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Somos a VALE 
❑ Clipe Institucional 



Evolução da Base de Conhecimento na VALE 

• A VALE fez a opção de ser dona da 

ferramenta de ITSM desde 2014. 

 

• Hoje a Base de Conhecimento é um ativo da 

VALE. 

 

• Adoção do modelo “plug and play” para 

fornecedores de Serviços de TI. 

 

• 1300 artigos de conhecimento publicados. 



VALE Global Service Desk 

• 100.000 Usuários de TI 

 

• 25 países suportados em 03 idiomas 

 

• Operação 24x7 
 
• 08 grandes Outsourcers de 2º nível 

 

• Mais de 600 sistemas suportados 

 

• Média de 30.000 ligações por mês 

Com sede em São Paulo, nossas operações do Service Desk atendem a usuários presentes 
nos cinco continentes. 



Como surgiu a necessidade de 
utilizar Árvore de Decisão? 



A necessidade surgiu... 
...com a busca de soluções mais rápidas e assertivas para serviços de suporte a 
aplicações de alto impacto nas Áreas de Negócio: 
 
✓ Retenção de atendimentos ao SAP ERP pelo Service Desk. 
 
✓ Desafio de  integrar conhecimentos técnico e funcional dos processos. 
 
✓ Considerar o contexto do usuário no momento da ligação. 
 



Planejamento 
 

Mina Porto Ferrovia 

... Com foco na Cadeia Produtiva: 
 

1. Critérios para o piloto 

• Aplicações de alto impacto 

• Serviços críticos 

• Maior volume de incidentes 

• Complexidade para o SD 

2. Uso da ferramenta 

3. Engajar as equipes: Donos 

dos artigos, Service Desk e 

Gestão da Base. 

4. Planos de teste,  

implantação e monitoramento 



Execução 
... Encontrando as Perguntas Certas para capturar os gatilhos de decisão: 

Reestruturação dos artigos 

  

Ex: Árvore de Decisão para GPV Ferrovias 

 
• O trem está parado ou em circulação? 
 
• Tem Nota Fiscal emitida? 
 
• Pode ser atendido dentro do horário comercial? 
 
• Impacta o horário de chegada do trem ao Porto? 
 



Execução : ... Para uma mesma tela, 6 possíveis soluções com criticidades 

diferentes. O contexto do usuário no momento da ligação definirá a certa! 

Existe saída de trem impactada?  

SIM 

Solução 1 

Início Solicite ao usuário que informe o número da tela 

Gatilho 1 O usuário está com problema para realizar apontamento de evento?   

NÃO 

Incidente pode ser atendido em horário comercial?  Gatilho 2 

NÃO SIM 

Gatilho 4 Gatilho 3 

SIM NÃO 

Solução 4 Gatilho 5 

SIM NÃO 

Solução 5 Solução 6 

Dentro do horário comercial 

Horário de chegada no destino é fora do horário ADM? 

Fora do horário comercial 

Existe saída de trem impactada? 

NÃO 

Solução 2 Solução 3 

SIM 



Execução 
... Exemplo: Descomplicando o ERP 

Reestruturação do artigo.  

• Consolidação de informações básicas em um 

único artigo: SAP Start 

• Definição de procedimento inicial obrigatório; 

• Estruturação da busca por transação em ordem 

alfabética; 

• Construção de um artigo árvore de decisão para 

cada módulo do ERP, acessados via SAP Start 

conforme transação identificada. 
 

  
 



Resultados Alcançados: 
Para o Service Desk 

• Operação mais rápida, mais simples 

• Autonomia para os agentes de atendimento 

• Soluções assertivas 

• Redução de erros de direcionamento de incidentes / escalonamentos 

• Facilidade no treinamento de novos agentes 

Para a Produção de Sistemas 

• Aumento da retenção de incidentes no Nível 1  

• Redução de custos de suporte Nível 2 

Para a Área de Negócios 

• Solução dada conforme a realidade do processo no momento da ligação 

• Aumento da produtividade 



Resultados Alcançados 
Indicadores: GPV-Ferrovias: Tempo Médio de Resolução  

Março/16: Artigo Árvore de Decisão Publicado 



Resultados Alcançados 
Indicadores SAP ERP: Retenção Service Desk (L1 e L1,5) 

Março/16: Artigo Árvore de Decisão Publicado 



Resultados Alcançados 
Indicadores SAP ERP: Redução do TMR (L1 e L1,5) 

Março/16: Artigo Árvore de Decisão Publicado 



Principais desafios: 

➢ Convencimento e alocação dos Donos de Serviço para análise e reestruturação do artigo.  
➢ Esforço HH para criação dos artigos na ferramenta. 
➢ Limitações relevantes para edição de texto na ferramenta. 
➢ Incompatibilidade dos artigos Árvore de Decisão com o  MyIT e Smart IT. 
 

... O tempo demandado na análise e construção do artigo 



Resultados Alcançados: 

“Gostaria de mencionar que a incorporação da arvore 
de decisão no script de atendimento do nível 1 e 1.5 
melhorou muito o atendimento do suporte. 
Provavelmente pelo fato que facilita a identificação 
do problema e direciona a correta resolução durante 
a chamada telefônica, ie, no momento que o usuário 
tem o problema”. 

Dan Gielman 
Gestor de Aplicação SAP 

“Os artigos que são exibidos em 
árvores de decisões tornam o 
direcionamento mais simples e 
preciso, visto que as informações 
que ele lança para busca são 
menores”. 

Jéssica Amaral 
Agente Service Desk 

...Feedback 



Resultados Alcançados: 

“A base cresceu muito nos últimos anos, em complexidade e qualidade. A grande quantidade de informações 
disponíveis nos trouxe um novo desafio: como manter o TMA baixo, seguindo corretamente os scripts. 
 Este “problema” foi resolvido através da implementação da Decision Tree. Atualmente a base manteve toda 
sua complexidade mas a busca de informações está muito mais intuitiva, os analistas conseguem localizar as 
informações que precisam sem perda de performance. 
 
Outro ponto crucial é o fato deste modelo guiar o agente durante o atendimento, evitando “tentativas e 
erros” na solução dos problemas, o que sem dúvida também traz ganhos de qualidade, eficácia e satisfação 
dos usuários. 
 Em tempo, ressalto que a base é também braço fundamental nos treinamentos que prestamos aos analistas 
atuantes e ingressantes, a implementação da arvore decisória agilizou bastante este processo. 
   
Por fim, posso afirmar com certeza que a Decison Tree só trouxe ganhos até o momento”. 

Rodrigo Azevedo 
Gestor de Operação Service Desk 

... E mais feedback 



Próximos passos 

Rotina:  
➢ Realizar análise mensal para elencar potenciais artigos a serem migrados:  

▪ Dificuldades do Service Desk no atendimento (Erros de direcionamento) 
▪ Volumetria de incidentes 

 
Para novas aplicações:  
➢ Aplicar os critérios de seleção para criação do artigo em Árvore de Decisão. 
 

... Continuar inovando a Base de Conhecimento para potencializar atendimento do 
Service Desk: 



Muito Obrigada! 

Agda Carneiro 
VALE – IT Global Service Desk 
agda.carneiro@vale.com / (27) 3333-7530 
www.vale.com 
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