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Bem vindos.

A gestão de relacionamento com o cliente pode ser desafiadora em qualquer tamanho ou 
modelo operacional de um Serviços Compartilhados. Isso porque muitos fatores estão envolvi-
dos, como os recursos humanos, tecnologia qualidade, expectativas de prazos, capacidades de 
entrega e acordos de serviços. A Central de Atendimento pode ser o primeiro nível de acesso 
ao CSC, então, percepção de qualidade e melhoria da gestão pode significar a capacidade do 
CSC atender bem e de resolver problemas, ou seja, melhorar a eficiência e satisfação do 
atendimento ao cliente o CASE do RIOPREVIDÊNCIA demonstra claramente a união de vontade, 
responsabilidade e uma boa gestão podem gerar resultados extraordinários na gestão pública.

Correndo o risco de falar o óbvio e arrumar mais alguns críticos, mas como caldo de galinha e 
uma boa recomendação não fazem mal a ninguém, nesta edição vamos falar sobre a qualidade 
(ou falta) de atendimento ao cliente e como a imagem de nossa organização se deteriora com 
uso de técnicas, tecnologias ou estratégias mal definidas.

E é com grande alegria e satisfação que apresento a vocês a 2ª edição do Livro Serviços Com-
partilhados, revisada, atualizada e estendida, após uma breve indisponibilidade por sua total 
demanda de tiragem. Como na primeira edição, o livro não só provoca uma reflexão sobre as 
potencialidades, os desafios e os efeitos do uso da gestão em ambientes de Serviços Compar-
tilhados como também apresenta agora o impacto da inserção de tecnologias emergentes em 
nossa constante busca por eficiência.

Desejo as informações lhes sejam úteis, sucesso a todos.

Carlos Magalhães
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Acesso ao contracheque em poucos minutos pelo smartphone, 
requisição de certidões pela internet e atendimento presencial 
com data e hora marcada sem necessidade de enfrentar filas ou 
chegar cedo para obter senhas: essa é a realidade em que vive 
os beneficiários do Fundo Único de Previdência do Estado do 
Rio de Janeiro – Rioprêvidencia.

Uma realidade ímpar no relacionamento entre a autarquia e seu 
público atendido no ambiente do serviço público. Um cenário 
muito diferente das longas filas, horas de espera para conseguir 
ser atendido e meses aguardando para ter uma resposta a sua 
demanda. 

Como foi possível ocorrer uma mudança tão significati-
va de cenário? Como vencer a resistência à mudança e 
a clássica frase do “não vai dar certo” tão presente no 
momento de mudanças? O Rioprevidência, através da sua 
Gerência de Atendimento, conseguiu promover tal mudança de 
forma progressiva e contínua, em que cada etapa bem-sucedida 
propiciava uma mudança no paradigma cultural da autarquia. 

Atendimento 
Público de 

Qualidade na 
palma da mão.
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A Empresa
A Emenda Constitucional nº. 20/98, a denominada 
Reforma da Previdência, introduziu mudanças nos 
regimes próprios de previdência dos servidores pú-
blicos, dentre estas, instituiu-se a possibilidade da 
criação de Fundos Capitalizados para o custeio 
destes regimes. 

O Governo do Rio de Janeiro, ciente de sua tarefa 
de prover o pagamento dos benefícios previden-
ciários devidos aos seus servidores e dependentes, 
sem comprometer o custeio de suas atividades-fim 
(serviços e infraestrutura para a população), imple-
mentou as medidas necessárias à organização e ao 
funcionamento de novo regime capitalizado para o 
custeio de seu Regime Próprio de Previdência do 
nosso Estado. 

Através da Lei nº. 3189, de 22 de fevereiro de 1999, 
foi instituído o Fundo Único de Previdência Social do 
Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, autar-
quia pública independente, com a finalidade de gerir 
os ativos financeiros visando o custeio de pagamen-
tos dos proventos, pensões e outros benefícios pre-
videnciários. 

Obedecendo a determinação legal da Emenda Consti-
tucional nº. 41 de 19 de dezembro de 2003, a Lei 
nº. 5109, de 15 de outubro de 2007, determina a 
extinção do Instituto de Previdência do Estado do 
Rio de Janeiro - IPERJ, transferindo para o RIOPRE-
VIDÊNCIA a competência para a habilitação, adminis-
tração e pagamento dos benefícios previdenciários 
previstos na legislação estadual, que dispõe sobre 
o regime previdenciário dos servidores públicos do 
Estado do Rio de Janeiro e seus dependentes. Em 
11 de dezembro de 2007, a Lei nº. 5154 altera os 
anexos II e III da Lei nº. 5109, de 15 de outubro de 
2007. 

Missão 
Prestar serviços com excelência aos nossos clientes 
(servidores ativos, inativos, pensionistas e dependen-
tes), com eficiência de atendimento, credibilidade, 
respeito e responsabilidade social, com adminis-
tração transparente e eficaz do patrimônio, para o 
cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e 
futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável 
do Estado. 

Visão 
Ser a melhor gestora de Regimes Próprios de Previ-
dência Social do Brasil, com excelência comprovada, 
tendo como diretrizes: 

1) Satisfação na prestação de serviços aos 
    seus clientes  

2) Boas práticas de gestão de ativos 
    e passivos  

3) Governança, transparência e 
    conformidade na gestão do negócio.

Imagens do 
Aplicativo 

Rioprevidência
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Porque criar o CSC 
na autarquia? 

Até 2010 a concessão e manutenção dos benefí-
cios previdenciários eram tratados exclusivamente 
pela Gerência de Benefícios, cabendo à Gerência de 
Atendimento apenas o papel de recebedor das de-
mandas dos beneficiários e dos documentos a eles 
demandados. O Atendimento estava subordinado 
a Diretoria de Seguridade atuando como um setor 
acessório à Gerência de Benefícios. 

A centralização da análise e execução dos processos 
somente propiciava lentidão e acúmulo de trabalho 
na gerência responsável, além de dificultar a circula-
ção do conhecimento na autarquia. A centralização 
direcionava uma grande demanda de trabalho para 
poucas pessoas, pilhas de processo eram formadas 
esperando ter prosseguimento e uma habilitação de 
pensão levava em média um ano para ser concedida. 

Os beneficiários tinham que chegar cedo nas agên-
cias e mesmo assim não tinham certeza de que se-
riem atendidos e, uma vez atendidos, não tinham 
previsão de quando seus serviços demandados se-
riam realizados. Dessa forma, o atendimento do Rio-
previdência vivia um cenário de um grande número 
de pessoas circulando nas agências, mas de pouco 
serviço sendo oferecido ao beneficiário, o que era 
manifestamente contra a ideia de prestar serviço efi-
ciente aos nossos clientes, com eficiência de aten-
dimento como é expresso na missão da autarquia. 

Como foi o processo 
de implantação do CSC? 
Para acabar com a centralização na execução dos 
processos, que propiciava lentidão e mau atendi-
mento aos beneficiários, foi necessária uma refor-
mulação no organograma da autarquia. Deixando 
de estar subordinada à Diretoria de Seguridade e 
passando a responder diretamente à Presidência, 
a Gerência de Atendimento deixa de ter um papel 
meramente acessório e passa a assumir sua função 
estratégica na autarquia. 

O atendimento deixa de ter apenas o papel de 

O CSC da Rioprevidência.

Formado em Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com 
Pós-Graduação em Direito Previdenciário 
pela Gama Filho/IBPC e Certificação Pro-
fissional ANBID CPA-10. 

Servidor concursado do Rioprevidência 
no cargo de Especialista em Previdência 
Social, assumiu a Coordenadoria de Com-
pras e Atos Administrativos em 07 de fe-
vereiro de 2011 e a Gerência de Controle e 
Registro em 26 de março de 2013. 

Foi nomeado Diretor de Seguridade em 11 
de fevereiro de 2015, sendo responsável 
pelos benefícios concedidos pela Autar-
quia. É Diretor Presidente do Rioprevidên-
cia desde 19 de julho de 2016. Também 
atuou como consultor externo do Insti-
tuto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM). 

Conheça Reges Moisés 
dos Santos, Diretor Presi-
dente da Rioprevidência.
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recepcionar as demandas dos segurados e passa a 
fazer parte do processo de tomada de decisão dos 
processos previdenciários. O atendente, além de 
colher a documentação apresentada, avalia a sua 
pertinência junto ao processo e opina se o que foi 
apresentado pelo requerente está de acordo ou não 
com o previsto na legislação. O processo de con-
cessão e manutenção de benefícios deixa de ser re-
alizado apenas na Gerência de Benefícios, para ser 
operacionalizado em todas as 23 agências e postos 
da autarquia, cabendo à Gerência de Benefícios a 
definição dos entendimentos legais e operacionais a 
serem utilizados pelos atendentes e a auditoria dos 
processos previdenciários. Isso permitiu uma maior 
celeridade no processo e uma maior conformidade, 
pois o processo passa a sofrer uma dupla verifica-
ção, uma análise preliminar da conformidade pela 
própria Gerência de Atendimento e o processo de 
auditoria realizado pela Gerência de Benefícios. 

Para ser possível a desconcentração do serviço, foi 
primeiro necessário a racionalização do atendimento. 
As agências sempre lotadas, originando pilhas de re-
querimentos sem que os atendentes tivessem tempo 
hábil para realizar uma análise, impedia uma previsi-
bilidade do comportamento necessária para imple-
mentar qualquer processo de mudança no setor. 
Desse modo, iniciou-se o processo de agendamento 
obrigatório para o atendimento, possibilitando respeitar 
a capacidade de atendimento e análise de cada agên-
cia e dando aos beneficiários a certeza de que seria 
atendido e sua demanda respeitada. As agências 
deixam de somente receber o público para efetiva-
mente atendê-lo. 

Com as novas atribuições, a autarquia precisou am-
pliar a sua capacidade produtiva realizando concur-
sos para admissão de novos servidores, o que não 
era realizado há mais de vinte anos. Os novos ser-
vidores, mais acessíveis a novas rotinas de trabalho 
e a procedimentos informatizados, tiveram um papel 
fundamental na mudança de paradigma do atendi-
mento ao público da autarquia.  Porém, não se tratou 
de uma substituição de servidores e sim de uma inte-
gração entre antigos e novos servidores, permitindo, 
de um lado, uma transferência maior de conheci-
mento e, de outro, uma menor resistência aos novos 
procedimentos a serem adotados na autarquia. O re-
sultado dessa integração, que ocorreu em todos os 
setores do Rioprevidência, foi o grande responsável 
da mudança da cultura organizacional. 

Com novos servidores e novas rotinas de atendimen-
tos, iniciamos um processo de treinamento contínuo 
e integrado com diversas áreas do Rioprevidência. 
Esse processo possibilitou ao atendente uma maior 
segurança no exercício da atividade, uma maior 
consciência do seu trabalho e uma pré-disposição 
para novos procedimentos e desafios. Dessa forma, 
as rotinas passam a ser entendidas como um pro-
cesso de padronização e não de acomodação dos 
atendentes da autarquia. 

Para melhor atender as novas necessidades, a 
Gerência de Atendimento precisou ampliar seu or-
ganograma. Inicialmente, a Gerência era composta 
apenas pela Coordenação de Atendimento – CAT 
(antes denominada Coordenação de Relacionamento 
ao Segurado), que é responsável pelo funcionamento 
dos postos e agências do Rioprevidência. Com as 
novas demandas foram criadas mais duas coorde-
nações: a Coordenadoria de Suporte aos Canais, 
responsável pelo acompanhamento dos processos 
realizados nas agências, tanto no esclarecimento de 
dúvidas, divulgação de novos entendimentos e pro-
cedimentos operacionais como na análise da con-
formidade dos processos, sendo assim um ponto 
de contato entre as agências e as demais áreas da 
autarquia; e a Coordenadoria de Operações, respon-
sável pelo SAC. 

Novos sistemas informatizados foram instituídos 
para dar celeridade e eficiência ao atendimento. A 
implementação de sistemas, tais como o sistema de 
gestão de folha de pagamento - o SIGRH - que teve 
o seu modulo de pensão projetado visando melhor 
operacionalização dos atendentes do Rioprevidên-
cia - assim como o processo digital, propiciaram um 
atendimento célere e seguro nas agências. O bene-
ficiário, na maioria dos casos, passou a sair da agên-
cia com sua demanda resolvida após o atendimento. 

Para o bom funcionamento do agendamento, iniciou-
se um processo de criação e profissionalização de 
um Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC. Muitas 
das demandas apresentadas nas agências tinham 
o caráter meramente informativo. Para racionalizar 
o atendimento das agências, foi preciso começar 
a migrar o público que comparecia à agência para 
um atendimento via serviço de Call Center. Na me-
dida em que o SAC foi conquistando a confiança do 
público atendido pela autarquia, foi possível ampliar 
seus canais de atendimento utilizando ferramentas 
via portal  de acesso eletrônico (como o chat, fale 
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conosco e serviços de autoatendimento) sem que a 
interação com um atendente físico fosse necessária 
para atender ao chamado do cliente. Hoje, a de-
manda dos nossos beneficiários pode ser atendida 
através da tela do seu telefone móvel.

 Como a tecnologia ajuda no dia 
a dia da operação?
Para atingir os objetivos da autarquia foi necessária 
uma verdadeira revolução tecnológica. O primeiro e 
fundamental estágio dessa revolução foi a simplifi-
cação do sistema gestor da folha de pagamento de 
pensionistas do Estado. Anteriormente este proces-
so centralizado em um único setor chegava a levar 
mais de um ano para ser concedido, atualmente este 
processo permite às agências que a análise e im-
plantação do benefício seja realizada em 30 minutos. 

Um segundo marco nessa revolução foi a implemen-
tação do processo digital. O processo digital, que 
dispensava o tempo e a logística empregada na tra-
mitação dos processos, permitiu maior celeridade no 
andamento do processo. Como ele pode ser visual-
izado, ao mesmo tempo, por diversos setores, solici-
tações de análise de outros setores e a verificação 
da conformidade dos processos, facilitou o esclare-
cimento de dúvidas.

Um terceiro marco foi a implementação da platafor-
ma de serviços multicanais, que possibilitou novos 
canais de atendimento como os serviços de chat 
online e do Fale Conosco (um serviço de envio de 
mensagem de texto com possibilidade de anexar ar-
quivos). O SAC assumiu um papel estratégico no aten-
dimento ao público do Rioprevidência, conseguindo 
transferir o atendimento das agências para o Call 
Center.  Com a instituição da plataforma Multicanais, 
o SAC consegue migrar os clientes do atendimento 
telefônico receptivo para o atendimento através de 
seu portal na internet, privilegiando e difundindo o 
ideal de autoatendimento nos serviços prestados no 
SAC do Rioprevidência. A agência passa atuar priori-
tariamente para os serviços de maior complexidade, 
permitindo uma maior disponibilidade de pontos de 
atendimentos para recepcionar o processo de cen-
tralização de aposentadoria e a auditoria dos bene-
fícios. 

Por fim, com a implementação da tecnologia móvel, 
hoje os nossos beneficiários têm acesso a seu con-

tracheque, ao informe de rendimentos e o acom-
panhamento do seu crédito consignado com apenas 
alguns toques na tela do seu smartphone.

Qual a mudança cultural 
observada com a criação 
da CSC?
 Foi observada mudança de cultura tanto no público 
interno quanto no público externo. 

No público interno foi observado uma menor re-
sistência ao processo de mudança e a integração 
com soluções digitais e, por outro lado, uma maior 
compreensão da importância do seu trabalho. O 
compartilhamento dos serviços, provoca o compar-
tilhamento da responsabilidade da eficácia do pro-
cesso, tornando mais transparente para o atendente 
o impacto do seu trabalho na vida dos beneficiários. 

No público externo, foi observada uma menor re-
sistência aos canais de autoatendimento do que foi 
presenciado na implantação do agendamento obrigatório. 
Isso demonstra que a autarquia construiu uma ima-
gem de credibilidade junto aos seus clientes e estes 
já compreendem que as inovações propostas alme-
jam seu maior conforto e segurança. 
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Diretoria de Gestão de Alunos (DGA).
Fonte: Arquivos CSC Kroton
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Evolução do aten-
dimento agendado 
ao longo dos anos. 
Observa-se que 
entre maio de 2011 
e maio de 2012, 
o agendamento 
saltou de 11,6% 
para 94,7%.
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TRIAGEM agosto setembro outubro novembro dezembro
2ª	  via	  de	  contracheque 1752 1304 1304 1576 465
Cadastro	  de	  e-‐mail 544 474 668 1068 772

SERV	  AGENDADO agosto setembro outubro novembro dezembro
2ª	  via	  de	  contracheque 1386 1254 1745 1246 801
Cadastro	  de	  e-‐mail 384 318 379 579 436

TOTAL ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
2ª	  via	  de	  contracheque 3138 2558 3049 2822 1266
Cadastro	  de	  e-‐mail 928 792 1047 1647 1208

Observa-se neste gráfico o aumento da 
solicitação de cadastro de e-mail e a 
queda da retirada dos contracheques 
nas agências, o que demonstra a efetivi-
dade do portal do Rioprevidência.

Evolução - Cadastro de e-mail / Queda - Contracheque
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Formada em Pedagogia, com Pós Gradu-
ação/MBA em Administração com ênfase 
em Qualidade e Gestão de Pessoas. Per-
sonal e Executive Coaching pela Socie-
dade Brasileira de Coaching. Formação 
em Psicologia Junguiana. 

Forte Experiência profissional na área de 
Gestão de Pessoas, Relacionamento e 
Atendimento ao Cliente com atuação em 
Agências Bancárias e Serviço Público.  

Desenvolvimento e Implantação de novas 
estratégias para aperfeiçoamento, pa-
dronização e conformidade em processos 
administrativos e operacionais. Desenvolvi-
mento de atendimento agendado, implan-
tação de serviço SAC/Fale Conosco e Chat 
simultâneos. Participação no processo de 
criação do projeto de recadastramento de 
segurados do governo do estado do Rio de 
Janeiro através de GED (Gestão Eletrônica 
de Dados) com a elaboração de processos 
micros e macros (Fluxos Logístico) elimi-
nando a utilização de papéis.  

Experiência com grandes equipes. Con-
trole de desempenho através de avaliação 
de competência e resultados com foco no 
planejamento estratégico da empresa e 
em gestão de pessoas. Desenvolvimento 
de equipes através de treinamentos. 

Conheça Cristina Soares
Alves de Souza , Gerente 
de Atendimento da 
Rioprevidência.

Equipe de Atendimento Online em operação

Parte da Equipe do CSC RioPrevidencia
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Quais os benefícios 
da implantação do CSC 
para a empresa?

O principal benefício do processo de descentralização 
foi a celeridade, a eficácia no trato com os processos 
e a credibilidade diante dos nossos beneficiários na 
execução dos serviços. 

Hoje, como resultado do agendamento, temos uma 
agência com menos pessoas circulando, porém, 
com mais serviços sendo prestados aos seus clien-
tes. O agendamento aproximou os beneficiários da 
agência, possibilitando que o usuário se programe 
para ir à agência com data e hora marcada sem risco 
de ficar horas esperando ser atendido.  

O SAC, valorizando o ideal de Autoatendimento, 
propicia ao público acesso a serviços e informações 
de tal forma que o beneficiário somente precisa se 
dirigir a uma agência apenas para os serviços real-
mente necessários. Isso se traduz em conforto e se-
gurança para os nossos usuários. No ano de 2017, 
o SAC foi responsável por 62,79 % de todo atendi-
mento do Rioprevidência, sendo que 32% de todo 
atendimento do Rioprevidência foi realizado através 
do Autoatendimento.

Qual a sua visão no papel 
do CSC no processo de 
crescimento e futuro 
da empresa?

Sem a simplificação dos processos e a descentralização 
da prestação dos serviços previdenciários, a autar-
quia não teria como assumir plenamente o seu papel 
de gestor da previdência do Estado do Rio de Janeiro. 
É a modernização do atendimento do Rioprevidência 
e a compartimentalização de serviços entre os setores 
da autarquia que permite os processos de centraliza-
ção da aposentadoria e da auditoria dos benefícios 
já concedidos. Oferecendo confiança e credibilidade 
aos serviços prestados pela autarquia.

Os objetivos foram atingidos? 

Com a descentralização dos serviços previdenciários, 
o Rioprevidência, através de sua Gerência de Atendi-
mento, atender os seus clientes com eficiência, credi-
bilidade e respeito, valorizando as boas práticas de 
gestão e estando em conformidade com a missão e a 
visão da autarquia.

Salão de Atendimento Riopreviência no Rio de Janeiro

Mascote 
Rioprevidência



A automação do processo através de ferramentas BPMS modernas direciona a benefícios de eficiência de 
processos, mas também com aumento de qualidade, escalabilidade e resiliência de forma mais rentável. 

Redução de 
Custos 

Rapidez de 
Implantação 

Impulsiona a 
produtividade 

Melhora da 
Qualidade 

Redução do Custo de 
processamento em 
até… 

Redução do 
tempo médio de 
operação  

Automatiza serviços 
transacionais e reorienta a 
equipe  para serviços de maior 
valor (Atendimento e análise) 

Agiliza a implantação de 
novos processos 

Possibilita Payback em 
até 3 meses 

Regras podem ser 
reutilizáveis em outros 
processos 

Elimina erros  
Melhora conformidades e auditorias 
Melhora a satisfação do “cliente” 

Disponibilidade e 
monitoramento 

Parceria Xcellence & SoftExpert 
Torne sua operação mais eficiente com automação de processos e inteligência de negócio 

EQM  BPM 

   

GR
C 

EAM 

Gestão da Qualidade  Gestão de Processos 
Empresarial  de Negócio PPM 

Gestão de Projetos  
e Portfolios 

PLM 
Gestão do Ciclo de  

Vida do Produto 

CPM 
Gestão do Desempenho  

Corporativo 

Gestão de Governança,  
Riscos e Regulamentos ECM 

Gestão do 
Conteúdo Empresarial 

Gestão dos Ativos  
Empresariais 

ITSM 
Gestão de  

Serviços de TI 

EHSM 
Gestão do Meio Ambiente,  

Saúde e Segurança 

HCM 
Gestão do Capital  

Humano 

Incorpora boas práticas de conformidade multi-regulamentar 

Varejo 

Transporte  e 
logística 

Setor público 

Serviços Financei ros 

Produtos químicos Operadoras  de 
saúde 

Mineração e  
metalurgia 

Farmacêutico  e 
biotecnologia 

Equipamentos  
médicos 

Energia e  
Utilidade Pública 

Educação 

Bens de Consumo Automotivo Arquitetura, 
engenharia  e 

construção 

Alimentos  e 
bebidas 

Agronegócio 

Hospitais e  
laboratorios 

Tecnologia 

Testado e utilizado em múltiplas indústrias de diversos portes 

12 elementos de gestão colaborativamente 
integrada através de uma única multi-

aplicação 
ü  Uma única área de trabalho 
ü  Uma única interface com o usuário 
ü  Integração total de dados e funções e com outras soluções (ERP, CRM, DW, etc) 
ü  Facilidade de uso e de aprendizagem (Projetos curtos e entregas rápidas) 
ü  Uma única portabilidade multiplataforma (PC, Mac, Tablet e Smartphone) 
ü  Um único acordo de nível de serviço 
ü  Um único contato para suporte técnico  (no Brasil, em português) 
ü  Um único fornecedor responsável  
ü  Compartilhamento das licenças entre as aplicações 



Catálogo de Serviços  

 
 
 
 
 

Acordo de Nível de Serviços  
com o Cliente 

(regras de relacionamento e de negócio) 

 
 

Responsável

# Processo Produto / Serviço ANS 
(norma/procedimento) Indicador Relacionado Data Entrada 

no CSC Tempo Sistema de 
Controle de ANS Resumo das Atividades abrangidas pelo ANS Pré-requisito Fornecedor Cliente Custo Médio do Serviço

1 Acesso	  a	  Internet
Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

2 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

3 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

4 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

5 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

6 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Concessão	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

3:45:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

7 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

19 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

24 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

25:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

25 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Reinicialização	  do	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

26 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

27 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

28 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

29 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Criação	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

30 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Remoção	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

31 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

32 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

33 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

34 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

35 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

36 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

37 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Instalação	  de	  Servidor -- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

38 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Desinstalação	  de	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

39 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

40 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  do	  Espaço	  
em	  Disco	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

41 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Acompanhamento	  de	  
Acesso	  Remoto	  ao	  

Servidor
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

Acordo de Nível de Serviço - Catálogo de Produtos

Área Tecnologia da Informação David Castelo Branco Data de Atualização

Responsável

# Processo Produto / Serviço ANS 
(norma/procedimento) Indicador Relacionado Data Entrada 

no CSC Tempo Sistema de 
Controle de ANS Resumo das Atividades abrangidas pelo ANS Pré-requisito Fornecedor Cliente Custo Médio do Serviço

1 Acesso	  a	  Internet
Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

2 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

3 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

4 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

5 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

6 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Concessão	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

3:45:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

7 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

19 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

24 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

25:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

25 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Reinicialização	  do	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

26 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

27 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

28 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

29 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Criação	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

30 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Remoção	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

31 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

32 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

33 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

34 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

35 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

36 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

37 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Instalação	  de	  Servidor -- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

38 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Desinstalação	  de	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

39 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

40 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  do	  Espaço	  
em	  Disco	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

41 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Acompanhamento	  de	  
Acesso	  Remoto	  ao	  

Servidor
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

Acordo de Nível de Serviço - Catálogo de Produtos

Área Tecnologia da Informação David Castelo Branco Data de Atualização

Responsável

# Processo Produto / Serviço ANS 
(norma/procedimento) Indicador Relacionado Data Entrada 

no CSC Tempo Sistema de 
Controle de ANS Resumo das Atividades abrangidas pelo ANS Pré-requisito Fornecedor Cliente Custo Médio do Serviço

1 Acesso	  a	  Internet
Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

2 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

3 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

4 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

5 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

6 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Concessão	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

3:45:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

7 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

19 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

24 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

25:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

25 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Reinicialização	  do	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

26 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

27 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

28 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

29 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Criação	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

30 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Remoção	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

31 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

32 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

33 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

34 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

35 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

36 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

37 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Instalação	  de	  Servidor -- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

38 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Desinstalação	  de	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

39 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

40 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  do	  Espaço	  
em	  Disco	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

41 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Acompanhamento	  de	  
Acesso	  Remoto	  ao	  

Servidor
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

Acordo de Nível de Serviço - Catálogo de Produtos

Área Tecnologia da Informação David Castelo Branco Data de Atualização

Responsável

# Processo Produto / Serviço ANS 
(norma/procedimento) Indicador Relacionado Data Entrada 

no CSC Tempo Sistema de 
Controle de ANS Resumo das Atividades abrangidas pelo ANS Pré-requisito Fornecedor Cliente Custo Médio do Serviço

1 Acesso	  a	  Internet
Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

2 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

3 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Sites,	  

Serviços	  e	  Softwares
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

4 Acesso	  a	  Internet
Liberação	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

5 Acesso	  a	  Internet
Bloqueio	  de	  Acesso	  à	  

Internet
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Internet -- Todas as áreas Todas as áreas --

6 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Concessão	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

3:45:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

7 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

19 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

24 Administração	  de	  
Banco	  de	  Dados

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

25:30:00 -- Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

25 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Reinicialização	  do	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

26 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

27 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

28 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

29 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Criação	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

30 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Remoção	  de	  Tarefa	  
Agendada	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

31 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Alteração	  de	  Direitos	  
de	  Acesso

-- -- Data da 
solicitação

6:30:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

32 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Arquivos -- Todas as áreas Todas as áreas --

33 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Hardware

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

34 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Atualização	  de	  
Software

-- -- Data da 
solicitação

5:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

35 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Geração	  de	  Relatórios	  e	  
Informações

-- -- Data da 
solicitação

12:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

36 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Configuração -- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

37 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Instalação	  de	  Servidor -- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

38 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Desinstalação	  de	  
Servidor

-- -- Data da 
solicitação

28:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

39 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  de	  
Desempenho

-- -- Data da 
solicitação

7:00:00 -- Servidor	  de	  Banco	  de	  Dados -- Todas as áreas Todas as áreas --

40 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Verificação	  do	  Espaço	  
em	  Disco	  em	  Servidor

-- -- Data da 
solicitação

4:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

41 Administração	  de	  
Recursos	  de	  Rede

Acompanhamento	  de	  
Acesso	  Remoto	  ao	  

Servidor
-- -- Data da 

solicitação
6:30:00 -- Servidor	  Web -- Todas as áreas Todas as áreas --

Acordo de Nível de Serviço - Catálogo de Produtos

Área Tecnologia da Informação David Castelo Branco Data de Atualização

•  Beneficio 
•  Controle 100% dos chamados encaminhados 

•  Automação da decisão através de regra de escala e negócio (RPA) 

•  Monitoramento online do status e andamento do chamado 

•  Pesquisa de satisfação 

•  Analise do resultado para proposição do melhoria pelo Centro de Excelência. 

Solução Exclusiva Xcellence & CO. 
Automação de SLA e Catálogo de produtos para Centro de Serviços Compartilhados 

CONTROLE SUA OPERAÇÃO 

GESTÃO E MONITORAMENTO ATIVO 

Monitore o Status de 
seus chamados 

Monitore a frequência 
de seus chamados 

Identifique seus demandantes e 
processos mais críticos 

Gestão a vista online 

Monitore e aprove seus workflows 
remotamente 

Agende uma demonstração 
contatos@xcellence.com.br 
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ENSAIO

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Carlos Magalhães é Sócio-Diretor da Xcel-
lence & CO. - Assessoria Empresarial e 
CAP Magalhães Serviços Empresariais e 
considerado notório especialista em Ser-
viços Compartilhados.

Vocês já devem ter ouvido a frase: “quem determina se a quali-
dade de um serviço é boa ou não é o cliente”. Ou seja, tratar os 
clientes com qualidade é a melhor forma que toda a orga-
nização pode utilizar para obter crescimento.

Atendimento
Saudade do bom
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ATENDIMENTO 
= 

(RESPEITO + HONESTIDADE)
ÉTICA



A gestão pode ser desafiadora em qualquer área. 
Isso porque muitos fatores estão envolvidos, como 
os recursos humanos, tecnologia e operações. Em 
uma Central de Atendimento, melhorar a gestão 
significa aumentar a capacidade da empresa de re-
solver problemas, ou seja, melhorar a eficiência e 
satisfação do atendimento ao cliente. Essa missão 
diária se torna mais clara quando pensamos com 
foco no cliente, mas a realidade ainda está muito 
distante disso, pensamos com foco na empresa e na 
tecnologia adquirida e cara, já o cliente é uma mera 
questão de ofertar um canal de atendimento e evitar 
da “melhor forma possível” não o perder ou ainda 
conquistá-lo, será?

Avaliar, melhorar e traçar metas para que o atendi-
mento consiga suprir ou até superar a expectativa 
do cliente fazem parte da missão diária da gestão 
de uma organização. Mas para que isso funcione, há 
alguns fatores que devem ser considerados.

Você que utiliza uma estratégia de:

Você que utiliza uma estratégia de:

1 - Atendentes ou Operadores

Pense em uma porta de entrada imaginária de sua 
empresa, aliás, melhor, lembre dos atendimentos 
que você faz ou recebe em diversas empresas. Por 
essa porta passam todos os clientes, e seus aten-
dentes estão ali, aguardando para recebê-los. Dá 
para compreender a relevância desses agentes para 
o sucesso das operações? Sabemos que aumentar 
a satisfação do cliente é meta de perenidade e cres-
cimento de qualquer empresa, já que além de im-
pactar a curto prazo, também tem relação direta com a 
rentabilidade a longo prazo.

Portanto, a qualificação dos atendentes e a forma 

XMagazine - 18

como conseguem compreender as expectativas dos 
clientes, entre outros fatores, é essencial para man-
ter a qualidade do atendimento ao cliente.

Por isso, o atendimento humanizado é cada vez mais 
valorizado, neste mundo de tecnologias “cognitivas” 
cria uma cultura de distanciamento entre atendente 
e cliente. As pessoas ainda prezam por um modelo 
de atendimento pelo contato direto, como uma con-
versa frente a frente – é a natureza humana. Isso 
não significa necessariamente ficar mais tempo com 
cada cliente para suprir a carência afetiva de alguns, 
mas fazer com que ele sinta que o seu problema é 
também da empresa. Por outro lado, a capacitação 
deste primeiro nível de atendimento pode ser limita-
da pela complexidade da demanda. Como sua em-
presa trata os demais níveis para atender o cliente 
após esgotados os esforços ou à limitação do nível 
1? Como você administra o tempo dispendido pelo 
cliente e consequentemente sua expectativa em rela-
ção a qualidade do atendimento? Quando  chamado 
escala de um profissional preparado para atender 
e cai num nível mais técnico, e não focado no cli-
ente, mas sim em solucionar problemas técnicos, 
que por perfil são mais diretos, objetivos e “secos” 
no atender? Estas são algumas das perguntas que 
o gestor de atendimento deve estar preparado para 
resolver.

2 - Atendimento eletrônico 
ou programação

A tecnologia tem um papel fundamental na quali-
dade do atendimento ao cliente. Se há demora em 
completar a chamada ou o sistema é lento e atrasa 
o acesso às informações para o atendimento, por 
exemplo, é impossível esperar que haja qualidade no 
atendimento. Outro exemplo são os sistemas desin-
tegrados que fazem o operador repetir as mesmas 
perguntas em mais de uma fase do atendimento. Há 
alguns anos surgiram as URAS (Unidades de Res-
postas Audíveis) e você era atendido por uma enu-
mera, e as vezes, intrincadas instruções de opções 
(disque 1 para falar com..., disque 9 para retornar ao 
menu principal), acredito que a expectativa do cliente 
deva ser - “acho que essa empresa não quer falar 
comigo, não me deu opção de atendimento que re-
solva meu problema”.

E agora mais recentemente, temos o atendimento 
cognitivo, o atendente que é um computador com 
voz segura e máscula (mas pode ser feminina tam-
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bém) pede para você falar o que você quer e muito 
raramente ele entende o que você falou, cessadas 
as alternativas e paciência o cliente deve pensar 
“nossa... preciso fazer um curso de dicção, estou 
falando muito mal, o gênio do computador super in-
teligente não me entende” – relaxa nobre cliente, a 
tecnologia ainda é nova e o computador não foi pro-
gramado corretamente na pressa de colocá-lo em 
operação, não crie frustações e traumas em você, só 
com o atendimento.

Não estou criticando a tecnologia, entendo que ela é 
o futuro, que trará grandes benefícios para a empre-
sa e para o cliente, mas hoje a usamos como moda 
ou redução de custos sem um correto planejamento 
e sem tangibilizar corretamente as consequências in-
tangíveis da simples automação de um sistema ainda 
em estado de desenvolvimento e transformamos 
nossos clientes em cobaias. Os benefícios foram 
mensurados?

3 - Estratégia de Mailing 
ou spam

Enviar um e-mail para um cliente ou ainda não cli-
ente, pode ser uma estratégia de vendas bastante 
efetiva, desde que o cliente esteja com expectativa 
de adquirir o produto. Agora, encher a caixa postal 
dele de e-mails ou persegui-lo durante a navegação 
da internet deveria ser considerado assédio, segun-
do muitas pessoas, ótima oportunidade para advo-
gados.

Uma relação que poderia ser de amor, pode rapida-
mente virar uma relação de ódio pela empresa, afinal 
quem aguenta um parceiro grudento e que te per-
segue, ou pior, te espia.

A visão do cliente

A qualidade no atendimento está cada vez mais 
sendo observada pelos clientes, pois eles estão mais 
exigentes, querem mais características positivas das 
pessoas que prestam serviços e dos produtos que 
são adquiridos, muitos querem ser reconhecidos, 
ou seja, desejam personalização no atendimento. 
Partindo desta preocupação vemos a qualidade no 
atendimento como fator de crescimento empresarial.
 
Compreendendo que a relevância desse tema está 
relacionada às empresas que não possuem uma 

preocupação com a qualidade do atendimento, já 
que essa qualidade no atendimento não é apenas 
uma estratégia diferencial, e sim uma ação isolada de 
marketing, uma moda tecnológica que todos estão 
passando a usar, uma necessidade para se firmar, 
ou aparecer no mercado e obter uma visibilidade or-
ganizacional. Com a alta concorrência do mercado, 
as empresas devem ter sempre como alvo os con-
sumidores, utilizando como fonte primordial a busca 
da eficiência e excelência no atendimento, pois é a 
maneira como se interage com o cliente e também a 
porta de entrada de qualquer empresa. Esse ensaio 
tem como abordagem a seguinte problematização: 
a qualidade no atendimento influencia ou não no 
crescimento organizacional das grandes empresas. 
Partindo desse princípio, o objetivo de compreender 
de que forma a qualidade no atendimento contribui 
para o crescimento das organizações. Já que este é 
um dos grandes fatores que provocam nas empresas 
a perda de seus clientes.



A qualidade no
atendimento ao cliente

Sabe-se que a qualidade é de suma importância 
para as pessoas, e é um fator fundamental para as 
organizações, pois através dela se obtém satisfação 
desejada e se pode levar ao êxito e a excelência. 
Qualidade é essencial para o desenvolvimento de 
um trabalho bem feito. Quando falamos da qualidade 
no atendimento aos clientes, podemos associar em 
ouvir atentamente, servir, receber com a atenção 
os clientes, como uma atividade de valor percebido 
à organização. Existem vários significados para a 
qualidade na literatura, entre elas podemos citar a 
qualidade como umas características de excelência, 
algo de melhor, de satisfação, onde todos almejam 
receber. Se a relação entre funcionários e clientes for 
satisfatória a empresa será bem-sucedida.

Devido a grande competitividade que é vista no mer-
cado, muitas organizações gastam seu tempo ape-
nas no foco dos produtos e esquecem que através 
deles estão os consumidores. Além de fazer o mar-
keting dos produtos, devem ter uma percepção de 
valor para o atendimento, para dessa forma obter 
benefícios excelentes, e com isso lucros. Pois além 
de trazer o crescimento para a organização, os cli-
entes satisfeitos contribuem nas propagandas das 
empresas. 

Vocês já devem ter ouvido a frase: “quem determina 
se a qualidade de um serviço é boa ou não é o cli-
ente”. Ou seja, tratar os clientes com qualidade é 
a melhor forma que toda a organização pode utili-
zar para obter crescimento. Hoje, com o mercado 
competitivo onde as pessoas procuram cada vez 
mais qualidade e diferenciação nas prestações de 
serviços e nos produtos, as empresas devem sem-
pre se aprimorar, ter capacitações, se doar, para se 
adequar cada vez mais nesse ambiente competitivo.
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As consequências 
do mal atendimento

Uma das grandes preocupações das organizações 
é ter no mercado êxito e excelência, por isso é ne-
cessário elencar características que agreguem na 
qualidade do atendimento que contribuem para uma 
melhor obtenção de seus resultados e sustentabi-
lidade de seus clientes. Afinal você empresário não 
acredita que quando o seu atendimento irrita o clien-
te seja com um robozinho mal programado, um mal 
atendimento humano cheio de desculpas e reativo, 
com destrato ou mentira, e este reativamente can-
cela um produto ou serviços e a resposta a esta ação 
é retornar o contato a seu cliente com uma enxur-
rada de chamados do seu call-center terceirizado ou 
uma onda de e-mails spam? - Acho que sairia mais 
barato, entender o problema, resolver a questão e 
tratar a credibilidade perdida.

Bom, quando você trata mal, ou engana seu cliente, 
você dispara o milenar e mal resolvido sentimento 
humano de quase ou total raiva, não somente pelo 
seu produto, mas pela sua empresa, e, ele não so-
mente deixa de consumi-lo, mas diz ao seu raio de 
influência que o seu produto não é bom e sua ética 
no mercado é questionável. Neste momento começa 
o seu braço de ferro com campanhas de marketing 
milionárias versus o sentimento e a comunicação 
gratuita sobre seu produto ou serviço representar um 
item de baixa qualidade ou simples mentira. Moral da 
história, muito custo, baixo retorno, muita dor de ca-
beça e as vezes uma falência por um problema muito 
simples de resolver:

ATENDIMENTO 
= 

(RESPEITO + HONESTIDADE)
ÉTICA
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Considerações Finais

Com um mercado cada vez mais competitivo, im-
pulsionando as empresas na busca de alternativas 
para a sua sobrevivência, uma das soluções encon-
trada é voltada para a qualidade no atendimento ofe-
recido aos clientes, pois são os clientes que fazem 
as organizações terem lucro e crescerem. Hoje no 
mundo de tecnologia barata e baixa capacitação de 
pessoal é latente o mal atendimento ao cliente, algu-
mas empresas tratam, inclusive, cliente como uma 
commoditie, ou seja, um item de consumo, mas mui-
tos se esquecem que esse item pode definir sua 
sustentabilidade no mercado e esta empresa nem 
perceberá o motivo de seu fracasso, afinal como já 
descreve o famoso e referência de muitos gestores 
de empresa, no Balanced Scorecard de Norton e Ka-
plan, o CLIENTE, é a perspectiva mais importante.

“...no Balanced 
Scorecard de 

Norton e Kaplan, 
o CLIENTE, é a 

perspectiva mais 
importante.” 



O lançamento 
da 2ª. Edição  
do livro 
Centro de 
Serviços 
Compartilhados, 
por Carlos 
Magalhães.
O desafio de revisar e reeditar este livro está no amplo 
e irrestrito compartilhamento de informações, apren-
dizados e experiências reais com a vivência de deze-
nas de projetos, gestão e assessorias em empresas, 
no Brasil e no exterior somados desde a 1ª Edição 
que simplesmente não poderia ser reimpresso para 
atender a demanda por seu esgotamento de tiragem. 

Como na primeira edição, o livro não só provoca uma 
reflexão sobre as potencialidades, os desafios e os 
efeitos do uso da gestão em ambientes de Serviços 
Compartilhados como também apresenta o impacto 
da inserção de tecnologias emergentes em nossa 
constante busca por eficiência, com o objetivo de 
gerar conceitos revolucionários e criar valor susten-
tável para as empresas, para que, quando correta-
mente integrado e balanceado seja instrumento para 
promover conhecimento, produzir inovação e van-
tagem competitiva, revelando a verdadeira base da 
inovação bem-sucedida para perenizar no mercado 
global do século XXI. 

Novamente busquei detalhar como desenvolver um 
processo de gestão em ambientes de Serviços Com-

partilhados que garantam a geração de resultados 
sustentáveis a curto, médio e longo prazos, além de 
oferecer, nesta edição, um autodiagnostico para que 
o leitor avalie o estágio de evolução de sua organiza-
ção.  

A proposta desta edição do livro é oferecer ao leitor 
um manual prático e inspirador com dicas e métodos 
que podem ser aplicados a qualquer negócio e pode 
ser utilizado por qualquer pessoa, seja para melho-
rar um modelo de negócio ou desenvolver um novo 
modelo sob os conceitos de Serviços Compartilha-
dos. 

Espero que sua leitura seja essencial para gestores, 
suas respectivas equipes e estudantes de gestão 
que desejam conhecer e estar habilitados aos de-
safios propostos pelo dia-a-dia deste ambiente tão 
dinâmico. 

Espero que apreciem e divirtam-se. 

Carlos Magalhaes 






