura, mostrada na Figura 

7, também precisaria tratar o alto volume de escalação, as razões identificadas para isto 

eram: baixa senioridade da equipe; falta de especialização nas operações e dificuldades de 

compartilhamento do conhecimento adquirido. Além disto, percebemos que não havia 

nenhuma métrica de dimensionamento da equipe à demanda da área. 

 

 
Figura 7: Proposta de Estrutura do Service Desk 

 

 

Nesta proposta, a Coordenação de Acessos deveria ser estabelecida trazendo para a área as 

pessoas que estavam atuando na atividade anteriormente, mais uma liderança para a 

equipe. A Coordenação de Suporte sairia de 20 pessoas e iria para 24. Como não tínhamos 

ainda números, criamos uma métrica de SPAM [Número de PAs (Posições de 

Atendimento) que um Analista de Suporte consegue atender satisfatoriamente], fazendo 

inferências sobre a complexidade das operações. Assumimos SPAM de mercado: 50 para 

operações muito complexas, 75 para operações complexas, 100 para operações normais e 

125 para operações simples. 

 

Os analistas júniores seriam organizados em quatro equipes, considerando os principais 

clientes da empresa na época: cliente 1, cliente 2, cliente 3 e Pool (demais clientes). Isto 

permitiria a especialização necessária dos analistas e iria de encontro às expectativas dos 

clientes internos e externos da Callink. Como os novatos gastariam uns três meses para 

estarem aptos, iríamos fazendo a migração para as novas equipes aos poucos. 

 

Definimos os papéis de Líderes de Negócio, que deveriam ser analistas de nível pleno e 

com conhecimento do negócio, dos serviços, das aplicações e da infraestrutura dos clientes 

da Callink. Definimos também Lideranças Técnicas, que deveriam ser analistas sêniores, 

com domínio de infraestrutura de TIC (Hardware, Sistemas Operacionais, Bancos de 

Dados, etc.), aplicações da empresa, aplicações de Clientes e Plataformas de telefonia. 

Como a Callink é muito pragmática em relação a novos investimentos, propusemos fasear 

a contratação das Lideranças Técnicas, colocando um profissional na Liderança de Infra. 
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Depois que ele mostrasse seu valor colocaríamos dois profissionais nas Lideranças 

Técnicas de Aplicações (empresa e clientes) e finalmente um profissional na Liderança 

Técnica de Plataformas. 

 

Com as justificativas quantitativas (chamados / SPAM / horários das operações e das 

pessoas e a provável melhoria nos indicadores da área) e qualitativas (especialização, 

senioridade, pragmatismo, redução de gargalos, redução da escalação, remodelação da base 

de conhecimento e definição clara das responsabilidades de cada papel), a proposta foi 

aprovada pelo presidente e ganhamos autorização para executá-la. A única alteração 

solicitada pela presidência foi que os Líderes Técnicos respondessem diretamente para a 

gestão da área, isto para que eles fossem liderados já com a nova visão e também atuassem 

como agentes de transformação. 

 

A estrutura proposta gerou resultados satisfatórios e se mostrou altamente adequada aos 

propósitos de negócio da Callink. Por conta disto, ela serviu de base para instituição das 

Unidades de Negócio da empresa, que visou agrupar os profissionais de operação e de staff 

em uma unidade coesa e organizada matricialmente em relação às áreas funcionais da 

empresa. Para o momento que a Callink estava vivendo como um todo (alguns problemas 

sem solução e a necessidade de mais assertividade nas decisões de TI ligada aos clientes), 

o consultor alertou que as Unidades de Negócio seriam boas. Entretanto, no futuro, quando 

o contexto decisório mudar, pode ser que uma estrutura compartilhada seja mais adequada. 

 

4.4. Inventário de Competências 
 

Com a proposta de estrutura aceita e os novos papéis definidos, planejamos como fazer o 

Inventário de Competências da área, como mostrado na Figura 8. Iniciamos com as 

lideranças o trabalho de definição das competências obrigatórias e desejáveis, bem como o 

nível de maturidade nelas, de todos os papéis da área, do analista júnior ao papel do gestor. 

A ideia era preparar as lideranças para entender por que a forma de atuação anterior não 

estava sendo suficiente para os problemas que o Service Desk tinha. Ao concluir a 

definição dos 19 papéis da área, identificamos 60 competências necessárias para a área. 

Uma avaliação de pontuação, obrigatória e desejável, foi feita para checar se o trabalho 

havia sido bem feita. A pontuação de competências dos papéis estava coerente com a 

importância do papel, assim seguimos em frente. 

 

 
Figura 8: Etapas do Inventário de Competências 

Definição das competências obrigatórias & desejáveis 
dos papéis 

Auto avaliação das pessoas nas competências da área 

Avaliação concessual da pessoa com suas lideranças 

Identificação das melhores pessoas para os papéis 

Idenitificação e planejamento da tratativa dos gaps 
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Neste ponto, pedimos para cada profissional da área avaliar seu nível de maturidade em 

cada uma das 60 competências da área, sem se preocupar com as competências ou o nível 

necessário de cada uma delas em cada papel. Isto tinha alguns propósitos: preparar a 

pessoa para a avaliação consensual, aprender a utilizar a ferramenta e fazer a própria 

pessoa refletir sobre sua carreira. 

 

Na sequência, o gestor fez a avaliação consensual com seus coordenadores e acompanhou 

estes na avaliação consensual de suas lideranças. Esta etapa permitia ao gestor já dar os 

feedbacks necessários para cada subordinado, e começar a instituir a delegação com 

responsabilidade, uma competência que precisava ser muito desenvolvida, pois a área 

estava como muitos problemas (limitantes do crescimento) e a Callink crescendo à razão 

de 100% ao ano em PAs ocupadas. Ao final deste trabalho, toda a equipe tinha uma boa 

visão de seus principais gaps e de seus principais desafios nos papéis que elas estavam 

exercendo no momento. 

 

De posse das avaliações consensuais, o nível de competência disponível x necessárias foi 

calculado para todas as pessoas em todos os papéis. Neste cálculo consideramos que se 

uma pessoa tivesse todas as competências obrigatórias, ele estaria 100% pronta para o 

papel, e se ela tivesse também todas as competências desejáveis ela estaria a 130% do 

necessário. Estes percentuais foram utilizados na forma de um Índice de Competência 

Disponível para cada papel, como mostrado na Figura 9. As pessoas com índice entre 0,7 e 

1,0 estão em “tensão criativa” para realização de seu papel. As pessoas com índice entre 

1,0 e 1,3 estão na “zona de conforto”. Não sendo recomendado que as pessoas com índice 

menor de 0,7 assumam um papel sem orientação bem próxima e nem as pessoas com 

índice maior que 1,3, pois elas estariam sem desafios (DIETRICH, 2010). 

 

 
Figura 9: Índice de Competência Disponível 

 

A avaliação do índice de competência de uma pessoa em todos os papéis (vertical) revela 

qual o papel mais adequado para aquela pessoa, como mostrado na Figura 10. A avaliação 

de todas as pessoas em um papel (horizontal) revela a pessoa mais adequada para executar 

aquele papel. A combinação das análises vertical e horizontal permite ao gestor e às 

lideranças a identificação das pessoas mais adequadas à realização de cada um dos papéis 

da área. 
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Figura 10: Identificação das Pessoas Mais Adequadas aos Papéis 

 

Concluída a etapa anterior, as pessoas mais adequadas para os papéis de lideranças de 

negócio e técnicas foram apresentadas à presidência e aos gestores que são os principais 

clientes do Service Desk. Quando todos expressaram sua aprovação às sugestões dadas, as 

pessoas foram convidadas a exercerem seus novos papéis. Esta validação é fundamental 

para a aceitação destas novas lideranças e o respectivo apoio que as pessoas iriam precisar 

em seus novos papéis. O convite é essencial para que a pessoa se comprometa com o papel 

e consiga vencer os desafios que inevitavelmente surgem ao longo do caminho. 

 

Esta metodologia também foi utilizada para realizar as novas contratações da área, já 

preparando os executivos da área para continuar utilizando o método mesmo depois do 

final do período de atuação do consultor como gestor. 

 

Finalmente, os gaps de competência (diferença entre o nível necessário e o nível 

disponível) foram priorizados conforme mostrado na Figura 11. As principais, presentes 

para a maioria das pessoas, estão sendo tratadas coletivamente. A Callink já ministrou 3 

turmas (foi estendido para pessoas interessadas de outras áreas participarem) de um curso 

de ITIL, e está bancando o custo da prova de certificação para os aprovados. Em 

contrapartida, definiu que 100% da equipe do Service Desk se certifique em ITIL V3 

Foundation até 30/6/2013. Um curso de Gestão de Projetos está em andamento e um curso 

de Modelagem de Processos está em negociação. 
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Figura 11: Gráfico de Gaps de Competências 

 

4.5. Análise SWOT 
 

Com o conhecimento gerado pelas etapas anteriores, o novo gestor e as lideranças estavam 

prontos para fazer uma Análise SWOT com a franqueza, a assertividade e profundidade 

necessárias para explicitar os pontos a serem efetivamente trabalhados nas etapas seguintes 

do desafio. Análise feita está mostrada na Figura 12, cada item foi definido em consenso e 

a importância de cada um deles definida por votação. Os itens foram priorizados pela 

importância definida pelo grupo e os desafios de cada um deles foram discutidos até serem 

compreendidos. 

 

 
Figura 12: Análise SWOT do Service Desk 

 

O posicionamento resultante da Análise SWOT foi compilado, como mostra a Figura 13. A 

área ficou posicionada no quadrante de “Sobrevivência”, ou seja, tem mais fraquezas do 

que fortalezas e mais ameaças do que oportunidades. Como a Callink estava crescendo à 

razão de 100% ao ano, a área precisaria resolver seus problemas enquanto mantem a 

operação do Service Desk. Em outras palavras, a Análise SWOT foi bastante coerente com 

a percepção inicial, e com a Voz do Cliente, que a área precisaria recuperar o tempo 
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perdido e acelerar até atingir o ritmo que a empresa se encontrava, para depois caminhar 

para vender operações de Service Desk. Isto requeria a execução de uma pequena mudança 

a cada semana. 

 

 
Figura 13: Posicionamento da Análise SWOT 

 

4.6. Mapear Objetivos (BSC) 
 

Como a Callink ainda não tinha uma estratégia corporativa mapeada, resolvemos inferir 

objetivos estratégicos que fossem coerentes os desafios definidos pela presidência para 

nossa atuação no Service Desk. Esta decisão gera o risco de ter que rever a estratégia da 

área, caso a corporação fizesse o trabalho de planejamento estratégico. Entretanto, pelo 

pragmatismo da cultura da empresa, para convencer a alta administração a fazer o 

planejamento estratégico era necessário correr este risco e mostrar o valor deste trabalho. 

 

O Mapa de Objetivos resultantes deste trabalho está mostrado na Figura 14. Os dois 

objetivos estratégicos definidos foram: “Ser um centro de excelência em Service Desk” em 

2013 e “Criar as bases para venda do know how de Service Desk” em 2014. Estes 

objetivos foram desdobrados nas perspectivas do BSC: financeira, de clientes, de processos 

internos e de aprendizagem & crescimento. 

 

Como os resultados obtidos no Service Desk foram significativos, a presidência resolveu 

fazer o planejamento estratégico corporativo de uma forma simplificada. Todos os gestores 

e coordenadores da Callink foram convidados a participar deste trabalho. 
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Figura 14: Mapa de Objetivos Inicial do Service Desk 

 

No desdobramento do planejamento estratégico da empresa, os objetivos financeiros foram 

mantidos para todas as áreas. Tanto no mapeamento dos objetivos da empresa quanto dos 

objetivos de cada área, nós escolhemos a notação de tangibilização (convertendo atributos 

intangíveis em resultados tangíveis) definida por Kaplan e Norton (2004), usando atributos 

de valor na perspectiva de clientes e de capitais (humano, informacional e organizacional) 

na perspectiva de aprendizagem e crescimento. Por conta do planejamento estratégico 

corporativo e da mudança de notação, atualizamos o planejamento do Service Desk como 

mostrado na Figura 15. 

 

Os dois objetivos estratégicos do Service Desk (“Ser um centro de excelência em Service 

Desk” em 2013 e “Criar as bases para venda do know how de Service Desk” em 2014) 

foram trazidos para a perspectiva de clientes. Na perspectiva de processos internos, o 

Service Desk precisa ser excelente em “Gestão de Incidentes” e “Requisições de Serviço”, 

e precisa apoiar a implantação de outros processos ITIL (Gestão de Distribuição & 

Versões, Gestão de Mudanças, Gestão de Eventos e Gestão de Problemas) nas demais 

áreas técnicas [TI e CORE (centro de operações de redes)]. 
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Figura 15: Mapa de Objetivos do Service Desk 

 

4.7. Definir Indicadores 
 

Concluída a definição de objetivos, passamos a discutir os Indicadores Chaves de 

Desempenho (KPI: Key Performance Indicators) necessários para medir os objetivos 

definidos. Naturalmente, alguns KPIs sustentam os objetivos estratégicos, estes são 

chamados de indicadores estratégicos. Outros indicadores são necessários para as 

lideranças, os coordenadores e a própria gestão trabalharem, estes são os indicadores 

táticos. Finalmente, alguns indicadores são necessários para os analistas trabalharem, estes 

são os indicadores operacionais. Procuramos escolher indicadores simples, fáceis de medir 

e de entender. 
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Este trabalho resultou no mapa de indicadores mostrado na Figura 16. Os indicadores da 

perspectiva financeira ficaram sob a responsabilidade da controladoria da Callink. Na 

perspectiva do cliente, para o objetivo de “Centro de Excelência em Service Desk” foram 

escolhidos os indicadores: % de Lideranças que Batem Metas, % de Pessoas Adequadas ao 

Papel e % de Não Conformidade de Responsabilidades. As metas para as lideranças 

incluem: % de Cumprimento do SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de 

Serviço) de tempo de resolução, Escalação Horizontal, FCR, % de Pessoas Adequadas ao 

Papel, % de Redução do Tempo Médio de Resolução e % de Satisfação dos clientes. Como 

as mudanças de responsabilidades da área são recentes a medição das Não Conformidades 

de Responsabilidades ainda é necessária. 

 

 
Figura 16: Mapa de Indicadores dos Objetivos 

 

Na perspectiva de processos internos, para a Gestão de Incidentes foram definidos os 

indicadores: FCR, % de Cumprimento do SLA, % Escalação Horizontal e % de Satisfação 

dos Clientes. Para o processo de Execução de Requisições de Serviço foram definidos os 

indicadores: % de Cumprimento do SLA e % de Satisfação dos Clientes. Para os processos 

Gestão de Distribuição & Versões, Gestão de Mudanças, Gestão de Eventos e Gestão de 

Problemas; que são processos de outras, mas que o Service Desk precisa que eles sejam 

implantados, foi definido o indicador de % de Processos Implantados. Para a Gestão de 

Problemas foi definido também o indicador de % de Redução de Incidentes / PA, que 

mostra a eficácia da Gestão de Problemas. Para o objetivo de Capital Humano da 

perspectiva de aprendizagem & crescimento, foram definidos os indicadores: % de Pessoas 

Adequadas ao Papel e % de Lideranças que Batem Metas. 

 

Todos os indicadores foram detalhados para deixar claro como eles deveriam ser medidos 

e seus respectivos significados, como mostrado parcialmente na Figura 17. Durante este 

trabalho definimos os requisitos da ferramenta de Ordens de Serviços da área. Também 

avaliamos a necessidade de trocar o OcoMon para atender aos requisitos propostos. Apesar 

de ter limitações importantes, a versão 1.0 do OcoMon se mostrou capaz de fornecer os 

dados necessários às medições dos indicadores. Logo, decidimos manter a ferramenta, pois 

seria mais prático, mais rápido e mais seguro mantê-la. Agora, após a parte mais árdua do 
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trabalho de implantação do planejamento estratégico, a questão da ferramenta poderá ser 

reavaliada. 

 

 
Figura 17: Detalhamento dos Indicadores 

 

Como o indicador de % de Cumprimento do SLA demandava a revisão dos SLAs, 

iniciamos este trabalho. Os SLAs de Tempo de Resolução de Incidentes, Requisições de 

Serviço e projetos, estavam todos misturados e com números bem fora dos padrões de 

mercado, como mostrado na Figura 18. Isto mostra que as áreas técnicas e de negócio não 

tinham maturidade na definição do SLA de Tempo de Resolução. Logo, adotamos como 

ponto de partida a proposta do ITIL. 

 

Em seguida apresentamos a proposta para os demais gestores técnicos envolvidos e 

alinhamos nossa proposta de SLA e de OLA (Operational Level of Agreement ou Acordos 

de Níveis Operacionais). A soma do OLA das áreas envolvidas tem que ser menor ou igual 

ao SLA que seria combinado com os clientes. Fechado a aliança com as áreas técnicas, 

levamos a proposta para a principal área cliente (gerência executiva de operações e 

gerência de operações). Como a proposta representava melhorias significativas na redução 

do Tempo Médio de Resolução (TMR), eles aceitaram a proposta de imediato. Assim, os 

novos SLAs e OLAs combinados foram publicados na Intranet da empresa e passaram a 

valer a partir de uma data combinada. 
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Figura 18: SLA de Tempo de Resolução de Chamados 

 

4.8. Definir Metas 
 

Com os KPIs, SLAs e OLAs definidos começamos o trabalho de definição das metas com 

as lideranças envolvidas. Como conseguimos retirar do OcoMon a maioria dos dados 

antigos necessários para as análises, as linhas de base (baselines) dos indicadores ajudou 

muito na definição das metas para 2013. A Figura 19 mostra o resultado deste trabalho. 

Note que alguns indicadores só têm metas em 2014, visto que eles seriam importantes 

somente neste ano. Definimos as metas trimestralmente para dar tempo das equipes e 

lideranças buscarem atingir cada patamar. Com a proposta de metas fechada com as 

lideranças validamos a proposta com as áreas clientes e com a presidência. Finalmente 

publicamos os indicadores com suas respectivas metas na Intranet da empresa. 

 

 
Figura 19: Metas dos Indicadores para 2013 e 2014 

 

4.9. Definir Projetos 
 

Com objetivos, indicadores e metas definidos, iniciamos o trabalho de definição dos 

projetos a serem realizados para viabilizar bater as metas propostas. O resultado deste 

trabalho é mostrado na Figura 20. Do lado esquerdo, em verde, desenhamos os indicadores 
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que seriam utilizados. No centro, em amarelo ou vermelho, colocamos os objetivos. À 

direita, em azul, estão mostrados os projetos que seriam realizados para atingir as metas 

propostas. O projeto de Responsabilidades inclui a execução da proposta de trabalho e, 

portanto, iniciou no momento que a proposta de trabalho foi aprovada. 

 

 
Figura 20: Mapa de Indicadores x Objetivos x Projetos 
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Os projetos foram concebidos e geridos com base na metodologia PMBOK do PMI. Vale 

ressaltar novamente, que os projetos de estruturação e melhorias deveriam ser conduzidos 

de forma conjunta com a operação. Logo, as pessoas da área, ficariam submetidas a um 

desafio duplo: manter o nível de serviço e ao mesmo tempo executar os projetos propostos. 

 

Na definição dos projetos pensamos em que iniciativas, ações, mudanças, etc. seriam 

necessárias para cumprir ou apoiar o cumprimento das metas estabelecidas. Isto nos 

permitiu detalhar e fechar o escopo de todos os projetos, como mostrado na Figura 21. Para 

facilitar a gestão escolhemos projetos de curta duração, com entregas bem definidas e 

pacotes de trabalho (iniciativas) que pudessem ser delegados para um único responsável. 

 

 
Figura 21: Escopo dos Projetos 

 

4.10. Gerir a Execução 
 

A gestão da execução dos projetos seguiu os processos do PMBOK do PMI 

(principalmente os processos de execução, monitoramento & controle e encerramento de 

projeto ou fase). Naturalmente algumas mudanças nos planos sempre ocorrem, em função 

de calendários de recursos, necessidades de priorização de incidentes críticos para a 

Callink, dentre outros. Além de gerir os projetos, temos que gerir também a área, pois os 

projetos entregam melhorias, mas não garantem a permanências delas depois que os 

projetos terminam. Este normalmente é o maior desafio, executar os projetos em paralelo 

com o cotidiano da empresa. De um modo geral, a gestão dos projetos está seguindo 

relativamente dentro do esperado. Os principais pontos a destacar são: 

 

 Levar para o PMO o modelo de SPAM. 

 Amadurecer o cálculo de analistas x operação. 

 Tratar os indicadores com desvios significativos. 
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Durante o trabalho de reorganização da base de conhecimento e preparação de guias de 

treinamento para os novatos, tivemos a certeza que, na melhor das hipóteses, um novato 

gastava 3 meses de treinamento e aprendizado assistido na prática (fábrica de ofício) para 

ser capaz de realizar um bom atendimento. A Callink estava crescendo muito, todos os 

meses tínhamos novatos entrando no Service Desk. Como os projetos de implantações ou 

ampliações de operações estavam durando em média 45 dias, se continuássemos pedindo 

autorização e contratando depois que a operação iniciasse, somente 3 meses o Service 

Desk estaria atendendo esta operação adequadamente. Diante disto, precisávamos: 

 

 Fazer com que o modelo de precificação da empresa considerasse também os 

analistas de suporte que fossem necessários. 

 Contratar os novatos no momento que os projetos de implantação ou ampliação 

estivessem começando. 

 

Para isto, detalhamos o modelo de SPAM de Analistas de Suporte x PAs contratadas. Este 

modelo serviria para dimensionamento da área, ou seja, tanto para contratações quanto 

para tratamento de ociosidade. O modelo criado está detalhado na Figura 22. Uma vez 

considerado o número de Analistas de Suporte necessários na precificação, quando o 

projeto fosse aprovado para execução, o Service Desk poderia fazer as contratações. Isto 

reduz o tempo de prontidão dos novatos de 3 meses para 45 dias de operação. 

 

 
Figura 22: Dimensionamento de Analistas de Suporte x PAs 

 

Com 2 meses de execução deste modelo, percebemos que ele trazia realmente o benefício 

da antecipação. Mas, que a complexidade precisaria considerar o TMR e o Número de 

Chamados por PA por Mês de cada operação, não só o número de PAs da operação. Assim 

criamos um modelo de complexidade, como mostrado na Figura 23, onde os Analistas de 

Suporte seriam distribuídos proporcionalmente à complexidade da operação. Este modelo 

já está rodando a 3 meses e se mostrou mais eficiente que o anterior. 
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Figura 23: Dimensionamento de Analistas de Suporte x PAs 

 

Outro desafio de execução vivenciado foi identificar a causa raiz de indicadores que 

estavam bem fora da média dos demais. Veja no exemplo mostrado na Figura 24, o SLA 

de plataformas estava bem abaixo da média dos demais (agosto a dezembro/2012). As 

lideranças procuraram a causa desta situação e trabalharam até conseguir colocar este 

indicador na média dos demais (janeiro a abril/2013) e finalmente próximo da meta 

combinada (maio/2013). 

 

 
Figura 24: Exemplo de Atuação em Indicador com Causa Especial 

 

 

5. Resultados Alcançados 
 

A seguir descrevemos brevemente os resultados já obtidos com este trabalho. Separamos 

os resultados em dois grupos: quantitativos e qualitativos. 
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5.1. Resultados Quantitativos 

 

A Figura 25 apresenta a média de chamados por PA (0,6 em Ago/12, 1,6 em Fev/13 e 1,3 

em Mai/13) e a quantidade de pessoas na Coordenação de Suporte (20, 30 e 35). Note que 

o volume de chamados cresceu 2,17 vezes enquanto a quantidade de pessoas cresceu 1,75 

vezes. Logo, tivemos um aumento significativo de produtividade. 

 

 
Figura 25: Chamados Por PA e Pessoas na Coordenação de Suporte 

 

Na Figura 26 podemos ver que o SLA Médio do Tempo de Resolução de Incidentes caiu 

de 20,2h em Ago/12 para 3,6h em Fev/13 e Mai/13. Paralelamente o % de Cumprimento 

do SLA de Resolução de Incidentes e Requisições de Serviço subiu de 50% para 95%. 

 

 
Figura 26: SLA de Resolução Médio e % de Cumprimento do SLA 
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Sobre a Figura 27, observa-se que o tempo médio de resolução dos chamados (em horas), 

caiu significativamente de 93,1 em Ago/12 para 7,2 em Mai/13. E a satisfação dos usuários 

consequentemente evoluiu de 73% em Ago/12 para 85% em Mai/13. 

 

 
Figura 27: Tempo Médio de Resolução e Satisfação dos Usuários 

 

A Figura 28 mostra que o FCR teve um progresso bastante considerável, saindo de 15% 

em Ago/12 para 72% em Mai/13, fazendo com que a Escalação Horizontal reduzisse de 

27% em Ago/12 para 11% em Maio/13. 

 

 
Figura 28: First Call Resolution e Escalação Horizontal 

 

5.2. Resultados Qualitativos 
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Além dos ganhos quantificados na seção anterior, este trabalho gerou os seguintes ganhos 

qualitativos para a Callink: 

 

 Separamos os conceitos de Incidentes, Requisições de Serviços e Projetos. 

o Permitindo dar mais foco para as questões mais relevantes para as áreas de 

negócio da empresa. 

 Unificamos uma equipe para realizar a Gestão de Acessos. 

o Evitando redundâncias, a permanência de direitos de acessos para pessoas 

desligadas ou transferidas, melhorando o nível de segurança da informação. 

 Definimos uma estrutura da área voltada aos interesses dos clientes. 

o Isto permitiu atender as expectativas dos clientes internos e aproveitar 

melhor os recursos disponíveis. 

o Esta estrutura deu base para a criação das Unidades de Negócio da empresa. 

 Criamos um padrão de comunicados para a área. 

o O que facilita a identificação de uma comunicação importante da área. 

o O padrão criado foi adotado posteriormente de forma corporativa. 

 Definimos e alinhamos mecanismos de dimensionamento da estrutura da área, tanto 

para crescimento quanto para readequação da equipe em função da demanda. 

 Criamos o Relatório de Disponibilidade e passamos a publicar mensalmente. 

o A própria mensuração e publicação dos resultados, levou à melhoria do 

indicador, como mostram os resultados obtidos: 96,7% Nov/12 para 98,6% 

Fev/13 e 99,2%. 

 Criamos o mecanismo e instituímos a pesquisa mensal de satisfação de usuários. 

 Criamos os indicadores por liderança, gestão por resultados e meritocracia. 

 

6. Conclusões 
 

Percebeu-se claramente que a utilização de frameworks de gestão corporativa e de TI, 

servem como respaldo de orientação e decisão extremamente importantes para o 

gerenciamento de serviços e gestão de processos e projetos, como os utilizados: ITIL e 

PMBOK. Juntamente com a aplicação de um plano estratégico cadenciado e focado 

especificamente numa área como foi a do Service Desk, identificando os riscos internos e 

externos. Realizando ainda o trabalho de delegação de funções, com uma estruturação 

hierárquica da área no modelo matricial da equipe, ganhou-se muito na distribuição 

prioritária das atividades, ouvindo as necessidades do cliente e, sobretudo, com foco nas 

Unidades de Negócio. 

 

A realização efetiva da coleta de dados, comparando o cenário anterior com o que se 

pretendia chegar, estabelecendo metas e métricas para os indicadores chave de 

performance, ajudaram substancialmente na tratativa prioritária e urgente dos principais e 

reais impactos para o negócio. Transformando os fatores críticos de sucesso em elementos 

fundamentais para demonstrar a continuidade do que de fato deveria estar sendo focado e 

demonstrando claramente o mapeamento dos próximos passos para conseguir ser um 

centro de excelência em Service Desk e futuramente criar as bases para venda do know 

how. 
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