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Resumo 

 

           A gestão técnica é essencial na efetivação de um atendimento de qualidade em 

qualquer âmbito, principalmente no órgão X, que lida diretamente no atendimento ao 

público, buscando a conciliação entre empregados e empregadores. O presente relatório 

refere-se à gestão técnica pública no setor técnico do órgão X, que tem como função 

prestar serviços ao Órgão X na área de telefonia e internet; os principais problemas 

encontrados neste setor são demora no atendimento e falta de qualificação de mão de 

obra decorrendo numa indevida prestação de serviços ao órgão X; para isso é necessário 

administrar adequadamente seu plano de ação que tem por finalidade melhorar o 

atendimento técnico de telefonia, internet, expor medidas e diretrizes a serem 

implantadas pela gestão; objetivando a demonstração dos processos técnicos de 

treinamento, atendimento e gestão que deverão ser otimizados, suscitando num melhor 

desempenho do suporte técnico, garantindo a qualidade dos serviços prestados aos 

usuários durante o ano.  

 

Palavras-chave: Setor técnico do Órgão X. Treinamento técnico. Qualidade do 

atendimento. 

 

1 – Introdução  

No mundo atual, as complexidades dos estudos efetuados referentes à gestão 

técnica adquiriram um grande avanço. Entretanto, percebe-se que a valorização dos 

fatores subjetivos podem nos levar a considerar uma reestruturação das condições 

operacionais exigidas. O atendimento ao usuário é um dos pontos centrais desta 

reestruturação, desde que todo o trabalho realizado na gestão técnica seja para atender 

ao usuário da melhor forma possível. No entanto a qualidade deste atendimento implica 

em uma qualificação técnica bem estruturada e desenvolvida. Por conseguinte, os 

processos precisam ser claros e objetivos. (JURAN,1995) 

O planejamento, controle, direção e organização são processos administrativos 

cujo objetivo é trazer para as organizações metodologias de gerenciamento e produção. 

A missão do setor técnico do Órgão X é a prestação dos serviços técnicos nas áreas de 

telecomunicações, especificamente nos ramos de telefonia e informática, estabelecendo 

níveis de atividades gerenciais técnicas necessárias para o atendimento ao usuário, em 

um tempo hábil, para que este atendimento seja realizado de forma eficaz, decorrendo 

numa maior rentabilidade dos gastos utilizados pela organização.  

A maioria dos serviços prestados ao usuário submete-se, em grande parte, à 

qualificação técnica e agilidade do atendimento. O treinamento para uma atuação 

eficiente no atendimento ao usuário deve abranger, além da capacitação técnica, 

comportamentos e atitudes compatíveis com a função de acolher e orientar o usuário. 
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Este relatório técnico tem por objetivo a abordagem da problemática que 

envolve a questão do atendimento técnico aos funcionários do Órgão X, os quais são 

usuários destes serviços prestados pelo setor técnico do Órgão X, discutindo abordagens 

e desafios encontrados pela gestão técnica, analisando o atendimento aos usuários destes 

serviços e propondo algumas ações que possam contribuir para um atendimento melhor. 
 

2 – Apresentação do Caso 
 

O Órgão X está situado no centro do Rio de Janeiro e contém diversas unidades 

pelo Estado. Sua finalidade é conciliar e julgar os conflitos entre empregados e 

empregadores. É um órgão federal, sua estrutura está ligada diretamente ao poder 

judiciário e com natureza jurídica pública, o mesmo atua em processos trabalhistas.  

Porém, não concentraremos nosso entendimento no Órgão X e sim no setor 

técnico do Órgão X que é um setor terceirizado e executa atendimentos aos funcionários 

do Órgão X na parte de rede telefônica e rede de internet, pois dentro do Órgão X existe 

toda uma infraestrutura de rede telefônica e de informática para que os funcionários 

possam laborar.  

Para contratação deste terceirizados do setor técnico do Órgão X é necessário 

que haja um processo licitatório que é um procedimento realizado pela administração 

pública, a qual necessita de serviços, compras, obras e alienações. Este procedimento é 

legal e válido para aquisição de contratos, porém veremos mais a frente como funciona.   

 A problemática deste relatório é a demora do atendimento técnico aos 

funcionários do Órgão X, que solicitam através de abertura de ordem de serviço um 

atendimento de rede telefônica ou de rede de computadores. Esta abertura de ordem de 

serviço é realizada através de um software do Órgão X destinado a estes atendimentos 

internos aos funcionários do órgão X. Sendo assim há ineficiência da gestão técnica 

devido a grande demanda de atendimento por dia aos funcionários usuários do Órgão X 

e de suas unidades pelo Estado.  

Para o Órgão X se faz necessário que o atendimento seja realizado dentro de um 

tempo hábil, pois esta demora implica diretamente na qualidade e satisfação do serviço 

ofertado pela organização, prezando-se muito pela eficiência e eficácia do atendimento 

e trâmites dos quais fazem parte do Órgão X. Por isso, os atendimentos são regidos 

através de um contrato com SLA (Service Level Agreement), ou seja, o SLA envolve a 

definição de níveis mínimos de serviço que são esperados pelos funcionários do Órgão 

X. Vejamos o quadro 1: 

 

Quadro 1 – Tempo SLA 

 

Prioridade Tipo de atendimento SLA 

Crítica Funcionamento inoperante 45 minutos 

Alta Funcionamento não inoperante 210 minutos 

Média Solicitação de instalação e configuração 550 minutos 

Baixa Dúvidas de usuários 950 minutos 
Fonte: Elaboração própria. 
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O quadro 1 enumera a complexidade de cada atendimento como crítica, alta, 

média e baixa, ou seja, há uma prioridade no atendimento, a qual deverá ser realizada 

dentro do tempo SLA, conforme mostrado no quadro.   

Desta forma o setor técnico precisa cumprir o atendimento dentro do prazo 

estipulado entre as partes, a SLA usa indicadores que permita a mensuração quantitativa 

da qualidade do serviço recebido. Sendo assim um serviço urgente tem sua SLA menor 

possível para o atendimento. Além disso, expressa termos de compromisso, metas de 

nível de serviço, suporte técnico, prazos contratuais, dentre outros aspectos. Em outras 

palavras, é um esclarecimento técnico do contrato. 

 O usuário é peça central dos níveis de satisfação e insatisfação dos serviços 

prestados pelo setor técnico do Órgão X. A figura 1 representa a Matriz Swot do setor 

técnico do Órgão X em estudo: 

 

 

Figura 1 - Matriz Swot do setor técnico do Órgão X 

 

AMBIENTES INTERNOS                               AMBIENTES EXTERNOS  

 

Parque tecnológico moderno; 
Domínio da regra de negócio, 

por funcionário mais antigo    

 do setor técnico do Orgão X. 

Trabalho em equipe do setor 

técnico. 

  Avanço tecnológico expressivo  

   e constante;  

   Intercâmbio de soluções e  

   
ideias com outros setores 

técnicos;    

   Incentivos governamentais;   

      

      

 

Capacitação deficiente em 

tecnologia; 

Demora do atendimento (SLA); 

Planejamento de gestão técnica  

defasado gerando inconsistên- 

cia no atendimento; 

 

  Crise econômica; 

Não incentivos governamentais 

ligados à área tecnológica. 

Desaceleração da máquina 

pública; 

 

 

    

    

         
Fonte: Elaboração própria. 

 

A matriz Swot acima mostra os ambientes internos e externos que influenciam 

diretamente o setor técnico do Órgão X. Esta análise é realizada no setor técnico, o qual 

como já colocado é terceirizado e que presta serviços dentro do Órgão X.  

As cores são representativas e direcionam pontos positivos e negativos do setor 

técnico. A cor amarela significa a força do setor; e podemos verificar que o parque 

tecnológico é moderno e o domínio das regras do negócio é bem entendido, desde que o 

colaborador do setor técnico do Órgão X mais antigo carrega toda a fluidez do 

andamento dos serviços prestados pelo setor ao Órgão X. Foi analisado que a forma de 

trabalho em equipe é bem forte no setor o qual ajuda no andamento das ordens de 

serviços e soluções dos problemas. 
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Já a cor vermelha indica pontos fracos os quais pertencem ao setor técnico do 

Órgão X. Há uma deficiência da capacitação tecnológica dos funcionários do setor 

técnico do Órgão X, pois no momento não existe um programa de cursos. Pode-se 

observar que a gestão técnica está um pouco inconsistente, assim gerando também uma 

demora no atendimento, prejudicando a SLA acordada entre o Órgão X e o setor técnico 

terceirizado do Órgão X. 

A cor verde demonstra as oportunidades que o setor técnico do Órgão X tem a 

sua frente; esta análise é externa ao setor, porém de grande influência nas ações e 

resultados que se espera do setor técnico do Órgão X. Verificou-se que os avanços 

tecnológicos influenciam diretamente no setor. O intercâmbio de soluções e ideias com 

outros setores técnicos é uma grande oportunidade para contar experiências de 

problemas já vividos e que foram solucionados; assim, a solução do problema será mais 

rápida e objetiva. Não se pode deixar de fora o incentivo governamental ofertado na 

área de tecnologia, pois estes avanços influenciam diretamente o trabalho do setor 

técnico do Órgão X. 

A cor azul lida com as ameaças externas que podem afetar o avanço do setor 

técnico do Órgão X. A crise econômica que já vem se arrastando a mais ou menos uns 

três anos influenciou diretamente o setor técnico do Órgão X, o qual precisa de verba 

para novos incentivos tecnológicos, estruturais e de mão de obra especializada. A 

desaceleração da máquina pública ocasionou uma política mais econômica dos gastos. 

Assim afetando diretamente o incentivo a novas tecnologias.  

Os problemas relatados na matriz Swot do setor técnico do Órgão X foram 

identificados através de uma pesquisa realizada por meio de um questionário, pelo setor 

técnico do Órgão X, diretamente aos funcionários do Órgão X; estes expressaram suas 

opiniões referentes ao atendimento, conforme mostra a figura 2.  
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Figura 2 – Pesquisa de atendimento técnico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Essa pesquisa de atendimento foi realizada com uma amostragem de setenta 

funcionários do Órgão X, os quais responderam as perguntas acima referentes ao 

atendimento do setor técnico terceirizado do Órgão X. 

Nota-se que os problemas abordados como demora na realização do 

atendimento, qualificação de mão de obra, alta demanda de solicitações, influenciam 

diretamente na qualidade dos serviços prestados. Lidar com as incertezas de duração do 

atendimento e demora do atendimento técnico pode ocasionar no setor público uma má 

qualidade dos serviços prestados a população, contradizendo o princípio da Eficiência 

acrescido pela Emenda Constitucional n. º 19 ao "caput" do artigo 37 da Constituição 

Federal. Sucessivamente, previsto também na legislação infraconstitucional, artigo 22, 

da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) “Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 

quanto aos essenciais, contínuos”.  

O não cumprimento do Estado por um bom atendimento gera uma 

irresponsabilidade do Estado, que tem como um de seus fundamentos, garantir o 

atendimento a quem necessite e zelar por sua qualidade e presteza. Embora a empresa 

garanta pontos fortes como diversidade de serviços, tempo de mercado e localização; 

isso não é o bastante para impedir a insatisfação do usuário; pois a rapidez e eficiência 

dos atendimentos deverá haver, constantemente, na máquina pública. As fraquezas 

encontradas deverão ser sanadas a cada passo, otimizando, assim, a qualidade dos 

serviços e buscando melhores resultados.  

Chiavenato (2004, p. 290) afirma que “os processos de desenvolvimento de 

pessoas estão intimamente ligados com a educação”, ou seja, há uma necessidade do ser 

humano exteriorizar suas potencialidades inatas ou adquiridas por meio da formação. O 

treinamento está muito associado ao conhecimento, que passa a ser o recurso mais 

importante e fundamental para prover o desenvolvimento. 
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A importância do treinamento profissional para a vida das pessoas está atrelada a 

possibilidade de melhorar o acesso às oportunidades de trabalho, que também têm as 

suas características modificadas periodicamente. Porém, a falta de treinamento técnico é 

um agravante quanto o assunto é qualidade no atendimento e satisfação do funcionário 

do Órgão X. Assim, ações de treinamentos proporcionam aos funcionários envolvidos, 

qualidade e competência técnica para melhor executarem suas tarefas, enfatizando o 

desempenho individual e coletivo, visando melhoras no desenvolvimento humano, 

funcional e institucional. Melhorando o atendimento no setor público e tornando o 

mesmo mais eficaz e eficiente. (CHIAVENATO 2004) 
 

3 – Revisão Bibliográfica  
 

Esta seção irá expor os subitens qualidade no atendimento, treinamento técnico e 

terceirização no setor técnico do Órgão X, os quais lidam diretamente com a temática da 

problemática no setor técnico. O desempenho e a execução dos serviços prestados pelo 

setor técnico do Órgão X correlacionam também com os conceitos que serão expostos 

na revisão bibliográfica. 

Lembrando que o setor técnico é terceirizado e sendo assim se faz necessário 

efetuar o processo licitatório.  

Os funcionários do Órgão X, os quais solicitam as Ordens de serviços ao setor 

técnico do Órgão X, precisam de um atendimento rápido e eficaz para que não ocorram 

problemas no andamento dos serviços. 

A capacitação técnica do setor técnico é necessária para atender aos avanços 

tecnológicos e um atendimento mais objetivo e eficiente na solução de ordens de 

serviço advindas pelos funcionários do Órgão X. 

          

3.1 – Qualidade do atendimento 
 

Muitos autores colocam o quão importante é a qualidade no atendimento para 

que problemas sejam sanados. No setor público, no que tange a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 37, são expostos alguns princípios. São eles, respectivamente, os 

princípios: 

• Legalidade; 

• Impessoalidade; 

• Moralidade; 

• Publicidade; 

• Eficiência. 

Há uma grande exigência e zelo pela qualidade no atendimento. O princípio da 

legalidade coloca que através da lei é possível criar deveres, direitos e impedimentos, 

estando os indivíduos dependentes da lei. Nesse princípio, aqueles que estão dentro dele 

devem respeitar e obedecer à lei. Na questão da impessoalidade todos devem ser 

tratados de forma igual não havendo privilégios dentro da organização. Na moralidade o 
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servidor tem que andar de acordo com a legalidade e finalidade do serviço, ou seja, é 

necessário ser ético. (BRASIL, 1988) 

O princípio da publicidade diz que os atos devem ser públicos para questões de 

fiscalização e o controle social. Enfim, o princípio da eficiência é caracterizado pela boa 

gestão de seu administrador em propor uma gestão com qualidade e eficácia, esse 

princípio anteriormente não estava previsto na Constituição e foi inserido após a 

Emenda Constitucional nº 19/98, relativo à Reforma Administrativa do Estado. 

(BRASIL, 1988)  

A qualidade, para Deming (1990), começa com a intenção que é determinada 

pelos dirigentes, com vistas a alcançar o público interno e externo, tanto os atuais 

quanto os futuros. Qualidade pode ser também a forma de conjugar valores que possam 

sustentar conceitos criativos em cada etapa do procedimento humano na organização. 

Juran (1989) aborda a qualidade dentro de uma visão bastante ampla. Define 

qualidade como adequação ao uso, e dentro desta definição admite duas vertentes. A 

primeira é de que o produto atende às necessidades dos clientes, ou seja, mostra o 

desempenho do produto. Este desempenho resulta das características do produto, 

aumentando o grau de satisfação do cliente, aumentando sua comercialização e 

consequente aumento da quota do mercado. A segunda vertente refere-se à ausência de 

deficiências, que, quando verificadas, resultam na insatisfação do cliente com o produto. 

Quando não verificadas, reduzem a frequências de erros, de retrabalho, de desperdícios 

e até de inspeções. Seu principal efeito reside nos custos.  

O autor sustenta, ainda, que a qualidade é uma revolução contínua. Para seu 

êxito, ela deve ser encarada como um processo bem gerido. Esta gestão da qualidade é 

dividida em três processos de gestão básicos, conhecidos como Trilogia Juran: 

planejamento da qualidade, controle de qualidade e melhoramento da qualidade 

(JURAN, 1989). 

Giuliani (2013) aborda em seus estudos que para fidelizar um cliente é 

necessário executar um bom atendimento e retorno aos interesses deste cliente. Nestas 

condições, podemos adentrar a algumas novas ideias de atendimento eficaz. 

Estes avanços tecnológicos e a implementação de plataformas de gestão técnica 

auxiliam no desenvolvimento de processos de pesquisa, análise, informação, dados, 

controle, vida útil do setor técnico do Órgão X e demais interações que essas novas 

metodologias trazem para o meio corporativo.      
 

3.2 – Treinamentos técnicos 

 

Nos dias atuais o treinamento é tido como peça chave no processo de 

desenvolvimento organizacional e, nesse sentido, torna-se necessário pensar que, em um 

mundo capitalista, o ser humano constitui-se em uma das maiores riquezas das 

organizações, mesmo diante de tantas inovações (CHIAVENATO, 2008). 

Segundo Chiavenato (2009) o treinamento é um processo educacional de curto 

prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada, por isso, para que o treinamento 

possa levar ao desenvolvimento organizacional, é necessário que o planejamento deste 

seja bem elaborado, garantindo o alcance dos objetivos a que se destina, de forma 
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eficaz. É importante que este processo esteja voltado para a eficiência das pessoas no 

desempenho de suas atribuições. 

Milkovich e Bourdreau (2010) conceituam o treinamento como sendo um 

processo sistematizado com o intuito de promover a aquisição de habilidades, regras e 

atitudes resultando numa melhor adequação entre as características dos colaboradores e 

as exigências diante de sua função. 

Para Dessler (2003), treinamento é um conjunto de métodos usados para 

transmitir aos funcionários, novos e antigos, habilidades necessárias para o desempenho 

do trabalho. Segundo Reginatto (2004), o treinamento ajuda as pessoas a serem mais 

eficientes, evitando erros, melhorando atitudes e alcançando maior produtividade, pois, 

por meio dele, podia-se aprender fazendo, reavaliando e mudando comportamentos. 

 

3.3 – Terceirizações no setor técnico do Órgão X 

  

O Setor técnico do Órgão X é terceirizado, como funciona isso? O Órgão X 

necessita celebrar contratos para execução dos serviços, compras, obras e alienações 

que lhe são destinados e que a própria administração precise.  Neste processo cabe ao 

agente público garantir a legalidades dos atos, os quais farão jus aos recursos públicos e 

ao zelo dos gastos administrativos. Desta forma diferente de uma instituição privada, o 

órgão público obedece ao rito processual licitatório, cabendo à administração pública 

escolher o menor custo e melhor técnica, ou seja, a proposta mais vantajosa. 

A licitação é um procedimento que visa à procura da proposta mais vantajosa 

para administração, buscando a isonomia e o desenvolvimento nacional sustentável; 

respeitando aos princípios da administração e garantindo a celebração de contratos 

eficazes e rentáveis ao Ente Público.  

Como tudo está de acordo com a legalidade, observa-se que a Lei 8.666/1993 

prevê cinco modalidades de licitação que são: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão. Porém além destas modalidades previstas em lei, existe o pregão, 

regulamentado pela Lei 10.520/2002, e a consulta, aplicável às agências reguladoras, 

conforme Lei 9.472/1997. 
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Quadro 2 – Limites e valores estimados para cada modalidade licitatória 

 
Fonte: Adaptado de: BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, Institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário 

oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 6 jul. 1994. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. 

 

De acordo com o quadro 2, a administração pública destinará qual modalidade 

será realizada no processo licitatório. Porém não necessariamente se o valor for de R$ 

80.000,00 a modalidade deverá ser convite; pode ser feita através de concorrência ou 

tomada de preço. Porém se o valor for acima de R$ 650.000,00 deverá ser realizada 

através de concorrência e não por convite ou tomada de preço. Pode haver dispensa de 

licitação caso o valor seja de R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia ou R$ 

8.000,00 para as demais compras e serviços. 

A contratação pode ser realizada diretamente pela administração através da 

inexigibilidade, quando, por algum motivo, não é viável a competição entre os licitantes 

ou pela dispensa, quando, de forma diversa, existe a viabilidade de competição, mas a 

lei dispensa ou autoriza a dispensa da realização do certame. Nestes casos não havendo 

a necessidade de licitação. 

 

4 - Plano de Ação 

 

Nesta seção será explorado o plano de ação que tem por finalidade conceituar e 

expor medidas e diretrizes a serem implementadas pela gestão, melhorando o 

atendimento técnico de telefonia e internet. Sendo assim, os processos de atendimento 

aos funcionários do Órgão X, serão executados pelo setor técnico do Órgão X da melhor 

forma possível.  

Para se delegar um melhor plano de ação, é necessário tomar medidas que 

orientem e estimulem as ações de planejamentos e execução deste plano. Tornar o plano 

de ação realizável é buscar melhorias para os problemas encontrados no estudo de caso 

deste relatório. 
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Quadro 3 – Plano de ação técnico 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O quadro 3 ilustra atividades apontadas como norteadoras para o crescimento do 

desempenho e da qualificação do setor técnico do Órgão X. Como exposto neste 

relatório, existem problemáticas, as quais impedem um bom resultado e limitam o setor 

e seus funcionários a desenvolverem um trabalho mais eficiente e eficaz. Neste 

momento a organização, controle, planejamento e direção são essenciais para traçar o 

rumo a ser implementado dentro da gestão.  

 

A atividade de treinamento nas áreas de telefonia e informática tem por objetivo 

capacitar o seu corpo técnico, permitindo que o conhecimento e ministração de cursos 

de internet e rede de telefonia que laborem tanto na parte de hardware como de 

software, agregue ao capital humano do setor técnico do Órgão X; refletindo em seu 

funcionário uma maior motivação e agilidade no cumprimento das tarefas. Para isso 

PLANO DE AÇÃO TÉCNICO 
 O que? Por quê? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto? 
 Atividade Objetivo Lugar Responsável Cronograma Estratégia Recurso 
1 Capacitação 

técnica e 

Treinament

o 

Capacitar 

seus 

funcionários 

Sala de 

aula. 

Laborató

rio. 

Gestão 

Técnica 
O ano todo. Matricular, 

contratar 

professor ou 

elaborar 

palestras e 

etc.  

R$ 

100.000 

2 Melhoria do 

Atendiment

o (SLA) 

Rapidez, 

agilidade, 

presteza, 

atenção. 

No 

Órgão X 

Gestor 

Técnico. 
O tempo 

todo. 
Supervision

ar, instruir, 

colher 

informações 

corretas, 

feedback, e 

etc. 

R$ 

50.000 

 

3 Ampliação 

da 

percepção 

de 

Qualidade 

Colher 

informações 

de 

satisfação 

dos usuários 

do Órgão X 

No 

Órgão X 

 

Gestor 

técnico. 

Mensal. Contato 

maior com 

o usuário; 

ferramentas 

operacionai-

s de 

controle e 

etc. 

R$ 

25.000 

4 Utilização 

de 

ferramentas 

de gestão. 

Acompanha

mento de 

prazos SLA. 
Controle do 

atendimento

. 

No Setor 

técnico  

Do 

Órgão X. 

Setor técnico. Diário. Maior 

controle dos 

prazos e 

execuções a 

serem 

realizados. 

R$ 

150.000 
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será necessário que o Órgão X desembolse um capital e invista nesta área. As políticas 

de valorização do profissional são um grande diferencial perante o mercado competitivo 

e disponibiliza ao funcionário do setor técnico e ao Órgão X um maior ganho na 

produção e nas metas almejadas. 

Um bom atendimento é importante, e para enfatizarmos isso, partimos do 

princípio de que não adianta estruturar uma equipe ou um setor de atendimento técnico 

se este setor técnico do Órgão X não cumprir alguns critérios mínimos de uma boa 

prestação de serviços; como por exemplo: 
 

• Sempre retorne alguma informação ao usuário no máximo 2h após o seu contato; 

sempre! 
• Seu retorno deve no mínimo expressar interesse pela solicitação do usuário do 

Órgão X; seja cúmplice dele. 
• Dentro deste interesse você deve fornecer ao Órgão X um prazo para solução ou 

esclarecimento solicitado por ele; nunca extrapole, dê prazos curtos. 
• Cumpra o prazo! 

• Caso não consiga cumprir o prazo, apresente os reais motivos e informe um 

novo prazo deixando claro que tem prioridade o seu atendimento; cumpra este 

prazo! 

Uma solução para o atendimento zeloso e atencioso que satisfaça ao usuário é 

treinar o funcionário ou trazer a visão e metodologia da empresa de atendimento ao 

usuário do Órgão X. Neste ponto o foco é a satisfação do usuário e do Órgão X. 

Para que haja uma melhor qualidade no atendimento é preciso saber do usuário 

qual o grau de satisfação pelos atendimentos prestados. A partir dos dados de uma 

pesquisa de satisfação, por exemplo, ou levantamento das necessidades de cada usuário. 

As ferramentas de gestão servem como grandes auxiliadoras de acompanhamento de 

prazos e controle do atendimento. Seria uma boa solução para o negócio, adquirir um 

software de gestão de controle de atendimento que englobasse todos os processos de 

atendimento. 

O mercado, nos dias atuais, exige dos setores técnicos o conhecimento e a 

aplicação na área tecnológica de sistemas que auxiliem e ajudem nos processos 

operacionais e produtivos. Alinhar a tecnologia conforme as necessidades da 

organização é ter em mãos uma grande vantagem na qualidade dos atendimentos e 

serviços prestados. Por isso que a organização precisa avançar tecnologicamente e 

buscar novas soluções de serviços e ferramentas de gestão. 

Uma sugestão de software para implementar no setor seria o ERP que é a sigla 

para Enterprise Resource Planning, que em português significa Sistema de Gestão 

Empresarial. Trata-se de uma ferramenta corporativa capaz de controlar todas as 

informações de uma empresa, integrando e gerenciando dados, recursos e processos, 

aumentando seu poder de tomada de decisão.  

O ERP garante uma gestão integrada e especializada, permite o controle de 

prazos, assegura entregas de qualidade, aumenta a eficiência na produtividade, oferece a 

inteligência de dados e ajuda uma empresa a crescer de forma contínua e sustentável. 

(FERREIRA,2011) 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 
12 

 

Outro grande enfrentamento que implica na rapidez e qualidade dos serviços é a 

demora pelo atendimento. Atender ao cliente com prazos estabelecidos (SLA), no 

momento certo e na hora estipulada é um ponto favorável à satisfação do atendimento.  
 

5 - Conclusão  
 

Neste relatório foi abordado o assunto sobre gestão técnica pública no Órgão X. 

Foram verificadas algumas problemáticas tais como: demora no atendimento, falta de 

treinamento técnico e alta demanda de atendimento nas áreas de telefonia e internet. 

Conclui-se que o mercado atual exige melhores serviços em telefonia e sistemas de 

internet e que os usuários necessitam de um atendimento de qualidade, eficaz e ágil. 
Foi verificado que a mão de obra precisa atender às necessidades dos usuários 

como coloca Juran (1989). Para seu êxito, ela deve ser encarada como um processo bem 

gerido. Logo os processos logísticos e de gestão devem ser aprimorados e enfatizados 

pela Organização. 

As análises advertiram que os processos de treinamento técnico e a composição 

de novas ferramentas de gestão são essenciais para um bom desempenho técnico e 

operacional; atribuindo ao setor técnico do Órgão X uma maior expertise em soluções 

de problemas. A metodologia adotada foi a valorização do usuário e os procedimentos 

de desenvolvimento organizacional como capacitação do seu corpo de funcionários e 

estruturação de infraestruturas como utilização de ferramentas de gestão e investimentos 

na área de tecnologia. 
 A rotina de procedimentos do plano de ação resultará na qualidade do 

atendimento aos clientes e dos serviços prestados. Alcançando assim, as metas 

estipuladas pela SLA e os critérios mínimos de uma boa prestação de serviço, que são 

estes: atendimento satisfatório em tempo hábil, cumprimento dos prazos pré-

estabelecidos e demonstração de interesse pela solicitação. 
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