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RESUMO  

Os ambientes organizacionais impulsionados constantemente pelo alto grau de 
competitividade, mudanças nos ambientes externos e internos, assim como a necessidade 
inevitável do aumento da qualidade na entrega de produtos e/ou serviços, precisam além de 
controle, eficiência, eficácia e efetividade no funcionamento de seus setores internos. O setor 
de TI das organizações passa a ser peça fundamental na otimização dos processos 
organizacionais, auxiliando aos gestores na tomada de decisões, servindo de vantagem e 
diferencial competitivo. A ITIL criada pelo governo inglês sugere um conjunto de melhores 
práticas para aperfeiçoamento do setor de TI na busca por um maior alinhamento de toda sua 
infra-estrutura e processos com as estratégias organizacionais. Neste trabalho será apresentado 
como a central de serviços de TI da SSP/SE atualmente vem operando e de que forma as 
práticas descritas no modelo ITIL podem melhorar a operacionalidade na entrega de seus 
serviços.  
Palavras-chave: ITIL; Gerenciamento de Processos; Serviço; Tecnologia da Informação. 
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ABSTRACT  

The organizational ambient constantly impelled by the high degree of competitiveness, 
changes in the external and internal atmospheres, as well as the inevitable need of the increase 
of the quality in the delivery of products and/or services, need besides control, efficiency and 
effectiveness in the operation of its internal sections. The section of TI of the organizations 
becomes an fundamental issue in the improvement of the organizational processes, aiding the 
managers in the taking of decisions serving as advantage and competitive differential. The 
ITIL created by the English government suggests a group of better practices for improvement 
of the section of TI in the search for a larger alignment of all its infrastructure and processes 
with the organizational strategies. In this work it will be presented as the central of services of 
TI of SSP/SE it comes operating and that forms the practices described in the model ITIL it 
can improve the operational system in the delivery of its services.    
Key Words: ITIL; Management Process; Service; Technologic Information                             



SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ...................................................................................... 9 
LISTA DE QUADROS .................................................................................................................. 10 
LISTA DE ILUSTRAÇÃO ............................................................................................................ 11 
1.  INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 12 
1.1.Objetivos ................................................................................................................................... 13 
1.1.1.Objetivo Geral ....................................................................................................................... 13 
1.1.2.Objetivos Específicos ............................................................................................................ 13 
1.2. Justificativa .............................................................................................................................. 14 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................................. 16 
2.1. Governança de TI .................................................................................................................... 16 
2.2. Gerenciamento de Serviços de TI ............................................................................................ 18 

2.2.1. Planejamento do Gerenciamento de Serviços .............................................................. 20 
2.2.2. Gerenciamento de Processos de TI ............................................................................... 21 

2.3. A ITIL ...................................................................................................................................... 24 
2.3.1. Adoção da ITIL ............................................................................................................ 27 
2.3.2. Gerenciamento ITIL de Processos ................................................................................ 27 

2.3.2.1. Suporte ao Serviço (Service Support) ................................................................... 30 
2.3.2.2. Entrega do Serviço ( Service Delivery ) ................................................................ 34 

2.4. Service Desk ............................................................................................................................ 39 
2.4.1. Histórico ....................................................................................................................... 42 
2.4.2. Objetivos e Atribuições de um Service Desk ............................................................... 42 
2.4.3. Tipos de Service Desk .................................................................................................. 44 

2.4.3.1. Service Desk Local ................................................................................................ 44 
2.4.3.2. Service Desk Centralizada .................................................................................... 45 
2.4.3.3. Service Desk Virtualizada ..................................................................................... 46 

2.4.4. Ferramentas de apoio .................................................................................................... 47 
2.4.5. Fatores críticos de Sucesso ........................................................................................... 48 
2.4.6. O Service Desk e o Suporte de Serviços de TI ............................................................. 49 

2.5. Gerenciamento de Configuração ............................................................................................. 49 
2.6. Gerenciamento de Incidentes ................................................................................................... 51 
2.7. Gerenciamento de Problemas .................................................................................................. 55 
2.8. Gerenciamento de Mudanças ................................................................................................... 58 
2.9. ISO 20000 ................................................................................................................................ 61 

2.9.1. O que é ISO? ................................................................................................................ 61 
2.9.2. ISO 20.000 .................................................................................................................... 61 
2.9.3. A ISO e sua relação com a ITIL ................................................................................... 64 
2.9.4. ISO/IEC 20.000 x ITIL................................................................................................. 66 

3. METODOLOGIA ....................................................................................................................... 68 
3.1. Características da Pesquisa ...................................................................................................... 68 
3.2. Universo e Amostra ................................................................................................................. 72 
3.3. Método e Técnica .................................................................................................................... 72 
4. ANÁLISE DE DADOS .............................................................................................................. 74 
4.1. Descrição do Macroprocesso Organizacional .......................................................................... 74 
4.2. Descrição do Processo do Setor de Trabalho ........................................................................... 76 
4.3. Mapeamento do Processo no Setor de Trabalho ...................................................................... 78 
4.4. Tratamento dos Dados ............................................................................................................. 79 
5. CONCLUSÃO ............................................................................................................................ 82 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 88 
APÊNDICES .................................................................................................................................. 93 



9  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
BDGC: Banco de Dados do Gerenciamento de Configuração 
CCTA: Central Communications and Telecom Agency 
DTI: Diretoria de Tecnologia da Informação 
EFQM: European Foundation For Quality Management 
GS: Gerenciamento de Serviço 
GSTI: Gerenciamento de Serviço de Tecnologia da Informação 
IBGC: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
IC: Itens de Configuração 
ICT: Information and Communication Technology 
IEC: International Eletrotechnical Commition  
ISO: International Organization for Standardization  
ITIL: Information Tecnology Infrastructure Library 
ISMF: Information Tecnology Service Management Forum  
OGC: Office of Government Commerce 
RDM: Requisições de Mudanças 
SLA: Service Level Agreement  
SSP/SE: Secretaria de Segurança Pública de Sergipe 
TI: Tecnologia da Informação 



10  

LISTA DE QUADROS   

Quadro 1- Gerenciamento de Serviços ITIL ............................................................................31 
Quadro 2- Os processos de Suporte a Serviços da ITIL...........................................................33  
Quadro 3- Os Processos de Entrega de Serviços da ITIL.........................................................37 
Quadro 4 - Os objetivos, benefícios e possíveis problemas da Service Desk ..........................45 
Quadro 5 - Ciclo de vida de um incidente................................................................................55   
Quadro 6 - Os Processos da ISO/IEC 20000............................................................................71 
Quadro 7 – Tipo de Pesquisa....................................................................................................73 
Quadro 8- Processos Principais.................................................................................................80 
Quadro 9 - Principais Processos................................................................................................80  



11  

LISTA DE ILUSTRAÇÃO   

Ilustração 1: Área de foco da governança de TI.......................................................................17 
Ilustração 2: Benefícios da Governança de TI..........................................................................18  
Ilustração 3: Aspectos Presentes do Gerenciamento de Serviços de TI...................................19 
Ilustração 4: Modelo de Melhoria de Processos.......................................................................20 
Ilustração 5: Modelo Genérico de Processo.............................................................................22 
Ilustração 6: Modelo de alinhamento........................................................................................23 
Ilustração 7: A Estrutura das Publicações ITIL .......................................................................25 
Ilustração 8: Áreas de Abrangência da ITIL............................................................................26 
Ilustração 9: Posicionamento dos Processos  da ITIL .............................................................29 
Ilustração 10: Os Processos de Suporte a Serviços...................................................................30 
Ilustração 11: Estrutura de Configuração.................................................................................32 
Ilustração 12: Erro na Infra-Estrutura de TI.............................................................................32 
Ilustração 13: Os Processos de Gerenciamento de Liberação..................................................34 
Ilustração 14: Entrega de Serviços............................................................................................35 
Ilustração 15: Gerenciamento de Níveis de Serviços................................................................36 
Ilustração 16: Atividades Interativas do Gerenciamento da Capacidade. ................................37 
Ilustração 17: O Processo de Gerenciamento da Disponibilidade............................................37  
Ilustração 18: O Ciclo de Vida da Continuidade do Negócio...................................................38 
Ilustração 19: Gerenciamento Financeiro.................................................................................39 
Ilustração 20: A Central de Serviços e as Gerências de Suporte a Serviços de TI ..................40 
Ilustração 21: Service Desk Ponto Único de Contato..............................................................41 
Ilustração 22: Service Desk local..............................................................................................45 
Ilustração 23: Service Desk centralizado..................................................................................46 
Ilustração 24: Service Desk virtualizada...................................................................................47 
Ilustração 25: Gerenciamento de Configuração........................................................................51 
Ilustração 26: Gerenciamento de Incidente...............................................................................54 
Ilustração 27: Solução para Remoção de Erros em Infra-Estrutura .........................................56 
Ilustração 28: Gerenciamento de Problemas.............................................................................57 
Ilustração 29: Gerenciamento de Mudança............ .................................................................59 
Ilustração 30: Ciclo de Qualidade dos Processos.... ................................................................62 
Ilustração 31: Estrutura Hierárquica.........................................................................................65 
Ilustração 32: ISO 20000 x ITIL............................ .................................................................66 
Ilustração 33: Fluxo atual do Processo de Service Desk da DTI da SSP/SE...........................79 
Ilustração 34: Atual Organograma Atual da DTI da SSP/SE...................................................80 
Ilustração 35: Fluxo Proposto para o Processo de Service Desk da DTI da SSP/SE...............86 



12  

1.  INTRODUÇÃO  

As tendências vigentes no mercado, principalmente influenciadas pela globalização e o 

estreitamento dos mercados, apontam para um dinamismo desenfreado, além de constantes 

mudanças nos comportamentos e estruturas organizacionais, seja nas iniciativas públicas ou 

privadas.   

Devido à necessidade de adequação para melhor entrega em seus produtos e/ou serviços, as 

organizações passam a buscar alternativas e medidas que possam levá-las ao máximo na 

efetividade de suas operações.  

Deste modo, a tecnologia da informação evolui para ser não apenas como um setor dentro das 

organizações, mas sim um dos parceiros estratégicos mais utilizados no referente a ganhos 

substanciais de vantagem competitiva. Assim, surge a Governança Corporativa que tem um 

papel fundamental no monitoramento e administração dos objetivos operacionais e 

organizacionais, na busca pela melhor relação entre direitos e deveres dos componentes do 

conselho de administração, acionistas e a alta administração.  

A definição de governança corporativa poderia ser entendida segundo Garcia apud Sleifer e 

Vishny como: “governança corporativa lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de 

recursos garantem que obterão para si o retorno sobre seu investimento”. Para um melhor 

alinhamento das tecnologias com a Governança Corporativa é que surge o termo Governança 

de TI (Tecnologia da Informação).    

A Governança de TI busca melhoria constante, operacionalização e infra-estrutura do setor de 

TI e torna-se, inevitavelmente, o maior parceiro estratégico nos quesitos: entrega e gerência das 

informações da organização; monitoramento dos acordos de entrega de serviço aos clientes; 

manutenção e recuperação dos ativos tecnológicos. Todos estes operados de forma a requerer o 

menor custo operacional e que também funcionem constantemente alinhados aos interesses e 

objetivos da corporação.    

Diante das exigências extremas por menores custos e melhor operacionalidade da TI nas 

organizações, na entrega de serviços com qualidade, é que melhores práticas de gerenciamento 

de seus processos são fundamentais.    
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A partir da preocupação com estes fatores, a secretaria de comércio do governo Inglês, a OGC 

(Office of Government Commerce) elaborou a ITIL (Information Technology Library 

Infraestructure), sendo considerada mundialmente como modelo de referência no 

gerenciamento de processos de TI, desenvolvida a partir de pesquisas realizadas por 

consultores, especialistas e doutores, para estabelecer as melhores práticas para a gestão de TI 

nas empresas privadas e públicas. A ITIL procura propor um melhor alinhamento da área de TI 

com todos os processos organizacionais, almejando um ambiente de qualidade, visando 

melhoria contínua onde estejam envolvidas as pessoas, os processos e a tecnologia.   

O foco deste modelo é descrever as melhores práticas de gestão de processos e infra-estrutura 

de TI sendo, na prática, comprovadamente benéficas e utilizadas por várias organizações no 

mundo inteiro.  

A ITIL como modelo de referência para otimização de processos, na entrega e suporte de 

serviços de TI, atende às necessidades dos diversos níveis hierárquicos de uma organização, 

desde o operacional até o nível tático, alinhando o seu modo operante tanto às necessidades 

diárias como em estratégias de longo prazo.  

1.1.Objetivos  

1.1.1.Objetivo Geral  

Analisar como a falta de gerenciamento nos processos de Service Desk (Central de Serviços) 

de TI da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe – SSP/SE compromete a qualidade e a 

prestação de seus serviços.   

1.1.2.Objetivos Específicos  

 

Descrever os processos do Service Desk de TI existentes na SSP/SE;  

 

Analisar de forma comparativa a gestão dos processos atualmente empregados no Service 

Desk de TI da SSP/SE, com o modelo de gestão de processos de TI propostos pela ITIL;   
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Propor a adoção das práticas descritas na biblioteca ITIL, para o gerenciamento de serviços 

no Service Desk de TI da SSP/SE , se necessário.   

1.2. Justificativa   

Em meio a um alto grau de dinamismo, constantes mudanças no mundo corporativo e 

exigências cada vez mais efetivas no que se refere à transparência, otimização de recursos, 

responsabilidades sócio – ambientais e adequação às leis vigentes, as organizações têm feito 

grandes esforços na busca por uma gestão que atinja o mais alto grau de eficiência e eficácia 

dos seus processos, visando garantir a constância de suas atividades e a permanência no 

mercado, disponibilizando ainda aos clientes, seja eles internos ou externos, do setor público 

ou privado, a qualidade desejada e esperada na entrega de seus produtos e/ou serviços.    

Surgido no início da década de 90, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, numa necessidade de 

suprimir os conflitos internos do “alto escalão” das organizações, o termo Governança 

Corporativa passa a ser tomado como referência na forma de gestão empresarial, propondo 

uma maior equidade de direitos e deveres entre aqueles que compõem o corpo executivo e os 

acionistas das organizações. Através de um conjunto de ferramentas como: os conselhos de 

administração, auditorias independentes e conselhos fiscais, a governança corporativa garante 

a melhoria na identificação de processos, define os papéis de cada um dentro da organização 

e, conseqüentemente, contribui para um melhor desempenho na operacionalidade dos seus 

ativos.  

O site oficial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 

http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=18. Acesso em 15 de out. 2008, define o termo 

da seguinte forma: “A preocupação da governança corporativa é criar um conjunto eficiente 

de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 

comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas”.  

Pode-se perceber que recai sobre o termo o que sempre é bastante discutido, tanto no meio 

corporativo quanto acadêmico, que é: como gerir eficazmente e constantemente os ativos 

organizacionais de forma legal, para que atenda às demandas de produtos e serviços no tempo 

esperado, com o mínimo de recursos utilizados?  Devido a tal questão e da importância que 

estes fatores têm na gestão estratégia de uma organização, afirma-se que a tecnologia da 

http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=18
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informação está entre um dos ativos mais importantes na necessidade real pelo 

enquadramento da organização nestes parâmetros para o alcance dos objetivos pré-definidos.  

Inegável é a necessidade de uma gestão plena e precisa por parte dos executivos nas 

organizações. A TI, neste caso, é a responsável direta pelo fornecimento de informações 

consistentes e em tempo real, oferecendo sustentação para a tomada de decisões. Por isso, o 

controle, organização e monitoramento dos processos do setor de TI são essenciais, já que 

garantem um alto grau de competitividade e o diferencial no cumprimento e fornecimento de 

produtos e/ou serviços com qualidade.  

Por ser uma ferramenta de fácil manuseio e entendimento, a ITIL foi escolhida enquanto 

melhores práticas para a gestão dos Serviços de TI da DTI da SSP/SE, por não determinar o 

que fazer, porém sugerir e ser moldável aos diferentes segmentos organizacionais, com os 

resultados positivamente comprovados.   

Como a falta de gerenciamento dos processos de TI da SSP/SE comprometem a 

qualidade dos serviços prestados?                   



16  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

2.1. Governança de TI   

A TI (Tecnologia da Informação) é um conjunto de processos tecnológicos que desempenha a 

função de armazenar, processar e comunicar as informações de modo organizado, utilizando 

um sistema para organizar os dados e possibilitar informação que dará apoio à tomada de 

decisão. Para Alecrim http://www.infowester.com/col150804.php( Acesso em 16 de dez. de 

2008.), a TI define-se como, “um conjunto de todas as atividades e soluções providas por 

recursos de computação”.  

A TI não se restringe a equipamentos (hardware), programas (software) e 
comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento de 
informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte ao software, aos processos 
de produção e operação, ao suporte de hardware, etc.  Wikipédia 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o. Acesso 
em 16 de dez. de 2008.  

A governança de TI passou a ser um dos principais pontos de apoio das organizações para o 

alcance de vantagem competitiva. Mediante a importância dada ao setor de TI, o mesmo vem 

sendo, na maioria dos casos, guiado pelo conselho administrativo, visando um melhor 

alinhamento com as estratégias do negócio, no qual os investimentos de TI devem estar 

focados, a fim de centrar suas atividades em prazos estabelecidos com qualidade e custos 

reduzidos.  

Com o passar do tempo, a área de TI está sendo incentivada a elevar sua maturidade 
em termos de atuação dentro da organização, e a tendência é de se tornar um 
parceiro estratégico dos demais setores de negócio que compõem a organização, 
dotando-se de uma forte Governança de TI, alinhada com a Governança Corporativa 
( Magalhães e Pinheiro , 2007: 36).  

Entregando valor nos serviços de TI alinham-se as necessidades esperadas pela organização, 

principalmente na entrega em menor tempo de seus produtos e/ou serviços, no cumprimento 

dos prazos pré-acordados para a lucratividade dos acionistas e a otimização dos processos, 

levando esta a se posicionar estrategicamente à frente das demais organizações, pois é 

conseqüência que ela tenha um menor gasto com recursos, devido ao aperfeiçoamento 

constante dos seus processos administrativos.  

http://www.infowester.com/col150804.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o


17  

Figura 1: Áreas de foco da Governança de TI. 

 

Fonte: TIExames (2008:4)  

Além disso, há constantes riscos referentes à tecnologia e que estão presentes nos ambientes 

organizacionais. Como os ativos tecnológicos passam a ser uma ferramenta de fundamental 

importância para o funcionamento dos processos organizacionais, cabe a Governança de TI 

estar preparada para os diversos riscos que podem ocorrer internamente, gerindo e 

monitorando efetivamente o desempenho e sustentando proventos sobre controle, evitando 

assim que resultados péssimos permaneçam implantados.   

Trata-se de um papel da governança de TI ser aplicada diretamente ao gerenciamento de 

riscos, objetivando preservar o valor dentro das organizações, seja ele voltado para os riscos 

sistêmicos, tecnológicos ou da informação. Para tanto deve haver um profundo alinhamento 

entre o corpo executivo da organização, a presidência e os responsáveis pelo setor de TI, visto 

que tendo esta visão a organização estará criando vantagem competitiva. Entendem-se ainda 

como riscos às operações organizacionais, e que a governança de TI deve estar direcionada: 

preocupação com a segurança; o compartilhamento de riscos com parceiros ou atribuir estes 

riscos a um seguro; ter ciência dos riscos e monitorá-los constantemente, evitando maiores 

impactos no negócio.  

Cabe ao conselho de governança de TI a gestão dos recursos do setor, buscando sempre 

direcionar melhor os gastos com infra-estrutura no setor. Como os recursos nas organizações 

são cada vez mais escassos, a governança de TI vai estar sempre procurando uma melhor 

utilização de seus recursos referentes à gestão dos projetos de sistemas e TI, no investimento e 

desenvolvimento contínuo da equipe de TI.  
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Segundo o site TIExames: “Um item chave para a performance de TI ter sucesso é o 

investimento otimizado: uso e alocação de recursos de TI (pessoas, aplicações, tecnologia e 

informação) para atender as necessidades da organização”.  

Desta forma, através de uma séria visão do alinhamento organizacional com a Governança de 

TI é possível conseguir uma série de vantagens competitivas para uma organização. Por isso, 

atualmente há uma grande preocupação das corporações com os processos internos de TI, 

assim como sua gestão plena para que este setor venha a agregar valor.  

Figura 2: Benefícios da Governança de TI 

 

Fonte: TIExames (2008:18)  

2.2. Gerenciamento de Serviços de TI   

A grande dependência de TI para os negócios faz com que os gestores almejem cada vez mais 

a adoção das melhores práticas, com o objetivo de trazer resultados positivos, com redução 

nos custos e proporcionando mais agilidade aos serviços. Vale salientar que a utilização das 

informações mantém a viabilidade primordial de processos relacionados ao gerenciamento de 

serviço de TI. A mesma ênfase é atribuída no momento em que são definidas execuções para 

introdução de processos, sendo que da mesma forma essa reflexão responsabiliza diferentes 

questões relativas a informações.    
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Figura 3: Aspectos Presentes do Gerenciamento de Serviços de TI. 

  

Fonte: Martins (2006:26)   

O Gerenciamento de Serviço de TI eficaz é formado por um conjunto de pessoas, processos e 

ferramentas que cooperam em assegurar a qualidade dos serviços, suportando os níveis de 

negócio com entrega de serviços acordados previamente, trazendo um conjunto de benefícios, 

dos quais muitos destes podem levar um tempo para serem obtidos, entretanto, há também os 

que vêm em curto prazo, de modo a funcionar como um negócio dentro do próprio negócio.  

O melhor retorno das ações da qualidade é visto como máxima otimização no uso 
dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros aplicados a processos e 
resultados (eficiência e segurança) e máxima utilização dos resultados produzidos 
(eficácia e segurança), em função dos esforços para criação e institucionalização das 
ações de qualidade em informática (Gil, 1999: 93).  

De certa forma é preciso que seja traçada uma visão que se inclua objetivo, meta e métricas, já 

que a cada ciclo deve ser esperado o prazo de avaliação do processo e adaptação, a fim de que 

se obtenha e atinja a eficiência e eficácia do resultado.  

Um sistema de gerenciamento é um sistema para estabelecer política e objetivos e 
para atingir estes objetivos, utiliza a estrutura organizacional, processos sistemáticos 
e recursos associados, metodologia de medição e avaliação, processo de análise 
crítica para assegurar que os problemas são corrigidos e as oportunidades de 
melhoria são identificadas e implementadas quando necessário (TIExame,  
2008:13).  

A identificação, aquisição e armazenamento de material gerado permitem que os sistemas 

possuam impulso em elemento ordenado, de forma a facilitar as etapas e tarefas que estão 

envolvidas nos processos de gerenciamento de TI, uma vez que é reconhecido esse esforço no 

resultado do desenvolvimento e implantação dos serviços.  
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Outrossim, para que da mesma forma se promova uma postura no atendimento é preciso 

buscar melhorias necessárias dos recursos, viabilizando e disponibilizando informações para 

que se torne mais ágil o serviço, onde haja também a divisão de funções, melhorando o 

procedimento padrão existente.   

Figura 4: Modelo de Melhoria de Processos              

Fonte: Macfarlane e Rudd - com adaptações dos autores (2005:11)  

2.2.1. Planejamento do Gerenciamento de Serviços  

Para haver um Gerenciamento de Serviço eficiente é imprescindível realizar um planejamento 

que aborde e identifique as necessidades do negócio, avalie e gerencie os riscos envolvidos, 

como também possa interfacear com projetos que criam ou modificam serviços.  

É importante que recursos, instalações e orçamento necessários estejam alinhados às 

necessidades do gerenciamento, assim como suas ferramentas de apoio devem estar 
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adequadas para fornecer subsídios à equipe, e dessa forma estabelecer um serviço de 

qualidade.  

Na promoção de planejamento e gerenciamento de serviços o uso da ferramenta de gestão 

5W1H ou Plano de Ação é indicado, visto que eles auxiliam neste planejamento, facilitando o 

envolvimento e comprometimento de todos numa equipe. O 5W1H é uma ferramenta que 

descreve as atividades que serão desenvolvidas para solucionar um problema ou realizar uma 

estratégia com os seguintes campos: o que fazer (What); por que fazer (Why), qual a 

importância disso, a justificativa; como (How), a forma que será desenvolvida; quando 

(When), o cronograma das atividades; quem (Who), o responsável pela tarefa; onde (Were) 

local. Vale destacar que tudo isso deve ser documentado de forma clara e objetiva.  

O Plano de Gerenciamento de Serviço deve ser implementado através das seguintes 
ações: alocação de recursos e orçamentos, designar papéis e responsabilidades 
documentar e manter políticas, planos, procedimentos e definições para cada 
processo, identificar e administrar riscos ao serviço, gerenciar equipes, instalações, 
orçamento, balcão de serviços e operações, informar progresso x plano, coordenar os 
Processos de GS (Gerenciamento de Serviço) ( TIExame, 2008:11).  

2.2.2. Gerenciamento de Processos de TI  

Uma organização que pretende funcionar bem necessita desenvolver várias atividades para se 

chegar ao objetivo fim do negócio. Contudo, para que essas atividades funcionem de forma 

devida elas seguem um processo, ou seja, a maneira pela qual se realiza uma operação, 

seguindo determinadas normas, métodos ou técnicas de execução. Com isso, a organização 

desempenha suas rotinas e funciona de forma a produzir produtos, bens/ insumos ou serviços 

para os seus consumidores, galgando sempre a melhor forma de servi-lo e assim fidelizar o 

cliente e se manter no mercado com rentabilidade.  

Só é possível alcançar o sucesso do gerenciamento se conseguir, num determinado 
processo, envolver todos os recursos necessários, de maneira voluntária, dirigindo 
os rumos ao atendimento das necessidades do cliente que pode ser intermediário, 
nesse mesmo processo ou final, quando corresponde ao produto ou serviço 
apresentado (Mañas, 2005:4).  

Gerenciamento de processo consiste, portanto, no monitoramento dos serviços desenvolvidos, 

como a utilização de um sistema de informação, viabilizando a integração entre os setores de 

maneira que haja um canal de comunicação segura, a fim de que não ocorram erros, e se o 
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ocorrerem, que sejam detectados causando um impacto menor possível no desempenho dos 

processos.  

Figura 5: Modelo Genérico de Processo        

Fonte: Martins (2006:7)  

No entanto, esse objetivo pode não ser alcançado, em virtude de falha no processo, levando a 

organização ao caos. Isso vem a ocorrer por falta de controle dos processos. Segundo Mansur 

apud Kelvin, “o que não se pode medir, não pode controlar”. A falta de controle dos processos 

leva ao desconhecimento da sua execução, produção e capacidade, tendo como conseqüência 

o desconhecimento das suas necessidades, e o não cumprimento do acordo de nível de 

serviço, ocasionando incredibilidade e insatisfação por parte do cliente.  

Perante esta necessidade de controle dos processos, surge o Gerenciamento de Serviços, tendo 

como ferramenta de apoio o sistema de informação (integração entre pessoas, processos e 

tecnologia), seguindo os princípios do planejamento que são: elaborar, implantar e controlar 

os processos.  

Com aplicação de padrões e critérios de qualidade e segurança, a equipe de TI deve garantir o 

suporte e entrega de serviços conforme o acordo de nível de serviços feito com os diversos 
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setores da organização, com a maximização da qualidade e a redução do custo alocado, 

visando alinhamento estratégico com o negócio da organização.  

O gerenciamento da integração entre pessoas, processos e tecnologia, componentes 
de uns serviços de TI focados nas necessidades dos clientes e de modo alinhado à 
estratégia de negócio da organização, visando o alcance de objetivos de custo e 
desempenho pelo estabelecimento de acordos de nível de serviços entre a área de TI 
e as demais áreas de negócio da organização (Magalhães e Pinheiro, 2007: 59).  

Figura 6: Modelo de Alinhamento 

 

Fonte: Rodrigues apud Brodbeck e Hoppen (2006:30)  

Uma forma de conseguir essa sintonia entre gerenciamento de processo e gerenciamento de 

serviço é com a utilização de modelos e referências, dentre eles a ITIL pode identificar e 

integrar os setores de TI.  

Para que seja possível o funcionamento desse Gerenciamento, é fundamental que estejam 

claros os objetivos da organização em relação a essa implantação, assim como suas atividades 

e funções e quais são os resultados esperados para esse projeto. Isso deve se feito com base 

em uma análise prévia do cenário atual, sendo os objetivos, atividades, funções e resultados 

estabelecidos de acordo com a realidade da organização e sendo também viável a sua 

realização.  
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2.3. A ITIL  

Conforme Mansur (2007:13), “Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é o 

conjunto de orientações descrevendo as melhores práticas para o processo integrado do 

gerenciamento de serviços de TI”.   

A ITIL foi desenvolvida com o objetivo de integrar formas de gerenciamento de serviços de 

TI, de forma que ela não estabelece nenhuma norma ou padrão de gerenciamento, mas sim, 

orienta e indica as práticas consideradas como sendo as melhores, descrevendo os seus 

objetivos, atividades gerais, pré-requisitos e resultados esperados para o gerenciamento de 

serviço, de acordo com o alinhamento estratégico da organização.  

As melhores práticas foram selecionadas e reunidas com o objetivo de promover a integração 

dos departamentos de TI que antes trabalhavam de forma isolada, o que levava a diversas 

falhas no processo, sendo as mesmas detectadas, eliminadas ou minimizadas com a utilização 

do planejamento dos processos operacionais padrão, funções e atividades para os 

componentes da equipe de TI.   

Sua abordagem possui foco nos processos e ambiente que o cerca, buscando a qualidade, 

segurança e melhoria contínua, compreendendo pessoas, processos e tecnologia, objetivando 

o Gerenciamento de Serviços de TI.  

A ITIL descreve a base para a organização dos processos da área de TI, visando à 
sua orientação para o Gerenciamento de Serviços de TI. As diversas práticas 
reunidas descrevem os objetivos, atividades gerais, pré-requisitos necessários e 
resultados esperados dos vários processos, os quais podem ser incorporados dentro 
das áreas de TI (Magalhães e Pinheiro, 2007: 65).   

A ITIL surgiu no fim da década de 80, desenvolvida pela Central Communications and 

Telecom Agency – CCTA, atualmente com nomenclatura Office Of Government Commerce – 

OGC, com o desígnio de comparar as propostas dos diversos proponentes e prestadores de 

serviços de TI para o governo da Grã-Bretanha, atender às necessidades de padronização de 

atendimento no que se refere aos processos, desempenho, custo, terminologia e qualidade, 

impulsionada pelo avanço do outsourcing (terceirização) e da subcontratação de serviços de 

TI que avançava sem nenhum parâmetro. 
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No decorrer dos anos 90 as práticas sugeridas pela ITIL passaram a ser adotadas em todo 

continente Europeu, especialmente nas organizações particulares. O seu foco na qualidade dos 

processos viabilizou a aderência de uma outra prática, a ISO 9.000 e ao modelo de referência 

da European Foundation For Quality Management (EFQM).   

Logo depois, a ITIL avança para a América do Norte, sendo hoje utilizada em todo o mundo 

por organizações públicas, privadas, filantrópicas ou de qualquer outro segmento. A ITIL se 

firma como modelo devido à complexidade e mudanças constantes na infra-estrutura de TI, à 

crescente necessidade de requerimentos de qualidade e disponibilidade com a relação 

custo/beneficio, além da expectativa organizacional em obter o monitoramento do retorno dos 

investimentos em TI e da preocupação com a segurança dos dados organizacionais.   

Figura 7: A estrutura das publicações ITIL 

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007:64)   

Essas características são essenciais na escolha das práticas da ITIL enquanto forma de 

gerenciamento de serviço de TI, ou seja, são moldáveis ao negócio da organização, logo que o 

mesmo é quem estabelece quais as práticas que são mais pertinentes.  

Atualmente, a ITIL está na sua 3º versão, todavia essa versão ainda é pouco difundida, 

apresentando a versão 2º como a mais utilizada, só que  esta na verdade é um aperfeiçoamento 

da versão 1 que era constituída por 40 livros, o que a concedeu o título de biblioteca.  
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Já a 2ª versão que foi reformulada, contém apenas sete livros que envolvem Suporte aos 

Serviços (Service Support), Entrega de Serviços (Service Delivery), Planejamento e 

Implementação (Planning and Implemention), Gerenciamento de Aplicações (Applications 

Management), Gerenciamento de Segurança ( Management Security), Gerenciamento da 

Infra- Estrutura de TI e Comunicações ( Information and Communication Technology – ICT), 

Perspectiva do Negócio ( Business Perspective) e o Gerenciamento dos Ativos de Software     

( Software Asset Management).  

Figura 8: Áreas de Abrangência da ITIL 

Entrega de Serviços 
Suporte a Serviços 

Gerência de Aplicações 

Gerência de Infraestrutura Perspectiva do Negócio  

Fonte: Martins (2006:29)  

Hodiernamente, existe um fórum independente e reconhecido internacionalmente: o ITSMF 

(Information Tecnology Service Management Forum), responsável pelas atualizações e 

divulgação da ITIL, presente em vários países, do qual também fazem parte usuários, 

fornecedores, empresas públicas e privadas, instituições de ensino, independente de porte ou 

áreas de atuação.   

No Brasil o ITSMF se estabeleceu no ano de 2003, objetivando divulgar, incentivar e 

consolidar as melhores práticas propostas na ITIL no país, desde então a ITSMF Brasil vem se 

comprometendo e se estruturando para atender o mercado cada vez mais exigente, visto que 

não há mais como negar que a adoção das práticas propostas pela ITIL é de suma importância 

para redução de custos e eficiência operacional das áreas de TI das organizações.    
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Algum dia, as características dos processos empresariais serão, indubitavelmente, 
tão óbvias e conhecidas como atualmente são os dos processos tradicionais. A razão 
pela quais essas características e esses termos não tradicionais não são 
intuitivamente óbvios para a maioria das pessoas está no fato de ainda serem novos. 
Eles ainda não se tornaram parte da sabedoria convencional coletiva (Hammer e 
Champy, 1994: 112).  

2.3.1. Adoção da ITIL  

O que se percebe na grande maioria das organizações é que ocorre um grande esforço para 

otimização dos processos existentes nos diversos setores, e no setor de TI também não é 

diferente. Há uma constante insatisfação por parte de usuários gestores e clientes com relação 

aos serviços de TI por não existir uma centralização estruturada de atendimento dos incidentes 

e demanda.   

Decorrente de uma série de fatores como: não cooperação entre as próprias áreas de TI, 

problemas de comunicação com as outras áreas da organização, provocando deficiência do 

profissional da área de TI em enxergar as reais necessidades dos clientes e, 

conseqüentemente, não respondendo às exigências organizacionais.  

A adoção da ITIL visa propor formas de sanar estes problemas, sendo uma dessas a 

implementação de um Service Desk (Central de Serviços) com níveis de serviços pré-

acordados, com a gestão dos incidentes centralizados e registrados, reduzindo o tempo de 

atendimento e proporcionar um melhor serviço prestado.  

Diversas organizações têm obtido resultados extremamente positivos com a adoção da ITIL, 

principalmente no que se refere à redução de custos operacionais, aumento da eficiência, 

elevação da produtividade da equipe de TI, dentre outros.  

2.3.2. Gerenciamento ITIL de Processos   

Nas organizações é fácil perceber que os processos organizacionais funcionam de forma 

dividida em uma série de ações e atividades, executadas por diferentes agentes e conectadas 

para atingir um fim comum. É habitual que as organizações exagerem na especialização dos 

setores tornando-as rígidas, “engessadas”, e repletas de fragmentos em seus processos de 
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trabalho. A conseqüência desta hiper-especialização dos setores compromete a tomada de 

decisões, demanda, gasto excessivo com recursos e provoca deficiência na entrega dos 

produtos/serviços aos clientes.   

A área de TI muitas vezes passa por este mesmo dilema, haja vista ser um setor com muitas 

tarefas distintas, por isso é necessário que haja consciência por parte dos gestores na 

importância de uma melhor otimização dos processos. No mesmo deve existir uma busca 

constante pelo trabalho em equipe, a cooperação mútua e principalmente a adoção de 

melhores formas de se gerir internamente o setor de TI.   

Uma possível definição de serviço de TI é: um conjunto de recursos, TI e não TI, 
mantidos por um provedor de TI, cujo objetivo é satisfazer uma ou mais 
necessidades de um cliente (áreas de negócio) e suportar os objetivos estratégicos do 
negócio do cliente, sendo percebido pelo cliente como um todo coerente (Magalhães 
e Pinheiro, 2007: 45).  

A TI passa a ser vista pelos executivos das organizações como peça fundamental no ganho 

por vantagens perante os seus concorrentes. Desta forma, o gerenciamento dos processos 

deste setor se torna alvo de muitas preocupações no que se refere à forma como são geridas 

suas atividades, até onde vão suas responsabilidades e quais as vantagens que o setor pode 

oferecer à organização.     

Sendo assim, o setor de TI deve parar de “apagar incêndios” e passar a solucionar 

definitivamente o problema e para isso é preciso fazer uso de ferramentas de apoio, a fim de 

desenvolver o processo com um custo menor, maior disponibilidade, aumento do ciclo de 

vida, usuário com melhor atendimento, redução de erros, previsibilidade e constância.  

Nesse ínterim, o Gerenciamento ITIL de processos tem como objetivo incrementar a 

efetividade dos serviços. Segundo Mansur (2007: 45), “o nível de serviços de TI devem ser 

clarificados e comunicados com SLA´s (Acordos de Nível de Serviço) e respectivos custos”.    

Para um melhor entendimento, o Gerenciamento de Serviços da ITIL foi dividido em dois 

módulos que são: o Suporte a Serviços (Service Support) e a Entrega de Serviços (Service 

Delivery). Os referidos módulos são compostos internamente por algumas gerências, cada 
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uma responsável por atividades distintas, mas que mesmo assim interagem, relacionam e se 

complementam umas com as outras.   

Quadro 1 - Gerenciamento de Serviços ITIL 
SUPORTE A SERVIÇOS ENTREGA DE SERVIÇOS 

Service Desk*  

Gerenciamento de Incidentes Gerenciamento de Nível de Serviços 

Gerenciamento de Problemas Gerenciamento de Financeiro Para Serviços de TI 

Gerenciamento de Configuração Gerenciamento da Capacidade 

Gerenciamento de Mudanças Gerenciamento da continuidade dos Serviços de TI 

Gerenciamento de Liberações Gerenciamento da Disponibilidade 

*O Service Desk é uma função e não um processo. 

Fonte: Macfarlane e Rudd (2005:9)  

Estes dois módulos de processos: Suporte a Serviços e Entrega de Serviços, funciona cada um 

atendendo determinado nível da organização. O Suporte a Serviços detalha processos que 

estão direcionados ao suporte e manutenção de atividades diárias, considerando os níveis 

operacionais da organização. A Entrega de Serviços objetiva planejar e estruturar os processos 

de TI com uma visão de longo prazo, almejando a busca e o aperfeiçoamento constante da 

qualidade na entrega dos serviços de TI, atendendo diretamente aos anseios do nível tático 

organizacional.  

Figura 9: Posicionamento dos processos da ITIL  

             

MISSÃO

ESTRATÉGIA

TÁTICO

OPERAÇÕES
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AO SERVIÇO
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ALINHAMENTO
DE TI AO 
NEGÓCIO

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007:66)  
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A seguir serão apresentadas as gerências de Suporte ao Serviço (Service Support) e Entrega 

de Serviço (Service Delivery), bem como a exposição de cada processo interno. Ressalta-se 

que a descrição de todos os processos internos tanto de Suporte a Serviços como Entrega de 

Serviços, por agora, será feita de forma sucinta, apenas para o entendimento da forma como o 

Gerenciamento de Serviços de TI é proposto pela ITIL.   

Esclarece-se também que o item Service Desk (Central de Serviços) não é um processo e sim 

uma função do módulo Suporte a Serviços. O mesmo será descrito de forma mais 

aprofundada em um tópico separado, devido à importância do seu entendimento, o que é 

necessário para a análise do estudo de caso.  

2.3.2.1. Suporte ao Serviço (Service Support)  

Consiste em fornecer informações gerenciais ao nível operacional com a utilização das 

gerências que abrangem a execução dos processos operacionais de TI, visando o seu bom 

funcionamento e manutenção preventiva e corretiva dos procedimentos. Apresenta-se 

dividido em cinco gerências: o Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problema, 

Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudança e Gerenciamento de Liberação.   

Figura 10: Os processos de Suporte a Serviços 

 

Fonte: Martins (2006:29)   
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Quadro 2 - Os processos de Suporte a Serviços do ITIL 
PROCESSO

 
DESCRIÇÃO

 
Central de Serviços 
(Service Desk) 

É o ponto central de contato para os clientes reportarem 
dificuldades, queixas e questões. Pode servir de interface 
para outras atividades tais como, solicitações de mudança, 
contratos de manutenção, licenças de software, acordos de 
níveis de serviço e gerenciamento de configuração. 

Gerenciamento de Incidentes  
Tem por objetivo restaurar a operação normal do serviço o 
mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores 
níveis de qualidade e disponibilidade do serviço. 

Gerenciamento de Problemas 

Identifica e remove erros do ambiente de TI, através da 
análise dos incidentes registrados no gerenciamento de 
incidentes, a fim de garantir uma estabilidade máxima dos 
serviços de TI. 

Gerenciamento de Configuração 

Auxilia no gerenciamento do ambiente de TI através do 
registro de todos os seus itens em um banco de dado, 
efetuando um controle dos componentes da infra-estrutura 
de TI utilizados na realização dos serviços de TI. 

Gerenciamento de Mudanças 

Trata da realização de mudanças na infra-estrutura de TI de 
forma segura e organizada, através da implementação de 
procedimentos que passam pela avaliação do impacto da 
mudança, autorização e planejamento de sua 
implementação. 

Gerenciamento de Liberação 

Assegura que apenas versões testadas e corretas do software 
autorizado sejam disponibilizadas para a operação, 
controlando, armazenando, distribuindo e implementando 
software efetivamente e eficientemente. 

 

Fonte: Rodrigues apud OGC (2006:89)   

2.3.2.1.1. Gerenciamento de Configuração  

Um dos constantes problemas enfrentados pelas organizações é como ela pode se tornar mais 

competitiva e com controle efetivo de seus métodos e processos de produtividade, assim 

como de seus custos operacionais.   

A gerência de configuração como parte integrante do setor de TI está diretamente relacionada 

à infra-estrutura ofertada, tanto em componentes físicos (computadores, rede física, etc.), 

como em componentes lógicos (programas, antivírus, etc.) para a organização.   

O controle desta fará com que a organização tenha possibilidade de criar valor agregado para 

seus clientes, em virtude de esta gerência fornecer a todas as outras gerências da ITIL 

informações constantes dos itens de configuração existentes, como também possibilita criar 

uma base de dados de gerenciamento de configuração.      
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Figura 11: Estrutura de Configuração  

 

Fonte: Bon (2005:66)  

2.3.2.1.2. Gerenciamento de Incidentes  

A Gerência de Incidentes está diretamente ligada ao Service Desk, funcionando como ponto 

de apoio importantíssimo na entrega eficiente e com qualidade dos serviços prestados pelo 

setor de TI.   

É ainda responsável pelo tratamento e resolução das ocorrências demandadas pelos usuários, 

propondo restabelecer o mais rápido possível qualquer incidente que venha ocorrer. Mantém 

os usuários sempre informados de como vem sendo tratada a demanda solicitada, bem como 

pode repassar determinado incidente a outro grupo que tenha maiores condições de 

restabelecer a normalidade com mais agilidade. Por isso, há importância na definição de 

processos para escalonamento de incidentes e a integração desta gerência com as demais, 

especialmente entre as gerências de problemas e mudanças, para que ao final de uma 

ocorrência de incidente ele seja resolvido nos prazos pré-acordados com as demais áreas.  

Figura 12: Erro na Infra-Estrutura de TI 
Erro na Infra-Estrutura de TI

Incidente

Problema

Erro Conhecido

Requisição de Mudança

Solução Implementada

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007:132) 
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2.3.2.1.3. Gerenciamento de Problemas  

Uma das principais funções desta gerência seria a prevenção e registro de incidentes até então 

não conhecidos, visando o constante registro ao aparecimento de novas falhas, com o objetivo 

de que os serviços ou processos não sejam interrompidos por mais de uma vez. O 

Gerenciamento de Problemas tem uma grande relação com o Gerenciamento de Incidentes, 

visto que a detecção de qualquer evento não suportado pela Gerência de Incidentes e que não 

se tenha conhecimento será analisado, tratado e registrado, a fim de se estabelecer medidas 

definitivas e padrões para a resolução sobre novos eventos.  

Um problema é a causa desconhecida de um ou mais incidentes, e um erro 
conhecido é um problema que foi diagnosticado com sucesso e que possui uma 
solução de contorno definida e validada, a qual permite a recuperação do serviço de 
TI afetado ou evitar que o serviço de TI venha a ser afetado novamente (Magalhães 
e Pinheiro, 2007: 151).  

2.3.2.1.4. Gerenciamento de Mudança  

As organizações por estarem inseridas em ambientes de constates mudanças acabam por 

demandar do setor de TI uma série de adequações em sua estrutura tecnológica, como por 

exemplo, no aumento de sua capacidade, na implementação e/ou mudanças de sistemas, ou 

até mesmo por virtude de uma mudança legislativa governamental, logo, o setor de TI deve 

estar preparado para atuar de forma eficiente e constante sem perder qualidade na prestação 

de seus serviços.   

A gerência de mudança tem como finalidade assegurar que toda e qualquer mudança seja 

analisada, aprovada e controlada para que ocorra o mínimo de impacto e risco na 

operacionalidade da TI na organização. Este processo deve assegurar que tudo o que for 

previamente definido nos itens de configuração sejam cumpridos e mesmo que não sejam, é 

preciso oferecer um plano contingencial que assegure o andamento de tais mudanças.   

2.3.2.1.5. Gerenciamento de Liberação  

A Gerência de Liberação é o processo que tem a função de estruturar, formalmente, como 

mudanças relacionadas à infra-estrutura de TI dentro de uma organização devem ser 
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implementadas. Fica a cargo da Gerência de Liberação estabelecer planos de como alocar e 

operacionalizar os itens de hardware e software que venham por necessidades 

organizacionais, a serem introduzidos, assegurando que somente itens testados e aprovados 

sejam autorizados a entrarem em operação, visando garantir a qualidade e a continuidade da 

infra-estrutura disponibilizada pela TI na organização.  

Figura 13: Os processos de Gerenciamento de Liberação 

 

Fonte: Martins (2006:45)  

2.3.2.2. Entrega do Serviço ( Service Delivery )   

Para Magalhães e Pinheiro, “Os processos desta área concentram-se nas atividades de 

planejamento em longo prazo dos serviços que serão demandados pela organização e na 

melhoria dos serviços já entregues e em utilização pela organização”.  

Os processos desta área são definidos para um planejamento de longo prazo e melhoria dos 

processos já implementados. A Entrega de Serviço consiste em cinco processos de 
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gerenciamento. O Gerenciamento de Capacidade, Continuidade, Financeiro, Nível de 

Serviços e Disponibilidade.   

Conforme Mansur apud Peter Ducker, “O que não se pode medir não se pode gerenciar”. 

Esses Gerenciamentos permitem a medição dos resultados, dando suporte à tomada de 

decisão.  

Figura 14: Entrega de Serviços 

 

Fonte: Martins (2006:30)  

Quadro 3- Os Processos de Entrega de Serviços da ITIL 
PROCESSO DESCRIÇÃO 

Gerenciamento de Capacidade Permite que uma organização gerencie seus recursos 
e preveja a necessidade de uma capacidade adicional 
com antecedência. 

Gerenciamento de Finanças Fornece o entendimento, monitoração e, se 
necessário, recuperação de custos dos serviços de TI 
do usuário, permitindo, desta forma, que um balanço 
mais eficiente possa ser tirado entre custo e 
desempenho para cada nível de negócio. 

Gerenciamento de Disponibilidade Assegura que os usuários tenham a disponibilidade 
de serviço de TI necessária para suportar seus 
negócios com um custo justificável. 

Gerenciamento de Níveis de Serviço Assegura e monitora um acordo para prestação de 
um ótimo nível de serviço entre provedor e usuário, 
tendo em vista que a execução de um serviço de 
qualidade requer clareza na definição do serviço e a 
existência de acordos entre os fornecedores de 
serviços de TI e os clientes destes serviços.

 

Gerenciamento de Continuidade dos Serviços de 
TI 

Planeja a recuperação de crises que necessitam que o 
trabalho seja executado em um sistema alternativo, 
estabelecendo um plano e descrevendo todas as 
medidas a serem adotadas em casos de emergência 
ou desastres. 

Fonte: Rodrigues apud OCG (2006:94) 
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2.3.2.2.1.  Gerenciamento do Nível de Serviço  

O Gerenciamento de Níveis de Serviços é o principal vínculo existente entre o setor de TI e os 

clientes dos diversos departamentos organizacionais, pois serve como garantia que os serviços 

de TI sejam entregues nos níveis estabelecidos e acordados com os clientes, com vistas à 

manutenção e qualidade dos serviços prestados. Tal gerência promove ciclos constantes de 

revisão, monitoração, relatórios e melhoria dos níveis acordados com os clientes.  

Figura 15: Gerenciamento de Níveis de Serviços 

 

Fonte: Martins (2006:46)  

2.3.2.2.2. Gerenciamento de Capacidade  

O Gerenciamento da Capacidade busca garantir a plena otimização dos custos operacionais da 

TI e que os seus serviços sejam entregues em tempo e volume adequados, atendendo da 

melhor forma aquilo planejado e requisitado pelos outros setores de uma organização. Esta 

gerência também estabelece formas de melhor adequar às novas tecnologias que vão surgindo 

e que podem ser mais bem aproveitadas na busca pela eficiência e no funcionamento dos 

processos organizacionais.    



37  

Figura 16: Atividades interativas do Gerenciamento da Capacidade.  

 

Fonte: Macfarlane e Rudd (2005:58)  

2.3.2.2.3. Gerenciamento da Disponibilidade  

O objetivo desta gerência é fazer com que o setor de TI tenha a mais alta disponibilidade na 

entrega de seus serviços em alinhamento com os objetivos do negócio. Ela faz um 

mapeamento claro destes objetivos, propondo maximizar a infra-estrutura de TI.  

Figura 17: O processo de Gerenciamento da Disponibilidade.   

 

Fonte: Macfarlane e Rudd (2005:70)    
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2.3.2.2.4. Gerenciamento da Continuidade dos serviços de TI  

Esta gerência deve assegurar que os níveis de serviços e as atividades do setor de TI possam 

ter continuidade diante de alguma ocorrência de acidentes (incêndio, vírus, ataque de hacker, 

falhas de software etc.). Logo, a referida gerência é responsável pela validação de planos de 

contingência e pela recuperação dos serviços da TI.  

Figura 18: O Ciclo de vida da Continuidade do Negócio 

 

Fonte: Bon (2005:98)  

2.3.2.2.5. Gerenciamento Financeiro  

É crescente nas organizações a dependência pelos serviços de TI, com um número maior de 

usuários dos seus serviços e uma crescente demanda financeira deste setor. O setor de TI 

passa então a ser avaliado pelos executivos, a respeito de quanto os investimentos trouxeram 

vantagens para a organização. O Gerenciamento Financeiro objetiva mostrar com clareza a 
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relação qualidade e preço, atribuindo o custo a cada serviço prestado e a qual cliente em 

específico.  

Figura 19: Gerenciamento Financeiro 

 

Fonte: Martins (2006:47)  

2.4. Service Desk  

“A Central de Serviços, também conhecida como Service Desk (nome-original), é uma função 

dentro da TI que tem como objetivo ser o ponto único de contato entre os usuários/clientes e o 

departamento de TI” Bon (2005:21).   

Sua criação surgiu da melhoria do Help Desk, o que seria a evolução do mesmo, uma vez que 

o Help Desk realizava as aberturas dos chamados e também executava as atividades 

solicitadas, no entanto, somente os processos de atendimento de hardware e software. Já na 

sua evolução, a Service Desk, atende todas as solicitações, desde orientação a problemas de 

maior complexidade.   
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Figura 20: A Central de Serviços e as Gerências de Suporte a Serviços de TI 

 

Fonte: Martins (2006:33)  

A central de serviço funciona como meio primordial de contato entre usuárias/clientes, 

promovendo o processo de intermediação entre técnicos, desenvolvedores e usuários, 

viabilizando o atendimento às solicitações de serviço no menor espaço de tempo possível, 

para a orientação, resolução de pequenos incidentes e problemas, identificação de 

necessidades e melhorias.   

Com isso, os técnicos e desenvolvedores são capazes de executar suas atividades fins com 

foco em seus objetivos e deixam de demandar tempo com as atividades subsidiárias. Segundo 

Magalhães e Pinheiro, no livro Gerenciamento de Serviço de TI na Prática:  

[...] é uma função e não um processo, essencial para a implementação do 
Gerenciamento dos Serviços de TI. Mais do que um ponto de suporte aos usuários, 
aos serviços de TI (Help-Desk), a Central de Serviços é a principal interface 
operacional entre a área de TI e os usuários dos seus serviços. Ela é responsável pela 
primeira impressão que a área de TI dará aos seus usuários quando da necessidade 
de interação, quer seja para a solicitação de um serviço ou esclarecimento sobre o 
modo de interação com serviços de TI ou para a comunicação de um erro em um 
serviço de TI ( Magalhães e Pinheiro, 2007: 107).  

Assim, de acordo com Bon, conclui-se que “a proposta sugerida é separar dentro das 

operações de TI quem faz parte do suporte aos usuários de quem vai realizar atividades de 

resolução de problemas e desenvolvimento”. Bon (2005:21).   

Sua função é assistir a todo o processo, iniciando a partir da abertura da solicitação, passando 

para a etapa da identificação do incidente e logo em seguida o diagnóstico, o armazenamento 

no banco de conhecimento, a resolução e encerramento, e por fim a gravação da solicitação no 

banco de dados de conhecimento.  
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Isso ocorre quando a solicitação é rotineira, tendo os atendentes uma solução pronta para esse 

tipo de ocorrência, caso o incidente seja um evento que não faz parte do funcionamento – 

padrão de um serviço que possa levar à interrupção no serviço ou perda da qualidade e o 

atendente não detenha o conhecimento da solução ou a mesma não dependa dele para ocorrer.   

O mesmo identifica a área responsável e a encaminha para que a mesma obtenha uma 

resolução, porém, acompanha o seu desenvolvimento, sendo todo o processo armazenado na 

base de conhecimento, tornando-se disponível para qualquer tipo de consulta. A solicitação 

somente pode ser fechada quando o usuário for atendido, devendo ser feita pela Gerência de 

Service Desk.   

Figura 21: Service Desk Ponto Único de Contato  

 

Fonte: Os Autores  

A Gerência supracitada é uma função do ITIL que proporciona condições de funcionamento 

para o Gerenciamento de Serviço, uma vez que ela assiste a todo o processo e engloba todas 

as etapas, necessidades de melhorias e mudanças. Além de possibilitar o contato do usuário 

com a TI, quebrando paradigmas e interagindo com o usuário de forma clara, simples, 

objetiva, com paciência, simpatia e principalmente transparência, visando à satisfação do 

cliente e a funcionalidade do processo. 
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[...] a central de serviço (Service Desk) é a principal interface operacional entre a 
área de TI e os usuários dos seus serviços. Ela é responsável pela primeira impressão 
que a área de TI dará aos seus usuários quando da necessidade de interação, quer 
seja para a solicitação de um serviço ou esclarecimento sobre o modo de interação 
com serviços de TI ou para a comunicação de um erro em um serviço de TI. A 
primeira impressão é, na maioria das vezes, responsável em grande parte pela 
determinação da percepção do desempenho e da atitude da área de TI, influenciando 
no índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI (Magalhães e Pinheiro, 
2007: 107).  

2.4.1. Histórico  

Através da análise do cenário em que os técnicos e usuários estavam inseridos, foi verificado 

que a assistência fornecida pelo Help Desk não supria as necessidades das partes, pois o 

usuário continuava insatisfeito com os serviços prestados e a equipe de TI prosseguia 

sobrecarregada com as solicitações, impossibilitando a continuidade de suas operações e 

melhoria sobre as novas demandas.  

Com o intuito de mudar esse cenário, o Help Desk passou a ser chamado de Service Desk, 

deixando de solucionar pequenos incidentes, passando a abranger uma gama de 

funcionalidades na busca pela resolução de funcionamento de hardware, erro de software, 

orientação ao usuário, monitoramento de rede, monitoramento de desempenho da internet e 

demais procedimentos estabelecidos pela organização. Como afirma Macfarlane e Rudd 

(2005:14), “a alteração do nome de Central de Suporte (Help Desk) para Central de Serviços 

(Service Desk) apresenta um papel mais amplo do suporte na linha de frente com mais 

organização, buscando radicalmente o percentual de chamadas concluídas no primeiro ponto 

de contrato”.  

2.4.2. Objetivos e Atribuições de um Service Desk  

Mediante a finalidade de desvincular os técnicos e desenvolvedores no fornecimento de 

soluções específicas, dentro do escopo de soluções fornecidas pelo setor de TI, na busca por 

uma maior disponibilidade destes profissionais na execução de suas atividades fins 

(principais), o Service Desk tem como objetivo ser o canal de comunicação entre clientes 

(usuários) e equipe de TI, desenvolvendo a interatividade entre eles, e não o contato direto.    
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Atuar como ponto único de contato entre usuário e o Gerenciamento de Serviços de 
TI, Tratar Incidentes e solicitações e oferecer uma interface para outros processos, 
como Gerenciamento de Mudanças, de Problemas, da Configuração, de Liberações, 
de Níveis de Serviços e da Continuidade dos Serviços de TI (Macfarlane e Rudd, 
2005: 14).  

Suas atividades abrangem: 

 

Receber e registrar todas as chamadas dos usuários; lidar diretamente com pedidos e 

reclamações simples; 

 

Prover uma avaliação inicial dos incidentes; 

 

Monitorar incidentes por nível de acordo de serviço (SLA); 

 

Comunicar mudanças planejadas nos níveis de serviço; 

 

Encerrar o atendimento com confirmação; 

 

Manter os usuários informados sobre as suas solicitações; 

 

Elaborar relatórios gerenciais sempre fornecendo informações; 

 

Coordenar os grupos de suporte 2º e 3º nível; 

 

Identificar necessidades de treinamento dos usuários e contribuir para o diagnóstico do 

problema. 

  

Por meio da execução destas atividades, a organização tem insumo para realizar a Gestão do 

conhecimento, a fim de relacionar falhas nos processos, erros de sistema, necessidades de 

mudanças e medir a satisfação do cliente com relação aos serviços prestados pela TI. 

Conforme Magalhães e Pinheiro (2007: 112). “Atuar como ponto único de contato (Single 

Point of Contact) entre os usuários e os clientes dos serviços de TI e os diversos processos 

relacionados com o Gerenciamento dos Serviços de TI”. Ou seja, é a porta de entrada para a 

comunicação e interface dos outros processos de Gerenciamento de Mudanças, 

Gerenciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Financeiro, 

Gerenciamento de Continuação, Gerenciamento de Disponibilidade, Gerenciamento de Níveis 

de Serviços, Gerenciamento de Liberação, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de 

Capacidade.  

Tal medida é possível, visto que essa função monitora todo o processo, desde a abertura do 

chamado até a sua finalização. Assim, garante a resolução do maior número de incidentes e 

consultas dentro da suas limitações.  
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Quadro 4 - Os objetivos, benefícios e possíveis problemas do Service Desk. 
OBJETIVO

 
BENEFÍCIOS

 
POSSÍVEIS PROBLEMAS

 
Fornecer um ponto único de 
contato para usuários. 

Maior acessibilidade do usuário 
através do ponto único de contato. 

Resistência a mudanças de 
métodos de trabalho. 

Prestar um suporte de alta 
qualidade, vital para atingir os 
objetivos do negócio. 

Melhor qualidade e feed back às 
solicitações do usuário. 

Recursos e níveis de conhecimento 
insuficientes ou inadequados. 

Ajudar a identificar e a reduzir o 
custo de propriedade dos serviços 
de TI como um todo. 

Utilização mais efetiva e eficiente 
dos recursos de suporte. 

Alocação insuficiente de fundos e 
orçamentos 

Dar suporte às mudanças além das 
fronteiras do negócio, da 
tecnologia e do processo. 

Melhor gerenciamento e controle 
de infra-estrutura. 

O serviço do usuário não ser 
considerado uma prioridade. 

Ajudar na retenção e na satisfação 
dos usuários. 

Melhoria do serviço, percepção e 
satisfação do usuário. 

Marketing da Service Desk 
insuficiente ou inadequado. 

Auxiliar na identificação de 
oportunidades de negócio. 

Melhores informações gerenciais 
para melhor decisão. 

Falta de comprometimento da 
Direção. 

Fonte: Os Autores  

2.4.3. Tipos de Service Desk   

O Service Desk é uma receptora de chamadas que utiliza diversos canais de comunicação 

(internet, telefone, fax) para interagir com seus usuários, estando eles em diversas localidades 

diferentes. Para atender a seus usuários as organizações contam com três tipos distintos de 

central de atendimento, sendo elas a local, centralizada e virtual. Isso permite que a 

organização instale o tipo que melhor atenda as suas necessidades.   

2.4.3.1. Service Desk Local  

Toda a infra-estrutura e usuário estão na mesma localidade, mas, o suporte que não pertence 

ao primeiro nível pode estar situado em outra localidade a depender da especialidade técnica. 

Este tipo de estrutura é ideal para as organizações centralizadas, todavia, possui a 

desvantagem dificultada pela escalabilidade da capacidade de atendimento, sendo que está 

situada no mesmo espaço físico organizacional, podendo ocorrer uma ociosidade de recursos 

de atendimento.   

Para este tipo de estrutura alguns fatores devem ser levados em consideração, assim como a 

utilização de métodos e ferramentas administrativas que auxiliem na análise do cenário e na 

identificação de falhas de processos. São eles:  
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Mapeamento e Padronização dos Processos; 

 
Garantia da compatibilidade dos Itens de Configuração; 

 
Catálogo de Serviços; 

 
Indicadores de desempenho; 

 
Base de Gerenciamento de Configuração centralizada; 

 

Diagrama de Causa e Efeito  

Figura 22: Service Desk Local 

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro com adaptações dos autores (2007:120)  

2.4.3.2. Service Desk Centralizada  

Sua infra-estrutura física situa-se em uma localidade diferente da qual o usuário está alocado. 

Apresenta como vantagem a otimização da sua capacidade de atendimento e o alto grau de 

escalabilidade, e como desvantagem o elevado custo de comunicação.              
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Figura 23: Service Desk Centralizada 

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro com adaptações dos autores (2007:121)  

2.4.3.3. Service Desk Virtualizada  

Sua infra-estrutura física está situada em diferentes localidades, seja em caráter nacional ou 

internacional. Os usuários formalizam suas solicitações por diferentes tipos de canais de 

comunicação, mas, não sabem de qual localidade será atendido. Apresenta como vantagem a 

maximização da capacidade de atendimento, otimização dos custos, aumento do nível de 

disponibilidade e escalabilidade. Em contrapartida, sua desvantagem é possuir uma inerente 

complexidade da infra-estrutura de suporte à operação. Há ainda a possibilidade de utilizar 

tecnologias melhores e atuais para controle e redução dos custos com comunicação.  

Neste tipo de estrutura alguns fatores devem ser levados em consideração, assim como a 

utilização de métodos e ferramentas administrativas podem auxiliar na análise do cenário e 

identificação de falhas de processos. Como por exemplo:  

 

Os processos e terminologias devem ser comuns a todos os integrantes da equipe de 

atendimento; 

 

Deve haver um idioma-padrão para o registro de informações na base de dados; 

 

Um ponto único de contato (número único para central) para interação de usuário e clientes 

com a equipe de atendimento; 

 

Monitoramento do desempenho da rede de comunicação; 

 

Segurança para as ferramentas de software utilizadas; 
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Gerenciamento de processos de atendimento.  

Figura 24: Service Desk Virtualizada 

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro com adaptações dos autores (2007:122)  

2.4.4. Ferramentas de apoio  

A fim de que as atividades do Service Desk sejam desenvolvidas é preciso que contenham 

algumas ferramentas que auxiliem os seus processos, permitindo a realização das suas 

atividades de forma eficiente e eficaz, atendendo assim as solicitações realizadas, com a 

máxima qualidade e o mínimo de tempo.  

As referidas ferramentas podem ser em nível de hardware, software, métodos, definição de 

processos, mapeamento, reunião com a equipe para identificar suas necessidades e anseios, 

planejamento estratégico e indicadores de desempenho, buscando a melhor qualidade de 

serviços para atingir o objetivo organizacional.  

Ferramentas de Hardware: 

 

Computadores 

 

Impressora 

 

Scanner 

 

Telefone com suporte e microfone 

 

Fax 
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Ferramentas de Software:  

 
Sistema de Gerenciamento de Serviço (de Incidentes, de Configuração, de Mudanças, de 

problemas, de liberação) 

 
Banco de Conhecimento para consulta 

 

Sistema de Acesso Remoto 

 

Internet 

 

E-mail  

Ferramentas de Processo:  

 

Mapeamento do processo (processo operacional padrão POP´s) 

 

Indicadores de Desempenho Individual 

 

Análise estatística do período 

 

Relatórios Gerenciais 

 

Feed back 

 

Avaliação do processo e procedimentos  

Desta forma, é possível desenvolver as atividades de atendimento, com todo o suporte e 

autonomia necessária para o atendimento, buscando a redução do tempo de atendimento e a 

satisfação do usuário.  

2.4.5. Fatores críticos de Sucesso  

Para que o objetivo do Service Desk seja de fato alcançado é importante que alguns fatores 

sejam compartilhados para todos que compõem a organização e principalmente a equipe de 

atendimento. Dentre eles está a priorização dos serviços de TI para todos; não resistência à 

mudança do processo de trabalho; pessoas qualificadas para a realização das tarefas; 

motivação da equipe; bom relacionamento interpessoal; campanha de marketing junto aos 

usuários e clientes na utilização dos serviços ofertados pelo Service Desk; SLA (Acordo de 

Nível de Serviços), recursos disponíveis adequados às necessidades do projeto e a avaliação 

de desempenho da equipe de atendimento.  
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2.4.6. O Service Desk e o Suporte de Serviços de TI  

Como a função do Service Desk é assistir a todo o processo de atendimento por demandas de 

serviços TI, iremos discorrer de forma mais aprofundada sobre o módulo da ITIL que está 

ligado a Gestão de Suporte e a Serviços de TI, mais especificamente as gerências de: 

Configuração, Incidentes, Problemas e Mudança, pois estas tratam diretamente dos objetivos 

e escopo propostos para este trabalho.  

2.5. Gerenciamento de Configuração  

A Gerência de Configuração tem a função de identificar, gerenciar, armazenar e controlar 

todos os itens que compõem a estrutura tecnológica disponibilizada pelo TI, mantendo um 

histórico com todas as configurações de hardware, software, aplicativos, utilitários e qualquer 

outro item que componha os ativos de TI. Através desse controle, é possível se ter uma 

estrutura geral e lógica sobre a estrutura de TI e se ela atender às necessidades específicas da 

organização e dos seus usuários em determinado momento.   

O Gerenciamento de Configuração é o processo descrito pela ITIL responsável por 
identificar e definir os componentes que fazem parte de um serviço de TI, registrar e 
informar o estado desses componentes e das solicitações de mudanças a eles 
associadas e verificar se os dados relacionados foram todos fornecidos e se estão 
corretos, proporcionando o suporte necessário para a boa consecução dos objetivos 
dos demais processos da ITIL (Magalhães e Pinheiro, 2007: 86).  

Esta atividade é responsável por controlar os ativos da empresa, assim como elaborar o 

inventário dos equipamentos de informática existentes, delimitando a infra-estrutura de TI e 

os chamados itens de configuração. IC´s (Itens de Configuração) é a nomenclatura que será 

utilizada deste ponto em diante quando referir-se a equipamentos, hardware, sistema, 

aplicativos, utilitários ou qualquer outro item que componha os serviços de TI.   

Através do armazenamento e gerenciamento de dados relacionados à infra-estrutura 
de TI, o processo de Gerenciamento da Configuração dá a organização um controle 
maior sobre todos os ativos de TI. Quanto mais dependentes dos sistemas de TI as 
organizações são, mais importante se torna o Gerenciamento da Configuração (Bom, 
2005: 63)  

Na visão de Magalhães e Pinheiro (2007:86), “o processo de Gerenciamento de Serviços 

permite à equipe de TI controlar efetivamente os inúmeros componentes da infra-estrutura de 
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TI sob sua responsabilidade, os quais constituem os ativos da área que também são 

denominados Itens de Configuração”.   

Além disso, esta gerência elabora o escopo dos caminhos sensoriais nos IC´s, criando em suas 

sub-etapas a aplicação de dados precisos para desenvolver indicadores equivalentes ao 

reconhecimento de padrões e insumo. Diagnosticando as divergências entre o errado ou 

adequado, reduzindo a margem de falhas e maximizando o equilíbrio e a operacionalidade dos 

ativos de TI da organização. Conforme Magalhães e Pinheiro (2007:86), “a ITIL não delimita 

o alcance do que poderá ser considerado um IC, entretanto deve-se definir esse alcance como 

meio de gerenciar a complexidade da BDGC, bem como do esforço a ser desprendido na 

manutenção e no gerenciamento dos dados relacionados”.  

O grau de importância do Gerenciamento dos Itens de Configuração é decorrente do fato 

deles estarem ligados às operações organizacionais e em seus setores, já que são em sua 

maioria utilizados pelos usuários finais. Com o estabelecimento deste processo é possível ter 

informações completas e atualizadas sobre os itens em uso atualmente, garantindo que o 

departamento de TI acompanhe o ciclo de vida e também que somente itens previamente 

autorizados sejam utilizados.  

Com a necessidade de organização e registro de todos estes IC´s, logo que praticamente todas 

as gerências usufruem de suas informações, é que a criação de um Banco de Dados de 

Gerenciamento de Configuração (BDGC) se faz necessária. De acordo com Macfarlane e 

Rudd (2005:27), ‘Todos os detalhes e informações sobre o relacionamento entre os IC´s 

devem ser mantidos em um único local, o Banco de dados do Gerenciamento da Configuração 

(CMDB)”. Este banco de dados com informações sobre os IC´S vai garantir o registro de 

todas as alterações destes itens, fornecendo um histórico dos IC´s, assegurando menores 

impactos sem necessidade de manutenção, paradas do serviço, ou mudanças no ambiente, já 

que os gestores de TI terão em mãos uma série de informações detalhadas para que suas 

decisões tenham maior embasamento.  

A figura seguinte demonstra o fluxo de um Gerenciamento de Configuração.     
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Figura 25: Gerenciamento de Configuração 

 

Fonte: Martins (2006:40)  

2.6. Gerenciamento de Incidentes  

Incidente é um evento ocasional que surge imprevistamente e quebra o ciclo natural de um 

processo. O mesmo poderá levar a somente uma interrupção ou a grandes prejuízos e 

dependerá do impacto que ele terá sobre o negócio. Para Macfarlane e Rudd (2005:18), “um 

incidente é qualquer evento que não faz parte do funcionamento – padrão de um serviço e que 

causa, ou pode causar, uma interrupção no serviço ou uma redução de sua qualidade”.  

Há uma diferença entre incidente, erro conhecido e problema, pois cada um apresenta 

conceitos distintos, mas, possuem estreita relação, visto que o erro conhecido pode ocasionar 

um incidente que, por conseguinte, leva a ocasionar um problema.  
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O incidente já foi abordado no início deste estudo, contudo o erro conhecido é uma falha nos 

processos provocados tanto por hardware, quanto por software ou até mesmo falha humana e 

que são conhecidos pelos técnicos por acontecerem freqüentemente, e muitas das vezes já 

possuem uma solução pronta para ela. Todavia, o problema é algo bem distinto, mais 

integrado tanto com o incidente, quanto com o erro conhecido. O problema é decorrente de 

várias causas (incidente e erro conhecidos) que prejudicam financeiramente a organização e 

pode vir a comprometer a imagem e /ou qualidade da mesma.   

Assim, é importante que seja feita a administração desses eventos, como também registrar, 

classificar, armazenar, monitorar, informar, acompanhar, fornecer o feedback e encerar. Isso 

tudo possibilita o seu gerenciamento, além de fornecer informações que auxiliam na tomada 

de decisão, tanto ao nível tático quanto ao nível estratégico.  

Um Gerenciamento de Serviços de TI está orientando a entrega de níveis de serviços 
com qualidade e com a rapidez que o negócio exige, para isto é necessário ter um 
processo de tratamento de incidentes eficaz e eficiente, capaz de monitorar os níveis 
de serviços, escalando os incidentes quando necessário (Bom, 2005: 30).  

O Gerenciamento de Incidentes gerencia todos e quaisquer tipos de incidentes com o seu 

monitoramento, identificação de falhas de processos e necessidade de melhoria, procurando 

adaptar os processos de forma a prevenir possíveis problemas que comprometam o fluxo dos 

serviços e sua possível interrupção, ou mesmo a redução da qualidade.  

O seu objetivo Segundo Macfarlane e Rudd (2005:18) é “restabelecer a operação normal do 

serviço o mais rapidamente possível com o mínimo de interrupção do negócio, assegurando 

assim que os melhores níveis de disponibilidade e serviços pretendidos sejam mantidos”.  

Seria resolver o incidente do modo mais rápido possível, ao menos dentro do tempo 
estabelecido pelo acordo de nível de serviço; minimizar a adversidade do impacto 
ocasionado; manter a comunicação entre a área de TI e suas áreas usuárias; avaliar 
um incidente; assegurar os melhores níveis de disponibilidade e desempenho dos 
serviços de TI (Magalhães e Pinheiro, 2007: 133).  

O foco do Gerenciamento de Incidentes está em assegurar que os serviços serão 

restabelecidos o mais rápido possível, em perfeitas condições de usabilidade, com o mínimo 

de dano à organização e ao usuário. Para que isso se torne real, sugere-se que haja o 

planejamento estratégico através da análise de suas forças, fraquezas, ameaças, plano de risco, 
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estudo do cenário atual e elaboração de um cenário proposto, deslumbrando o objetivo 

organizacional, conscientizando a equipe de maneira a integrar todos em busca de alcançar o 

objetivo comum. Essas são ferramentas administrativas que com a informação real e o 

conhecimento necessário, quando aplicada de forma eficaz, produz resultados significativos 

na organização, evitando a repetição de erros e adotando medidas preventivas e corretivas.   

Conforme Oliveira (2007: 5), “o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a 

incerteza envolvida no processo decisório e, conseqüentemente, provocar o aumento da 

probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa”.Um 

incidente passa por vários estágios durante o seu ciclo de vida, sendo classificado de acordo 

com a sua freqüência. Objetivando um melhor entendimento e análise, segue quadro abaixo.  

Quadro 5: Ciclo de vida de um incidente 
ESTADO DESCRIÇÃO 

Novo

 

Ao ser registrado, o incidente assume o estado de “NOVO”.

 

Aceito Após uma primeira análise e a classificação em relação à sua prioridade, o incidente passa 
ao estado de “ACEITO”. 

Programado O incidente aceito já está “Programado” para atendimento, ou seja, encontra-se na fila de 
atendimento, esperando a definição de uma analista para execução do atendimento. 

Atribuído O incidente já foi atribuído a um técnico responsável. 
Em andamento

 

O trabalho de investigação e diagnóstico da causa de um incidente já foi iniciado.

 

Em espera O trabalho de investigação e diagnóstico da causa de um incidente foi interrompido. 
Resolvido A solução permanente ou de contorno já foi implementada e o serviço de TI afetado, 

restabelecido.

 

Encerrado A equipe da Service Desk contatou o usuário que comunicou o incidente e obteve a 
confirmação da restauração do serviço de TI. 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007:139)  

Vale ressaltar que os incidentes sejam registrados e armazenados em uma base de 

conhecimento, pois isto viabilizará o controle, monitoração e informação a nível operacional, 

resultando numa solução pronta quando o mesmo incidente ocorrer. Assim, agilizará o 

processo de atendimento com a redução do tempo em diagnosticar a causa e encontrar uma 

solução.  

Este é um dos processos mais reativos, pois entrará em atuação a partir dos 
incidentes levantados por usuários ou ferramentas de monitoramento. Entretanto este 
processo é vital para manter a agilidade dos serviços de TI. É importante considerar 
também que as informações dos incidentes levantados neste processo serão de 
grande importância para o processo de Gerenciamento de Problemas (Bom, 
2005:30).   
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A figura abaixo demonstra o fluxo de um Gerenciamento de Incidentes.  

Figura 26: Gerenciamento de Incidente                   

Fonte: Martins (2006:36)  

Uma vez registrado o incidente, a atividade de investigação e de diagnóstico será 
iniciada. Se a Central de Serviços não puder resolver um incidente, ele será atribuído 
a outros níveis de suporte que irão investigar o incidente usando um conjunto de 
habilidades e ferramentas disponíveis tais como uma base de conhecimento de Erros 
Conhecidos. É importante que todas as partes que trabalham com os Incidentes 
mantenham o registro de suas ações, atualizando o registro do incidente (Bon , 2005: 
34).         
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2.7. Gerenciamento de Problemas  

Podem-se descrever problemas como sendo causas que não são conhecidas de um ou vários 

incidentes que tenham características em comum. O Gerenciamento de Problemas tem uma 

estreita ligação com o Gerenciamento de Incidentes, devido a ambos tratarem diretamente e o 

mais rápido possível, da solução de ocorrências relacionadas à infra-estrutura de TI. Porém é 

importante destacar que o Gerenciamento de Problemas busca a integração do conhecimento 

sobre incidentes, problemas e erros conhecidos.    

Para incidentes que ocorrem regularmente, uma solução pode ser aplicada, mas nem 
sempre esse é o caso. Necessita da existência de um processo que permita combinar 
dados do incidente com os problemas e erros conhecidos para que soluções 
comprovadas possam ser aplicadas e o processo de solução dos incidentes por parte 
da equipe da central de Serviços possa ser acelerado ( Magalhães e Pinheiro, 2007: 
148).  

Esta gerência busca trabalhar na prevenção de anomalias que possam ocorrer, determinando 

suas origens, implementando ações que solucionem em definitivo o que for reportado ou 

reclamado por usuários a Central de Serviços, para que o serviço de TI seja estável e não 

provoque impactos substanciais às operações internas de uma organização.    

Este processo tem como missão minimizar a interrupção nos serviços de TI através 
da organização dos recursos para solucionar problemas de acordo com as 
necessidades de negócio, prevenindo a recorrência dos mesmos e registrando 
informações que melhorem a maneira pela qual a organização de TI trata os 
problemas, resultando em níveis mais altos de disponibilidade e produtividade 
(Bom, 2005:39).  

O Gerenciamento de Problemas trabalha de duas formas distintas, tanto reativa, na busca por 

respostas e soluções a incidentes registrados pelas centrais de serviço quanto de forma pró – 

ativa, identificando através de dados coletados de outros processos e de soluções já 

conhecidas, a melhor forma de prevenir que novos incidentes venham a ocorrer.  

Este processo terá outra preocupação: registrar todos os Erros Conhecidos e 
Soluções de Contorno, com isto será possível fazer uma melhor gestão do 
conhecimento, fazendo com que a maioria dos incidentes seja resolvida no 1º nível 
de suporte. Dependendo do ramo de negócio, algumas empresas conseguem fazer 
com que 80% dos incidentes sejam resolvidos diretamente no 1º nível através do uso 
de uma Base de Conhecimento (Bon , 2005: 36).  
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As principais sub - atividades do Gerenciamento de Problemas são: o controle dos problemas 

e o controle dos erros. O controle de problemas visa registrar e identificar em qual gerência 

melhor se enquadra um problema, pois determinada demanda pode surgir ou ser solucionada 

por outra gerência que não seja a de Problemas; classificar os problemas a fim de entender seu 

grau de urgência, prioridade, impactos provocados na organização com base nos níveis de 

serviço pré-acordados; investigar e diagnosticar para entender definitivamente as causas dos 

problemas e por fim solicitar mudança em algum item da infra-estrutura de TI, caso 

necessário.   

Já o controle de erros fica com a função de pesquisar e corrigir os erros, porque no momento 

em que se tem a confirmação de um erro conhecido é feita uma requisição de Mudança (RFC) 

para que se filtre, analise e acompanhe esta, no intuito de provocar o menor impacto às 

operações organizacionais.     

Figura 27: Solução para remoção de Erros em Infra-Estrutura   

Fonte: Bon (2005:43)  

Os insumos necessários ao processo de Gerenciamento de Problemas seriam os registros de 

incidente feito pela Central de Serviço, os erros conhecidos (que outrora foram problemas e 

que passam a fazer parte do banco de conhecimento) e as informações de outros processos 

(por exemplo: o Gerenciamento de Configuração pode disponibilizar informações sobre 

recente mudança em algum item de hardware na infra-estrutura de TI).   

Os itens de saída deste processo seriam: as requisições de mudança, caso seja necessário que 

algum item de infra-estrutura seja alterado para correção dos Erros Conhecidos; informações 

gerenciais para tomada de decisões pelos gestores de área; os problemas quando resolvidos 

em definitivo passam a ser categorizados como “Erros Conhecidos”, atualização dos registros 

da Base de Dados de Erros Conhecidos e Problemas.     

Erro na 
Infra-estrutura

 

Solução 
Estruturada

 

Incidentes   Problema   Erro Conhecido   RFC   
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A figura abaixo demonstra o fluxo de um Gerenciamento de Problema.  

Figura 28: Gerenciamento de Problema 

 

Fonte: Martins (2006:39)  

Para que haja uma efetividade no Gerenciamento de Problemas e que seja identificada 

consistentemente a causa raiz dos mesmos, é sugerido pela ITIL a adoção de ferramentas de 

gestão de qualidade que possam dar suporte a todo o processo.   

A essência da melhoria contínua é a habilidade de resolver problemas de maneira 
efetiva. Quando um problema real – ou possível – surge, sua raiz é primeiramente 
identificada e, então, toma-se uma providência para eliminá-la ou reduzi-la a um 
mínimo aceitável. Se uma organização progressivamente procura e soluciona os 
problemas dessa maneira, a melhoria contínua apresenta resultados (Magalhães e 
Pinheiro, 2007:165).  

Dentre as ferramentas sugeridas podemos citar o diagrama de causa e efeito (diagrama de 

Ishikawa), conhecido também como diagrama da espinha de peixe. O diagrama facilita e 

organiza o maior número de possíveis causas dos problemas de forma clara, possibilitando 

melhorias no processo de Gerenciamento de Problemas, buscando qualidade da forma como 
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as ocorrências são tratadas. Abaixo, podemos ter uma visão de como podemos utilizá-lo na 

organização, análise e resolução de um problema  

2.8. Gerenciamento de Mudanças  

Martins (2006: 56) elucida que “o Gerenciamento de Mudança é o processo responsável por 

controlar mudanças na infra-estrutura, ou quaisquer mudanças que impactem os níveis de 

serviço prestados, de uma maneira processual, documentada e controlada”.   

O propósito principal do Gerenciamento de Mudanças é o planejamento, o controle efetivo e a 

documentação sobre as mudanças que venham a ocorrer na infra-estrutura de TI de uma 

organização, para que estas provoquem o mínimo de interrupção no fornecimento de seus 

serviços às áreas, clientes ou mesmo que ocorram e provoquem o mínimo de impacto e risco 

às operações organizacionais. Para Macfarlane e Rudd (2005: 31), o objetivo do 

Gerenciamento de Mudança é: “assegurar que os métodos e procedimentos padronizados 

sejam utilizados para um tratamento eficiente e rápido de todas as Mudanças, de forma a 

eliminar o impacto de eventuais Incidentes sobre os serviços”.  

O Objetivo do Gerenciamento de Mudanças é minimizar os impactos negativos de 
mudanças nos níveis de serviços acordados. Desta forma, esta gerência é 
profundamente dependente de um processo de Gerenciamento de Configuração bem 
executado, pois está sujeito às informações registradas no CMDB, que é o 
repositório no qual é registrado os Itens de Configuração que compõem um 
determinado serviço (Martins, 2006: 56).   

Este processo tem certa dependência da Gerência de Configurações e deve também estar 

constantemente alinhado com a Central de Serviços. O Gerenciamento de Configuração 

através de seu Banco de Gerenciamento de Configuração (BDGC) fornece informações de 

quais Itens de Configuração (IC´s) exatamente necessitam de mudanças, a fim de que haja a 

melhor alocação de recursos para itens realmente necessários ou até mesmo críticos. O 

relacionamento com a Central de Serviço é muito importante, pois toda e qualquer mudança 

ocorrida deve ser informada a Central de Serviço para não ser surpreendida com incidentes 

que ocorram em virtude de mudanças feitas anteriormente, estando preparada para agir de 

forma correta em qualquer eventualidade.   
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Gerenciamento de Mudança deve estar bastante alinhado é com a Central de 
Serviços. A cada nova mudança autorizada, esta deve ser informada a Central de 
Serviços para que esta não seja surpreendida com problemas decorrentes destas 
mudanças, ou ainda que não compreenda os problemas relatados pelos usuários dos 
serviços prestados. A pior maneira de saber que algo mudou no ambiente é através 
do usuário final, uma vez que as mudanças no ambiente devem ser controladas. As 
informações fornecidas para a Central de Serviços não devem ser apenas sobre 
problemas identificados nos testes realizados, mas também sobre motivos e natureza 
das mudanças. A agenda das mudanças e quaisquer informações de suporte é tarefa 
da Central de Serviços (Martins, 2006: 56).  

Segundo Magalhães e Pinheiro (2007: 64), “a pior maneira é saber que algo mudou na infra-

estrutura de TI é pelo usuário final, uma vez que todas as mudanças no ambiente deveriam ser 

controladas. Os detalhes das mudanças devem ser de conhecimento da Central de Serviço”.   

É importante salientar que o Gerenciamento de Mudanças não tem o papel de implementação 

das mudanças, pois a sua principal função é coordenar e decidir sobre o que deve ser mudado, 

com o menor uso de recursos, objetivando obter eficiência, eficácia e com o mínimo de risco.   

A função de execução das mudanças será feita por uma equipe técnica responsável, podendo 

ser ela de rede, sistemas e afins.   

A figura seguinte demonstra o fluxo de um Gerenciamento de Incidentes.  

Figura 29: Gerenciamento de Mudança 

 

Fonte: Martins (2006:43)  



60  

Na pretensão de que o Gerenciamento de Mudanças venha a trabalhar de forma eficaz em 

seus processos, é muito importante que seja definido pela equipe de TI quais são realmente as 

suas atribuições. Um exemplo claro seria a solicitação de mudança de senha de um usuário, 

instalações de softwares livres ou criação de logins de rede (traduzindo: “Autenticação” em 

rede de computadores). Mais sensato ainda é que o Service Desk faça o papel de solucionador 

destes tipos de problemas, pois imagine como seria despendido tempo e atrapalhado os 

processos de setores tendo que convocar reuniões com o Comitê de Mudanças e esperar por 

autorizações para resolução de tais situações.   

Os principais itens que são entradas para um  processo de mudança  seriam as  requisições de 

mudanças (RDM) feitas pela Gerência de Problemas quando é identificado algum item ( 

hardware ou software) que esteja em desacordo ou provocando problemas a organização. Em 

virtude da sua importância como insumo, a Requisição de Mudança deve ser formalizada e 

classificada para que assim seja mais bem monitorada. É essencial que seja descrita a sua 

categoria, o impacto provocado, a prioridade da mudança assim como os custos necessários 

com tal mudança, pois estes itens devem ser itens descritos de forma clara e objetiva para 

facilitar a tomada de decisão dos gestores.    

As mudanças podem freqüentemente resultar na necessidade de criação ou 
descoberta de uma nova ferramenta, em versões novas de software para 
gerenciamento ou manipulação de informações, na atualização de documentação ou 
criação de novos padrões dentro da organização ou adquiridos fora dela, podendo 
ainda ter a distribuição controlada ou liberada como parte de um novo pacote de 
informações (Magalhães e Pinheiro, 2007:222).  

Outros fatores que devem ser levados em consideração é que o Gerenciamento de Mudanças é 

responsável pelo agendamento, programação e elaboração de cronogramas de como as 

mudanças devem ser efetuadas, a fim de que haja comprometimento e monitoramento e de 

como as atividades de mudança devem ser executadas com qualidade. É pertinente também 

frisar que os gerenciamentos de: Configuração, Capacidade e Liberações são importantes, 

visto que servem de base para uma melhor análise dos riscos e planejamento de recursos 

necessários.  

Quando uma mudança é aprovada o Gerenciamento de Mudanças passa a efetuar o papel de 

fiscalizador, pretendendo que testes e avaliações sejam feitas e provoquem o mínimo de 

impacto no ambiente de produção. Após a mudança efetivamente ter sido efetuada, o 
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Gerenciamento de Mudanças se ocupa da função de medir os resultados atingidos e se estes 

foram de acordo com o planejado, caso contrário urge identificar quais as ações que devem 

ser tomadas para restabelecimento dos serviços.  

2.9. ISO 20000 

2.9.1. O que é ISO?  

A ISO (International Organization for Standardization) é uma instituição fundada em 1946, 

com o objetivo de estabelecer a padronização de normas cujos países podem adotar de forma 

igualitária. A palavra ISO originou de isonomia, que significa, conforme o dicionário Aurélio, 

“Estado daqueles que são governados pelas mesmas leis”.   

Segundo Bon (2005: 114), “as ISO 9000 é um conjunto de Padrões Internacionais para 

garantir a qualidade, sendo composto de cinco padrões universais para um sistema de 

Garantia de Qualidade que é aceito no mundo todo”.  

Sua sede é instituída na cidade Européia da Suíça, mais especificamente na sua capital em 

Genebra. Atualmente, essas normas foram aderidas por 111 países, entre eles o Brasil e cada 

um desses países é representado por uma instituição de normas técnicas nacional. Aqui no 

Brasil é representado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

A ISO/IEC 20000 fornece uma avaliação do GSTI (Gestão de serviços de tecnologias de 

informação), como reconhecida internacionalmente, oferecendo uma certificação 

independente focada na provisão de serviços.  

2.9.2. ISO 20.000  

A ISO 20.000 foi criada anteriormente à fundação da ITIL para atender ao segmento de 

Gerenciamento de Serviços de TI, que até então não possuía qualquer padrão de qualidade. 

Apesar de não formalizar as boas práticas de Gerenciamento de Serviço de TI da ITIL, a ISO 

20.000 e a qualidade de processos estão alinhadas com os livros da ITIL de uma maneira 

independente de qualquer relação.  
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Conforme Magalhães e Pinheiro (2007: 579), “a ISO/IEC 20.000 foi desenvolvida para 

responder às necessidades de uma audiência global e fornecer um entendimento comum do 

Gerenciamento de Serviços de TI em todo o mundo. Cobre os aspectos responsáveis por 80% 

do investimento total em tecnologias de informação da grande maioria das organizações”.  

A política da qualidade e os objetivos da qualidade são estabelecidos para 
proporcionar um foco para dirigir a organização. Ambos determinam os resultados 
desejados e auxiliam a organização na aplicação de seus recursos para alcançar esses 
resultados. A política da qualidade fornece uma base para estabelecer e analisar 
criticamente os objetivos da qualidade. Os objetivos da qualidade precisam ser 
consistentes com a política da qualidade e o comprometimento para a melhoria 
contínua, e seus resultados precisam ser medidos. O cumprimento dos objetivos da 
qualidade pode ter um impacto positivo na qualidade do produto, na eficácia 
operacional, e no desempenho financeiro, conduzindo assim à satisfação e confiança 
das partes interessadas. Azevedo apud ISO 9000 (2005:100).  

Para estabelecer um padrão de qualidade a ISO utiliza uma técnica para fixar o ciclo de 

evolução do processo. São elas: 

 

Plan – Planejar o Gerenciamento de Serviços 

 

Do – Implementar o Gerenciamento de Serviços 

 

Check – Monitorar, Medir e Revisar 

 

Act – Aperfeiçoamento contínuo 

A figura a seguir ilustra o ciclo contínuo desse processo.  

Figura 30: Ciclo de qualidade dos processos  

Fonte: TIExame (2008:7)  

A ISO/IEC 20.000 baseia-se na BS 15.000. Ambas levam em conta o conhecimento 
e a experiência de especialistas que trabalham no Gerenciamento de Serviços de TI 
em organizações públicas e privadas, especialista na prestação de serviços de TI ou 
na sua utilização para suporte aos seus processos de negócio ( Magalhães e Pinheiro, 
2007: 579).  
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A ISO/IEC 20.000 divide-se em dois módulos, ISO/IEC 20.000-1: 2005 que provê pré-

requisitos para o Gerenciamento de Serviços de TI e de acordo com Magalhães e Pinheiro 

(2007: 579), “[...] os requisitos do Gerenciamento de Serviços é relevante para os 

responsáveis pela preparação, implementação ou gerenciamento continuado dos serviços de 

TI na organização”.  

O segundo módulo ainda na visão dos autores supracitados (2007:580), ”fornece orientação 

para os auditores internos e assistência aos prestadores de serviços que planejam melhorias no 

serviço ou querem preparar-se para auditores em relação à norma A ISO/IEC 20.000-2: 

2005”.   

Segundo o curso do site da TI Exame, o propósito da ISO/IEC 20.000 é: 

 

Promover a adoção de um processo integrado para entregar serviços que satisfaçam os 

requisitos do negócio e do cliente; 

 

Introduzir uma cultura de serviços e prover as metodologias para entregar serviços que 

atendam aos requisitos de negócios definidos e prioridades de um "modo gerenciável“; 

 

Enfatizar processos para apoiar a qualidade real de fornecimento; 

 

Ajudar as organizações a gerar receita ou a ter um custo efetivo via um gerenciamento de 

serviço profissional; 

 

Ajudar os provedores de serviços a determinar uma conformidade com as melhores 

práticas; 

 

Transformar departamentos focados em tecnologia em departamentos focados em 

serviços; 

 

Melhorar a confiabilidade e disponibilidade dos sistemas; 

 

Prover uma base para acordos de nível de serviços.  

Vantagens da adoção da ISO  

A adoção do padrão de qualidade ISO tornou-se uma referência mundial, contribuindo 

indiretamente no marketing organizacional das empresas que o adotam. Além de servir como 

motivação para a equipe que possui seus processos padronizados e monitorados 

constantemente com o objetivo de melhorar as atividades desenvolvidas. 
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A certificação ISO 20.000 tornou-se um guia para as empresas que ainda não possuem 

quaisquer tipos de certificação, sendo ela considerada um fator chave nas licitações, 

importante para empresas do setor secundário em que a qualidade dos serviços de TI é 

primordial para o sucesso organizacional.  

Esta certificação está alinhada com as práticas de Gerenciamento da ITIL e sua adoção vem 

crescendo ao longo dos anos desde que foi criada, apresentando-se maior nos países da 

Europa e da Ásia, principalmente Reino Unido, Índia e Japão. No Brasil algumas como: Asyst 

Sudamérica e a TCS, ambas empresas especializadas em fornecer serviços de TI, iniciaram 

recentemente a aderência deste padrão.  

A norma A ISO/IEC 20.000 introduz uma cultura de Gerenciamento de Serviços na 
área de TI e provê a metodologia para entregar e suportar serviços de TI que 
atendam aos requisitos e às prioridades definidas pela estratégia de negócio da 
organização de uma forma gerenciável  (Magalhães e Pinheiro, 2007: 585).  

2.9.3. A ISO e sua relação com a ITIL  

A ISO/IEC 20000-1 propõe a integração dos processos de maneira que eles trabalhem 

interagindo uns com os outros lhes dando subsídios para funcionarem com eficiência e 

eficácia.   

Conforme O Site TIExame (2008:13),” a abordagem de processo identifica sistematicamente 

e gerencia a inter-ligação, combinação e interação de um sistema de processos dentro de uma 

organização”.   

Para a adoção de uma abordagem por processos é preciso que haja a compreensão e 
o gerenciamento da organização por meio de processos, visando à melhoria do 
desempenho e a agregação de valor para as partes interessadas. Entretanto, para 
agregar valor ao produto, é fundamental conhecer o cliente de cada processo e suas 
necessidades. A satisfação do cliente é alcançada pela tradução de suas necessidades 
em requisitos para os produtos e seu desdobramento para cada processo na cadeia de 
valor (Azevedo, 2005:18).  

Abaixo a figura demonstra como funciona essa integração.     
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Figura 31: Estrutura Hierárquica 

 

Fonte: TIExame (2008:12)  

Sua finalidade é obter resultados de desempenho de processos, melhorando constantemente os 

processos, entendo e atendendo os seus requisitos e monitorando os processos em termos de 

valor agregado.  

Quadro 6 - Processos da ISO/IEC 20000-1 

 

          Fonte: TIExame (2008:17)  

É notório que a ISO utiliza a metodologia de gestão PDCA (planejar, fazer, checar e agir) que 

se aplica a todos os processos. O PDCA prega o planejamento das atividades, o controle, a 

documentação, tudo dentro do objetivo organizacional. Além disso, é necessário que haja a 

real implementação desta ferramenta, afinal de contas de nada adianta um planejamento se ele 

existe somente no papel. Checar o que está a ser feito é fundamental para o bom andamento 
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das atividades, pois se não há o monitoramento não é possível identificar as falhas e 

solucioná-las a tempo, o que poderá comprometer todo o projeto. Por fim é preciso agir e 

colocar tudo que foi planejado em ação, sempre analisando de forma crítica e tomando 

decisões para eficiência e eficácia dos processos essenciais na obtenção de sucesso do projeto.  

2.9.4. ISO/IEC 20.000 x ITIL  

Magalhães e Pinheiro (2007: 579) afirmam que, “Dado o sucesso da ISO, espera-se que a 

norma ISO/IEC 20.000 venha a se tornar o padrão de Gerenciamento de Serviços mais 

adotado em todo o mundo, aumentando consideravelmente a notoriedade e a adoção das 

práticas reunidas na ITIL”.  

A ISO 20.000 possui uma estreita relação com a ITIL, uma vez que é o padrão que indica a 

qualidade das Práticas de Gerenciamento de Serviços de TI propostas pela ITIL. Abaixo a 

figura demonstra a hierarquia entre eles e a referência de cada um.  

Figura 32: ISO 20000 X ITIL 

 

Fonte: TIExame (2008:29)  

A ISO relaciona os processos de resolução com os Gerenciamentos de Incidente e Problemas, 

os processos de controle com os Gerenciamentos de Configuração e Mudança e os processos 

de liberação com o Gerenciamento de Liberação, salientando que todas essas gerências 

compõem as práticas de Gerenciamento de Serviços de TI da ITIL, especificamente o módulo 

de Suporte de Serviços de TI.  
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A biblioteca ITIL convém como guia para as de práticas no Gerenciamento de Serviços de TI, 

mas não possui qualquer tipo de avaliação de capacidade ou maturidade, notando-se que sua 

certificação visa o conhecimento intrínseco.  

Segundo o site oficial da TI Exame, que oferece cursos na área de Tecnologia, em especial o 

curso da ITIL, assim como o exame para adquirir a certificação ITIL, “A ISO/IEC 20.000-

1:2005 é uma especificação formal e define os requisitos para uma organização entregar 

serviços gerenciados com uma qualidade aceitável para seus clientes”.  

Ainda de acordo com o site, o escopo inclui: os requisitos para um sistema de gerenciamento; 

planejando e implementando gerenciamento de serviço; planejando e implementando serviços 

novos ou alterados; Processos de Entrega de Serviço; Processos de Relacionamento; 

Processos de Resolução; Processos de Controle; Processos de Liberação.   
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3. METODOLOGIA  

É o planejamento de como será realizada a pesquisa a fim de coletar as informações para a sua 

elaboração, análise, implantação e monitoramento, com base em técnicas e métodos de 

pesquisa, de maneira a sistematizar o conhecimento adquirido.  

Fornecer o detalhamento da pesquisa. Caso o leitor queira reproduzir a pesquisa, ele 
terá como seguir os passos adotados; esclarecer os caminhos que foram percorridos 
para chegar aos objetivos propostos; apresentar todas as especificações técnicas 
materiais e dos equipamentos empregados; indicar como foi selecionada a amostra e 
o percentual em relação à população estudada; apontar os instrumentos de pesquisa 
utilizados (questionário, entrevista, etc.); mostrar como os dados foram tratados e 
como foram analisados (Silva e Menezes, 2001:9).  

3.1. Características da Pesquisa  

Segundo Rodrigues (2005:73), “a pesquisa científica pode ser classificada quanto: à natureza, 

à forma de abordagem, ao objetivo geral e aos procedimentos técnicos. Nesta subseção o 

pesquisador deve justificar, obrigatoriamente, sua opção pelo(s) tipo(s) de pesquisa(s) 

adotada(s), quanto ao objetivo geral e quanto aos procedimentos técnicos”.  

Quadro 7- Tipo de Pesquisa 
Pesquisa Classificação Modalidade  

Tipo  Quanto à natureza  Básica (Pura) 
Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 
Quantitativa 

Quanto ao objetivo geral  Exploratória 
Descritiva 
Explicativa 
Bibliográfica 
Documental 

Quanto aos procedimentos  técnicos 
Experimenta 
Levantamento (de campo) 
Estudo de caso 
Ex-post facto 
Pesquisa-ação 
Pesquisa participante 

Fonte: Rodrigues (2005:73)  

Já para Vergara (2007: 46), há dois critérios básicos para se classificar uma pesquisa. São 

eles: quanto aos fins e aos meios. 



69  

Para o autor esta classificação ainda subdivide-se da seguinte forma:  

Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser: 

a) Exploratória 

b) Descritiva 

c) Explicativa 

d) Metodológica 

e) Aplicada 

f) Intervencionista  

Quanto os meios de investigação, pode ser:  

a) Pesquisa de campo 

b) De laboratório 

c) Documental 

d) Bibliográfica 

e) Experimental 

f) Expost facto 

g) Participante 

h) Pesquisa-ação 

i) Estudo de caso  

Quantos aos fins:  

A Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada população 
ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 
técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
Assume, em geral, a forma de Levantamento (Silva e Menezes apud Gil, 2001:21).  

Dentro dos objetivos estabelecidos, a pesquisa apresentada é de caráter descritivo e 

explicativo e pretende conhecer os processos assistidos pelo Service Desk em nível gerencial, 

assim como analisar a forma de gestão utilizada pela organização e a maneira como a mesma 

lida com os seus processos e administra-os.    
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A Pesquisa Explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade por 
explicar a razão, o “porquê” das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a 
continuação de outra descritiva, posto que a identificação dos fatores que 
determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e/ou 
detalhado. Nem sempre é possível a realização de pesquisas rigidamente explicativas 
em ciências sociais (Rodrigues, 2005: 38).  

Com isso, pode-se comparar através do estudo de caso realizado, a forma de Gerenciamento 

utilizado atualmente pela Diretoria de Tecnologia da Informação da SSP/SE, com as práticas 

sugeridas pela ITIL e abordadas na fundamentação teórica, tendo enquanto benefício à 

detecção do desempenho dos processos, da equipe, pelas Gerências, além de identificar a 

necessidade de melhorias e mudanças, bem como a sugestão de outro cenário fundamentado 

nas boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI da ITIL.   

Quanto aos meios:  

No que diz respeito aos procedimentos técnicos com modalidade comparativa, a pesquisa 

fundamenta-se bibliograficamente, pois sua estrutura constitui-se de livros, dissertações de 

mestrado e material disponibilizado na internet e documental com base em relatório de estágio 

acadêmico enquanto estudo de caso.  

Conforme Silva e Menezes apud Gil (2001:21), “pesquisa bibliográfica: quando elaborada a 

partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet”.  

Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam 
tratamento analítico. As fontes, consideradas documentais, podem ser documentos 
conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como: 
associações científicas, igrejas, sindicatos etc. Incluem-se outros inúmeros 
documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, 
regulamentos, ofícios, boletins etc. Há documentos também, que de alguma forma já 
foram analisados, tais como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas 
estatísticas, etc, que podem ser incluídos no rol da pesquisa, em face da sua 
importância documental (Rodrigues, 2005: 39).  

A pesquisa utilizando o método do estudo de caso de acordo com Rodrigues apud Gil (2005: 

34), “parte do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado 

representativo de muitos outros, ou mesmo de todos os casos semelhantes. Esses casos podem 

ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades etc”.  
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Quanto à abordagem:  

No que se refere à abordagem da pesquisa existem dois tipos de pesquisa: a quantitativa ou 

probabilística, taxionomia atual e a quantitativa ou não probabilística. A quantitativa 

representa de forma numérica os dados coletados classificados e analisados, utilizando de 

fórmulas estatísticas para realizar cálculos como média, moda, desvio-padrão, a fim de 

expressar claramente os resultados apurados e sua análise e conclusão.  

Pesquisa Quantitativa: considerando que tudo pode ser quantificável, o que significa 
traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer 
o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 
desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc) (Silva e 
Menezes, 2001:20).  

A abordagem qualitativa, no entanto, vislumbra a interação entre o ambiente de processos e 

pessoas, o que formará um sistema que merece ser estudado e não consegue ser expresso em 

números, dispensando a utilização de métodos e técnicas.   

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento - chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem (Silva, 2001: 20)  

A elaboração dessa pesquisa na pesquisa qualitativa permite que possamos colher 

informações mais complexas no que diz respeito à Gerência, qual sua visão em relação ao 

Service Desk, seus objetivos, sua forma de administrar, a relação custo-benefício com a 

implantação dessa gerência.   

Para Machado (2008:59), “a abordagem qualitativa direciona-se para uma avaliação 

formativa, como, por exemplo, melhoria da efetividade de um programa ou o caso da 

proposição de planos”.  
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3.2. Universo e Amostra  

O universo e a amostra de pesquisa consistem no cenário a ser estudado, englobando 

organização, pessoas, produtos, serviços que componham o sistema do cenário a ser 

pesquisado, contanto que partilhem das mesmas características do objeto de estudo.  

Trata-se de definir toda a população amostral, um conjunto de elementos (empresa, 
produto e pessoas) que possuem as características que serão objetos de estudo. 
População amostral ou amostra é uma parte do universo escolhido segundo critério 
de representatividade (Vergara, 2007:50).  

Existem vários tipos de amostras que se dividem em dois grupos: a probabilística ou 

quantitativa, subdividida em aleatória simples, estratificada e conglomerado e a não 

probabilística ou qualitativa, também subdividida em acessibilidade e tipicidade.  

Universo: O universo aqui abordado é a DTI da SSP/SE 

Gerentes - 4  

Atendentes – 3 

Técnicos – 9 

Analistas – 2 

Programadores – 9 

Assessores - 2 

Totalizando um universo de estudo composto por 29 pessoas.  

3.3. Método e Técnica  

Modernamente, fala-se em dois, nos métodos hipotético, dedutivo e o dialético, os 
mesmos referem-se ao raciocínio utilizado. Enquanto que os métodos, diretamente 
relacionados com as etapas do trabalho, são conhecidos como de procedimentos, e 
subdividem-se em histórico, comparativo e estatístico. Assim, enquanto o método 
histórico busca nos acontecimentos passados explicações, causas para a ocorrência 
de determinados fatos, o comparativo visa explicar, semelhanças e dessemelhanças 
por meio de observações de duas épocas, ou dois fatos (Medeiros, 2005: 44)  

A pesquisa apresentada é de caráter de procedimentos (técnicos), uma modalidade 

comparativa entre as sugestões de Gerenciamento de Serviço de TI aplicada ao Service Desk 

da SSP/SE (Secretaria de Segurança Pública de Sergipe) com as práticas sugeridas pela ITIL.  
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A mesma foi elaborada a partir de estudo de caso, observação sistemática para analisar o 

cenário, bem como, colher informações relacionadas ao objetivo geral proposto nesta 

pesquisa, que contará com o auxílio dos objetivos específicos que são etapas do planejamento 

estabelecido para atingir o objetivo principal.   

Conforme Silva e Menezes apud Gil (2001:33), “observação sistemática: tem planejamento, 

realiza-se em condições controladas para responder aos propósitos preestabelecidos”.                     
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4. ANÁLISE DE DADOS  

4.1. Descrição do Macroprocesso Organizacional  

Nome da Organização  

Secretaria de Segurança Pública de Sergipe SSP/SE  

Tipo   

Empresa pública  

Atividade Principal  

Segurança Pública  

Porte da Organização  

É uma organização pública de grande porte. Diante disto e de acordo com os critérios de 

definição do SEBRAE, uma empresa no ramo de serviços é considerada de grande porte 

quando possui um quadro de funcionários acima de 100 pessoas ou tenha um faturamento 

acima de 2 milhões de reais anuais.     

Produtos e Clientes  

Os resultados dos processos realizados pelo setor de Service Desk destinam-se a Gerência de 

Suporte, Gerência de Rede e Gerência de Desenvolvimento de sistema. O Service Desk 

preocupa-se em atender a Gerência de Suporte através da resolução de incidentes de primeiro 

nível, reduzindo o número de chamadas para o técnico, dando abertura de entrada de 

equipamentos para o conserto e informando ao usuário o seu status e sua liberação. 

De forma igual ele atende a Gerência de Rede, analisando os incidentes e encaminhando para 

a mesma aqueles que competem a ela, como também fazendo o monitoramento do 

desempenho da internet.  
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A Gerência de Desenvolvimento de Sistema é beneficiada com as orientações de uso dos 

sistemas ao usuário, fornecida pelos atendentes, assim como o registro de sugestão, 

reclamação e falhas dos mesmos.    

Clientes Alvo  

O público alvo são os cidadãos ou os usuários de TI da SSP/SE.   

Principais Processos  

Quadro 8- Processos 
Processos Descrição sumária 

Segurança Pública Promover a integridade física de todos os cidadãos sergipanos. 

Promover a integração 
tecnológica 

Proporcionar recursos de tecnologia para o bom andamento das unidades 
policiais, para que as mesmas atendam a população da melhor forma. 

Administrar recursos 
Financeiros 

Administrar os recursos disponibilizados pelo Estado e administrando 
conforme as necessidades dos setores. 

Fonte: Os Autores   

Principais Processos de Apoio  

Quadro 9- Principais Processos 
Processos Descrição sumária 

Criação de e-mail Criar e-mail funcional para os servidores e reiniciar senha de acesso quando 

preciso. 

Criação, manutenção e 

implementação de sistemas 

Desenvolver sistemas de informação, assim como manter a sua 

funcionalidade e implementar conforme a necessidade. 

Suporte ao usuário Promover o bom funcionamento dos equipamento de TI assim como 

orientar o usuário para o seu devido uso. 

Infra-estrutura de Rede de 

TI 

Implementar a estrutura física das localidades, cabeamento, instalação e 

configuração de roteadores, switches, modem, wireless,  

Fonte: Os Autores  

Força de Trabalho  

A SSP/SE é composta por 1.226 Agentes de Polícia Civil, 159 ou 10,46 % Escrivães de 

Polícia Civil e 135 ou 8,88% Delegados de Polícia Civil, totalizando 1.520 funcionários.  Dos 
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quais 80,66% dos funcionários possuem níveis de ensino médio e 19,34% nível superior do 

total geral.   

Principais Insumos  

Todo e qualquer produto e/ou serviço passa por um processo de licitação, visando a 

transparência e a participação de toda e qualquer empresa que queira participar do processo e 

esteja dentro dos requisitos estabelecidos.    

4.2. Descrição do Processo do Setor de Trabalho   

Setor de Trabalho  

Service Desk de TI (Central de Serviços de TI)  

Principais Processos do Setor de Trabalho  

 

Atendimento ao usuário; 

 

Prover uma avaliação inicial das solicitações; 

 

Contribuir na identificação de problemas; 

 

Receber equipamentos danificados e encaminhar ao setor responsável; 

 

Comunicar ao usuário quando o equipamento estiver pronto; 

 

Comunicar previamente a ocorrência de visita técnica; 

 

Arquivar os documentos do setor; 

 

Criar contas de usuários da rede, da intranet e do e-mail funcional; 

 

Criar Termos de responsabilidade de usuário; 

 

Orientar o usuário para o uso correto dos sistemas da intranet e da Internet;. 

 

Suporte remoto.  

Principais Produtos Saídos  

 

Controle dos usuários da rede, intranet e e-mail funcional através dos Termos de 

responsabilidade de usuário; 
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Controle de documentação; 

 
Informações e orientações aos usuários; 

 
Serviço de apoio à usuários para suporte e resolução de problemas técnicos em 

informática e tecnologias de informação.  

Clientes    

Todos os usuários dos componentes de TI disponibilizados pela Secretaria de Segurança 

Pública de Sergipe.  

Insumos  

 

Sistema de acesso remoto 

 

Telefone 

 

Email 

 

Intranet 

 

Internet 

 

Computadores 

 

Banco de dados 

 

Informações das atividades dos outros setores 

 

Catálogo de serviços 

 

Conhecimento prévio de quaisquer mudanças que venha a ocorrer 

 

Banco de dados de usuários  

Eficiência e eficácia dos processos  

Os resultados dos processos realizados pelo setor de Service Desk destinam-se a Gerência de 

Suporte, Gerência de Rede e Gerência de Desenvolvimento de sistema.  

O setor de Service Desk é responsável por controlar os incidentes informados pelos usuários, 

tendo a função de acompanhar o processo de solicitação até a sua finalização. O setor deve 

estar sempre informado previamente das mudanças que irão ocorrer, para que seja possível 

orientar o usuário quando o mesmo demanda algum atendimento. 
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O Service Desk busca atender os usuários com a resolução de incidentes no primeiro contato, 

reduzindo o número de chamadas para o técnico, assim como recebe equipamentos para o 

conserto, informando ao usuário o seu status e sua liberação.  

De forma igual ele oferece subsídios para a Gerência de Rede, analisando as reclamações e 

encaminhando para esta as demandas solicitadas pelos usuários, fazendo o monitoramento do 

desempenho da internet.  

A Gerência de Desenvolvimento de Sistemas é beneficiada com as orientações de uso dos 

sistemas pelos usuários, fornecida pelos atendentes do Service Desk, como também o registro 

de sugestão, reclamação e falhas dos mesmos.    

4.3. Mapeamento do Processo no Setor de Trabalho   

De acordo com os dados coletados durante a elaboração do estágio acadêmico, foi observado 

que o Service Desk de TI da SSP/SE opera no atendimento aos usuários através do seguinte 

fluxo descrito abaixo. 
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Figura 33 : Fluxo atual do Processo de atendimento do Service Desk de TI da SSP/SE  

 

Fonte: Os Autores  

4.4. Tratamento dos Dados  

A DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) da SSP/SE presta serviços de rede 

corporativa, desenvolvimento de sistema, suporte técnico e atendimento ao usuário. Hoje, a 

Diretoria de TI conta com as seguintes áreas em seu organograma operacional: no topo do 

organograma a Diretoria de Informática, em seguida a Assessoria Técnica e o Comitê Gestor 

da Segurança da Informação. A operacionalidade da DTI da SSP/SE é feita pela: Gerência de 

Redes/Comunicação – GRC; Gerência de Projetos/Sistema de Informações – GPSI: Gerência 

de Suporte ao Usuário/Equipamento - GSUE e a Gerência de Service Desk – GSD, assim 

como os analistas que compõem internamente estas gerências.    
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Figura 34: Atual Organograma da DTI da SSP/SE 

 

Fonte: SSP/SE (2008)  

Foi observado através do estágio feito na Secretaria de Segurança Pública de Sergipe que o 

setor de Service Desk de TI vem operando e desempenhando suas atividades com base na 

experiência empírica e diária, portanto, não existe um conhecimento técnico especializado de 

TI entre os analistas que formam o corpo do Service Desk. Os mesmos são policiais civis e 

militares que são alocados no setor por indicação ou certa habilidade em tecnologia. Os 

profissionais qualificados em tecnologia são funcionários de empresas terceirizadas 

contratadas pela SSP/SE, pois os mesmos são responsáveis por: atender chamados em que 

necessite se deslocar até o local; executar manutenções corretivas e preventivas nos 

equipamentos de informática; manutenções na rede corporativa e de comunicações; execução 

de projetos e sistemas de informação.  

Não existe uma preocupação com o registro dos conhecimentos e das informações geradas 

pelo Service Desk de forma sistematizada, na busca por uma melhor otimização dos processos 

e respostas às demandas requisitadas pelos usuários. O setor opera sem base documental 

oficial elaborada pela DTI para que os processos tenham uma padronização. Devido a este 

fator o tratamento dos incidentes, assim como a forma de atendimento aos usuários, acaba 

comprometendo a qualidade dos serviços prestados. Podemos associar também que o não 

comprometimento do setor no tratamento dos incidentes evidencia a ausência de Acordo de 
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Nível de Serviço (SLA´s) com os demais setores da SSP/SE, comprometendo as operações 

dos demais setores.  

Como não há o registro contínuo e padronizado dos incidentes reportados ao Service Desk, o 

tempo de atendimento se torna alto, já que problemas antes resolvidos voltam a acontecer.  

O fluxo do processo de atendimento no Service Desk da SSP/SE funciona de forma 

deficiente, porque é perceptível com a análise deste. Além de não existir uma seqüência 

formalizada para o atendimento, não há registro destes em um local centralizado e apropriado, 

bem como uma interação de processos das diferentes demandas de atendimento eficiente com 

registros das chamadas em sistemas e a categorização com prioridade.  

Diante do que foi observado e do que foi descrito, não há nenhum tipo de gerenciamento dos 

serviços prestados pelo Service Desk da SSP/SE, assim como os processos não estão 

alinhados com nenhum tipo de ferramenta para gestão de TI.    
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5. CONCLUSÃO  

Considerações Iniciais  

Devido a sua atual importância e necessidade indiscutível para ganhos com vantagem 

competitiva, o setor de TI deve estar sempre buscando a funcionalidade plena e a otimização 

de seus processos.  

O alinhamento do setor de TI com o definido pela alta administração e com objetivos 

organizacionais possibilitam que este agregue valor trazendo resultados operacionais 

indiscutíveis.   

Conhecendo e analisando a forma estrutural de como o gerenciamento dos processos de TI 

proposta pela ITIL funciona, podemos ter uma noção de como este modelo pode trazer 

benefícios substanciais da forma como o setor de TI deve ser operacionalizado.   

Proposta de Melhoria 

 

Foi observado no setor de Service Desk da SSP/SE falhas e falta de sistemáticas 

parametrizadas em seus processos internos, o que comprometem a funcionalidade e a 

qualidade dos serviços que o setor presta.   

Analisando o cenário atual do Service Desk da Diretoria de Tecnologia da Informação da 

SSP/SE foram identificadas algumas necessidades de melhoria que serão sugeridas, com base 

na biblioteca ITIL. 

 

O Service Desk atende a todas as unidades operacionais da SSP/SE que estão distribuídas por 

todo o estado. Com posse dessa informação, identificamos como descrito na fundamentação 

teórica, que o tipo de arquitetura do Service Desk é o centralizado. Neste ponto, a arquitetura 

empregada pela SSP/SE se mostrou de acordo com o proposto pela ITIL, já que a mesma 

sugere este tipo de arquitetura quando se trata de uma organização de grande porte, com 

estrutura organizacional distribuída e heterogeneidade da infra-estrutura de TI. Desta forma, a 

SSP/SE centraliza todas as solicitações e agrega ganhos referentes à redução de custos 

operacionais.  
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Mesmo se mostrando adequado quanto à forma da arquitetura de operação, foi identificado no 

tratamento dos dados, que o Service Desk internamente não possui uma série de processos que 

são essenciais para a entrega dos serviços de TI no tempo esperado, com eficiência e eficácia 

necessária para atividades da organização, assim como qualidade e efetividade contínua no 

suporte às demandas requisitadas pelos usuários.      

Os processos internos das Gerências de Configuração, Incidentes, Problemas e Mudanças 

descritos pela ITIL, são primordiais para que o Service Desk da DTI da SSP/SE venha a 

funcionar da forma esperada, pois servem como ferramentas de apoio, proporcionando 

racionalidade em suas operações. A problemática encontrada no estudo de caso e descrita no 

tratamento dos dados é justamente a não existência ou existência deficiente destas gerências 

no Service Desk da SSP/SE.   

O Gerenciamento de Configurações descrito na ITIL funciona como ferramenta essencial para 

gerir e controlar tudo que for relacionado com a infra-estrutura de TI e serve como ponto de 

apoio a todas as gerências da ITIL, especialmente ao módulo de Suporte a Serviço, visto que 

este descreve os processos associados de manutenção e as atividades diárias de suporte, 

justamente, a base do Service Desk. Na SSP/SE não foi detectado nenhum tipo de 

preocupação com o registro e gerenciamento dos Itens de Configuração - IC´s, o que acaba 

provocando a falta de conhecimento da organização de todos os itens disponíveis na infra-

estrutura de TI. Este fato compromete todas as atividades das demais gerências, logo que sem 

isto não haverá base oficial para a execução de uma série de atividades de suporte ou tomada 

de decisão pela DTI.  

Ocorre que um banco de dados de IC´s, como também sua integração com uma base de 

Conhecimentos, se implementada, trará benefícios concretos tanto no atendimento aos 

incidentes reportados ao Service Desk quanto às muitas decisões tomadas pela DTI. Ambas 

irão utilizar as informações do BDGC sobre IC´s para tratar com exatidão qualquer solicitação 

de mudança para a recuperação de incidentes e/ou problemas que venham a surgir.  Já a DTI 

da SSP/SE será beneficiada com a operacionalização dos processos desta gerência, tendo em 

vista ser uma fonte de informações segura e oficial, proporcionando a otimização na aplicação 

de recursos organizacionais com o setor de TI.  
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Atualmente, o atendimento dos chamados é tratado sem um fluxo adequado para sua 

resolução, não ocorre nem mesmo o registro, acompanhamento, atribuição de prioridade e 

grau crítico.   

Com adequação dos atendimentos propostos pela Gerência de Incidentes, os chamados devem 

ser resolvidos o mais rápido possível para o restabelecimento da normalidade. O primeiro 

passo para isto é o registro de todas as chamadas em um Banco de Conhecimento – BC, para 

posteriores consultas. Isto vai oferecer maior agilidade na resolução dos incidentes, pois nele 

irá conter todas as ocorrências atendidas pelo Service Desk, evitando-se trabalho e a perda de 

tempo na resolução destes. O fluxo de tratamento ideal seria se todos os incidentes fossem 

realmente conhecidos, mas isto geralmente não ocorre.   

A partir deste momento, o incidente deve ser tratado de imediato para sua resolução e em 

seguida comparado com o Banco de Conhecimento de problemas. Caso o incidente se 

enquadre nesta categoria, o mesmo será designado para Gerência de Problemas, para o 

tratamento correto e adequado, do contrário seguirá o fluxo de tratamento até sua resolução 

em definitivo pela própria Gerência de Incidentes.   

Outro ponto que podemos propor melhoria é o tratamento dos problemas ocorridos e 

identificados pelo Service Desk. A Gerência de Problemas como foi descrito acima, tem uma 

forte relação com a Gerência de Incidentes. "Todos os incidentes que não possuem uma causa 

conhecida e que causem impacto no negócio da SSP/SE deve ser tratado enquanto problema, 

assim como um volume de incidentes que possuam características comuns e não tenham 

identificado a sua causa-raiz, é considerado um problema.  É esta  

gerência que vai proporcionar a melhor forma de resolução, pois está focada em identificar as 

"causas-raiz" destes problemas, determinando e estreitando todas as possibilidades para 

resolução com o máximo de precisão". 

Não foi identificada a existência da Gerência de Problemas no Service Desk da SSP/SE, até 

mesmo porque, para que haja implementação desta gerência é necessário que primeiramente 

exista o processo de Gerenciamento de Incidentes, visto que este fornecerá insumos para o 

fluxo desta.  

A justificativa para a implementação da Gerência de Problemas de acordo com o proposto na 

ITIL é que o Service Desk passe a desenvolver atividades na resolução dos incidentes de 

forma pró - ativa evitando a recorrência de problemas freqüentes. Em determinados casos, 



85  

para a resolução de algum incidente ou problema é necessário que IC´s sejam reparados ou 

mesmo substituídos. A Gerência de Problemas é que vai identificar esta necessidade e 

repassar tal solicitação através de uma RDM - Requisição de Mudança para a Gerência de 

Mudanças.   

No que se refere à SSP/SE, a adoção da Gerência de Mudança é sugerida como forma de 

melhor controlar e aperfeiçoar os processos de mudança nos IC´s que venham a ser 

indispensáveis na resolução de algum incidente. Devido a um estreito relacionamento com 

duas gerências, em especial: a Gerência de Configuração e a Gerência de Problemas, obtendo 

informações precisas sobre os IC´s, assim como requisições de mudança, respectivamente, 

espera-se, com a implementação desta gerência, a redução de erros, falhas, e melhor 

alinhamento no planejamento das mudanças de acordo com as necessidades do negócio.   

Quando uma RDM é designada pela Gerência de Problema, esta será categorizada e 

priorizada. Se for uma requisição de mudança urgente será tratada de forma menos 

burocrática, visando eliminar o quanto antes as causas do problema/incidente. Caso a 

requisição siga o fluxo da Gerência de Mudanças à mesma passará por todo um planejamento, 

da mesma forma a coordenação e vários testes para que haja a garantia do menor impacto nas 

operações da organização.  

Importante também que haja um acordo entre o nível de serviço prestado pelo setor de TI e 

demais setores da SSP/SE, o que é chamado de SLA. Os SLA´s são fundamentais, porque 

estabelecerão formalmente os tempos de atendimentos para resolução dos chamados, assim 

como os níveis de prioridade, a depender do setor afetado ou tipo de usuário. Para isto, o 

estabelecimento e descrição das atividades do Service Desk devem ser oficializadas e 

divulgadas através de um catálogo de serviços, proporcionando uma visão clara e objetiva das 

funções e atribuições que competem ao Sevice Desk no atendimento às demandas 

requisitadas.  

Fluxo proposto para os processos do Service Desk de TI da SSP/SE  

Para o entendimento lógico e prático das propostas aqui descritas foi elaborado um 

fluxograma como sugestão de como os processos de atendimento do Service Desk da SSP/SE 

deve operar. Nele se vislumbra a adoção das 4 principais gerências que oferecem suporte ao 
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Service Desk, as Gerências de Configuração, Incidentes, Problemas e Mudanças, como forma 

de melhoria para os serviços de TI da DTI da SSP/SE.   

Figura 34: Fluxo proposto para o processo de Service Desk da DTI da SSP/SE  

Fonte: Autores 
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Considerações Finais  

Diante do que foi proposto para este trabalho, definido nos objetivos específicos e descrito no 

tratamento dos dados, observou-se que o Service Desk de DTI da SSP/SE pode se beneficiar 

substancialmente com a adoção das melhores práticas de gestão da ITIL. A implementação 

das gerências de suporte irão otimizar e adequar com alto grau de efetividade as atividades 

internas do setor na entrega de seus serviços.   

Proposta de Trabalhos Futuros  

A fim de que a DTI da SSP/SE tenha dados que possam, de uma forma não empírica, auxiliar 

na implantação e execução dos processos sugeridos, recomenda-se a utilização de dois 

questionários (técnico e usuários) – em anexo - enquanto ferramentas para medir a qualidade 

dos serviços prestados pela DTI, em especial o Setor de Service Desk. Além de possibilitar avaliar 

o conhecimento dos técnicos do Service Desk, almejando conhecer seu nível de capacitação, sua 

integração com os processos desenvolvidos pelo setor, da prioridade e expectativas, permitirá que 

o gestor do Service Desk conheça as reais necessidades da sua equipe e possa disponibilizar 

cursos de aperfeiçoamento para seus colaboradores, por exemplo.   

Contudo, o questionário para usuário trará dados que possibilitem medir os resultados alcançados 

com a implantação das melhorias propostas e o grau de satisfação do usuário.   
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GLOSSÁRIO  

Acordo de Nível de Serviço (SLA): Acordo escrito entre um provedor de serviços e um 

cliente, que documenta os serviços e níveis de serviços combinados.  

Applications Management: Gerenciamento de Aplicações  

Business Perspective: Perspectiva do Negócio  

Disponibilidade: Habilidade de um componente ou serviço em executar sua função requerida 

em um instante ou período definido.  

Help Desk: Central de Ajuda  

Incidente: Qualquer evento que não é parte da operação padrão de um serviço e que causa ou 

pode causar uma interrupção ou uma redução na qualidade do serviço.  

Information and Communication Technology(ICT): Gerenciamento da Infra- Estrutura de TI 

e Comunicações   

Item de Configuração (IC): Componente de uma infra-estrutura ou um item que é, ou estará, 

sob o gerenciamento de configuração.  

ITIL: Information Technology Library Infraestructure  

Management Security: Gerenciamento de Segurança   

Outsourcing: Terceirização  

Planning and Implemention: Planejamento e Implementação  

Problema: Causa desconhecida de um problema ou mais incidentes.   
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Registro: Documento declarando os resultados alcançados ou fornecendo evidência de 

atividades executadas.  

Service Delivery: Entrega de Serviço  

Service Desk: Central de Serviço  

Service Suport: Suporte a Serviço  

Software Asset Management: Gerenciamento dos Ativos de Software  

Solicitação de Mudança: Formulário ou tela usada para registrar os detalhes de uma 

solicitação de mudança para um item de configuração dentro de um serviço ou infra-estrutura.                      
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Pesquisa com os Técnicos de Informática  

1. A Service Desk da SSP/SE é reconhecida como ponto único de contato para todas as 

demandas de clientes e usuários? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

2. Existem padrões pré-definidos de como os atendimentos no setor de Service Desk da 

SSP/SE devem ser realizados? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

3.  Os incidentes e problemas reclamados pelos usuários são classificados e priorizados 

de acordo com a gravidade e impacto que provoca sobre o fluxo das atividades do 

negócio? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

4.  Os incidentes são analisados e classificados pelo Service Desk da SSP/SE antes de 

serem repassados a um especialista ou agente de solução mais adequado? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

5.  São mantidos registros de todos os incidentes e problemas reclamados pelos usuários 

e como eles foram resolvidos passo a passo? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  
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6.  Há registros e informações sobre os equipamentos e sistemas que são utilizados pelos 

usuários em fichas, planilhas, banco de dados ou qualquer outro documento? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

7. Os dados sobre configuração de softwares e equipamentos são utilizados para 

avaliação sobre necessidades de mudança? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

8.  Existem procedimentos para solicitação, encaminhamento de pedidos, aprovação, 

agendamento e verificação de mudanças? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento   

9.  Todos os sistemas em uso são licenciados? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento  

10.  Quando há necessidade de alguma mudança em equipamentos ou sistemas existe um 

planejamento do Service Desk antes de qualquer implementação? 

(       ) Sim  

(       ) Não 

(       ) Não tenho Conhecimento 
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Pesquisa de Satisfação com os Usuários  

1. Como você teve conhecimento dos serviços de suporte à informática oferecidos pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação da SSP/SE? 

(       ) Pelos colegas de setor 

(       ) Pela Internet 

(       ) Pelo meu chefe 

(       ) Por comercial de TV 

(       ) Outros  

2.Normalmente, quando você precisa de orientações sobre os serviços oferecidos pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação você é: 

(       ) Atendido no primeiro contato. 

(       ) Atendido no primeiro contato e transferido para o técnico especializado. 

(       ) Não sou atendido. 

(       ) As informações são imprecisas. 

(       ) Outros  

3.Você conhece quais são os serviços disponibilizados pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação da SSP/SE? 

(       ) Alguns 

(       ) Nenhum 

(       ) Todos  

4. Qual o meio de contato mais utilizado para solicitar serviços de informática? 

(       ) Contato telefônico diretamente com técnico do setor de informática. 

(       ) Internet através de formulário para abertura de chamado. 

(       ) Através de terceiros ( colegas de setor, Gestor do setor). 

(       ) Outros  

5. No geral como você avalia os serviços prestados pela Diretoria de Tecnologia da 

informação? 

(       ) Ótimo 

(       ) Bom 
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(       ) Regular 

(       ) Ruim 

(       ) Péssimo  

6. Quais os problemas encontrados para contatar o suporte a serviços de informática? 

(       ) Linha sempre ocupada 

(       ) Site para abertura de chamados sempre com problemas. 

(       ) Técnico e /ou atendente sem capacidade para resolver o incidente. 

(       ) Outros  

7. Quais as dificuldades encontradas na utilização dos recursos de informática 

disponíveis? 

(       ) Máquinas obsoletas 

(       ) Não sei como funcionam os sistemas. 

(       ) Queda constante da internet. 

(       ) Número insuficiente de máquinas. 

(       ) Outros  

8. Como você avalia o tempo de solução dos incidentes ou problemas? 

(       ) Ótimo 

(       ) Bom 

(       ) Regular 

(       ) Ruim 

(       ) Péssimo  

9. Como você avalia o nível de conhecimento do atendimento técnico? 

(       ) Ótimo 

(       ) Bom 

(       ) Regular 

(       ) Ruim 

(       ) Péssimo  

10. Quais as principais vantagens percebidas com o funcionamento de uma central de 

atendimento de informática? 
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(     ) Redução do tempo para solução do problema. 

(    )Partilha do conhecimento possibilitando que o usuário aprenda na prática a solucionar 

problemas freqüentes. 

(    )Retorno sobre como a reclamação vem sendo tratada mesmo quando não sou atendido 

de imediato. 

(      )Não percebi nenhuma mudança. 

(      )Melhorou um pouco. 

(      )Outros 


