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1. INTRODUÇÃO

Quando o usuário precisa solicitar um serviço a TI ou informar um incidente, ele necessita 
de um ponto de contato. Esse ponto único de contato é a Central de Serviços. Destarte, 
toda solicitação de serviço e abertura de registro de incidentes deve ser encaminhada a 
Central de Serviços. 
Por conseguinte, nos processos de gerenciamento de incidentes e cumprimento de requi-
sição, a responsabilidade de fornecer informações aos usuários sobre as suas solicita-
ções de TI é da Central de Serviços. Enquanto as equipes técnicas focam na solução dos 
incidentes, a Central de Serviços faz o relacionamento com o usuário e verifica sua satis-
fação.

2. DESCRIÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS

2.1. OBJETIVO

Os objetivos da Central de Serviços são:
 Ser o ponto único de contato com os usuários da TI
 Prestar informações sobre os serviços de TI, bem como sobre os andamento de 

solicitações.
 Prestar suporte técnico de primeiro nível, seja por telefone ou através de acesso 

remoto a máquina do usuário.

2.2. BASES DE DADOS MANTIDAS PELA CENTRAL DE SERVIÇOS

Para prestar atendimento célere, a Central de Serviços precisa manter duas bases de da-
dos:

1) Base de dados de solicitações de TI: nela devem ficar registradas todas as solicita-
ções de TI e atualizados seus status para informar aos usuários.

2) Base de dados do conhecimento: nela devem ficar registradas todas as informa-
ções técnicas sobre os serviços, procedimentos técnicos, passo a passo, registros 
de erros conhecidos.

2.3. POLÍTICA DE ATENDIMENTO

2.3.1. Nível de atendimento técnico
A Central de Serviços prestará suporte técnico de primeiro nível de atendimento aos usu-
ários. O tempo planejado de atendimento deve ser em média 15min. Ela deverá receber 
suas Solicitações de TI, registrar e tomar providências junto às equipes técnicas para o 
pronto atendimento. 
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2.3.2. Nível de conhecimento técnico

Os demais setores da SETIC deverão fornecer informações técnicas e procedimentos de 
1o nível a Central de Serviços, para que ela possa atender às solicitações dos usuários.
Não é seu papel obter soluções técnicas, mas se ater a base de conhecimento na presta-
ção de suporte técnico, que por sua vez deverá possuir o máximo de conhecimento ne-
cessário ao bom atendimento dos usuários, excluindo-se manuais e POPs.
Os Analistas de Suporte Técnico da Central de Serviços deverão possuir conhecimento 
adequado que permita a prestação célere de suporte de 1o nível. Caberão ao supervisor 
as ações adequadas para manter a qualidade do atendimento: solicitar treinamentos, reu-
niões de brainstorm, troca de informações, disseminação do conhecimento.  

2.3.3. Informações administrativas
A Central de Serviços não fornece informações administrativas, apenas de suporte técni-
co. Solicitações de informações relativas a matérias administrativas tais como notas fis-
cais, contratos e outras fora do escopo técnico serão encaminhadas ao setor de contra-
tos.

2.3.4. Gerar informações para tomada de decisão
Em contato direto com o público, a Central de serviços deverá gerar informações úteis 
para tomada de decisões da SETIC. Ex: necessidades dos usuários relativas a TI, relatóri-
os de incidentes e problemas mais frequentes, dúvidas frequentes que possam indicar a 
necessidade de treinamento aos usuários.

2.4. DEFINIÇÕES:

Base de dados de solicitações de TI – Banco de dados em que deverão ser registradas 
todas as solicitações de TI, incluindo incidentes, problemas, requisições e mudanças.

Central de Serviços   – Função definida na ITIL Versão 3. É o ponto único de contato 
para os usuários de TI. Tem por objetivo restaurar a operação normal dos serviços o mais  
rápido possível. 

Incidente – é um evento que provoca o não cumprimento do SLA. Podem ser de dois ti-
pos: interrupção ou perda de desempenho.

Gerente do serviço – é o chefe da seção responsável pelo serviço de tecnologia da infor-
mação definido no portfólio de serviços, publicado no portal da governança.

Problema - Incidente para o qual não há causa raiz identificada.

Requisição de TI – Solicitação de TI rotineira, decorrente do trabalho diário, não associa-
da a falha ou perda de desempenho dos serviços de TI. Ex: substituição de cartucho, tro-
ca de senha, informações em geral sobre os serviços de TI.

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br



Central de Serviços

Página          6 / 18 

Data Emissão
23/09/2013

Serviço de Tecnologia da Informação – qualquer serviço descrito no Portfólio de servi-
ços da SETIC.

Solicitação de TI – qualquer solicitação técnica a SETIC, incluindo requisições, inciden-
tes, problemas e mudanças. 

3. DESCRIÇÃO  DA CENTRAL DE SERVIÇOS

3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura hierárquica
Papel Quantidade Vínculo com o tribunal

Gerente 1 Servidor 

Supervisor 1 Terceirizado

Analista de suporte técnico 8 Terceirizado

3.2. DIMENSIONAMENTO

Quantidade de usuários
Internos 1.200 Nível dos usuários Razoável

Externos 8.800 Média mensal de solicita-
ções de TI

1,7/mês

Total 10.000

Estimativa de solicitações geradas pelos usuários
Parcela Cálculo Resultado

Solicitações  de  usuários 
internos

usuários x média mensal
    1.200 x 1,7

2.040

Solicitações  geradas  pelo 
público externo

500

Total 2.540

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br



Central de Serviços

Página          7 / 18 

Data Emissão
23/09/2013

Parque de Equipamentos
Equipamento MTBF

(meses)
Incidentes/ano
  por unidade

Qtd Incidentes/
ano

Incidentes/
mês

Micro 06 3 1.200 3.600 300

Monitor 24 1 1.200 1.200 100

Impressora 06 4 208 832 70

Total 470

Horário de atendimento
Horário de funcionamento da Central de Serviços 07:30 – 17:00

Horário de pico 08:00 – 10:00

Capacidade de atendimento por analista de suporte
Parâmetro Cálculo Resultado

Tempo para atendimento de 
uma solicitação de TI

- 15min

Jornada diária de 01 analista - 07h/dia

atendimento/hora - 4

atendimento/dia 7*4 28

atendimento/mes 28*21 588

improdutividade -20% de 588 -118

Total de atendimentos/mes 470
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Estimativa da quantidade de analistas de suporte necessários
Fator Cálculo Resultado

Total de solicitações gera-
das pelos usuários

2.540

Total de incidentes gerados 
pelo parque de equipamen-

tos

470

Total de solicitações 3.010

Capacidade de atendimento 
por analista de suporte

470

Qtd de analistas necessários Total/capacidade
3.010/470

6,4

Ajuste Arredondamento
6,4 → 7

Compensação para horário-
de pico →  +1

8

4. ATIVIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS

4.1. MANTER AS BASES DE DADOS DE SOLICITAÇÕES DE TI

Responsáveis: Todos os membros da Central de Serviços.

Atividades: 
 Registrar e manter atualizadas as informações sobre as solicitações de TI. As soli-

citações deverão ser registradas de acordo com o seu conceito ITIL: incidentes, 
problemas ou requisições.

As bases de dados, contendo as informações sobre essas solicitações deverão ser manti -
das de acordo com os documentos descritivos desses processos:
Solicitação Documento descritivo do processo Item no documento

Incidente Gerenciamento de Incidentes 3.2

Problema Gerenciamento de Problema 3.2

Requisição Cumprimento de Requisição -
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4.2. FORNECER INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

Ferramenta computacional utilizada: Axios Assyst.
Através dela serão realizadas as seguintes atividades:
a) Registro das Solicitações de TI: incidentes, problemas, requisições e mudanças.
b) Manutenção das bases de dados do conhecimento e de Solicitações de TI.

Âmbito de atendimento
a) geográfico: todo o TRT 11a Região, incluindo fórum, sede e varas do interior, os seus 
servidores e magistrados. 
b) funcional: servidores, magistrados, público externo, incluindo advogados, partes do pro-
cesso, prepostos, jus-postulandi e prepostos para assuntos relativos a Tecnologia da In-
formação.

4.3. ATENDER SOLICITAÇÕES DE TI DOS USUÁRIOS

Canais de recebimento de chamados: Ponto de contato telefônico único – ramal 7410 e 
Sistema Axios Assyst.

Responsável: analistas de suporte técnico

Atividades:
 Atender a chamadas telefônicas. Todas as chamadas ao suporte técnico serão fei-

tas ao ramal 7410. A central telefônica distribuirá os chamados aos analistas de su-
porte.

 Prestar informações solicitadas pelo usuário da forma mais automática possível. Se 
necessário consultar a base de conhecimento.

 Registrar todas as Solicitações de TI, conforme descrito nos seus respectivos pro-
cessos: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problema e Cumprimen-
to de Requisição. 

 Solucionar as Solicitações de TI de primeiro nível. Conforme o caso, orientar o usu-
ário por telefone ou acessar remotamente seu computador  para seguir os procedi-
mentos de solução do incidente. Utilizar a base de conhecimento.
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5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel: Gerente da Central de Serviços

Responsabilidades:
 Agir como ponto de contato entre a Central de Serviços e a SETIC. 
 Gerenciar o relacionamento com os usuários em relação a Central de Serviços.
 Gerenciar todas as atividades da Central de Serviços. Zelar pelo bom atendimento 

ao usuário, presteza nas informações, disponibilidade e rapidez do atendimento e 
demais procedimentos predefinidos.

Papel: Supervisor da Central de Serviços

Responsabilidades:
 Verificar e manter atualizada a base de dados de Solicitações de TI. Devem ser re-

gistrados todos os incidentes, problemas e requisições. Obter as informações junto 
às equipes técnicas sobre os status das solicitações para mantê-las atualizadas.

 Garantir  a manutenção do conhecimento das equipes de suporte técnico. Obter 
junto aos setores da SETIC as informações técnicas e procedimentos sobre os 
Serviços de TI para manter atualizada a base de conhecimento.

 Agir como ponto de contato entre a Central de Serviços e a SETIC.  
 Atentar para a observância do “Guia de Boas Práticas do Help-Desk” por parte dos 

analistas de suporte técnico, durante o atendimento aos usuários. Exemplos de 
boas práticas referenciadas no guia: 1) saudação padrão 2) encerramento padrão 
3) evitar “bom dia” ,“boa tarde” 4) evitar diminutivos 5) tom de voz médio  

 Verificar se o trabalho de suporte técnico está sendo executado conforme o fluxo e 
a metodologia predefinidos nos modelos de atendimento do item 6 - Diagramas.  

 Auxiliar na escalação funcional feita pela ferramenta, quando houver necessidade 
de intervenção humana. 

 Tomar providências quando houver necessidade de escalação hierárquica para ou-
tros níveis de manutenção, junto às equipes técnicas responsáveis.

 Produzir estatísticas e relatórios de operação da Central de Serviços.
 Auxiliar os analistas de suporte em tudo que for necessário para resolução mais rá-

pida possível dos incidentes e para o pronto atendimento das solicitações de TI.

Papel: Analista de Suporte técnico

Responsabilidades:
 Prestar suporte técnico e informações aos usuários.
 Pesquisar constantemente a base de dados do conhecimento para prestar atendi-

mento célere ao solicitante, e executar seu trabalho de acordo com o Guia de Boas 
Práticas do Help-Desk.

 Participar dos treinamentos internos de disseminação do conhecimento.

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br



Central de Serviços

Página          11 / 18 

Data Emissão
23/09/2013

Papel: Gerente do serviço

Responsabilidades:
 Definir para o serviço quais Solicitações de TI são considerados de 1º nível para 

suporte pela Central de Serviços.
 Manter a base de conhecimento em conjunto com os gestores da Central de Servi-

ços.
 Manter a Central de Serviços informada sobre o andamento das solicitações de TI.

Papel: Equipes técnicas
Responsabilidades:

 Disseminar conhecimento técnico e informações de primeiro nível para a Central 
de Serviços.

 Realizar treinamentos internos.
 Informar ao supervisor da Central de Serviços para o devido registro sobre quais-

quer incidentes ou problemas dos quais tenha conhecimento. Ex: 
a) requisições orais feitas durante atendimentos in Locu.
b) página do tribunal fora do ar, sistemas críticos fora do ar ou demasiado lentos como o  
APT ou PJE, internet fora do ar.
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6. DIAGRAMAS

6.1. FLUXOGRAMAS
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Fluxograma 1 – Analista de Suporte
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Fluxograma 2
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6.2. MODELOS DE ATENDIMENTO

6.2.1. Modelo para atendimento de Requisição
Legenda:

Analista de Suporte Técnico Usuário

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
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Registrar:
Solicitante,

Ramal para contato,
Solicitação

Escalar requisição para técnico
 via sistema Axios

A previsão de atendimento 
é de 01h.

Posso ajudá-lo em algo mais?

Somente isto,
Obrigado.

Disponha

Bom dia, por gentileza
preciso que seja substituído o cartucho de

Impressora do gab. da Dra. RitaInformática, Fábio
Em que posso ajudar?

Diálogo
Atividade
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6.2.2. Modelo para fornecimento de informação

Analista de Suporte Técnico Usuário
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Informática, Fábio
Em que posso ajudar?

Como faço para acessar o PJE?

Consultar Base do 
conhecimento

1. abra o navegador Firefox no Portal do TRT 11
2. Click no botão PJE no lado superior direito 

3. Click no Link acesso com certificado Digital 

Abriu uma tela azul
de identificação

Disponha

Ok. Consegui.
Obrigado.

1. Conecte seu certificado digital
2. Click no botão entrar. Vai abrir uma tela de autenticação

3. Coloque o PIN do seu certificado 
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6.2.1. Modelo para atendimento remoto

Analista de Suporte Técnico Usuário
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Informática, Fábio
Em que posso ajudar?

Não consigo acessar o PJE. No botão de entrar
Aparece “carregando o assinador”

1.Consultar Base do Conhecimento
2. Obter IP e acessar máquina do usuário remoto

3. Habilitar máquina virtual java
4.Habilitar popups 

Clique no botão entrar.

Ok. Consegui.
Obrigado.

Disponha
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6.3. RELAÇÃO COM OUTROS PROCESSOS

A central de serviços é o ponto de início para outros processos.
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