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Resumo Executivo 

  A melhoria no atendimento aos clientes deve ser uma busca contínua das organizações. O 

foco no cliente e no que ele deseja (visão outside-in) deve se sobrepor à visão de dentro para fora 

(inside-out), que ainda é muito comum ao se buscar agregar valor para os clientes A presente 

proposta de intervenção apresenta um plano de melhoria no atendimento aos usuários do 

Departamento Técnico (Detec), com foco no primeiro contato que esse usuário tem com o 

departamento, que ocorre na abertura de um chamado para solicitar algum serviço. 

 O Detec, responsável pelas áreas de engenharia e arquitetura na Câmara dos Deputados, 

recebe diariamente uma grande demanda de solicitações de serviços. Cada uma de suas áreas, 

diferenciadas pelas atribuições, possui uma equipe de atendimento própria, com ramal específico, 

não havendo uma central de atendimento unificada, o que gera constante confusão entre os 

usuários que solicitam os serviços do departamento. 

A unificação das diversas centrais de atendimento do Detec é, portanto, uma ação de 

melhoria no atendimento aos usuários, ao propor a criação de um canal único de entrada das 

demandas, diminuindo o tempo de solução aos usuários. Aliada à unificação das centrais do 

Detec, propõe-se a integração com a central de atendimento do Centro de Informática (Cenin), 

aproveitando toda a estrutura de atendimento existente naquele centro, sendo possível até mesmo 

o compartilhamento do ramal e da plataforma de autosserviço recentemente disponibilizada na 

Intranet. A integração elimina custos com aquisição de sistemas e reduz o custo com treinamento 

de equipes, além de aproveitar todo o conhecimento acumulado pelo Cenin no atendimento a 

clientes. 

O cronograma de entregas será de aproximadamente onze meses e terá como etapas o 

mapeamento de todos os processos de atendimento ao usuário do Detec, o benchmarking junto ao 

Cenin, a análise, definição e catalogação dos principais serviços do Detec a serem incorporados 

ao sistema de atendimento do Cenin, estudo de redimensionamento das equipes e treinamento dos 

atendentes do Detec no novo sistema. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Departamento Técnico (Detec) da Câmara dos Deputados surge com a própria fundação 

do Parlamento Brasileiro, com a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do 

Império do Brasil, em 1823, no antigo prédio da Cadeia Velha, no Rio de Janeiro. O prédio havia 

sido reformado e decorado sob a coordenação do Sr. Theodoro José Biancardi, Oficial-Maior 

interino da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino do Brasil, para abrigar os primeiros 52 

deputados constituintes e os servidores responsáveis pelos trabalhos administrativos e de apoio 

legislativo (BRASIL, 2017a). 

Conservar e adequar o conjunto arquitetônico da Câmara dos Deputados para atender às 

demandas de suas atividades legislativas é a razão de existir do Detec, passando pelas diversas 

mudanças de sede, no Rio de Janeiro, até a fixação no Palácio do Congresso Nacional, em 

Brasília, com suas contínuas transformações.  

As responsabilidades atribuídas atualmente ao Detec são: 

 Planejar, projetar, executar e fiscalizar as obras, reparos, renovação, ampliação dos 

espaços arquitetônicos e ações relativas à segurança do trabalho; 

 Elaborar projetos e especificações de obras, de serviços e de sistemas e equipamentos 

mecânicos, elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, eletromecânicos, de 

telecomunicações, de rádio e teledifusão; 

 Manter, conservar e gerenciar os edifícios, as áreas verdes, as áreas de alimentação, as 

instalações prediais, o mobiliário e demais itens que compõem o conjunto arquitetônico; 

 Planejar, gerenciar e fiscalizar a ocupação dos espaços da Câmara dos Deputados. 

Em 1962, já em Brasília, as atribuições do atual Detec estavam dentro da unidade 

administrativa denominada Serviços Gerais, ligada diretamente à Diretoria-Geral. 

Em 1971, esse órgão foi transformado em Divisão de Serviços Gerais, dentro do 

Departamento de Administração (Depad) na Diretoria Administrativa, ambos criados pela 

Resolução da Câmara dos Deputados nº 20, de 1971, que criou o atual modelo de estrutura 

administrativa da Câmara dos Deputados. Na Divisão de Serviços Gerais foram criadas a Seção 

de Obras e Reparos e a Seção de Instalações e Equipamentos, primeira estrutura administrativa 
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criada especificamente para gerenciar as obras, os equipamentos e os espaços da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 1971). 

Em 1983, houve nova alteração administrativa e foram criadas, dentro do Depad, as 

Coordenações de: Material e Patrimônio; Administração de Edifícios; Arquitetura e Engenharia; 

Transportes; e Comunicações. Na Coordenação de Arquitetura e Engenharia foram incorporadas 

- da Divisão de Serviços Gerais - a Seção de Obras (nome alterado da Seção de Obras e Reparos) 

e a Seção de Instalações e Equipamentos e criadas a Seção de Projetos e Seção de Fiscalização e 

Controle (BRASIL, 1983). 

Em 1984, a Coordenação de Material e Patrimônio saiu da estrutura do DEPAD e foi 

transformada em Departamento de Material e Patrimônio (BRASIL, 1984). 

No ano 2000, o Ato da Mesa n° 37 mudou o nome do Departamento de Administração que 

passou a ser chamado de Departamento Técnico, sem as atribuições referentes a transportes e 

comunicações, que ficaram vinculadas diretamente à Diretoria Administrativa (BRASIL, 2000).  

Em 2014, com a aprovação do Ato da Mesa n° 140 de 2014, a estrutura administrativa do 

Departamento Técnico foi reorganizada para se adequar à nova dinâmica da Administração da 

Casa, refletindo o aumento de complexidade das atividades desenvolvidas pelo departamento, 

com ênfase para as áreas de engenharia e arquitetura, inclusive com a incorporação dos termos 

“engenharia” e “arquitetura” nos nomes de algumas das coordenações (BRASIL, 2014a). 

Nota-se que desde a criação do Depad, em 1983, começou a haver, na estrutura do que seria 

o atual Detec, uma clara divisão das atividades do departamento em função das diferenças entre a 

arquitetura e as diversas especialidades da engenharia: a Seção de Obras prioritariamente no ramo 

da engenharia civil; a Seção de Projetos, na área de arquitetura e urbanismo; e a Seção de 

Instalações e Equipamentos, com as áreas das engenharias elétrica e mecânica. 

Essa forma de divisão na estrutura administrativa do Detec levou a que cada especialidade da 

engenharia tivesse, dentro de sua respectiva coordenação, uma área ligada a projetos e 

especificações, uma ligada à manutenção e outra relativa à execução e fiscalização de obras e 

instalações.  

A diferenciação entre as coordenações, em função de sua especialidade, com estruturas 

separadas para manutenção, instalações e projetos acarretou uma situação em que as demandas 



7 

   

 

 

por serviços ao departamento passassem a ser realizadas diretamente à área a qual estava ligada a 

demanda. Troca de lâmpada, na área de elétrica. Vazamento, na área de hidráulica. Ar 

condicionado, na área de equipamentos e assim por diante. 

Dessa forma, ao longo dos anos, vários pontos de atendimento foram sendo criados no Detec, 

não havendo um ponto único de contato entre os clientes e o departamento. Mudar essa realidade 

vai ao encontro do que ressaltam estudos na área de atendimento a clientes, como aqueles 

realizados por Ferrer (2012) e também por Dasso Júnior (2002), por se mostrar mais eficaz ao 

centralizar e padronizar o atendimento ao cliente, diminuindo o tempo de busca do 

local/telefone/sistema correto para o pedido e consequentemente o tempo para solução do 

problema. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de projeto para a unificação 

das centrais de atendimento do Detec e sua posterior integração à central de atendimento do 

Centro de Informática (Cenin) da Câmara dos Deputados, evitando o uso desnecessário de 

recursos materiais e humanos, padronizando formas de atendimento, ampliando a capacidade de 

gerar informações gerenciais mais confiáveis e indicadores que permitam a contínua melhoria no 

processo de atendimento aos clientes dos serviços oferecidos pelo Detec. 
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2 METODOLOGIA 

Para a elaboração da presente proposta de projeto de intervenção, com o objetivo de integrar 

as centrais de atendimento do Detec à central de atendimento do Cenin, realizaremos 

primeiramente uma sustentação teórica, mostrando como o princípio da eficiência foi ganhando 

importância na administração pública ao longo do tempo, como forma de tornar a administração 

mais profissional e com foco no atendimento das necessidades dos clientes, numa tentativa de 

substituir a administração pública burocrática pela administração pública gerencial. A busca pela 

eficiência deixou de ser um requisito apenas do mundo corporativo e conceitos, antes restritos ao 

mercado privado, como governança, planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, entre 

outros, passam cada vez mais a fazer parte da rotina da administração pública.  

Apresentam-se também conceitos de gerenciamento de processos com foco no cliente e sobre 

a tendência cada vez maior de se criar um ponto único de contato entre o cliente e o prestador de 

serviços, para agilizar o atendimento e gerar um ambiente mais confiável na relação 

cliente/prestador de serviço. 

A demonstração da importância do alinhamento estratégico da proposta com os objetivos 

estratégicos da Câmara dos Deputados, apresentados em seu Ciclo de Gestão Estratégica 2012-

2023, e a sugestão de um modelo de arquitetura corporativa para a implementação do projeto de 

integração das centrais de atendimento fecham a sustentação teórica deste trabalho. 

Em seguida, passa-se à descrição do Business Case, quando o negócio que se pretende 

abordar é descrito de forma detalhada, apresentando-se o problema, a justificativa para 

apresentação da proposta, seu alinhamento com a estratégia corporativa e os objetivos a serem 

alcançados com a implementação do projeto.  

Para análise da viabilidade da proposta realizamos um benchmarking junto ao Cenin, 

buscando a experiência daquele centro com a ferramenta recém implantada para registro de 

chamados, o Open-source Ticket Request System (OTRS), um software livre de Information 

Technology Service Management (ITSM), com custo zero para implantação e com custo de 

suporte muito menor quando comparado a softwares proprietários. 

Realizamos também um benchmarking externo com a Procuradoria Geral da República 

(PGR), onde encontramos um sistema completamente integrado para abertura de chamados, o 
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Serviço Nacional de Pedidos (SNP), não apenas para as áreas de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) e de infraestrutura, mas para várias outras áreas como biblioteca, 

almoxarifado, patrimônio, entre outras. Para efeito de comparação, é como se no nosso sistema 

SIGMAS houvesse a possibilidade de solicitar quaisquer serviços disponibilizados pela Câmara 

dos Deputados. 

No desenvolvimento da proposta de intervenção, apresentamos ainda o detalhamento de um 

plano de gerenciamento do projeto, na qual são definidas as entregas, apresentadas na forma de 

uma estrutura analítica do projeto (EAP). Definida a EAP, é feita uma sugestão de cronograma 

para implementação do projeto, com uma estimativa de custos e a qualidade esperada para cada 

entrega do projeto.  

Para complementar o plano de gerenciamento do projeto, apresentamos um estudo de 

dimensionamento de recursos humanos da central de atendimento unificada, considerando-se o 

acréscimo dos chamados feitos ao Detec, que hoje não passam pela central de atendimento do 

Cenin. Para levantamento da quantidade de atendimentos realizados pela central de atendimento 

do Cenin e pelas centrais de atendimento do Detec, foram realizadas diversas entrevistas via 

correio eletrônico, com os responsáveis pelas áreas de atendimento do Detec e também junto à 

Seção de Atendimento ao Usuário (Satus) da Coaus/Cenin. Junto à Satus, conseguimos ainda 

diversas informações que subsidiaram o cálculo de dimensionamento para a central integrada, 

como nível de serviço esperado, taxa de ausência de atendentes (shrinkage), número de 

atendentes e turnos de trabalho. A Satus disponibilizou ainda a planilha eletrônica Free Erlang-C 

Calculator Excel - Version 5.2, desenvolvida pela Call Centre Helper, utilizada para o 

dimensionamento da equipe necessária na central integrada. 

Realizou-se uma entrevista com o chefe da Seção de Telefonia do Detec com o objetivo de 

entender a forma de distribuição das chamadas na central do Cenin. Embora possua apenas um 

ramal de entrada (6-3636), esse ramal é distribuído para até vinte atendentes simultaneamente, 

por um módulo chamado “contact center” disponível na central telefônica da Câmara dos 

Deputados. 

 Para finalizar, encaminham-se diretrizes para a elaboração de um plano de comunicação do 

projeto de unificação das centrais de atendimento Detec/Cenin e realiza-se um levantamento dos 

principais riscos do projeto com sugestões de ações mitigadoras para esses riscos. 
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Eficiência na Administração Pública 

O caput do artigo 37, Seção I, Capítulo VII da Constituição da República Federativa do 

Brasil, após alteração dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, passou a considerar a eficiência 

como uns dos princípios norteadores da administração pública, ao apresentar em seu texto que: 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1988). 

Segundo Pereira (2005, p.242), desde o fim da 2ª Guerra Mundial, o modelo de 

administração empresarial passou a exercer forte influência na administração pública, gerando 

ideias de descentralização e flexibilização, embora somente após a década de 70, com a crise de 

Estado, a reforma da administração pública tenha ganhado força. 

A crise dos anos 1980 e a globalização exigiram dos governos uma redefinição das funções 

do Estado e de sua burocracia. No Brasil, a resposta veio na forma de uma reforma apoiada na 

proposta de uma administração pública gerencial em substituição à administração pública 

burocrática (PEREIRA, 2005, p. 237). 

Para Pereira (2005, p. 243), a passagem de administração pública burocrática para a gerencial 

aos poucos delineou novos contornos para a administração pública, como a descentralização 

administrativa, por meio da delegação de autoridade aos administradores públicos, 

possibilitando-lhes maior autonomia; as organizações passaram a ter menos níveis hierárquicos; o 

controle passou a ser a posteriori, em vez do controle rígido, passo a passo, dos processos 

administrativos; e a administração passou a ser mais voltada para o atendimento do cidadão, em 

vez de ser autorreferida. 

  Ainda segundo Pereira (2005, p. 265), nos setores onde a eficiência é fundamental, como 

aqueles onde há “[...] cidadãos-clientes ou usuários envolvidos, o peso da administração pública 

burocrática deve ir diminuindo até praticamente desaparecer no setor de empresas estatais”. 

Na definição do Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União 

(BRASIL, 2014b, p.50), “eficiência é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao 
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menor custo possível. Não se trata de redução de custo a qualquer maneira, mas de buscar a 

melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto”.  

Dessa forma, para cumprir sua função de forma satisfatória, a administração pública deve 

possuir recursos e capital humano adequados, com o objetivo de atuar com eficácia, eficiência, 

efetividade e economicidade em benefício da sociedade. (BRASIL, 2014b, p.68). 

É necessário ainda estabelecer e reportar indicadores de desempenho “para assegurar e 

demonstrar que todos os recursos foram obtidos com economicidade” e que estão sendo 

utilizados de maneira eficiente e efetiva. “As medidas de desempenho são instrumentos úteis de 

gestão e responsabilidade”. (BERGO, 2015, p. 7 apud SLOMSKI, et al., 2008, p.155). 

Peloso e Yonemoto (2011, p. 7) integram as variáveis eficiência e foco no cliente, objetivos 

primordiais do modelo de administração pública gerencial, afirmando que a busca pela melhoria 

no atendimento aos clientes não deve ser feita de forma aleatória, sem metas bem definidas que 

possam ser avaliadas por indicadores. 

“Colocar o cliente em primeiro lugar” é uma intenção louvável, mas só 

conseguirá ser algo mais do que isso se houver uma estratégia de serviços 

apropriada. Os dois objetivos principais dessa estratégia são a criação de uma 

diferença que seja observável ou mensurável pelos clientes e a obtenção de um 

impacto verdadeiro na maneira como as coisas são feitas dentro da empresa. 

(PELOSO e YONEMOTO, 2011, p.8 apud WALKER, 1991, p.6) 

 

Ainda nas palavras de Peloso e Yonemoto (2011, p.8), sem a mensuração dos resultados 

esperados, por meio de indicadores preestabelecidos, não é possível afirmar se o investimento 

realizado no setor de atendimento ao cliente está sendo executado de forma satisfatória e se os 

resultados obtidos são aqueles planejados. 

Um atendimento eficiente e de qualidade passa cada vez mais a ser exigido pelos clientes da 

administração pública, sendo imprescindível para isso que os administradores públicos tracem 

claramente seus objetivos, definam sua estratégia de atuação, desdobrem-na em planos de ação e 

acompanhem sua implementação, oferecendo os meios necessários ao alcance dos objetivos 

institucionais e à maximização dos resultados. Para tanto, torna-se indispensável ainda o 

monitoramento e avaliação da execução dessa estratégia, confrontando os resultados alcançados 

com aqueles esperados, adotando-se as ações de melhoria necessárias (BRASIL, 2014b, p.68-69). 
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3.2 Atendimento com foco no cliente 

Burlton (2013, p.207) afirma veementemente que os clientes não se importam com o que 

ocorre no âmbito interno das organizações. Nenhuma parte interessada de fora da organização se 

preocupa com seus processos internos, valorizando apenas os benefícios que obtêm e a forma 

como são atendidas. 

Dessa forma, continua Burlton (2013, p.217), as primeiras questões a serem levantadas são 

quem se interessa pelo serviço prestado e quem interessa ao prestador do serviço, pois nem todas 

as partes interessadas interagem regularmente com o serviço prestado, embora possam afetar o 

que se faz ou serem afetadas pelo que se faz. Fazer o que não se espera ou não fazer o que se 

espera é ainda muito comum, quando tais questões são deixadas de lado. 

O referencial básico de governança do TCU (BRASIL, 2014b, p. 65) corrobora esse 

entendimento ao afirmar que nas organizações com foco na prestação de serviços com eficiência, 

o alinhamento das ações com as expectativas das partes interessadas é fundamental para a 

otimização de resultados. 

Ferrer (2012, p.2) afirma que, há mais de 30 anos, o Brasil vem evoluindo em temas ligados 

à melhoria do atendimento aos cidadãos. Já em 1982, num documento do Ministério da 

Desburocratização, desenhava-se o conceito de one-stop-shop, ou seja, um local único para 

prestação de diversos serviços, sendo as primeiras experiências desse tipo de atendimento 

estruturadas em meados de 1990 nos estados da Bahia, com o SAC – Serviço de Atendimento ao 

Cidadão, e em São Paulo, com o Poupatempo. 

Bergo (2015, p. 12) afirma também que “em se tratando de otimização do atendimento, 

estabelecer ponto único de contato – PUC – em processos de relacionamento com clientes, além 

de permitir a agilidade no atendimento, é uma prática eficaz no sentido de criar melhores 

ambientes relacionais”. 

Para Dasso Júnior (2002, p.6), as centrais de serviço seguem uma tendência internacional do 

uso do one-stop model, afirmando que o atendimento generalista em guichê único (single-

window) reagrupa os serviços ou fornecimento de informações de modo que os usuários possam 

dedicar menos tempo e esforços para obter os serviços de que necessitam. O single-window 

service pode ser classificado em quatro categorias principais: centrais de informação (gateways), 



13 

   

 

 

centros de atendimento único (one-stop shopping), centros de atendimento específico (seamless 

service) e postos integrados de serviços temporários. 

Os centros de atendimento único (one-stop shopping) permitem que os usuários possam ter 

acesso a muitos ou todos os serviços de que necessitam em apenas um local, estejam esses 

serviços relacionados ou não, eliminando uma das principais queixas desses usuários que é a de 

entrar em contato com diferentes instâncias administrativas para solucionar seus problemas. 

De acordo com Dasso Júnior (2002, p.7), os modelos de serviços single-window tornam os 

serviços públicos muito mais acessíveis, convenientes e simples, permitindo que as organizações 

optem por oferecer seus próprios serviços, juntar-se com outros departamentos e até mesmo 

delegar a prestação de serviços para outras organizações. 

Para Ferrer (2012, p.6), a necessidade de colaboração e cooperação entre diferentes 

departamentos é fator crítico para o sucesso no desenvolvimento de um canal único de 

atendimento. Caso esse canal seja virtual, “a interoperabilidade desempenha um papel 

fundamental para o êxito do projeto”. 

Nota-se assim que a integração entre o Detec e o Cenin, por meio de um acordo de 

cooperação, é fator essencial para a implantação da presente proposta. 

3.3 Alinhamento Estratégico e a Gestão de Processos de Negócios 

O Ato da Mesa n° 59, de 08/01/2013, aprovou a estratégia da Câmara dos Deputados para o 

período de 2012 a 2023. O Ciclo de Gestão Estratégica definiu diretrizes de longo prazo (ver 

Figura 1) e deverá ser desenvolvido em ciclos sucessivos de curto prazo, em planos de ação com 

um ou dois anos de duração. Conforme determina o art. 2° do mesmo Ato, “as unidades 

administrativas e os servidores da Câmara dos Deputados devem se orientar pela estratégia 

definida neste Ato no desenvolvimento de ações corporativas e setoriais” (BRASIL, 2013a). 

Conforme pode ser visto na Figura 1, a Diretriz n° 7 – Gestão – do Ciclo de Gestão 

Estratégica 2012-2023 da Câmara dos Deputados, uma das linhas de atuação é a melhoria da 

eficiência administrativa e da utilização de recursos. Qualquer iniciativa que vise a essa premissa 

está, portanto, alinhada à estratégia da Casa e vai ao encontro de tudo que se tem visto na 

sustentação teórica do presente trabalho, com relação à eficiência pública. 
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Com relação ao alinhamento estratégico, vom Brocke e Rosemann (2013, p. 113) 

sustentam que a gestão de processos de negócio (Business Process Management – BPM) deve 

estar alinhada com a estratégia geral da organização, possibilitando uma interligação estreita 

entre as prioridades organizacionais e os processos, para que existam ações permanentes e 

eficazes com vistas à melhoria do desempenho dos negócios. “Os processos devem ser 

projetados, executados, gerenciados e medidos de acordo com prioridades estratégicas e situações 

estratégicas específicas”. 

Os processos de negócio definem como as organizações executam o trabalho 

para entregar valor para seus clientes e aplicar BPM é se concentrar em 

processos interfuncionais que agregam valor para esses clientes. O 

gerenciamento intencional desses processos cria práticas de negócio mais 

sólidas que conduzem a processos mais eficazes e mais ágeis, e que, em última 

análise, oferecem maior retorno às partes interessadas (ABPMP, 2013, p.19). 

 

 No contexto do gerenciamento de processos de negócio, o processo de negócio é definido 

como um “trabalho que entrega valor para o cliente, podendo ser ponta a ponta, interfuncional e 

até interorganizacional” (ABPMP, 2013, p. 35). O gerenciamento de processos de negócios é, 

portanto, uma maneira efetiva de definir os processos essenciais ao alcance dos objetivos 

estratégicos da organização, permitindo avaliar os processos existentes e os compreender da 

forma como são (AS-IS).  

 Gerenciar processos permite também desenhar novos processos (TO-BE), alinhados à 

estratégia, especificando-se como funcionarão, serão medidos, controlados e gerenciados. Isso 

possibilitará o monitoramento de seu desempenho com o objetivo de apurar a eficácia e eficiência 

dos processos e subsidiará a decisão sobre a melhoria ou descontinuidade de processos existentes 

ou a introdução de novos processos (ABPMP, 2013, p. 21-22). 

 O mapeamento dos processos de atendimento do Detec será uma das etapas primordiais 

na estruturação da proposta de unificação, uma vez que é imprescindível o conhecimento de 

como esse processo é operacionalizado em cada setor do departamento. 
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FIGURA 1 – Ciclo de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados 

      FONTE: BRASIL (2017b) 
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3.4 Arquitetura corporativa 

Rummler e Ramias (2013, p.83-84 apud Ritter, 2004) afirmam que:  

“O alinhamento bem-sucedido entre negócios e TI maximizará o desempenho 

empresarial. Isso só será concretizado pelas organizações que souberem como 

desenvolver e manter um modelo preciso das arquiteturas de negócios e 

estratégias da empresa e oferecer valor aos negócios por meio da 

implementação de soluções de automação”. 

 

No entanto, para Rummler e Ramias (2013, p. 84-85), os projetos de arquitetura 

raramente se preocupam em “documentar e analisar a direção estratégica e os processos de 

negócio da empresa”, exatamente o que deveria ser o ponto de partida das atividades de TI.  Para 

os autores, diversas razões levam aos problemas identificados na elaboração de uma arquitetura 

corporativa. Primeiro, o fato de a maioria das vezes a arquitetura corporativa ser construída pelo 

pessoal de TI, o que leva o desenho da arquitetura a ter inclinação para os interesses de TI. 

Segundo, não haver, de acordo com os autores, nenhum modelo de arquitetura corporativa em 

que os processos de negócio sejam definidos, organizados e descritos de forma satisfatória. 

Terceiro, a constatação de que geralmente o foco das arquiteturas corporativas recai sobre os 

vínculos entre sistemas e aplicativos e não sobre como o trabalho é ou deveria ser executado, 

sobre quem (pessoas e tecnologia) executa o trabalho e sobre como o desempenho é gerenciado. 

E por último, a falta de reconhecimento nos modelos de arquitetura corporativa de que as 

premissas básicas das organizações são que elas existem para entregar produtos ou serviços 

desejados pelos clientes e que elas precisam ser sistemas adaptativos, dentro de um supersistema 

mais amplo, que é o seu contexto de realidade e desempenho. 

Para Falcão (2016, p. 77), um modelo de arquitetura corporativa deve descrever um 

método para se projetar um estado futuro da organização, explicitando-se como a estratégia, os 

processos de negócio, as estruturas organizacionais, a cultura, os aplicativos e os sistemas 

informatizados, entre outros componentes da organização se encaixam e se complementam. O 

desenvolvimento dessa arquitetura corporativa deve estar apoiado por um processo de 

governança que assegure os interesses das partes interessadas e que os componentes da 

arquitetura sejam complementares e gerenciados de forma a estimular sua padronização e reuso.  
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Segundo Falcão (2016, p. 81) um dos modelos de arquitetura corporativa mais citados na 

literatura é o The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Esse modelo define, além de 

uma metodologia, um conjunto de ferramentas para auxiliar na aceitação, produção, uso e 

manutenção de uma arquitetura corporativa. 

Um dos principais componentes do modelo TOGAF é o método para desenvolver e 

gerenciar os ciclos de vida da arquitetura corporativa, denominado Architecture Development 

Method (ADM), mostrado esquematicamente na Figura 2.  

O modelo TOGAF 9.1 descreve de forma detalhada cada uma das fases do ADM, suas 

etapas, seus insumos e produtos esperados (FALCÃO, 2016, p. 82). 

De acordo com o método ADM, existe uma fase preliminar em que questões como 

“onde”, “o quê”, “por quê”, “quem” e “como se faz” a arquitetura corporativa são definidas. São 

elaborados os limites da organização a ser modelada, os requisitos e os princípios norteadores do 

desenvolvimento da arquitetura corporativa que se inicia e ainda a avaliação do grau de 

maturidade da arquitetura existente. 

Após a definição do cenário e avaliação da probabilidade de desenvolvimento da 

arquitetura pretendida, o ADM prevê etapas, desenvolvidas em ciclos, relacionadas ao 

gerenciamento de requisitos.  

A fase A aborda o escopo a ser tratado, a identificação das partes interessadas, com o 

objetivo de estabelecer uma visão da arquitetura que possa ser validada pelos patrocinadores e 

pelas partes interessadas. 

As fases B, C e D tratam da análise do estágio atual da arquitetura, a fim de projetar o 

estado futuro. Para isso são escolhidos os modelos de referência, pontos de vista e ferramentas. É 

realizada a descrição da arquitetura atual (as is) e a descrição da arquitetura pretendida (to be). 

Verificam-se ainda as lacunas existentes (gap analysis), para, por fim, definir o que necessita ser 

desenvolvido e/ou implementado, com a revisão e aprovação pelas partes interessadas. 

Nas etapas seguintes, da fase E à H, as mudanças para o estado de arquitetura almejado 

são planejadas e executadas, atingindo-se o fim de um ciclo de implantação e evolução 

(FALCÃO, 2016, p.83). 
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FIGURA 2 - Architecture Development Method (ADM) 

FONTE: TOGAF (2011, p. 48) 

 

Dessa forma, o método ADM do modelo TOGAF é perfeitamente aplicável para o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, pois define precisamente as etapas que 

serão necessárias no desenvolvimento desse plano: a descrição do modelo atual de atendimento 

do Detec; do modelo pretendido com a unificação das centrais do Detec e a integração com a 

central do Cenin; a descrição da nova arquitetura de TI resultante da integração; o planejamento e 

a execução da migração de um modelo para o outro, além da proposta de criação de um modelo 

de governança para implementação e manutenção da nova arquitetura. 
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4 BUSINESS CASE 

4.1 Estrutura administrativa da Câmara dos Deputados 

A Resolução da Câmara dos Deputados n° 20, de 30 de novembro de 1971, dispõe sobre a 

organização administrativa da Casa, estabelecendo as competências de todas as áreas políticas e 

administrativas, incluindo as unidades subordinadas (BRASIL, 1971). Toda a estrutura se destina 

ao fornecimento dos meios necessários para o adequado exercício do mandato dos parlamentares. 

Atualmente a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados é representada pelo 

organograma exposto na Figura 3. 

FIGURA 3 - Estrutura Administrativa da Câmara dos Deputados 

 

FONTE: BRASIL (2017c) 

Nota-se que existem diversas áreas na estrutura da Câmara dos Deputados que prestam 

serviços de suporte à atividade parlamentar, sendo o Departamento Técnico e o Cenin órgãos de 

suprimento de serviços nas áreas de engenharia e arquitetura e TIC, respectivamente.  

4.2 Estrutura e atribuições do Departamento Técnico  

O Ato da Mesa n° 140 de 2014 dispõe sobre a estrutura administrativa do Detec. Na 

Figura 4, podemos ver o organograma desse departamento. 



20 

   

 

 

FIGURA 4 – Estrutura Administrativa do Departamento Técnico 

FONTE: BRASIL (2017d) 

  



21 

   

 

 

O Detec possui atribuições nas áreas de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, 

gestão nutricional, conservação, manutenção predial e gestão dos espaços físicos. 

 As atividades de manutenção predial são uma das principais geradoras de solicitações de 

serviços por parte dos usuários dos prédios, por envolverem atividades rotineiras, como limpeza, 

manutenções elétricas e hidráulicas, de ar condicionado e de elevadores, além de pequenos 

serviços de obras civis, como recomposição de forros de gesso, pinturas, manutenção em 

mobiliário, entre outros. Dada a área construída atualmente da ordem de 170.000 m2, é fácil 

concluir sobre a quantidade de sistemas passíveis de problemas e manutenções diariamente. 

Pela capilaridade dos serviços prestados pelas equipes do Detec, várias equipes de 

técnicos permanecem espalhadas pelos edifícios administrativos, com o objetivo de prestar um 

atendimento mais ágil às demandas. 

4.3 Centrais de atendimentos de chamados do Detec 

Devido à forma de organização do trabalho vigente no âmbito do Detec, as áreas de 

engenharia estão separadas, de acordo as competências estabelecidas na Resolução n° 1.048 de 

14 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA (BRASIL, 

2013b), nas disciplinas de mecânica, civil/elétrica e de telecomunicações (uma especialização da 

engenharia elétrica), respectivamente, nas Coordenações de Engenharia de Equipamentos 

(CEQUI), Coordenação de Engenharia de Obras (COENG) e Coordenação de Engenharia de 

Telecomunicações e Audiovisual (COAUD). Dessa forma, cada uma dessas Coordenações possui 

uma estrutura de manutenção e de projetos, o que levou a coexistirem atualmente uma ou mais 

centrais de atendimento em cada Coordenação, cada uma com um ramal e um sistema de 

atendimento diferentes (ver Apêndices A a G). 

Vários pontos de entrada para chamados de serviços de natureza similares, dentro de um 

mesmo departamento, são frequente causa de confusão entre os usuários, como observado 

diariamente na rotina de trabalho do Detec. Não são raras as vezes em que a ligação telefônica do 

usuário é reencaminhada mais de uma vez até encontrar o “local correto” para o atendimento de 

sua demanda. 

  Cientes dessa dificuldade, a proposta de unificação das centrais de atendimento do Detec 

é um projeto que há muito tempo é ventilado no âmbito do Detec. No entanto, as diversas 



22 

   

 

 

demandas para elaboração de projetos e contratação e fiscalização de obras novas, que são 

diuturnamente encaminhadas ao departamento, têm deixado a melhoria do atendimento e das 

próprias rotinas de manutenção em segundo plano. Devido ao foco nas obras e projetos, não por 

opção, mas por força das circunstâncias, os recursos humanos destinados à gestão da manutenção 

sempre foram escassos, relegando o plano da central única de atendimento ao campo das ações 

não prioritárias, em que pese seu grande potencial de ganho de eficiência. 

 A reestruturação do departamento e o seu fortalecimento com a chegada de novos 

engenheiros parece finalmente tornar o projeto da central única de atendimento mais próximo de 

ser implementado. 

 Nesse novo contexto e aproveitando o curso de MBA em Governança Legislativa, que 

exige como trabalho final uma proposta de projeto de intervenção, a oportunidade de estruturar a 

unificação passou a ser uma excelente opção de projeto de intervenção. A partir dessa definição 

de objetivo, ideias começaram a surgir e dentre elas uma, pensada conjuntamente por um ex-

diretor do Cenin e pelo atual diretor do Detec. Esses servidores participaram da primeira turma 

do MBA em Governança Legislativa da Câmara dos Deputados e já haviam vislumbrado a 

possibilidade de a central de atendimento do Detec ser integrada à central do Cenin. Essa ideia foi 

prontamente aceita como uma excelente possibilidade. 

 Ao iniciar o presente trabalho, portanto, realizamos um benchmarking junto a 

Coordenação de Atendimento aos Usuários dos Serviços de TIC do Cenin – COAUS, para 

entendermos como a central de atendimento daquele centro estava estruturada. 

4.4 Justificativa e avaliação estratégica da proposta 

 A proposta de unificação das centrais de atendimento do Detec e sua subsequente 

integração com a central de atendimento do Cenin visam à eficiência administrativa, um dos 

princípios constitucionais norteadores dos atos da administração pública desde a Emenda 

Constitucional nº 19/98. 

A unificação do atendimento é uma solução com foco no cliente, buscando um ponto de 

contato único, com o objetivo de agilizar e padronizar o atendimento. A unificação no âmbito do 

Detec permitirá ainda uma padronização de procedimentos no registro dos chamados e a 
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centralização das informações gerenciais num sistema único, facilitando o gerenciamento e o 

monitoramento de indicadores de desempenho. 

A integração com a central do Cenin potencializa ainda mais o conceito de one-stop-shop, 

ao permitir que duas grandes áreas de infraestrutura da Câmara dos Deputados compartilhem um 

mesmo ponto de entrada, mesmo que por meio de vários canais, para demandas similares, 

diferenciadas apenas quanto às áreas de atuação. A integração também se torna uma medida de 

eficácia e eficiência por: eliminar a criação de estrutura paralela, com funções idênticas;  eliminar 

o custo com aquisição e suporte de uma nova ferramenta de TIC; aproveitar o conhecimento 

acumulado pelo Cenin na utilização do software disponível, já testado e aprovado, dispondo de 

funcionalidades como a definição de acordos de níveis de serviço (SLA’s), indicadores de 

desempenho incorporados, definição de filas de atendimento e pesquisa de satisfação; aproveitar 

toda a expertise do Cenin no atendimento ao usuário, de reconhecida competência no âmbito da 

Câmara dos Deputados.  

 O alinhamento com o Ciclo Estratégico da Câmara dos Deputados para o período de 

2012-2023 é facilmente enquadrado na Diretriz n° 7 – Gestão – na linha de atuação que 

recomenda melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos.  

4.5 Benchmarking com o Centro de Informática (Cenin) 

 A central de atendimento do Cenin é uma referência dentro da Câmara dos Deputados no 

atendimento aos usuários. O ramal 6-3636 vem facilmente à mente de qualquer pessoa, quando 

questionada sobre como realizar pedidos para a área de informática.  

 O ramal 6-3636 é um “ramal virtual”1 que serve como porta de entrada para uma fila de 

chamadas de um módulo de contact center, existente no sistema de telefonia da Câmara dos 

Deputados. No software do contact center é cadastrado o número chave e as chamadas entrantes 

caem em uma fila. Os atendentes se conectam ao sistema e passam a receber a distribuição dessas 

chamadas em fila. O software controla a distribuição das chamadas e também gera relatórios 

necessários à supervisão da central de atendimento. 

  

                                                 
1 Expressão utilizada pelo chefe da Seção de Telefonia da Câmara dos Deputados, ao explicar o sistema de distribuição de 

chamadas na central de atendimento do Cenin. 
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A central de atendimentos do Cenin trabalha atualmente com 35 atendentes, distribuídos 

em 4 turnos de seis horas diárias, da seguinte forma: 

 3 atendentes de 7h às 13h; 

 12 atendentes de 8h às 14h; 

 4 atendentes de 10h às 16h; 

 14 atendentes de 14h às 20h; 

 2 atendentes de 16h às 22h. 

Esse escalonamento permite que entre 8h e 20h, estejam em atendimento no mínimo 16 e 

no máximo 19 atendentes, simultaneamente. Nos períodos de maior volume de chamados temos: 

 8h às 13h: 19 atendentes; 

 13h às 14h: 16 atendentes; 

 14h às 16h: 18 atendentes; 

 16h às 20h: 16 atendentes. 

O número médio de ligações mensais à central do Cenin, considerando 22 dias úteis no 

mês, é de 10.1202 ligações. Dessa forma, o número médio diário de ligações à central do Cenin 

atualmente é de 460 ligações. 

Segundo informações da Coordenação de Apoio aos Usuários dos Serviços de TIC do 

Cenin3, na central de atendimento do Cenin, o nível de serviço adotado é de 80% das ligações 

atendidas em até 30 segundos. Outros dados importantes são: 

 Tempo médio de atendimento: 256 segundos; 

 Média de ligações diárias, no período matutino, num dia de maior movimento na 

Casa:  

o 8h às 9h: 19; 

o 9h às 10h: 53; 

o 10h às 11h: 63; 

o 11h às 12h: 53; 

                                                 
2 Média dos últimos 12 meses, registrada no mês de julho de 2017. Informação fornecida por e-mail pelo chefe da Seção de 

Atendimento ao Usuário (Satus) do Cenin, no dia 31 de julho de 2017. 
3 Informações prestadas pelo chefe da Seção de Atendimento ao Usuário (Satus) do Cenin, em e-mails nos dias 31/07/2017, 

07/08/2017, 09/08/2017, 11/08/2017, 17/08/2017 e 18/08/2017. 
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No benchmarking realizado junto ao Cenin, fomos apresentados ao software atualmente 

utilizado na central de atendimento. Esse software chamado de OTRS (Open-source Ticket 

Request System) é um software livre para registro de chamados (ocorrências e serviços), que 

permite entre outras funcionalidades a associação de chamados a serviços (catálogo), o controle 

de acordos de níveis de serviço (SLA), a organização de chamados em filas de atendimento e a 

notificação de usuários e atendentes. 

 Segundo a Coordenação de Atendimento aos Usuários dos Serviços de TIC (COAUS) do 

Cenin, as principais vantagens do software OTRS são: 

 Facilitar a documentação de chamados; 

 Viabilizar a gestão de serviços (estatísticas e indicadores); 

 Promover a transparência; 

 Reduzir o tempo de atendimento; 

 Facilitar a distribuição e encaminhamento de chamados; 

 Agilizar a comunicação entre usuários e atendentes. 

  Muitas das funcionalidades e vantagens apresentadas pelo OTRS não estão disponíveis 

nos sistemas utilizados nas centrais de atendimento do Detec. A maioria das centrais de 

atendimento do Detec foi desenvolvida pelo próprio Cenin, utilizando-se uma plataforma de 

desenvolvimento de software, chamada MAKER. O MAKER é mais utilizado para 

desenvolvimento de software mais simples, geralmente do tipo cadastre-consulte-altere-exclua, 

chamados pela área de TIC de CRUD. São softwares para cadastro de registros, com pouca ou 

nenhuma regra de negócio. 

O OTRS é um software feito especificamente para gerenciamento de chamados e que 

possui um motor de processos para implementar workflows. O OTRS é uma ferramenta muito 

mais adequada para atendimento de chamados, uma vez que agrega diversas regras de negócio 

parametrizáveis ao cadastro de chamados como, por exemplo, notificações, encaminhamentos 

manuais e automáticos, agendamento de ações, entre outras, além do controle de acesso já 

implementado no software. Outra vantagem do OTRS é ser uma solução aberta e de mercado, 
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que permite aproveitar todas as evoluções da ferramenta, disponibilizadas pela comunidade de 

software internacional. 

Ficam claras as vantagens do OTRS, principalmente aquelas ligadas à agilidade na 

comunicação entre usuários e atendentes e à gestão de serviços, que permite a elaboração de 

estatísticas e indicadores, fundamentais para a melhoria contínua dos serviços e pela comparação 

entre resultados planejados e resultados obtidos. 

 A equipe do Cenin deixou-nos ainda mais confiantes sobre a perspectiva de integração 

entre as centrais do Detec e do Cenin, ao esclarecer que a integração seria plenamente possível, 

sendo necessário para isso um catálogo detalhado dos serviços que o Detec gostaria de ver 

incluídos no sistema. 

4.6 Benchmarking com a Procuradoria Geral da República (PGR) 

No benchmarking realizado junto à PGR, gentilmente conduzido pelos servidores Luiz 

Sérgio Jordão Romariz Júnior, Plínio Santana Miranda e Ítalo Yure Braga Arruda, daquele órgão, 

conhecemos o Sistema Nacional de Pedidos (SNP). 

O SNP é um sistema desenvolvido pela própria equipe de TIC do Ministério Público 

Federal (MPF)  e disponibilizado para todas as unidades do Ministério Público do Brasil. A 

maioria dos serviços disponibilizados pelo MPF pode ser solicitada no SNP, não apenas os 

serviços de TIC. Citamos alguns exemplos: 

 Serviços de manutenções, como troca de lâmpadas, ar condicionado, etc; 

 Serviços de biblioteca, como empréstimo de livros; 

 Serviços de patrimônio, como mudança de bens entre salas ou mudança de 

responsável por carga patrimonial; 

 Serviços gerais, como limpezas, plantas, reposição de materiais para banheiros, etc. 

 O SNP começou inicialmente apenas para a área de TIC, mas com uma intenção de 

abarcar todos dos demais serviços disponibilizados pelo MPF. Ao longo do tempo, portanto, a 

área de TIC solicitou às diversas unidades administrativas que construíssem seus catálogos de 

serviços, indicando basicamente: o nome do serviço; quem poderia solicitá-lo; qual a forma de 
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solicitação; o tempo de atendimento estimado; o horário de atendimento; e as normas aplicáveis 

para o tipo de serviço, caso houvesse. 

 À medida que as unidades administrativas concluíam seus catálogos de serviços, eles 

eram encaminhados à área de TIC responsável pelo sistema SNP, que os incluía no sistema. 

Houve naturalmente um período de adaptação dos usuários ao novo programa, mas que ocorreu, 

segundo informações coletadas no benchmarking, de forma tranquila, uma vez que os usuários já 

realizavam pedidos numa outra ferramenta também pelo computador. 

 A experiência adquirida com a visita à PGR foi extremamente positiva e demonstrou que 

a proposta de integração dos atendimentos entre Detec e Cenin talvez seja até mesmo tímida, 

diante do enorme potencial de se fazer algo muito maior, que seria a unificação dos atendimentos 

prestados por todas as unidades administrativas, que prestam algum tipo de serviço na Câmara 

dos Deputados, num sistema único. 

 Na verdade, constatou-se até mesmo a possibilidade de redução significativa do número 

de atendentes numa central de atendimento, ao se verificar, numa prática bem-sucedida, a 

viabilidade de que os usuários façam suas requisições de serviços prioritariamente por meio de 

um sistema eletrônico.  

4.7 Método de abordagem 

 Para a implementação do projeto, conforme referencial teórico apresentado, sugere-se 

utilizar a metodologia TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 9.1, utilizando-se um 

de seus principais componentes que é o método para desenvolver e gerenciar os ciclos de vida da 

arquitetura corporativa, denominado Architecture Development Method – ADM. 

A escolha baseia-se na experiência bem-sucedida do trabalho desenvolvido pela servidora 

Simone Sarkis Teixeira Bergo4 para a estruturação de uma central de relacionamento com os 

Deputados, apresentada como requisito para aprovação na primeira turma do curso de MBA em 

Governança Legislativa, do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados/Cefor. 

 

                                                 
4BERGO, Simone Sarkis Teixeira. Proposta de Estruturação de Central de Relacionamento com os Deputados. Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2015. p. 1-94.  
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4.7.1 Etapa Preliminar 

Na fase preliminar da metodologia ADM, decidem-se questões como “onde”, “o quê”, 

“por quê”, “quem” e “como” se faz atualmente o atendimento aos usuários de serviços do Detec.  

Nesta fase, pode-se avaliar o grau de maturidade do modelo de atendimento existente e a 

adesão das coordenações do Detec e do Cenin à proposta de unificação, uma vez que mudará a 

forma de trabalho das áreas de atendimento desses dois órgãos, principalmente das coordenações 

do Detec, e também haverá impacto na forma como os clientes do Detec se relacionam com o 

departamento, pois passarão a não ter mais o contato diretamente com a área de execução. 

A título de informações preliminares de como os sistemas de atendimento telefônico do 

Cenin e Detec estão atualmente estruturados, fizemos uma pesquisa junto às principais áreas de 

atendimento desses departamentos: 

 Serviço de Instalações (Sinst) e Serviço de Obras (Serob) da Coordenação de 

Engenharia de Obras; 

 Seção de Manutenção (Semat) e Seção de Telefonia (Setel) da Coordenação de 

Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual; 

 Seção de Programação Visual (Sepvi) da Coordenação de Projetos de Arquitetura; 

 Seção de Ar Condicionado e Refrigeração (Sarco) da Coordenação de Engenharia de 

Equipamentos; 

 Coordenação de Administração de Edifícios (Caedi); 

 Coordenação de Atendimento aos Usuários dos Serviços de TIC (Coaus); 

 Apresentamos na Tabela 1, a quantidade de chamados realizados por meio telefônico para 

cada uma dessas áreas. Os ramais de atendimento estão elencados na tabela constante no 

Apêndice A. 

Os sistemas utilizados pelas diversas áreas do Detec para registro dos chamados, cujas 

telas de atendimento são apresentadas nos Apêndices de B a G deste trabalho, foram 

desenvolvidos priorizando a gestão da manutenção corretiva e também a execução direta de 

serviços, com foco na emissão de ordens de serviço, nas quais podem ser apropriados os custos 
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com materiais e mão-de-obra. Ocorre que muitas vezes uma ordem de serviço aberta (que melhor 

seria designada de chamado aberto) pode gerar várias outras ordens de serviço, como, por 

exemplo, no caso de uma alteração de layout. Nesse caso, para um único chamado, podem ser 

abertas várias ordens de serviço: elétrica, hidráulica, ar condicionado, obras civis, etc. Como 

diferenciar a ordem de serviço do chamado propriamente dito? Existem softwares que resolvem 

essa questão. Não é o caso do software OTRS utilizado pelo Cenin, específico para 

gerenciamento de chamados, nem dos sistemas utilizados pelo Detec, que são softwares para 

cadastro de registros, com pouca ou nenhuma regra de negócio, usados basicamente para 

gerenciamento das ordens de serviço. 

Tabela 1 – Número médio mensal de chamados atendidos via ramal telefônico pelas 

principais áreas de atendimento do Detec e pela central única do Cenin. 

Área de atendimento Número médio mensal de chamados atendidos 

Caedi – Copa/Limpeza 17605 

Coaus - Cenin 10.1206 

Sarco – Ar-condicionado 2107 

Sepvi – Sinalização 458 

Semat – Audiovisual 2459 

Serob – Obras 120010 

Setel – Telefonia 50711 

Sinst – Elétrica 101312 

Sinst – Hidráulica 81613 

                                                 
5 Baseado numa estimativa média de 20 chamados diários para cada uma das 4 Seções de Administração de Edifícios da Caedi. 

Informações compiladas pela diretora da Coordenação de Administração de Edifícios em e-mail do dia 24/08/2017. 
6 Média dos últimos 12 meses, registrada no mês de julho de 2017. Informação fornecida por e-mail pelo chefe da Seção de 

Atendimento ao Usuário (Satus), no dia 31 de julho de 2017. 
7 Informação prestada pelo chefe da Seção de Ar Condicionado e Refrigeração por e-mail no dia 31 de julho de 2017. 
8 Informação prestada pelo diretor da Coordenação de Projetos por e-mail no dia 24 de agosto de 2017. 
9 Informação prestada pelo chefe da Seção de Manutenção Técnica da Coaud por e-mail no dia 16 de agosto de 2017. 
10 Considerando que 60% das ordens de serviço abertas mensalmente (2000) sejam feitas via chamado telefônico. Estimativa feita 

por servidor da Seção de Obras em informação prestada por e-mail no dia 01 de agosto de 2017. 
11 Informação prestada pelo chefe da Seção de Manutenção Técnica da Coaud por e-mail no dia 23 de agosto de 2017. 
12 Média dos últimos 12 meses (jul. 2016 a jun.2017), calculada com base no número de ligações recebidas no ramal 6-4141. 

Informações prestadas pelo chefe do Serviço de Instalações da Coeng por e-mail no dia 03 de agosto de 2017. 
13 Média dos últimos 12 meses (jul.2016 a jun.2017), calculada com base no número de chamadas recebidas no ramal 6-4136. 

Informações prestadas pelo chefe do Serviço de Instalações da Coeng por e-mail no dia 03 de agosto de 2017. 
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Para o escopo do presente trabalho, no entanto, o que se propõe é unificar e padronizar a 

forma de entrada de chamados no Detec, utilizando-se para isso a central de atendimento do 

Cenin, com um único número de ramal como ponto de entrada para abertura de chamados. Isso 

não resolve todos os problemas, mas cria condições de um melhor gerenciamento dos chamados, 

com todas as funcionalidades de uma ferramenta específica para gerenciamento de chamados, 

descritas no item 4.5 sobre o benchmarking realizado junto ao Cenin. 

4.7.2 Visão da Arquitetura 

 Na fase A da metodologia ADM, é definida a visão da arquitetura, destinada à definição 

do objetivo a que se destina o projeto, o que se pretende implantar, a definição dos limites do 

serviço a ser proposto, partes envolvidas, requisitos e entregas, benefícios e riscos associados à 

mudança. 

 Fica claro que um dos principais ganhos com o projeto é elevar o atendimento do Detec 

ao padrão hoje existente no Cenin, não no que se refere à qualidade da execução dos serviços, 

que pode ser considerada muito satisfatória no Detec, mas quanto à sistematização, padronização 

e controle das atividades. 

 A melhoria dos processos passa por um constante monitoramento e avaliação dos 

resultados, que somente podem ser realizados por meio de indicadores confiáveis. Não há como 

se obter indicadores sem uma ferramenta que possibilite ao menos o registro adequado das 

atividades desenvolvidas. Não há como conseguir melhorias na qualidade de atendimento, se 

parâmetros como tempo médio de solução, desempenho de equipes e custos não podem ser 

medidos. E tudo se inicia com o controle adequado do registro das atividades. 

 A forma como o Detec trabalha hoje, como visto no item 4.7.1, não permite um controle 

confiável das ações desenvolvidas. O Cenin por outro lado já possui um sistema bastante 

eficiente de gerenciamento de chamados e consegue extrair vários indicadores de desempenho 

que têm sido utilizados para a melhoria de seus processos. 

 Na pesquisa de satisfação dos usuários do Cenin de 2016, 55% dos usuários atribuíram 

notas entre 9 e 10 para o nível geral de satisfação com o Cenin; 38% atribuíram notas entre 7 e 8 

e apenas 1% atribuiu notas entre 0 e 4, numa escala de 0 a 10, em que 0 era considerado muito 

insatisfeito e 10, muito satisfeito com os trabalhos desenvolvidos pelo Cenin. Com relação 
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especificamente ao serviço da central de atendimento, os quesitos agilidade no atendimento e 

clareza na comunicação receberam 91% das avaliações variando de bom (36%) a excelente 

(55%) (Brasil, 2017e). 

 Elevar o nível de atendimento das centrais de atendimento do Detec ao padrão da central 

de atendimento do Cenin é, portanto, um objetivo a ser alcançado. Não parece um desafio 

intransponível, levando-se em conta já haver toda uma estrutura e uma expertise existente no 

âmbito do Cenin, com competência comprovada para auxiliar no processo de implementação 

deste projeto. Há que se levar em conta ainda que as duas estruturas administrativas, Detec e 

Cenin, estão sob a mesma Diretoria Administrativa (Dirad), o que facilita no patrocínio da 

iniciativa.  

 Um dos possíveis riscos ao projeto talvez seja exatamente o aspecto em que o modelo 

Togaf é mais criticado, que é de não explicitar “a importância de se considerar as pessoas como 

fator crítico para se implementar as mudanças necessárias” (FALCÃO, 2016, p.86). Esse risco, 

todavia, pode ser mitigado por um bom plano de comunicação, ressaltando os ganhos 

organizacionais e promovendo uma maior cooperação e integração entre as equipes Detec e 

Cenin. 

4.7.3 Arquiteturas do Negócio, de Sistemas de Informação e de Tecnologia 

 As etapas B, C e D da metodologia ADM, descritas na sustentação teórica, tratam da 

análise do estágio atual da arquitetura, a fim de projetar o estado futuro.  

 Para essas etapas deverão ser levantados os fluxos dos processos de atendimento atuais 

(as is), tanto do Detec quanto do Cenin e o como deverá ser esse fluxo após a integração dos 

serviços (to be).  

 A arquitetura futura no que diz respeito aos sistemas de informação e de tecnologia é 

aquela já existente na central de atendimento do Cenin. A ferramenta de TIC a ser utilizada, a 

necessidade de elaboração de um catálogo de serviços e da definição de acordos de níveis de 

serviços entre as áreas de atendimento e os clientes, todas essas etapas são já conhecidas e partem 

de um ponto de referência implantado e em pleno funcionamento. 

 Um ganho que pode ser importante na fase D, de arquitetura de TIC, será a definição de 

como se dará a integração entre o sistema de gerenciamento de chamados, que já está definido, 
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com o sistema de gerenciamento dos serviços. É perfeitamente possível continuar com o 

gerenciamento dos serviços nas ferramentas atuais, mas para uma gestão de forma 

completamente integrada dentro do Detec, não bastaria haver a integração dos sistemas de 

abertura de chamados, que ora se propõe, mas também de um sistema único de gerenciamento 

dos serviços.  

 Por fim, para finalização das três fases de desenvolvimento da arquitetura, haverá uma 

revisão e aprovação formal pelas partes interessadas dos fluxos futuros de trabalhos e da solução 

de TIC para integração entre o sistema de abertura de chamados e os sistemas de gerenciamento 

de serviços existentes. 

 4.7.4 Gestão da Mudança 

 Da fase E à H, as mudanças ao estado esperado para a arquitetura futura são planejadas e 

executadas, atingindo o fim do ciclo de implantação e evolução. 

 Na fase E – Oportunidades e Soluções, serão definidos os serviços a serem incorporados à 

central de atendimento do Detec, por meio de um catálogo de serviços, com definições de 

acordos de níveis de serviço. A elaboração do catálogo deverá ser feita seguindo os requisitos 

definidos pelo Cenin, de forma a facilitar sua incorporação ao sistema OTRS e também ao portal 

de autosserviço.   

 No Anexo A, apresentamos um modelo de formulário utilizado pelo Cenin, para 

levantamento dos serviços e das requisições de serviços que subsidiaram a criação de seu 

catálogo de serviços, atualmente implementado tanto na central de atendimento, quanto no portal 

de autosserviço. 

 O dimensionamento da equipe para atendimento, considerando o acréscimo das demandas 

do Detec, deverá ser desenvolvido nesta fase, para que, caso haja necessidade de novos 

atendentes, eles sejam selecionados e treinados. Haverá ainda a necessidade do treinamento dos 

atendentes atuais, para conhecimento do trabalho desenvolvido no Detec, uma vez que passarão a 

ter que encaminhar os chamados direcionados ao Detec para a área competente. 

 O treinamento no novo software de recebimento de chamados também deverá ser 

estendido às pontas de execução que receberão os chamados e então encaminharão os serviços, 

por meio de ordens de serviços geradas nos sistemas existentes, para as equipes de campo. 
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 Na etapa F – Planejamento da Migração – o plano de comunicações para a implantação, 

divulgação e manutenção da nova central de atendimento deverá estar elaborado. Os recursos 

materiais de infraestrutura e os recursos humanos treinados também já deverão ter sido 

providenciados.  

 Para a etapa G – Governança da Implementação, propõe-se a criação de um comitê gestor, 

composto por representantes da Dirad, Detec e Cenin, atuando na governança do novo serviço, 

para o perfeito funcionamento da nova central integrada, garantindo o envolvimento de todas as 

partes interessadas e o comprometimento com a qualidade dos serviços prestados. Será ainda uma 

instância de validação de mudanças, melhorias e aprimoramentos da central integrada, atuando 

junto à Alta Administração, na busca de recursos e priorização de ações. O comitê ficará também 

responsável pelo gerenciamento da mudança da arquitetura, fase H do ADM, comprometendo-se 

com a manutenção e execução do ciclo da ADM e com o atendimento dos requisitos propostos.  

4.8 Não Escopo 

 As entregas que não fazem parte do escopo do projeto são listadas abaixo com o objetivo 

de delimitar as expectativas quanto aos resultados esperados: 

 O atendimento de serviços não listados no catálogo de serviços a ser elaborado pelo 

Detec, para incorporação no sistema OTRS; 

 A especificação, aquisição e implantação de nova ferramenta de TI que contemple uma 

solução integrada de abertura de chamados e gerenciamento dos serviços do Detec; 

O Business Case apresentou justificativas, histórico, avaliação estratégica da importância 

do projeto, oportunidades e benefícios relacionados à proposta de estruturação de uma central de 

atendimento unificada entre Detec e Cenin, no âmbito da Câmara dos Deputados.  

A seguir, apresenta-se o plano de gerenciamento do projeto, com apresentação do escopo 

do projeto, entregas previstas, cronograma entre outros. 
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5 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

5.1 Escopo  

5.1.1 Objetivo  

O objetivo geral da presente proposta é unificar as centrais de atendimento do Detec, 

integrando-as à central de atendimento do Cenin, com previsão de conclusão até o fim de 2018. 

Os objetivos específicos são: 

 Mapear os processos de atendimento do Detec; 

 Alterar o fluxo de atendimento da central do Cenin, para contemplar os chamados 

direcionados ao Detec; 

 Elaborar um catálogo de serviços do Detec e incorporá-lo ao OTRS; 

 Dimensionar a equipe de atendimento da central integrada e capacitá-la para o 

registro dos atendimentos direcionados ao Detec; 

5.1.2 Benefícios 

Como benefícios previstos com a unificação das centrais do Detec e sua integração com a 

central do Cenin espera-se a melhoria no atendimento ao usuário que poderá fazer suas 

solicitações num único ponto de contato, diminuindo o tempo para a solução dos problemas. 

Haverá uma padronização no atendimento e uma maior eficiência na alocação dos recursos 

humanos disponíveis no Detec, ao eliminar a necessidade de equipes técnicas realizarem 

atendimento telefônico. A concentração dos chamados num único software possibilitará a 

produção de informações gerenciais mais confiáveis e de indicadores de desempenho, de forma 

que a qualidade dos serviços possa ser monitorada, adotando-se ações de melhoria contínua.      

5.1.3 Entregas 

5.1.3.1 Mapeamento dos processos de atendimento do Detec 

Realizar o levantamento de todos os pontos de entrada de solicitação de serviços no 

âmbito do Detec, com o detalhamento de todos esses serviços, para subsidiar quais serviços serão 

passíveis de serem levados para a Central de Atendimento Integrada, uma vez que nem todos os 

serviços prestados pelo Detec serão elegíveis para atendimento na nova plataforma. 
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Modelar os processos de trabalho do Detec relativos a atendimentos a usuários, da forma 

como são (as-is) e como deverão ser após a integração com o Cenin (to-be), de forma a aprimorar 

a gestão dos serviços, com a definição de indicadores de desempenho objetivos e de fácil 

obtenção. 

5.1.3.2 Alteração do fluxo de trabalho da Central do Cenin 

Avaliar e definir, em conjunto com a Coordenação de Atendimento aos Usuários dos 

Serviços de TIC (Coaus) do Cenin, como deverá ser o novo processo de trabalho da central de 

atendimento com a incorporação dos serviços do Detec à rotina de atendimento.  

A Coaus deverá definir os requisitos necessários para a elaboração do catálogo de 

serviços do Detec, de forma a facilitar sua implementação no software de atendimento (OTRS).  

5.1.3.3 Catálogo de serviços do Detec 

Definir, em conjunto com os todas as Coordenações do Detec, os serviços a serem 

atendidos na Central de Atendimento Integrada, estabelecendo acordos de níveis de serviço para 

cada tipo de solicitação. 

Criar repositório de informações sistematizadas dos serviços selecionados para orientação 

de atendimento, com dados como critérios, prazos, referenciais normativos, etc. 

Para auxiliar nessa etapa, anexamos modelo de formulário criado pelo Cenin para 

levantamento dos serviços prestados por suas diversas áreas (ver Anexo A). 

5.1.3.4 Incorporação do catálogo de serviços do Detec ao OTRS 

Promover, com o apoio da Coaus, a definição de requisitos para a integração do processo 

de atendimento e gestão de demandas. Para tanto, será necessário avaliar e definir como o 

catálogo de serviços do Detec será incorporado ao software OTRS, ferramenta de abertura de 

chamados existente no Cenin, e também ao portal de autosserviço.  

Definir também o processo de migração do sistema existente no Detec para aquele do 

Cenin, inclusive nas áreas de execução, que passarão a receber os chamados no OTRS e deverão 

associá-los às respectivas ordens de serviço, lançadas no software de gestão da manutenção. Essa 

interface entre o sistema de abertura de chamados e o software de gestão das demandas é fator 

crucial para o sucesso da integração das centrais de atendimento. 
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Realizar testes de compatibilização e de operação para averiguar a correta implementação 

dos serviços do Detec à nova rotina de atendimento.   

5.1.3.5 Recursos humanos 

Para avaliar a necessidade de redimensionamento da equipe de atendimento do Cenin, em 

função do acréscimo de demandas geradas pelas solicitações de serviços destinados ao Detec, 

sugere-se o uso da calculadora Erlang-C14, baseada no método matemático para a teoria das filas, 

desenvolvida pelo matemático, estatístico e engenheiro dinamarquês Agner Krarup Erlang. Por 

essa teoria, o tamanho da fila e o tempo de espera podem ser estimados. 

A fórmula Erlang-C expressa a probabilidade de um cliente, ao realizar um chamado para 

uma central de atendimento, com número limitado de atendentes, entrar numa fila de espera. 

Dessa forma, a fórmula é utilizada para determinar o número de atendentes necessários numa 

equipe de call center, para uma determinada probabilidade desejada de filas. Uma desvantagem 

na fórmula de Erlang-C é que ela assume que os clientes nunca abandonam uma fila de espera, o 

que faz com que a fórmula preveja mais atendentes do que aqueles realmente necessários para 

manter o nível de serviço desejado.   

No Apêndice H, apresentamos um dimensionamento prévio da equipe de atendimento, 

considerando o acréscimo de chamados a serem incorporados à central de atendimento do Cenin, 

após a integração com as centrais de atendimento do Detec. Para esse dimensionamento, 

utilizamos a Free Erlang-C Calculator Excel - Version 5.2, desenvolvida pela Call Centre 

Helper, a qual foi gentilmente disponibilizada pela Coordenação de Atendimento aos Usuários 

dos Serviços de TIC. 

De acordo com dimensionamento realizado no Apêndice H, não haverá necessidade de 

contratação de novos atendentes, mesmo com o acréscimo de demandas originadas com a 

inclusão dos serviços do Detec na central de atendimentos do Cenin. Considerando que as 

solicitações de serviço ao Detec, raramente serão resolvidas com atendimento de 1° nível, que é 

aquele em que o atendente da central resolve durante a ligação, o nível de conhecimento a ser 

absorvido pelos atendentes da central de atendimento do Cenin será mínimo, o que elimina 

barreiras e a necessidade de grandes mudanças de cultura, por parte das pessoas que ali 

                                                 
14 Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_(unit). 
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trabalham. A maior mudança ficará com os atendentes do Detec, que deixarão de atender 

diretamente o usuário e focarão na utilização da ferramenta de tratamento dos chamados (OTRS) 

e sua interface com os sistemas de gerenciamento das ordens de serviço.  

5.1.3.6 Treinamento 

Deverá ser elaborado um plano de capacitação para a equipe da central integrada, 

responsável pela abertura de chamados, focando no conhecimento genérico sobre os serviços 

fornecidos pelo Detec, de forma que os atendentes da central do Cenin saibam para que fila 

direcionarem os chamados. 

O fato de não ser necessária a contratação de pessoal para a central integrada reduz 

significativamente a necessidade de treinamento para a formação das competências voltadas ao 

atendimento, técnicas de atendimento ao público, de negociação e relacionamento interpessoal, 

uma vez que os recursos humanos existentes já possuem essa formação. 

O treinamento mais importante deverá ser para as equipes do Detec que atuarão na 

distribuição das demandas para o pessoal de atendimento presencial aos usuários. Essa equipe 

passará a utilizar uma nova ferramenta para recepção dos chamados (OTRS) e deverá fazer a 

interface de comunicação entre esse sistema e os sistemas de gerenciamento de ordens de serviço 

existentes. 

5.1.3.7 Plano de Comunicação 

O plano de comunicação deverá iniciar com uma abordagem sobre as vantagens de um 

sistema único para atendimento de chamados para serviços de infraestrutura no ambiente da 

Câmara dos Deputados, demonstrando que, sob a ótica do cliente, essa é uma solução mais 

eficiente, conforme a sustentação teórica apresentada. 

Essa primeira iniciativa terá como objetivo aproximar as equipes do Detec e Cenin, num 

sentimento de unidade e pertencimento a um único órgão, uma vez que os colaboradores do 

Cenin, por já possuírem uma central de atendimento estruturada e com bons índices de 

desempenho, poderão entender que a proposta de integração será vantajosa apenas para o Detec. 

O plano de comunicação ainda deverá ser responsável por definir marcos para divulgação 

de informações relevantes ao longo de todo o processo, com foco nos principais stakeholders, 

mantendo a sinergia com vistas ao alcance do resultado esperado. 
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Por fim, o plano deve planejar e promover uma campanha de mudança de cultura para os 

usuários de serviços do Detec, acostumados a ligarem diretamente ao ponto de execução dos 

serviços, o que, a priori, pode aparentar um atendimento mais rápido. A mudança deve ser 

entendida como melhoria do atendimento, não só no tempo de resposta, mas também no tempo de 

solução, porquanto a possibilidade de monitoramento das ações, por meio de informações 

gerenciais confiáveis, tenderá a evitar retrabalhos. 

5.1.3.8 Estruturação de Comitê Gestor 

Estruturar instância de governança para o novo serviço, composta por representantes do 

Detec e do Cenin, para atuarem com foco na validação de rotinas, procedimentos, acordos 

estabelecidos, necessários à manutenção de conteúdo do catálogo de serviços; na atribuição de 

responsabilidades e promoção do comprometimento; na análise de propostas de aprimoramento 

da Central, quanto ao escopo de atuação; na melhoria dos processos, baseada na avaliação dos 

indicadores de desempenho, requisitos de automação e ferramentas de interação com o usuário, 

etc. Para tanto, devem-se estabelecer os membros e o modelo de governança a ser adotado, 

definir atribuições e elaborar normativo para regulamentar a atuação do Comitê. 
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1.0 Integração das centrais de atendimento do Detec e Cenin

1.1 Gerenciamento do 
Projeto

1.1.1 Iniciação

1.1.2 Planejamento

1.1.3 Execução

1.1.4 Monitoramento

1.1.5 Encerramento

1.2 Mapeamento dos 
processos das centrais 

de atendimento do 
Detec

1.2.1 Reunião com 
Coordenações Detec

1.2.2 Mapeamento 
central Sinst

1.2.3 Mapemanto 
central Sarco

1.2.4 Mapeamento 
central Coaud

1.2.5 Mapeamento 
central Serob

1.2.6 Mapeamento 
central Cproj

1.2.7 Mapeamento 
central Caedi

1.3 Alteração fluxo 
Central Cenin

1.3.1 Reunião com 
Coordenação de Apoio 

ao Usuário

1.3.2 Inclusão 
atendimentos Detec no 
fluxo da central Cenin

1.3.3 Definição de 
requisitos para 

elaboração de catálogo 
de serviços Detec

1.4 Catálogo Serviços 
Detec

1.4.1 Elaboração 
catálogo Caedi

1.4.2 Elaboração 
catálogo Cproj

1.4.3 Elaboração 
catálogo Cequi

1.4.4 Elaboração 
catálogo Coeng

1.4.5 Elaboração 
catálogo Coaud

1.4.6 Elaboração 
catálogo Cplan

1.5 Incorporação 
catálogo serviços Detec 

no OTRS

1.5.1 Inserção dos 
serviços Detec no 

OTRS

1.5.2 Compatibilização

1.5.3 Testes de 
operação

1.6 Recursos Humanos

1.6.1 Levantamento 
recursos disponíveis

1.6.2 Dimensionamento 
da equipe necessária

1.7 Treinamento

1.7.1 Treinamento 
atendentes atuais

1.7.2 Treinamento 
equipe operacional

1.8 Plano de 
Comunicação

1.8.1 Planejamento

1.8.2 Elaboração de 
material para 
divulgação

1.8.3 Campanha de 
divulgação

1.8.4 Lançamento do 
Serviço

1.9 Comitê Gestor

1.9.1 Definição de 
membros

1.9.2 Definição de 
Modelo de Governança

1.9.3 Definição de 
atribuições

1.9.4 Elaboração de 
Normativo

5.1.4 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
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5.2 Cronograma 

Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Nomes dos recursos

1 Integração das centrais de atendimento do Detec e Cenin 219 dias Seg 05/02/18 Qui 06/12/18

2 Gerenciamento do Projeto 219 dias Seg 05/02/18 Qui 06/12/18

3 Mapeamento das centrais de atendimento Detec 61 dias Seg 05/02/18 Seg 30/04/18

4 Reunião com Coordenações Detec 1 dia Seg 05/02/18 Seg 05/02/18

5 Mapeamento central Sinst 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

6 Mapeamento central Sarco 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

7 Mapeamento central Coaud 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

8 Mapeamento central Serob 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

9 Mapeamento central Cproj 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

10 Mapeamento central Caedi 60 dias Ter 06/02/18 Seg 30/04/18 4

11 Fim do Mapeamento Processos Detec 0 dias Seg 30/04/18 Seg 30/04/18 3

12 Alteração do fluxo Central Cenin 11 dias Ter 01/05/18 Ter 15/05/18 11

13 Reunião com Coordenação de Apoio ao Usuário (COAUS) 1 dia Ter 01/05/18 Ter 01/05/18

14 Inclusão atendimentos Detec no f luxo da central Cenin 10 dias Qua 02/05/18 Ter 15/05/18 13

15 Definição de requisitos para elaboração de catálogo de serviços Detec 5 dias Qua 02/05/18 Ter 08/05/18 13

16 Fluxo Central Cenin alterado 0 dias Ter 15/05/18 Ter 15/05/18 12

17 Catálogo de Serviços Detec 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 15

18 Elaborar catálogo Caedi 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 10

19 Elaborar catálogo Cproj 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 9

20 Elaborar catálogo Cequi 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 6

21 Elaborar catálogo Coeng 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 8;5

22 Elaborar catálogo Coaud 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 7

23 Elaborar catálalogo Cplan 45 dias Qua 09/05/18 Ter 10/07/18 15

24 Catálogo Detec f inalizado 0 dias Ter 10/07/18 Ter 10/07/18 17

25 Incorporação catálogo de serviços Detec no OTRS 60 dias Qua 11/07/18 Ter 02/10/18 24

26 Inserir os serviços no sotw are OTRS 15 dias Qua 11/07/18 Ter 31/07/18

27 Compatibilização 15 dias Qua 01/08/18 Ter 21/08/18 26

28 Testes de operação 30 dias Qua 22/08/18 Ter 02/10/18 27

29 Recursos humanos 20 dias Ter 01/05/18 Seg 28/05/18 11

30 Levantamento de recursos disponíveis 10 dias Ter 01/05/18 Seg 14/05/18

31 Dimensionamento de equipe necessária 10 dias Ter 15/05/18 Seg 28/05/18 30

32 Treinamento 25 dias Qua 03/10/18 Ter 06/11/18

33 Treinamento atendendes atuais 10 dias Qua 03/10/18 Ter 16/10/18 31;25

34 Treinamento equipe operacional 10 dias Qua 17/10/18 Ter 06/11/18 33

35 Treinamento concluído 0 dias Ter 06/11/18 Ter 06/11/18 34

36 Plano de Comunicação 219 dias Seg 05/02/18 Qui 06/12/18

37 Planejamento 15 dias Seg 05/02/18 Sex 23/02/18

38 Elaboração de material para divulgação 15 dias Seg 26/02/18 Sex 16/03/18 37

39 Campanha de divulgação 45 dias Sex 05/10/18 Qui 06/12/18 38

40 Lançamento do serviço 0 dias Ter 06/11/18 Ter 06/11/18 25;29;32;41;38

41 Comitê Gestor 40 dias Qua 11/07/18 Ter 04/09/18 24

42 Definição de membros 10 dias Qua 11/07/18 Ter 24/07/18 24

43 Definição do Modelo de Governança 10 dias Qua 11/07/18 Ter 24/07/18 42IT

44 Definição de atribuições 10 dias Qua 25/07/18 Ter 07/08/18 43

45 Elaboração de normativo 30 dias Qua 25/07/18 Ter 04/09/18 43
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5.3 Custos 

 Para a estimativa de custos com a implantação do projeto de unificação das centrais de 

atendimento do Detec e do Cenin, foram considerados apenas os custos com a equipe de 

implantação do projeto, tendo em vista que o dimensionamento realizado no Apêndice H deste 

trabalho, para definição do tamanho da equipe de atendimento da central integrada Detec e 

Cenin, demonstrou não ser necessária a contratação de nenhum atendente a mais. Assim, custos 

com contratação de novos atendentes, custos com reformas e/ou adequação de layout, custos com 

aquisição de mobiliário e equipamentos foram eliminados.  

 Estimativas de custos com material de divulgação e com treinamento não foram levados 

em conta, tendo em vista que o treinamento será basicamente ministrado pelos atuais atendentes e 

pela equipe de gerenciamento do projeto e que a divulgação será feita preferencialmente no portal 

da Câmara e nas mídias eletrônicas disponíveis, como o papel de parede dos computadores da 

Casa. 

 Na estimativa dos custos com a equipe de gerenciamento do projeto, considerou-se a 

alocação de três servidores, um do Detec, um do Cenin e outro da Assessoria de Projetos e 

Gestão (Aproge), em regime de tempo parcial, da ordem de 20 horas por semana para o servidor 

do Detec e 10 horas por semana para o servidor do Cenin, durante 10 meses, até a efetiva 

inauguração dos serviços. Para o servidor da Aproge, especialista em gestão de processos, 

estima-se uma participação de 20 horas por semana, nos quatro primeiros meses do projeto, até a 

finalização da alteração no fluxo do processo de atendimento da central do Cenin, para incorporar 

os chamados destinados ao Detec. 

 Foi considerado o valor médio de R$ 162,50 por hora trabalhada de um analista 

legislativo da Câmara dos Deputados, que é o valor utilizado pela Aproge para estimativa de 

custos dos projetos.  

 O cálculo é apresentado na Tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2 – Custo com equipe de implantação do projeto 

  Custo com equipe de implantação do projeto 

Equipe Horas 

trabalhadas 

por mês 

Valor da hora 

por servidor15 

(R$) 

Custo mensal 

do servidor 

(R$) 

Prazo de 

execução 

(meses) 

Custo total 

(R$) 

Servidor Detec 80 162,50 13.000,00 10 130.000,00 

Servidor Cenin 40 162,50 6.500,00 10 65.000,00 

Servidor 

Aproge 

80 162,50 13.000,00 4 52.000,00 

Custo total com equipe de projeto (R$) 247.000,00 

 

5.4 Qualidade 

 A qualidade se refere ao nível de atendimento dos requisitos definidos para cada entrega. 

Aqui definimos os requisitos e o principal critério de aceite por parte do patrocinador do projeto.  

 Mapeamento de Processos de atendimento do Detec – O principal critério de aceite 

pelo patrocinador é um panorama com todos os modelos de atendimento utilizados pelo Detec, 

sejam sistemas ou formulários de requisição de serviços. Para essa entrega, pesquisas em campo 

nas áreas de atendimento do Detec deverão ser realizadas, estabelecendo o fluxo de trabalho de 

cada uma dessas áreas. Os processos de atendimentos atuais e futuros serão modelados e 

apresentados, demonstrando a redução de fluxos de trabalho resultantes da unificação e 

centralização do atendimento. 

Alteração do fluxo da Central do Cenin – O critério de aceite são os processos de 

atendimentos do Detec mapeados e incorporados ao fluxo de atendimento da Central do Cenin. 

Nessa entrega, o Cenin deverá estabelecer os requisitos para elaboração do catálogo de serviços 

                                                 
15 Valor médio por hora trabalhada de um analista legislativo, utilizado pela Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) para o 

cálculo de custos de projetos na Câmara dos Deputados. 
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do Detec, de forma a integrá-los ao software de gerenciamento de chamados (OTRS) com 

facilidade e sem afetar os serviços providos pelo Cenin. 

 Catálogo de serviços do Detec – O critério de aceite é a proposta detalhada de um 

catálogo dos serviços do Detec a serem atendidos pela central integrada, que será construído em 

conjunto por todas as Coordenações do Departamento, cumprindo os requisitos apresentados pelo 

Cenin na entrega anterior. Essa será a fase mais demorada do cronograma do projeto, pois 

envolverá a definição de quais os serviços do Detec serão atendidos na central integrada.  

 Incorporação do catálogo de serviços do Detec no OTRS – O critério de aceite é o 

catálogo de serviços do Detec incorporado ao sistema OTRS, com o cumprimento de todos os 

requisitos especificados pelo Cenin para completa integração dos serviços, tais como a definição 

das filas de atendimento e dos acordos de níveis de serviços. Com essa entrega, o sistema deverá 

estar apto a gerenciar as demandas realizadas ao Detec, com todas as funcionalidades de gestão 

disponíveis na ferramenta, como geração de histórico, monitoramento de indicadores, pesquisas 

de satisfação dos usuários, níveis de aprovação de solicitações, etc. 

 Recursos humanos e Treinamento – O principal critério de aceite pelo patrocinador é a 

formação e a capacitação da equipe de atendentes para conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelas áreas do Detec e também a formação e capacitação da equipe do Detec na 

utilização do sistema de abertura de chamados utilizado pelo Cenin (OTRS), o que poderá ser 

feito pela própria equipe do Cenin que já utiliza o sistema. Na equipe do Detec serão buscados 

aqueles servidores que já fazem a abertura de chamados e gerenciamento das ordens de serviço 

para que se capacitem na utilização do novo software de atendimento. Esses servidores deixarão 

de fazer o primeiro contato com o usuário, que passará a ser feito exclusivamente pelos atuais 

atendentes da central do Cenin. A equipe do Detec ficará responsável por receber o chamado na 

nova ferramenta e fazer a interligação entre os chamados e as ordens de serviço, que continuarão 

a ser tratadas nos sistemas existentes. 

 Plano de Comunicação – O critério de aceite é um plano de comunicação que integre as 

equipes Detec e Cenin, ressaltando os benefícios organizacionais resultantes da integração, e uma 

campanha de divulgação da nova central de atendimento integrada, com foco no início da 

prestação dos serviços e nos benefícios da integração, como redução de custos e melhoria na 

qualidade do atendimento. 
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 Estruturação de Comitê Gestor – O critério de aceite é a formação de um comitê gestor 

da central integrada, para as ações de governança da central de forma compartilhada entre Cenin 

e Detec, com o objetivo de estabelecer as atribuições e responsabilidades de cada área, garantindo 

a continuidade e eficiência do serviço. Deverão ser definidos os membros que farão parte do 

colegiado, suas atribuições, o modelo de governança e os normativos para estabelecimento do 

comitê. 

 Início das atividades da central integrada – O critério de aceite pelo patrocinador é o 

evento de lançamento da central integrada. Para essa entrega a central deve estar apta a iniciar os 

atendimentos aos usuários do Detec. 

5.5 Recursos humanos 

 Basicamente os recursos humanos alocados na elaboração do projeto serão dois servidores 

efetivos, um do Detec e outro do Cenin, com colaboração em tempo parcial. 

5.6 Comunicações 

 As ações de comunicação referentes às principais atividades do projeto devem ser 

permanentemente compartilhadas entre os membros da equipe, com o patrocinador e com as 

demais partes interessadas. Essa atitude é de fundamental importância e não deve ser jamais 

desprezada pelo gerente do projeto, pois uma comunicação eficiente quebra a resistência das 

pessoas, aponta possíveis dificuldades na condução do projeto e traz segurança para a tomada de 

decisões e atribuições de responsabilidade.  

 A metodologia de gestão de projetos no âmbito da Câmara dos Deputados recomenda a 

utilização de documentos próprios relacionados à formalização, desenvolvimento e finalização de 

projetos, que devem fazer parte das ações de comunicação. 

 Entre as iniciativas de comunicação que podem ser empregadas neste projeto, destacam-

se: 

 Uso do ambiente corporativo de gestão de projetos, composto pelo Microsoft Project Web 

Access – PWA, que permite a edição e interação da equipe em documentos como Termo 

de Abertura do Projeto, Declaração de Escopo, Estrutura Analítica de Projeto – EAP, 

cronograma das ações, atribuição de tarefas; 
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 Disponibilização de ambiente colaborativo por meio de “wikis”, para construção conjunta 

de conteúdo relacionado às ações do projeto, e fóruns de discussão, opções disponíveis na 

plataforma corporativa mencionada e também no Portal Corporativo da Câmara dos 

Deputados – Camaranet; 

 Reuniões semanais com a equipe do projeto para tomada de decisão, sequência e 

atualização das ações em andamento, bem como manutenção do nível de 

comprometimento. Registro das decisões das reuniões por meio de ata simplificada; 

 Reuniões com stakeholders, precedidas de pauta para a adequada preparação das partes, 

com registro posterior das decisões em ata validada pelas partes; 

 Comunicação continuada e proximidade com os stakeholders para manutenção do grau de 

comprometimento das partes; 

 Apresentação periódica de Relatório de Situação do Projeto ao patrocinador e às 

instâncias de governança, para acompanhamento; 

 Registro de lições aprendidas, ao longo do projeto, para referencial futuro; 

 Documentação de alterações e incidentes ocorridos no decorrer do projeto, como 

alteração de escopo, ocorrências e gestão de riscos. 

 Monitoramento frequente, inclusive para fins de solicitação de intervenção do 

patrocinador, do andamento das ações previstas. 
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5.7 Riscos 

Alguns dos principais riscos ao projeto e as ações para mitigá-los são apresentados a 

seguir.  

Risco Criticidade Ação 

Falta de comprometimento das partes 

interessadas 
Alta 

Acompanhamento por parte do gerente 

do projeto para demonstrar os 

benefícios do projeto. Intervenção do 

patrocinador para estimular o 

comprometimento. 

Falta de apoio do Cenin à proposta de 

integração das centrais de atendimento  
Alta 

Atuação do patrocinador para que a 

haja a sintonia entre Cenin e Detec e 

para que o Comitê de TI aceite o 

projeto no portfólio do CENIN. 

Dificuldade por parte dos atendentes do Detec 

em aprenderem a utilizar a nova ferramenta 
Moderada 

Seleção dos atendentes do Detec com 

perfil mais adequado e treinamento. 

Constante acompanhamento pela 

equipe de suporte do Cenin. 

Dificuldade na incorporação do catálogo de 

serviços ao sistema OTRS 
Baixa 

Definição do catálogo de serviços do 

Detec em conformidade com os 

requisitos especificados pelo Cenin, 

para que não haja incompatibilidade 

com o software. 

Não utilização do serviço por parte dos 

usuários do Detec 
Baixa 

Campanha de divulgação com foco nos 

benefícios da integração. 

5.8 Aquisições 

 Tendo em vista o dimensionamento da equipe de atendimento, apresentado no Apêndice 

H, ter demonstrado não ser necessária a contratação de novos atendentes, a infraestrutura 

existente é suficiente e aquisições de mobiliário, equipamentos e reformas serão dispensadas. 

 Com relação ao sistema de TI envolvido na proposta, trata-se de um software livre já 

implementado pelo Cenin em sua central de atendimento e o custo com essa aquisição é 

inexistente, sendo essa uma das grandes vantagens da integração entre as centrais do Detec e do 

Cenin. 

5.9 Partes interessadas 

Os principais stakeholders do projeto são o Departamento Técnico e o Centro de 

Informática da Câmara dos Deputados, em virtude do grau de interação que deverá haver entre 
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esses dois departamentos para o sucesso do projeto. No entanto, em função do objetivo da 

proposta, que é unificar o atendimento aos usuários dos serviços do Detec, podem-se relacionar 

também como principais stakeholders do projeto todos os servidores e órgãos que compõem a 

estrutura administrativa da Câmara dos Deputados, pois todos podem necessitar de algum dos 

diversos serviços prestados pelo Detec. 

Sem dúvida o principal papel do gerente do projeto será o relacionamento com as áreas do 

Detec e do Cenin ligadas ao atendimento a usuários, incluindo-se as equipes operacionais, que 

terão alguns procedimentos alterados em função da nova forma de trabalho a ser implantada com 

o novo sistema de atendimento de chamados. Gerenciar os conflitos entre essas partes 

interessadas será um desafio que somente será superado se todas as partes entenderem claramente 

os benefícios da unificação e integração das centrais de atendimento do Detec à central do Cenin. 

O patrocinador do projeto também deverá deixar clara a importância do projeto, dado seu 

potencial de melhoria no atendimento aos usuários de serviços do Detec, com baixos custos, 

atuando ativamente na implantação da proposta, de modo a manter a coesão na parceria entre 

Detec e Cenin. 

5.10 Continuidade das ações implementadas 

 Após a implantação da central integrada entre Detec e CENIN, a continuidade das ações 

desempenhadas pelas áreas definirá um novo processo de trabalho. Para garantir suporte a esse 

novo processo, garantir a manutenção dos acordos estabelecidos entre Detec e Cenin e promover 

mecanismos para o aprimoramento dos serviços, propõe-se a estruturação de um Comitê Gestor 

composto por membros do Detec e do Cenin. 

Esse comitê atuará como esfera de governança e será responsável por propostas de 

melhoria dos processos, favorecendo a minimização de conflitos, a atribuição de 

responsabilidades e o comprometimento. 

Uma das entregas previstas trata-se exatamente da definição do modelo de governança, 

dos membros que comporão o Comitê, suas atribuições e proposta de normativo para 

regulamentar o funcionamento dessa instância. 

É importante ressaltar que os pontos abordados serão objeto de análise pela equipe do 

projeto, a qual, no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos, terá subsídios para validar o 
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conteúdo apresentado no presente plano de trabalho ou reconhecer outros aspectos válidos para a 

condução da proposta e a continuidade das ações implantadas durante o projeto. 
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6 CONCLUSÃO 

A proposta apresentada visa à estruturação de um plano de unificação das centrais de 

atendimento do Detec, com a concomitante integração à central de atendimento do Cenin. Tal 

medida criará um ponto único de contato entre os usuários dos serviços do Detec e Cenin, 

acarretando para o Detec, a exemplo do que já existe no Cenin, uma padronização no 

atendimento e uma uniformização na forma de registro dos chamados. Para os usuários do Detec 

vislumbra-se maior agilidade na resolução dos problemas. Para o departamento, ganhos à gestão 

pela possibilidade de se gerar e monitorar indicadores de desempenho confiáveis e realizar 

pesquisas de satisfação com os clientes. Essas e outras funcionalidades estão disponíveis no 

sistema OTRS utilizado na central de atendimento do Cenin para a abertura de chamados, o que 

elimina custos com a aquisição de nova ferramenta de TIC, exclusivamente para o Detec. 

A existência de um ponto único de entrada para abertura de chamados de serviços é 

medida de eficiência. Essa medida está alinhada com as diretrizes estratégicas do Ciclo de Gestão 

Estratégica da Câmara dos Deputados para o período 2012-2023, mais especificamente com a 

diretriz voltada à gestão, na qual uma das linhas de atuação é a melhoria da eficiência 

administrativa e da utilização de recursos. Vale ressaltar que a eficiência administrativa passou a 

ser um dos princípios norteadores da Administração Pública, conforme artigo 37 da Constituição 

Federal após alteração dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. 

A linha de ação sugerida para a estruturação do projeto é basear-se em critérios 

vinculados à construção de uma arquitetura corporativa, utilizando-se o método ADM do modelo 

de referencial TOGAF 9.1, de forma cíclica e continuada, sob a condução do Comitê Gestor a ser 

formado também para essa finalidade. 

Aliada à melhoria no atendimento aos clientes, a proposta apresentada busca racionalizar 

recursos, padronizar e monitorar ações de atendimento, analisar desempenho e identificar pontos 

que possam ser melhorados. 

O conteúdo elaborado na proposta pretende deixar claro o objetivo do projeto, as etapas 

necessárias à sua condução, os possíveis riscos e os custos envolvidos na sua implementação.  

O cronograma de atividades para a implantação do projeto é relativamente curto, 

resultando em ganhos rápidos de qualidade de atendimento aos usuários do Detec. 
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O plano de gerenciamento do projeto deixa evidente a viabilidade da proposta, não apenas 

pelos seus benefícios, mas também pelo baixo custo de implantação e, sobretudo, de manutenção, 

uma vez que o cálculo de dimensionamento da equipe demonstrou que os recursos humanos 

atualmente disponíveis na central de atendimento do Cenin são suficientes para comportar o 

acréscimo de demanda de serviços dirigidos ao Detec, após a integração das centrais de 

atendimento. Esse é sem dúvida o principal achado no desenvolvimento da presente proposta. 

Por fim, caso o projeto de integração entre as centrais do Detec e Cenin seja 

implementado com sucesso, sugere-se avaliar futuramente a possibilidade de unificação de todas 

as centrais de atendimento da Câmara dos Deputados num único ponto de contato, a exemplo do 

que já é praticado na Procuradoria Geral da República, ampliando-se os ganhos demonstrados ao 

longo deste trabalho, decorrentes da integração das centrais de atendimento do Detec e do Cenin. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Lista de Ramais para solicitação de chamados de manutenção 

no Detec 

Tipo de serviço Ramal Unidade Administrativa 

Manutenção de ar condicionado e 

refrigeradores 

6-4480 CEQUI 

Manutenção de elevadores 6-4421 CEQUI 

Manutenção de sistemas de alarme 

e combate a incêndio 

6-2904 CEQUI 

Manutenção de telefones 6-4441 COAUD 

Manutenção sistemas audiovisuais 6-4533 COAUD 

Manutenção elétrica 6-4141 COENG 

Manutenção hidráulica 6-4136 COENG 

Obras civis, marcenaria, 

serralheria, etc. 

6-4186/6-4107/ 

6-4195 

COENG 

Administração de edifícios 6-4220/6-4222/ 

6-4250/6-4255/ 

6-4266/6-4270/ 

6-4271/6-4284/ 

6-4315/6-4316 

CAEDI 

Central de atendimento do Cenin 6-3636 COAUS 

FONTE: BRASIL (2017f)  
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APÊNDICE B - Sistema utilizado no Setor de Ar Condicionado 
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APÊNDICE C - Sistema utilizado no Setor de Elétrica  
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APÊNDICE D - Sistema utilizado no Setor de Hidráulica 
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APÊNDICE E - Sistema utilizado no Setor de Obras 
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APÊNDICE F – Sistema utilizado na Coordenação de Engenharia de 

Telecomunicações e Audiovisual 
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APÊNDICE G – Sistema OTRS utilizado no Cenin 
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APÊNDICE H – Dimensionamento da equipe da central de atendimento 

integrada 

 

Para o dimensionamento da equipe de trabalho necessária ao atendimento das novas 

demandas geradas pela integração das centrais de atendimento do Detec à central do Cenin, 

utilizamos a planilha eletrônica Free Erlang-C Calculator Excel - Version 5.2, desenvolvida pela 

Call Centre Helper, a qual foi gentilmente disponibilizada pela Coordenação de Apoio ao 

Usuário do Cenin. 

Os dados a serem fornecidos na planilha, para o cálculo do número de atendentes são: 

 O tempo médio de atendimento dos chamados, que é a soma do tempo de 

atendimento e do tempo de pós-atendimento (tempo usado para finalizar o 

cadastro, encaminhar a solicitação, após encerrar a ligação, até estar pronto para 

atender uma nova ligação); 

 O volume de ligações por intervalo de 30 minutos, num dia com maior volume; 

 O nível de serviço requerido, ou seja, a quantidade de ligações atendidas sobre o 

total de ligações, num intervalo de tempo pré-definido. 

 A taxa de ausência de atendentes (shrinkage), considerada para atestados, 

reuniões, pausas programadas ou não, férias. 

Segundo informações da Coordenação de Apoio aos Usuários dos Serviços de TIC do 

Cenin1, temos os seguintes dados: 

 Tempo médio de atendimento: 256 segundos; 

 Nível de serviço requerido: 80% das ligações atendidas em até 30 segundos; 

 Shrinkage: 30%. 

Com os parâmetros acima, a central de atendimentos do Cenin trabalha atualmente com 

35 atendentes, distribuídos em 4 turnos de seis horas diárias, da seguinte forma: 

 3 atendentes de 7h às 13h; 

 12 atendentes de 8h às 14h; 

                                                 
1 Informações prestadas pelo chefe da Seção de Atendimento ao Usuário (Satus) do Cenin em e-mails nos dias 31/07/2017, 

07/08/2017, 09/08/2017, 11/08/2017, 17/08/2017 e 18/08/2017. 
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 4 atendentes de 10h às 16h; 

 14 atendentes de 14h às 20h; 

 2 atendentes de 16h às 22h. 

Esse escalonamento permite que entre 8h e 20h, estejam em atendimento no mínimo 16 e 

no máximo 19 atendentes, simultaneamente. Nos períodos de maior volume de chamados temos: 

 8h às 13h: 19 atendentes; 

 13h às 14h: 16 atendentes; 

 14h às 16h: 18 atendentes; 

 16h às 20h: 16 atendentes. 

Para o dimensionamento da central integrada entre Detec e Cenin, adotaremos um 

acréscimo de 263 ligações diárias, advindas das demandas realizadas ao Detec, baseado nas 

informações compiladas na Tabela 1, do item 4.7.1 deste trabalho, considerando 22 dias úteis no 

mês. 

Com base na informação da Coaus, constante da Tabela 1, o número médio de ligações 

mensais à central do Cenin, considerando os mesmos 22 dias úteis no mês, é de 10.120 ligações. 

Dessa forma, o número médio diário de ligações à central do Cenin atualmente é de 460 ligações. 

Para efeito de entrada na planilha de dimensionamento, utilizaremos o número total de 

ligações diárias que passará a ser de 723 ligações (263 + 460). As ligações foram escalonadas de 

30 em 30 minutos, conforme Tabela H.1, com base na distribuição de chamadas utilizada para o 

cálculo de dimensionamento da central do Cenin, no período de janeiro a março de 2017, 

realizado pelo chefe da Seção de Atendimento ao Usuário do Cenin. 

Introduzindo os dados dessa tabela na planilha eletrônica Free Erlang-C Calculator Excel 

- Version 5.2, desenvolvida pela Call Centre Helper, conclui-se que mesmo com o aumento de 

263 demandas diárias, originadas pelas solicitações de serviços ao Detec, o número de atendentes 

hoje disponíveis na central de atendimentos do Cenin é suficiente para cobrir esse aumento de 

demanda, mantendo-se o nível de serviço de 80% das ligações atendidas em até 30 segundos. 

Vale ressaltar que as solicitações de serviço ao Detec, devido às características dos 

serviços, diferentemente da maioria das solicitações ao Cenin, não possuem atendimento de 1° 

nível, ou seja, não demandam um maior tempo de atendimento e nem um conhecimento mais 
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aprofundado por parte do atendente sobre o assunto tratado na solicitação. O tempo de 

atendimento para as demandas direcionadas ao Detec tende a ser inferior aos 256 segundos de 

tempo médio de atendimento dos chamados ao Cenin, em que 70% dos casos são resolvidos no 

atendimento de 1° nível, que é aquele resolvido remotamente, sem a necessidade de atendimento 

presencial de 2° nível. 

O impacto do resultado desse cálculo de dimensionamento influencia fortemente nos 

custos para implantação do projeto que caem significativamente, uma vez que elimina a 

necessidade de contratação de mais pessoal, aquisição de mobiliário e equipamentos e diminui a 

necessidade de treinamento. 
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Tabela H.1– Estimativa de volume de ligações diárias para a Central integrada Detec/Cenin 

 

Hora da chamada Ligações Recebidas 

07:00 2 

07:30 4 

08:00 22 

08:30 14 

09:00 52 

09:30 38 

10:00 53 

10:30 57 

11:00 40 

11:30 48 

12:00 24 

12:30 27 

13:00 28 

13:30 20 

14:00 38 

14:30 35 

15:00 37 

15:30 38 

16:00 31 

16:30 35 

17:00 19 

17:30 26 

18:00 8 

18:30 12 

19:00 4 

19:30 5 

20:00 1 

20:30 2 

21:00 1 

21:30 1 

22:00 1 

Total de ligações diárias 723 
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Planilha da Call Centre Helper para dimensionamento do número de atendentes 

   

 

  
 

Agent planner - see at a glance the agents needed across the day 

  

              

 

  
Average Handling Time (s) 

256     seconds 
Next Page 

>>    

 
             

 
  Reporting Period 30 minutes     

 
             

 
  Required service level 80,00%       

 
             

 
  Target answer time (secs) 30     seconds     

 
             

 
  Shrinkage  30%       

 
             

 
             

 

  
Time slot beginning  

(enter start time in top cell) 
Incoming calls Agents required   

  

 
  07:00 2 3     

 
  07:30 4 3     

 
  08:00 22 9     

 
  08:30 14 6     

 
  09:00 52 16     

 
  09:30 38 11     

 
  10:00 53 16     

 
  10:30 57 16     

 
  11:00 40 13     

 
  11:30 48 14     

 
  12:00 24 9     

 
  12:30 27 9     

 
  13:00 28 10     

 
  13:30 20 7     

 
  14:00 38 11     

 
  14:30 35 11     

 
  15:00 37 11     

 
  15:30 38 11     

 
  16:00 31 10     

 
  16:30 35 11     

 
  17:00 19 7     

 
  17:30 26 9     

file:///C:/Users/P_6531/Desktop/MBA/TCC/Dimensionamento%20equipe%20central%20de%20atendimento.xlsm%23'Expected%20Service%20Level'!A1
file:///C:/Users/P_6531/Desktop/MBA/TCC/Dimensionamento%20equipe%20central%20de%20atendimento.xlsm%23'Expected%20Service%20Level'!A1
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  18:00 8 4     

 
  18:30 12 6     

 
  19:00 4 3     

 
  19:30 5 3     

 
  20:00 1 1     

 
  20:30 2 3     

 
  21:00 1 1     

 
  21:30 1 1     

 
  22:00 1 1     

 
  22:30 0 0     

 
  23:00 0 0     

 
  23:30 0 0     

 
  00:00 0 0     

 
  00:30 0 0     

 
  01:00 0 0     

 
  01:30 0 0     

 
  02:00 0 0     

 
  02:30 0 0     

 
  03:00 0 0     

 
  03:30 0 0     

 
  04:00 0 0     

 
  04:30 0 0     

 
  05:00 0 0     

 
  05:30 0 0     

 
  06:00 0 0     

 
  06:30 0 0     

 © Call Centre Helper Erlang Calculator 2016 
  

https://www.callcentrehelper.com 
 
  

   

    

      

https://www.callcentrehelper.com/
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ANEXOS 

ANEXO A – Modelo de formulário utilizado pelo Cenin para elaboração do 

catálogo de serviços 

 

Levantamento de Serviços 

Nome do Serviço1 
 

Descrição2 

Resultados Esperados de sua utilização: 
 
 
 
 

Unidade técnica gestora 

 
Unidade negocial gestora 
 

Dias e horários de funcionamento: 
 

Dias e horário de suporte: 
 

Medidas que identifiquem qualidade do serviço prestado: 
 
(   ) Nível de satisfação do usuário  
(   )  Quantidade e percentual de incidentes resolvidos dentro do SLA 
(   ) Quantidade e percentual de requisições de serviços resolvidos dentro do SLA 
(   ) Quantidade e percentual de incidentes resolvidos por nível de atendimento 
(   ) Outros 
 

Normativos associados?3 
 

Contratos de Apoio para o serviço? 
 

Manuais, FAQ, tutoriais e outros materiais de apoio (links) 

Serviços relacionados4 

Informações Úteis5: 

                                                 
1 Informe apenas o resultado principal do Serviço. Exemplo: Correio Eletrônico, Infraestrutura de rede, Internet 
2 Sintetize o que o serviço faz. 
3 Normativos: Políticas, instruções, orientações internas, boas práticas, normas ABNT, normas internacionais, etc. 
4 Relacionar serviços perceptíveis ao usuário e serviços internos, se for o caso. 
5 Condições de utilização etc. 
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Requisições de Serviço 
Nome 

Descrição 

URL do Processo 

Formas de obtenção: 
 (   ) Autosserviço 
 (   ) Telefone a Central de atendimento do Cenin 
 (   ) Telefone. Número:                         Área recebedora: 
 (   ) e-Doc 
 (   ) Outros. Informe o meio: 
 

Pré-requisito para o atendimento: 
 

Unidade de atendimento6:  Dias e horário de atendimento: 

Tempo de resposta7 Tempo de solução8 

Indicador de qualidade da prestação do serviço 
(   ) Avaliação do usuário 
(   ) Percentual de requisições que extrapolaram o tempo 
(   ) Outros 

Normativos relacionados: 

Informações Úteis: 
 
 

Incidentes relacionados ao Serviço 
Descrição9  

Tempo de resposta10 Tempo de atendimento presencial 

Tempo de solução11 

URL Faq associado Equipes solucionadoras 

 

                                                 
6 Unidade que executa as requisições de serviço.  
7 Tempo de Resposta: tempo decorrido entre o registro e a análise pelo grupo solucionador ou da própria Central de Serviços ou o 

contato com o usuário na obtenção de informações adicionais e tentativa de resolução. 
8 Tempo de Resolução: Inicia a partir da identificação inicial do incidente até sua resolução ou até a entrega de mudança. 
9 Se possível relacionar os incidentes mais comuns e seus tempos. 
10 Tempo de Resposta: tempo decorrido entre o registro e a análise pelo grupo solucionador ou da própria Central de Serviços e o 

contato com o usuário na obtenção de informações adicionais e tentativa de resolução. 
11 Tempo de Solução: Inicia a partir da identificação inicial do incidente até sua resolução ou até a entrega de mudança. 


