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RESUMO 

 

O presente estudo de caso apresenta sugestões de boas práticas da metodologia ITIL nas ope-

rações de serviços da empresa Machado Automação Comercial. O objetivo foi indicar padro-

nização na documentação de atendimento e ferramentas de apoio para o aprendizado coletivo, 

a fim de melhorar o atendimento ao cliente mediante os técnicos de informática da empresa. 

Foi avaliado como os técnicos estavam entregando o serviço de TI para seus clientes, com 

isso observou que alguns problemas ficavam sem solução por falta de conhecimento do técni-

co e que os clientes ligavam diretamente para os técnicos individualmente. Depois dessa ana-

lise se sugeriu a utilização de documentos padrões de atendimento, a criação de uma central 

única de atendimento e a utilização de um software para registrar os eventos dos atendimen-

tos. Com essas modificações na cultura da empresa os resultados esperados são na diminuição 

de despesas como gasolina dos carros e aumento de produtividade no dia a dia, assim aumen-

tando as possibilidades de atendimento e clientes novos sem aumento de funcionários. Conta-

tou-se que fazendo as modificações necessárias a empresa conseguira se manter no mercado 

competitivo, mesmo em tempos de crise a empresa se manterá a frente de seus concorrentes.  

 

Palavras-chave: ITIL; Serviços; Metodologia; Padronização de documentos; Ferramentas 

tecnológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de Automação Comercial está ligado diretamente com as tecnologias 

computacionais empregadas em nosso cenário atual, sofrendo constantes modificações ano 

após ano com novas tendências de mercado e com novas ferramentas de controle de gestão. A 

competitividade vem aumentando entre as empresas que oferecem serviços tecnológicos para 

esse setor. 

Nesse contexto as empresas que oferecem serviços de TI, também têm que se or-

ganizar com metodologias que ajudem na melhoria continua dos seus serviços. A metodologia 

ITIL fornece uma ampla visão de boas práticas para serviços de TI, pois foi criada depois de 

uma enorme coleção de estudos pelo mundo todo para ajudar nas estratégias das empresas e 

para fornecer serviços de qualidade aos clientes internos e externos.  

Desse modo, este trabalho está fundamentado nos processos de entrega de servi-

ços de TI ao cliente através dos técnicos de informática da empresa Machado Automação 

Comercial localizada na cidade de São Leopoldo região do Vale dos Sinos que compõem a 

região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Tendo como objetivo alcançar o que sugere este estudo de caso, o projeto está 

constituído em etapas. A primeira é a introdução do trabalho e a segunda, o seu tema. A ter-

ceira etapa é o objetivo geral e objetivos específicos. A quarta etapa são os procedimentos 

metodológicos. A quinta etapa está incluso a apresentação e analise da realidade observada. A 

sexta etapa apresenta a proposta de solução da situação-problema. A sétima etapa estão as 

considerações finais. Por fim, apresentam-se as referências utilizadas no trabalho. 
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2 TEMA 

 

A Automação Comercial está presente no dia a dia de praticamente de todas as 

pessoas em geral, pois como, supermercados, farmácias, lojas de material de construção, lojas 

de vestuário, bazares e demais comércios utilizam computadores e softwares de gestão para 

suas operações diárias que são vitais para a manutenção empresarial. Conforme a Associação 

Brasileira de Automação Comercial “Aliar tecnologia, boa gestão e ficar de olho nas tendên-

cias podem revolucionar o seu negócio em um mercado que está aquecido e vem 

crescendo a cada ano”. Assim a tecnologia assume um papel de extrema importância na Au-

tomação Comercial indo dos pequenos comércios até os gigantes.  

A metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library) criada em 

1980 pelo governo do Reino Unido teve como objetivo principal reunir e armazenar as melho-

res práticas no setor de Tecnologia da Informação no mundo todo, assim servindo de base 

para empresas de grande e pequeno porte melhorarem seus processos de TI.  

As empresas têm utilizado a Governança de TI como uma maneira de organizar as 

atividades setoriais dentro dos objetivos da organização, executar estratégias e avali-

ar os resultados obtidos. Dentro desse contexto, existe a possibilidade da utilização 

de modelos (frameworks) de boas práticas realizadas pelo mundo corporativo. Uma 

delas, em especial, é a ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 

modelo de referência para gerenciamento de serviços de TI mais aceito mundialmen-

te. A ITIL é um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de serviços e infra-

estrutura de TI. (SOMBRIO, 2015, p. 7). 

 

Para manter essas operações sempre ativas, é fundamental que a Operação do 

Serviço que compõe a ITIL esteja em pleno funcionamento e alinhada a estratégia do negócio. 

Essa fase compreende o gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenci-

amento de eventos, cumprimento de requisição e gerenciamento de acesso, conforme Chiari 

(2016, p 25) “O papel da Operação de Serviço é manter e suportar o serviço em operação, 

garantir que ele permaneça estável e oferecer um nível consistente de serviço”. Nessa fase do 

processo é onde o serviço é entregue ao cliente, sendo um momento critico na prestação do 

serviço, pois todo o planejamento pode ser desperdiçado caso acontece alguns erros por falta 

de documentação ou conhecimento. Com isso segundo Fernandes (2012, p 276) “Um dos 

maiores desafios deste estágio de Operação do Serviço é seguir processos, funções e ativida-

des que visam a regularidade da entrega dos serviços nos níveis preestabelecidos, dentro de 

um ambiente sujeito a mudanças frequentes e, muitas vezes, imprevisíveis”. 

De acordo com OGC (2011, p.35 apud SOMBRIO, 2015, p.43) “Se os serviços 

ou processos não são projetados, eles vão evoluir organicamente. Se eles evoluem sem contro-

les adequados, a tendência é simplesmente reagir às condições ambientais”. 
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A empresa Machado Automação Comercial atua nesse universo, com a instalação 

de computadores e instalação de software de Gestão Comercial, fornecido por outra empresa 

de tecnologia, assim fornecendo suporte de TI para as empresas. Atualmente não existe uma 

metodologia de operação de serviço documentado, sendo que cada problema ou chamado é 

julgado pelo técnico, da forma que achar melhor naquele momento, com isso gerando às ve-

zes incertezas por parte do cliente, que quando chega outro técnico resolve de outro modo 

melhor ou pior do que o anterior, por isso a documentação da operação serviços de TI é im-

portante para o bom atendimento dos clientes, com isso os impactos positivos são satisfação 

dos clientes e melhor imagem da TI. Outro ponto é que processos de operação de serviço im-

plantados com eficiência se reduz significamente recursos financeiros da empresa. 

 Nesse contexto, o presente trabalho terá como tema a implantação de boas práti-

cas da metodologia ITIL na Machado Automação. 

Este presente trabalho pretende responder à pergunta “Como implantar as boas 

práticas da ITIL na empresa Machado Automação de forma eficiente e melhorar sua 

operação do serviço nos processos de atendimento ao cliente com a finalidade de agregar 

valor à empresa?”.  

Acreditasse que a implantação de boas práticas da metodologia ITIL nos proces-

sos da empresa Machado Automação ajudara no desenvolvimento de novos conceitos internos 

e externos com isso criando outra visão perante seus clientes e consequentemente os seus cli-

entes terão outra visão da empresa que demonstrará mais envolvimento e profissionalismo nos 

serviços prestados. Com a adoção das boas práticas da metodologia ITIL dentro da Machado 

Automação Comercial, a empresa conseguirá melhorias significativos nos seus processos in-

ternos e externos, assim aumentando seus resultados do negócio e seu valor. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo de indicar boas práticas da metodologia ITIL 

com a finalidade de padronizar documentação e serviços de TI mediante ferramentas tecnoló-

gicas, a fim de melhorar as atividades dos técnicos aos clientes externos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar e identificar os processos de trabalho realizados pelos técnicos quando 

fizerem a implantação de serviços nos clientes.  

• Esclarecer os procedimentos de resoluções dos problemas dos clientes.  

• Acompanhar a trajetória dos chamados abertos pelos clientes até a sua efetiva 

solução. 

• Apresentar os resultados que visem melhores as relações entre técnicos e clien-

tes mediante de ferramentas tecnológicas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo será uma pesquisa exploratória que consiste no estudo da reali-

dade da organização de forma ampla. Onde vão ser explorados os procedimentos já exis-

tentes na organização e fora da organização e também verificar qual a documentação exis-

tente. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009) 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

O campo de estudo desta pesquisa será realizado na empresa Machado Automação 

Comercial.   

A amostra nesta pesquisa será não probabilística e escolheu um dos técnicos que 

trabalha a mais de oito anos na empresa para fazer os levantamentos das informações, por que 

ele está diretamente ligado aos processos de implantação de serviços desde seu início e até sua 

conclusão, com isso possuindo conhecimentos de todo o processo e mais o proprietário da 

empresa para obter informações referentes aos serviços prestados. O presente estudo levou em 

consideração essas escolhas, pois com isso aumenta as chances de captar mais informações da 

realidade da empresa no dia a dia juntamente com os clientes. O acompanhamento do técnico 

durante o dia, vai ajudar no levantamento de informações importantes e úteis. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados adotados neste trabalho são descritos no qua-

dro a seguir. 

 

  Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 
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Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Entrevista 

 

A entrevista será realizada com 

um dos técnicos da empresa e 

mais o proprietário. 

Observar, analisar e compreen-

der a atividade do atendimento 

do técnico durante seu dia de 

trabalho. O proprietário da em-

presa fornecera informações 

como serviços existentes e servi-

ços em processo de implementa-

ção. 

 

Observação dire-

ta ou dos partici-

pantes 

Acompanhar o técnico durante seu 

dia de serviço diretamente nos 

clientes que compreende das 

08h00min as 18h00min.  

Fazer uma observação direta e 

real é importante para conseguir 

compreender as dificuldades do 

serviço.  

 

Documentos 

 

Documentos referente a entrega 

de serviços de TI aos clientes. 

Definir melhorias na entrega de 

serviço, mediante analises dos 

documentos encontrados.  

Dados arquivados Dados disponíveis no servidor da 

empresa. 

Fazer uma analise dos dados 

para obter uma visão mais ampla 

da empresa.  

    Fonte: do autor. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO 

A empresa onde se desenvolve o estudo foi fundada em 2004, contando com ape-

nas com o proprietário e um funcionário que futuramente se tornaria seu gerente de TI. No 

mesmo ano a empresa se tornou uma revendedora autorização do software Oryon, podendo 

assim revender e prestar manutenção exclusiva na região metropolitana de Porto Alegre e no 

Vale dos Sinos. Em 2007 fecha contrato com uma rede familiar de Supermercado na cidade 

de São Leopoldo e de Novo Hamburgo. Em 2016 a empresa começou a revender outro sof-

tware para Supermercados de modo não exclusivo. Com esse novo contrato a empresa conse-

guira agora alcançar clientes de maior porte na região.  

A empresa Machado Automação Comercial tem como missão: 

Atender os clientes com ética e responsabilidade na prestação de serviço. Sempre 

respeitar as necessidades dos clientes conforme seu alinhamento do negócio. Manter 

preços competitivos e justos com os clientes. Fazer atendimentos de forma rápida e 

com as melhoras ferramentas de TI disponíveis no mercado. (MACHADO. 2019) 

 

 

A Machado Automação Comercial atua como prestadora de serviço de TI, na ins-

talação de software de gestão comercial e realiza manutenção de computadores, presta assis-

tência técnica com o auxílio de terceiros para solucionar problemas referente aos equipamen-

tos de TI como, impressoras, teclados programáveis, leitores ópticos, gavetas, monitores e 

nobreak. A empresa tem como principais clientes, supermercado de pequeno, médio e grande 

porto, madeireiras, lojas de roupa e bazares. A empresa está situada na Rua Eric Schuler 121, 

bairro Panorama na cidade de São Leopoldo no Rio Grande do Sul, contando com 7 funcioná-

rios um gerente e o proprietário, todos possuem carros fornecidos pela própria empresa.  

A organização possui uma estrutura organizacional bem definida. Com isso os 7 

funcionários têm estão dispostos em setores diferentes, assim garantindo que a empresa con-
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siga atender os diversos problemas encontrados no dia a dia e que cada entregue seu serviço. 

 

Figura 1 – Organograma da empresa Machado Automação Comercial 

Fonte: Do autor: 

 A empresa possui um centro de operações na cidade de São Leopoldo, onde são 

realizadas as reuniões todos dias pela manhã, para definir as implantações que ocorrerão no 

dia e quem irá realizar as tarefas, contando com a habilidade de cada um. No escritório existe 

2 computadores, com a seguintes configurações, processador I5, memória RAM 4 Giga, HD 

de 500Gb, sistema operacional Windows 10 e com acesso à internet, possui também 1 im-

pressora HP Laser e 1 impressora HP multifuncional. Os equipamentos são utilizados pelos 

técnicos quando há a necessidade de fazer acessos remotos nos clientes, utilizando o progra-

ma Teamviewer e fazendo impressões de documentos para levarem aos clientes.  

 A empresa possui uma frota de veículos contando com quatro UNO, um Mobi, 

um Ford Fiesta e uma Hilux. O abastecimento é realizado em posto conveniado por ordem de 

abastecimento. 

 Hoje a empresa não possui um software que gerencia seus clientes e nem ferra-

mentas que documentem seus processos nos clientes, com isso ficando anotado no quadro que 

tem na sala ou anotado em planilhas de Excel. 
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5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

A empresa de estudo é uma prestadora de serviços de TI para comércios na região 

metropolitana de Porto Alegre e Vale dos sinos. A implantação dos serviços é realizada pelos 

técnicos que possuem veículos da própria empresa. As atividades se iniciam as 8:00 até as 

18:00 de segunda a sexta, e nos finais existe um técnico que fica de plantão nos Sábados, 

Domingos e Feriados das 8:00 as 18:00 para eventuais incidentes nos clientes. 

Nas visitas a empresa não consegui constatar nenhum tipo de documento chec-

klist, onde o técnico consiga acompanhar a sequência das tarefas para fazer a implantação do 

serviço no cliente, somente planilhas de anotações. Também não conseguir observar se existe 

algum tipo de controle quando o técnico vai ao cliente, com isso não fazendo anotações dos 

incidentes ocorridos. Consegui observar que os procedimentos são passados somente na reu-

nião que ocorre pela manhã, assim cada técnico anota em seus blocos de papel os procedi-

mentos a serem realizados no cliente. Com isso o conhecimento é mais empírico, sendo pas-

sado para aos novos colaboradores no dia a dia, assim não existindo um manual formalizado 

com as condutas de processos, atividades e funções. 

O proprietário da empresa  diz que “ Existe uma certa dificuldade em colocar 

procedimentos de gestão, pois os técnicos se concentram muita na parte técnica do problema 

e na implantação do serviço, assim ignorando nesses tipo de procedimento, pois já foi ten-

tando colocar algum tipo de controle e procedimento de apoio bem rudimentar, mas não du-

rou muito tempo, por causa dessas coisa me mencionei”. 

O técnico comenta em relação ao procedimento de gestão que “Existe uma certa 

resistência para nós, pois somos técnicos e não administrativos, essas coisas de ficar anotan-

do em papel tudo é cansativo, pois gostamos de tecnologia. Mas talvez se fosse realizado 

mais cursos na área de gestão, conseguiremos passar por esse tipo de dificuldade que encon-

tramos”. 

Acompanhando o técnico durante um dia normal de serviço, observe-se que a 

quantidade de clientes que vai ser visitado é um pouco alto para o dia totalizando 5 clientes. O 

técnico faz as observações em seu bloco de notas que é fornecido de brinde por uma empresa 

parceira. Quando o técnico chega no primeiro cliente, tem a dificuldade de achar o responsá-

vel do estabelecimento, assim esperando ele chegar, pois a sala que ele tem de ir é a sala do 

servidor que fica na própria sala do dono. Assim se perdendo um tempo considerável no dia. 

Quando se consegue acesso na sala no servidor a resolução do incidente é realizado o mais 

rápido possível, pois tem mais clientes a serem visitados. Já no segundo cliente o técnico en-

contra dificuldade em realizar o serviço, pois desconhece o problema com isso ele liga para 

outro técnico, para ver se ele sabe como resolver aquele problema, felizmente o outro técnico 
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sabe e passa a solução por telefone. Chegando perto das 11:30 o técnico encerra suas ativida-

des e começa o retorno a empresa, pois o almoço é servido após as 12:00 e as atividades co-

meçam novamente as 13:30. O atendimento do terceiro cliente se inicia logo as 14:00 pois 

esse cliente é em outra cidade da região, logo quando chega o cliente está na porta do estabe-

lecimento esperando e logo questiona por que o técnico não veio pela manhã, com isso o téc-

nico explica a situação do dia. Nesse caso o técnico fica em duvida de uma regra no sistema 

que ainda não tinha visto, pois a própria desenvolvedora do software revendido pela Machado 

não possui um manual técnico do sistema, assim o técnico liga para o suporte da desenvolve-

dora para ver como se soluciona o problema. O tempo gasto nesse cliente é alto, assim só vai 

ser possível atender mais um cliente no dia, ficando o quinto cliente para o próximo dia pela 

manhã.  

O quadro 1 apresenta uma planilha com a relação dos clientes que tem instalados 

antivírus em seu comercio. Conforme as datas de expiração vão passando os clientes são re-

movidos e colocar na parte inferior da planilha para manter as datas de vencimento próximo 

no topo da tabela. As informações foram coletadas do quadro que existe na empresa. 

 

INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS  

Cliente Data Instalação Data Expiração Descrição do Antivírus Qte. de Licença 

Supermercado Menger 19/04/2018 19/04/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 19 

Supermercado Borges 24/04/2018 24/04/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 10 

Bazar Show 30/04/2018 30/04/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 

Supermercado Trentin 02/05/2018 02/05/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 8 

Mercado Vandeco 15/05/2018 15/05/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 5 

Madeireira Bresolin 17/05/2018 17/05/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 7 

Casa de Carne Ricci 21/05/2018 21/05/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 3 

Supermercados Rede Ávila 25/05/2018 25/05/2019 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 40 

Dist. de Bebidas Regner  28/05/2018 28/05/2019 ESET HOME ANTIVIRUS 1 

Quadro 1 – Relação das Licenças de Antivírus por data de expiração.  

Fonte: Autor 
 

No quadro 2 é apresentado as instalações de futuros clientes que irão entrar na 

carteira de cliente. As informações foram retiradas do quadro existente na sala de reunião. 

 

 

 

 

 

 

O quadro 3 apresenta os equipamentos retirados dos clientes e levados a empresas 

parceiras que realizam manutenções mais especificas. Essas empresas também são autorizadas 

Clientes Novos 

Cliente Data Instalação Cidade 

Bazar Esteio 24/04/2019 Esteio 

Mini Mercado Dudu 30/04/2019 São Leopolodo 

Mercado Silva  05/05/2018 Novo Hamburgo 

Quadro 2 - Relação de Clientes Novos. 

Fonte: Autor 
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de certas marcas como, Epson, Honeywell e Bematech. Essas informações também foram 

retiradas do quadro.  

Relação de Equipamentos Para Manutenção 

Cliente Retirado do Cliente Descrição do Equipamento Empresa 

Supermercado São Jorge 25/03/2019 Computador Positivo NIT 10 

Supermercado Valver 27/03/2019 Nobreak 600 VA NIT 10 

Supermercado Menger 28/03/2019 Teclado Reduzido 44 Gertec Autronic 

Supermercado Rede Ávila  31/03/2019 

Computador Dell / Compu-
tador Compusonic / Moni-

tor 15,5 Polegada NIT 10 

Bazar Mania 02/04/2019 Gaveta de Dinheiro NIT 10 

Madeireira São Jorge 05/04/2019 Leitor Optico Bematech  Tecnoware 

Padaria Trentin 10/04/2019 Computador HP NIT 10 

Quadro 3 – Relação dos Equipamento dos Clientes 

Fonte: Autor 

 

Como pode-se notar as informações contidas na empresa na sua maioria estão 

anotadas em um quadro, que é diariamente apagado as informações e inserida novas, assim 

não se mantendo um histórico das informações dos clientes, nessa circunstância pode haver 

confusões na hora de relembrar alguns equipamentos que foram para manutenção ou não, com 

isso ficando a cargo da empresa terceira dar a informação sobre o terminado equipamento. 

Quando acontece esse tipo de situação o cliente pode ficar em duvida da real organização da 

empresa prestadora de serviço, já que ela esta ali para ajudar na organização e na otimização 

dos processos.  

Todas essas anotações podem ser transferidas para um meio eletrônico, assim a 

consulta e o histórico ficam preservados. Para Marques e Carvalho (2007, p 104): 

 Gerenciamento Eletrônico de documentos, Document Imaging ou Gerenciamento de  

Imagens de Documentos são tecnologias que permitem gerenciar imagens converti-

das de documentos em papel ou geradas na forma digital. São bem empregadas em 

locais onde há grande produção de documentos e, consequentemente, a necessidade 

de recuperação. A grande vantagem está no aproveitamento do espaço físico, na 

forma mais ágil de recuperação, na possibilidade de consultas simultâneas e na pre-

servação da informação. 

  

A organização te uma empresa que presta serviços de TI a outras empresas, deve 

ser impecável já que a mesma deve ajudar nas estratégias de negócios de seus clientes, usando 

tecnologias inovadores. Para isso a resenho dos processos é vital para alinhar essas estraté-

gias. 

Essa parte de resenho é uma atividade de extrema importância para as empresas, 

como mostra Joia et al. (2012): 

                   Um dos maiores desafios do redesenho de processos via TI é se alinhar à estratégia 

da empresa. De nada adiantam esforços no sentido de inovar processos que nada po-

dem acrescentar à competividade da empresa, à melhoria no relacionamento com os 

clientes, à entrada em novos nichos promissores de mercado etc. A competividade 
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só pode ser alcançada por meio de produtos e serviços diferenciados ou do menor 

preço, tanto em nível global quanto em nichos de mercado.[...] Muitos projetos de 

redesenho de processos fracassam devidos à escolhas de processos que nada acres-

centam à performance final da empresa. 

 

Considerando isso, todo processo novo deve estar alinhado a organização da me-

lhor forma possível e com harmonia dos processos já existentes, assim trazendo melhores 

resultados para a empresa.  

Um atendimento ao cliente de qualidade é de extrema importância para qualquer 

empresa, pois mantem aqueles que já existem e ajuda a promover mais clientes novos. Todo 

cliente gosta de receber um atendimento de qualidade e gosta de ter prioridade nos seus pro-

blemas.  

Os clientes estão cada vez mais exigentes, informados e informatizados. Ao busca-

rem um fornecedor, esperam ter feito uma escolha feliz. No entanto, muitas vezes se 

deparam com funcionários que não demonstram competência no atendimento. En-

tende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes ne-

cessárias para que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades. A com-

petência técnica pode ser adquirida por meio de cursos, leituras ou práticas, porém a 

competência interpessoal, que é a capacidade de lidar com as outras pessoas[...] re-

quer um conhecimento dos processos mentais do indivíduo. (VERGARA, RODRI-

GUES e TONET, 2014). 

 

Na sequência, apresenta-se uma tabela com os pontos fortes e pontos fracos levan-

tados na observação realizada na empresa em estudo.  

Problema  Pontos Fortes Pontos Fracos  Justificativa  

Como implantar as 
boas práticas da ITIL 
na empresa Machado 
Automação de forma 
eficiente e melhorar 
sua operação do ser-
viço nos processos de 
atendimento ao clien-
te com a finalidade 
de agregar valor à 
empresa 

A empresa possui 
potencial para fazer 
mudanças, pois 
disponibiliza de 
clientes bons.  

A falta de tempo do 
proprietário em 
acompanhar as futu-
ras mudanças. 

Muitas atividades 
são realizadas pelo 
proprietário em seus 
clientes antigos, que 
ainda o solicitam 
bastante. 

Hoje a empresa 
procura dentro do 
possível, fazer mu-
danças em seus 
processos para ficar 
competitiva no 
mercado. 

Falta vontade dos 
técnicos em realizar 
atividades novas, 
compromete essas 
mudanças. 

O medo a mudanças 
e agregação de mais 
serviço, resulta nes-
sa resistência ao 
novo. 

A empresa tem 
vontade de realizar 
novos métodos de 
trabalho, que resul-
tem em maior ren-
tabilidade de servi-
ços. 

A falta de um profis-
sional para realizar 
métodos novos, 
compromete a ren-
tabilidade dos servi-
ços 

Hoje um profissional 
de alto performance 
custaria bastante a 
organização. 

Quadro 4 – Pontos Fortes e Fracos dos Processos na empresa Machado Automação Comercial 

Fonte: Do Autor 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

A partir da situação observada sugere-se que a empresa Machado Automação 

Comercial, comece com a elaboração da documentação de atendimento padrão, física e digi-

tal, e também se sugere que a empresa monte uma central de atendimento centralizada para 

receber as ligações de seus clientes, assim registrando todos os atendimentos em software 

especializado para tal função. 

As mudanças são necessárias para que a empresa se mantenha competitiva no 

mercado de TI, pois com a otimização dos recursos de trabalho e diminuição de idas aos cli-

entes para resolver o mesmo problema duas ou três vezes isso irá ajudar na redução de com-

bustíveis e tempo dos técnicos.   

A equipe técnica deve compreender e entender os processos novos, pois a aceita-

ção desses processos levará ao ciclo de mudanças necessárias. As mudanças devem ser gradu-

ais, pois modificar tudo ao mesmo tempo pode assustar a equipe técnica, que resultará em 

resistências. 

Visando melhorar os processos da empresa, conforme os problemas relatados e 

observados, segue a elaboração de um guia de melhorias para serem implementadas.  

 

a) Elaboração da Documentação de atendimento padrão 

Essa melhora consiste em obter uma equalização do conhecimento entre os técnicos, onde a 

divulgação do conhecimento se torna necessário. A documentação para o registro das ativida-

des deve observar os seguintes itens, o problema, fluxograma das atividades em seqüência 

com o uso de imagens, nome do autor, versão e data de elaboração. Sendo que deverá conter 

uma cópia em meio físico em folha A4 e outra em meio digital para ser acessada de qualquer 

lugar.   

 

b) Central de atendimento  

A criação de uma central de atendimento é fundamental para que, os clientes, poderem regis-

trar suas ligações. A central deverá fazer a abertura, acompanhamento e fechamento dos cha-

mados solicitados pelos clientes e informar qual o status do seu chamado quando pedido pelo 

cliente. A central também poderá, dependendo do problema, realizar acesso remoto por meio 

do técnico de nível 1º que estiver disponível naquele momento. Assim a central de atendimen-

to deve ser a único ponto de contato entre o cliente e a equipe técnica de nível 1º, 2º e 3º. 
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c) Utilização de Software de Atendimento ao cliente 

A implementação de um software para manter os registros dos clientes é fundamental, não 

somente para o controle dos problemas, eventos e incidentes, mas também para manter o ca-

dastro do cliente com todos os dados como CNPJ, endereço, cidade, estado e qual atividade 

que exerce. Com isso se mantém os registros de senhas de servidores, modens, roteadores e 

computadores de usuários. Dependo das condições financeiras da empresa pode ser adquirido 

um software pago ou um software gratuito. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com as propostas apresentadas no caso, espera-se que os processos melhorem de 

forma substancial e efetiva os processos da empresa. Pois com novos processos e com novas 

atividades a empresa se torna mais competitiva, em um mercado cada vez mais agressivo on-

de não adianta somente fazer o chamado “feijão com arroz” e pensar que está com a fatia do 

mercado garantida. Assim as melhorias são continuas e mutáveis ao longo do tempo. 

 

a) Elaboração da Documentação de atendimento padrão 

Com a elaboração da documentação de atendimento, espere-se que o técnico 

quando encontrar uma situação que não esteja acostumado tenha disponível um meio de con-

sulta para conseguir solucionar o problema sem precisa, interromper outro técnico que possi-

velmente estará ocupado com outros atendimentos. Com isso a produtividade aumenta e o 

cliente ficara mais satisfeito com atendimento, pois dessa forma o chamado rápido, assertivo e 

igual a todos.   

 

b) Central de atendimento  

A criação de uma central única de atendimento traz diversos benefícios aos clien-

tes como, rapidez, confiança no atendimento, registro de ligações, aumento da satisfação do 

cliente. Com isso se extingue a necessidade de o cliente ficar ligando somente para um técni-

co, que por razões de afinidade é o melhor que atende ou é o mais simpático, por que o outro 

técnico não atende tão bem. A central traz uma uniformização no atendimento e mantém todas 

as ligações registradas em um banco de dados para eventuais conferência ou dúvidas.   

   

c) Utilização de Software de Atendimento ao cliente 

Espere-se que com a utilização do software de atendimento contribua para realiza-

ção reajustes de valores nos contratos, gerar gráficos de atendimento, investigar problemas 

repetitivo, manter os eventos registrados, controle de quanto tempo um chamado leva para ser 
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fechado, fazer análises da utilização de hora técnica. Com a utilização do software se conhece 

melhor as atividades que estão sendo executadas durante o dia, semana, mês e ano, assim po-

de melhorar as estratégias do negócio de forma mais profissional. O cliente também poderá 

abrir chamados pela ferramenta via web e se preferir conversar via chat com o atendimento.  

  

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Observou-se que a empresa Machado Automação Comercial está em um momen-

to de crescimento na região e que estão ansiosos para fazer mudanças que melhorem os resul-

tados da empresa de forma segura e não muito demorada.  

Considerando as melhorias propostas segue a relação dos investimentos necessá-

rios, para que a empresa consiga realizar as mudanças em sua estrutura.  

1°) A aquisição de uma central telefônica Central PABX Conecta Mais 2 Linhas + 

4 Ramais – Intelbras R$ 509,00 (Quinhentos e nove reais) mais a aquisição do NEXTCALL 

R$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais) para realizar as gravações em um HD no servi-

dor. Conforme Lei do SAC - Decreto 6.523-08, Capítulo IV, art 15 é permitida a gravação das 

ligações de forma legal, mantendo disponível ao usuário e das autoridades caso queiram por 

um prazo mínimo de 90 dias.  

2°) A Aquisição de uma ferramenta de acesso remoto como o Teamviewer custa 

279,90 por ano. Onde diversos usuários licenciados podem iniciar conexões ao dispositivo, 

com até 3 sessões abertas ao mesmo tempo. 

3°) A Aquisição de um software de atendimento como o Zendesk Support custa 

em torno de R$ 396,00 por mês. O Zendesk Support é um sistema simples para monitorar, 

priorizar e resolver tickets de suporte ao cliente. 

Considerando que o investimento ficará em torno de R$ 1.442,90 no primeiro mês 

e nos seguintes um custo de R$ 419,92 mensal, com isso totalizando um custo anual com fer-

ramentas de suporte no valor de R$ 5.039,92. O investimento é aceitável e baixo por que com 

a diminuição de chamados repetidos irá se economizar com combustível dos carros e o au-

mento de produtividade abrirá oportunidades de realizar trabalhos novos assim trazendo mais 

receitas para a empresas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na realização deste trabalho, procurou-se trazer mais agilidade no processo de 

operação dos técnicos nos chamados dos clientes, com a abrangência dos atores nesse proces-

so a empresa, técnicos e clientes. Com maior agilidade e a utilização dos recursos disponíveis 

bem empregados a empresa conseguirá ter um crescimento no mercado atual onde está inseri-

da. 

Acredita-se que se a empresa fizer usos das propostas sugeridas neste estudo, a 

cultura organizacional vai mudar para melhor, mantendo um aprendizado continuo e vital para 

seus integrantes com utilização da documentação padrão. Com a equipe bem desenvolvida os 

clientes terão um melhor serviço para apresentar aos seus clientes. Contudo a empresa apro-

veitara mais seus recursos financeiros, tecnológicos e intelectual, assim estando um passo a 

frente de seus concorrentes diretos.  

O grande desafio do projeto é propor soluções que se adequam ao estilo da empre-

sa, assim escolhendo dentre tantos caminhos disponíveis o que mais de encaixa na cultura 

organizacional, que a empresa se encontra naquele momento. 

Os obstáculos encontrados no desenvolvimento do projeto, estão mais relaciona-

dos ao fator humano do que fatores tecnológicos. Os técnicos quando entrevistados não forne-

cem todas as informações necessárias, por receio ou medo que o acadêmico entregue ao dono 

da empresa algum assunto que o desagrade. 

 Quando realizados trabalhos nesse campo é fundamental traçar objetivos claros e 

reais, fazendo que a empresa consiga aproveitar e realizar sua implementação de verdade, 

assim não ficando somente no campo do estudo, com as informações coletadas e com as pro-

postas sugeridas. Não são necessárias as vezes, fazer grandes investimentos para solucionar 

alguns problemas, mas ter boas ideias de solução é fundamental e ainda mais quando se asso-

cia a colaboração dos funcionários e proprietários.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Proprietário 

1) Quantos Funcionários a empresa possui? _____________________________________ 

 

2) Como está distribuído as funções dos funcionários dentro da empresa?  

___________________________________________________________________ 

 

3) Existe um organograma na empresa?  (    )  Sim     (      ) Não 

4) Os veículos são próprios da empresa ou são alugados? _________________________ 

5) Existe a vontade de fazer mudanças na cultura da empresa? (      )  Sim      (      ) Não 

6) Se a empresa conseguir aumentar seus lucros, uma parte desses lucros podem ser revertidos para 

os funcionários?   (      )  Sim     (       )  Não 

 

7) Hoje existe algum recurso financeiro de reserva para fazer investimento em novas tecnologias?        

(     ) Sim (   ) Não 

 

8) Você considera que a empresa tem uma equipe técnica essencial para realizar mudanças?                  

(     ) Sim  (       ) Não 

 

9) A empresa investe em cursos e treinamentos para os funcionários? (     )  Sim   (      )  Não 

 

10) Quais são hoje seus principais concorrentes da região?  _________________________ 

Técnico 

1) Você se sente motivado trabalhando na Machado Automação?  (     ) Sim   (      ) Não 

2) Hoje os clientes solicitam muitos problemas que você não consegue solucionar de imediato?              

(       )  Sim    (      )  Não 

3) O veículo que você utiliza está em dia com as manutenções?   (     ) Sim (      ) Não 

 

4) Você se sente sobrecarregado de chamados durante o seu dia de trabalho? (      ) Sim     (       ) Não 

 

5) Você gostaria de pesquisar um problema encontrado durante o dia em algum tipo de documento 

padrão elaborado pela empresa?  (       )  Sim  (     ) Não 

 

6) Você se sente que está em uma verdadeira equipe e que todos colaboram com as tarefas diárias?       

(      )  Sim    (      ) Não 

 

7) Qual ideia você daria para solucionar algum tipo problema que você evidência nos seus trabalhos 

diários?  _______________________________________________ 

 

8) Tem algum dia da Semana que você considera que existe mais chamados, se sim qual?                        

(      )  Segunda (     ) Terça   (     ) Quarta   (      )  Quinta   (      )  Sexta 

 

9) Você considera que a equipe tem capacidade para resolver qualquer tipo de problema que pode ser 

encontrado nos clientes?  (      )  Sim   (      ) Não    (        ) Talvez  

 

10) Você estaria pronto para fazer mudanças no seu dia de trabalho, caso empresa coloca-se novas fer-

ramentas de trabalho? (      ) Sim    (      ) Não  


