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CONCEITO

HELP DESK: O QUE É?

Help desk é um termo em inglês que significa
literalmente "balcão de ajuda" e que se refere a
um serviço de atendimento aos clientes que
procuram por soluções, esclarecimentos sobre
dúvidas e outras solicitações para problemas
técnicos relacionados a telefonia, informática,
tecnologia da informação ou ainda pré e pós-
vendas.

SERVIÇO DE HELP DESK

O serviço de help desk centraliza o recebimento
das solicitações dos clientes, o que facilita as
respostas e resolução dos problemas.

Este serviço pode ser realizado tanto dentro de
uma empresa, quanto externamente com a
prestação de serviços aos usuários através de
um sistema de call center ou gerenciamento de
ocorrências.

HELP DESK: DENOMINAÇÕES

O help desk também recebe diversas outras
denominações, como SAC, Service Desk (que
possui uma abrangência maior do que o help
desk), Central de Serviços e outros, ainda que
existam algumas que possuam suas próprias
peculiaridades no relacionamento e
atendimento dos clientes.

HELP DESK: NÍVEIS
O serviço de help desk é dividido basicamente em três 

níveis de atendimento. 

•O primeiro é dividido em duas partes: solucionador e
direcionador.

1.O solucionador consegue resolver o problema do
cliente fornecendo informações e esclarecimentos,
sendo essa a parte mais fácil e prática do help desk.

2.O direcionador é a parte responsável por recepcionar
o problema, registrar detalhes da ocorrência e
encaminhar para um setor que possua maior
conhecimento sobre a solicitação.

HELP DESK: NÍVEIS
• O segundo nível de atendimento do help desk abriga
uma equipe com mais conhecimentos sobre os
problemas apresentados. Isso significa que o
atendente de primeiro nível não conseguiu
solucionar o chamado e precisou conectar o cliente a
um próximo nível de ajuda.

• O terceiro nível de atendimento constitui-se de
especialistas com mais capacidade para resolver o
problema, acima dos profissionais dos dois primeiros
níveis. Estes podem ser os fabricantes e
desenvolvedores de determinados softwares e
hardwares, além de consultores contratados e
outros tipos de profissionais.
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Profissional de Help Desk
Os profissionais treinados para atender as solicitações
dos clientes são denominados de analistas de help desk
ou atendentes e envolvem pessoas de diversas áreas,
como atendentes de telemarketing, auxiliares de
empresas e até mesmo funcionários de lan houses.
Apesar das inúmeras áreas, o objetivo é sempre
trabalhar no esclarecimento, manutenções e gerência
de produtos e serviços.

Profissional de Help Desk
Existem basicamente dois tipos de operadores de help desk. 

•O mais usual atende o público em geral, e serve a grandes
empresas de Tecnologia da Informação, desde fabricantes de
computadores ou acessórios até provedores de internet.
Trabalham em unidades de call center, e atendem a um grande
número de ligações, resolvendo problemas que variam desde
uma impressora que falhou até a configuração da conexão com
a internet.

•O segundo tipo é mais específico, e atende a demanda interna
de grandes corporações. Os funcionários geralmente são
especializados em algum tipo de função ou programa, e
elucidam dúvidas ou solucionam problemas dos usuários dos
sistemas dessas empresas.

DEVERES DIÁRIOS

Os profissionais de um suporte são contratados
para trabalhar em empresas prestadoras de
serviços, de apoio técnico ou diretamente para
os fabricantes.

A maior parte do seu trabalho envolve atender
chamadas telefônicas ou responder a e-mails
enviados por clientes que estão enfrentando
dificuldades técnicas com computadores ou
dispositivos conectados.

DEVERES DIÁRIOS
1. Determinar o problema.

2. Documentar cada interação.

3. Diagnósticos no local

QUALIDADES NECESSÁRIAS
1. FACILIDADE EM SOLUCIONAR PROBLEMAS

2. SABER PERGUNTAR

3. TRABALHAR SOBRE PRESSÃO

4. APRENDIZADO RÁPIDO

5. HABILIDADES INTERPESSOAIS

SALÁRIO MÉDIO INICIAL
Varia de acordo com o nível de qualificação
exigido. Para tarefas de complexidade baixa,
como suporte técnico de microcomputadores,
por exemplo, o salário inicial varia entre R$
750,00 e R$ 1.500,00.

Já atividades de alta complexidade, que exigem
conhecimento e certificação em softwares
específicos, têm salário inicial entre R$ 1.000,00
e R$ 2.000,00.
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O QUE ESTUDAR?
Exige-se Ensino Médio completo, e cursos de
operação são oferecidos, com carga horária
entre 150 e 200 horas aula, que facilitam o
acesso ao mercado de trabalho.

Para tarefas de alta complexidade são exigidos
cursos específicos em determinados softwares.


