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RESUMO 

 

As organizações modernas vivenciam um período de intensas mudanças em virtude 
da inovação e utilização de novas tecnologias, elementos fundamentais para o 
alcance de índices superiores de desempenho e competitividade. Para 
permanecerem competitivas, seus serviços e sua infraestrutura de TI devem estar 
alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Uma gestão de mudança 
eficiente pode se tornar um divisor entre a continuidade e a falência do negócio. 
Mudança em TI é um elemento amplamente estudado e difundido; entretanto, 
apesar do amadurecimento científico e de vários anos de aplicação prática da 
disciplina, a gestão eficaz da mudança deveria ser algo consolidado e compreendido 
pelas organizações, porém na prática o que ocorre é justamente o contrário. Este 
trabalho propõe uma metodologia para implantação e gerenciamento de mudanças 
em TI norteado por padrões de melhores práticas do Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) e do Capability Maturity Model Integration (CMMI) com 
objetivo de tornar seu processo de gestão simplificado, sistemático e 
institucionalizado. A notação BPMN (Business Process Modeling Notation) foi 
utilizada com a finalidade de facilitar a visualização e compreensão do processo de 
mudança proposto. Por meio de um caso prático aplicado em uma Instituição de 
Ensino Superior da Cidade do Recife/PE, um ambiente colaborativo foi desenvolvido 
com o propósito de servir de apoio às atividades definidas no ciclo de vida da 
mudança. 

 

Palavras-chave:  Gestão de Mudança em TI, Modelos de Melhores Práticas em TI, 
Modelagem de Processo de Negócio, Sistema de Gerenciamento de Workflow.    

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The modern organizations have been experiencing a period of extreme changes due 
to the innovation and application of new technologies, essential elements to the 
achievement of high rates of performance and competition. To be competitive, their 
services and their infrastructure of IT must be aligned to the tactical aims of the 
organization. A change management efficiently may become a limit between the 
stability and the collapse of the company. Change in IT is an extensively studied and 
spread element. However, in spite of the scientific development along years of 
practical application of the discipline, the effective management of the change should 
be something combined and understood by the companies, although what happens 
is exactly the opposite. This study proposes a methodology to create and supervise 
changes in IT heading for patterns of better practices from Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) and from Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
with the purpose of turning its process of management into a simplified, methodical 
and  institutionalized one. A notation BPMN (Business Process Modeling Notation) 
was applied with the intention of facilitating the visualization and understanding of the 
process of change which was suggested. By means of a practical case applied in a 
College in Recife/PE, a collaborative context was developed with the idea of giving 
support to distinct activities in the cycle of these changes. 

 

Keywords:  IT Change Management, Patterns of Better Practices in IT, Business 
Process Modeling, Workflow Management System.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As organizações modernas vivenciam um período de intensas mudanças 

através da inovação e utilização de tecnologias, elementos fundamentais para o 

alcance de índices superiores de desempenho e competitividade. Essas mudanças 

acontecem desde tempos imemoriais. Ao longo dos tempos, as organizações 

humanas passaram por quatro etapas bem definidas: (1) era da agricultura; (2) era 

do artesanato; (3) era da industrialização e a (4) era da informação (CHIAVENATO, 

2003). 

Na era da informação, as mudanças nas empresas não são apenas 

estruturais, mas, sobretudo culturais e comportamentais. É nesta etapa, que o 

conhecimento passa a ser considerado uma nova riqueza. Chiavenato (2003, p. 24) 

define mudança como “uma passagem de um estado para outro. É a transição de 

uma situação para outra diferente”. Mudança representa também transformação, 

perturbação, interrupção, fratura que são regradas e delimitadas por quebra de 

paradigmas. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA 
 

As mudanças sofrem influências de fatores externos (política, economia, 

aspectos sociais, culturais e legais) e internos (políticas gerenciais, métodos e 

processos de operação, novos produtos e serviços) (PRAHALAD, 2001; HELLER, 

1999). Essas mudanças podem ser bem ou mal conduzidas, dependendo 

diretamente da estratégia escolhida e de preceitos envolvidos no processo (WOOD 

JR., 2004; BEER, 2003; DUCK, 1999; KOTTER, 1997). 

Adizes (1997, p. 05) enfatiza que mudanças geram problemas; problemas 

exigem soluções; e as soluções criam mais mudanças. O referido autor ressalta que, 

quanto maior a quantidade e a velocidade das mudanças, maiores serão a 

quantidade e a complexidade dos problemas. Drucker (2001, p. 71) relembra que os 

problemas não podem ser ignorados, no entanto, faz-se necessário focalizar 

oportunidades e mitigar os possíveis problemas. 
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Entretanto, a maioria das iniciativas de mudanças terminam em fracasso 

(SENGE, 1999; KOTTER, 1999). Caldas e Hernandes (2001) mencionam que o 

processo de mudança atua em dois extremos, tendo como consequências: perda de 

tempo, energia e dinheiro, como também, a motivação dos gerentes e funcionários. 

Drucker (2001) cita que as mudanças são inevitáveis, portanto, é considerado 

como um desafio de gestão para o século XXI. A mudança deve ser observada 

como uma oportunidade. O agente responsável pela mudança deverá ser capaz de 

achar métodos de torná-los eficazes dentro e fora da organização. No entanto, 

Heller (1999) menciona que diante do contexto de mudança existem três possíveis 

opções: resistir, seguir ou liderá-la. 

Para que o processo de mudança funcione adequadamente faz-se necessário 

o esforço e a participação de todos, mas ela deverá ter o início e apoio da alta 

administração. Adizes (2001, p. 36) ressalta a importância de transformar os 

indivíduos insatisfeitos em agentes positivos e construtivos. Percebe-se, que a 

resistência à mudança é considerada uma das principais barreiras na implantação 

de processos de mudanças e de inovações (CALDAS E HERNANDES, 2001; DUCK, 

1999; KOTTER, 1999; KOTTER, 1997). 

Caldas e Hernandes (2001) definem resistência à mudança como qualquer 

tipo de conduta que tem por objetivo manter o status quo em consequência da 

pressão para modificá-lo. No entanto, a resistência pode ser uma forma de feedback 

e ignorá-la significa abdicar de uma ferramenta poderosa no processo de 

implantação de mudanças. 

Atribui-se também à resistência, uma forma de pretexto com objetivo de 

justificar as falhas nos processos de mudança mal sucedidos ou planejados. Podem-

se resumir seis estratégias genéricas criada por Kotter e Schlesinger (apud CALDAS 

E HERNANDES, 2001) para superar a resistência à mudança: (1) educação e 

comunicação; (2) participação e envolvimento; (3) facilitação e suporte; (4) 

negociação e acordo; (5) manipulação e cooperação; (6) coerção explícita e/ou 

implícita.  

Segundo Chiavenato (2003), vários e diferentes agentes provocam 

mudanças, e estes são os elementos interno ou externo por criar e promover as 
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condições de mudança necessária dentro da empresa. Pode-se atribuir esse papel a 

uma pessoa, um grupo, uma organização, e dependendo do contexto, até a própria 

sociedade. 

São exemplos de tipos de mudanças organizacionais (CHIAVENATO, 2003, 

p. 29): 

� Mudanças no ambiente: novos objetivos, estratégias, planos e ações, 

produtos e serviços; 

� Mudanças na estrutura: redesenho estrutural, descentralização do 

poder, novos fluxos de trabalho. Beer (2003) ressalta que essa 

reconfiguração almeja um melhor desempenho holístico; 

� Mudanças na tecnologia: redesenho do fluxo de trabalho, novos 

equipamentos e dispositivos; 

� Mudanças nas pessoas: novos conhecimentos, habilidades, atitudes, 

expectativas e percepções. 

O processo de mudança envolve uma série de etapas que consomem tempo 

e recursos. Kotter (1999) cita que a eliminação de fases cria apenas uma ilusão de 

velocidade e nunca produz resultados satisfatórios. Erros no processo não são 

inevitáveis, porém com consciência e habilidade, eles podem ser evitados e/ou 

mitigados.  

Aceitar que qualquer um dos oito erros (citados a seguir) torne-se comum ao 

processo de mudança pode trazer sérias consequências, como por exemplo: reduzir 

a velocidade de novas iniciativas, perda da credibilidade, criação de resistência 

desnecessária, frustração dos funcionários, entre outros. 

A seguir, estão listados os oito erros comuns ao processo de mudança. 

1. Infusão de um senso de urgência insuficiente: Kotter (1999) cita que 

mais de 50% das mudanças fracassam nessa primeira fase. O motivo 

é a dificuldade de retirar as pessoas da zona de conforto (status quo), 

e outras vezes, é subestimar o próprio êxito na intensificação da 

urgência. 
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2. Criação de uma coalizão orientadora insuficientemente poderosa: a 

falha associa-se à subestimação das dificuldades de produção da 

mudança. No entanto, Kotter (1997) afirma que grandes mudanças são 

impossíveis sem o devido apoio da alta gestão. 

3. Falta de visão: além do senso de urgência e uma equipe administrativa 

comprometida são condições indispensáveis para a mudança. 

Entretanto, sem uma visão sensata todo o esforço de mudança se 

diluirá em uma lista de projetos confusos e incompatíveis que talvez 

conduzam para lugar algum (KOTTER, 1999; KOTTER, 1997). 

4. Comunicar a visão de forma ineficiente: Kotter (1999) ressalta que sem 

um processo de comunicação confiável e de grande intensidade será 

impossível conquistar todos os agentes envolvidos na mudança. A 

comunicação acontece tanto por meio de palavras, como por meio de 

ações. 

5. Não remoção dos obstáculos à nova visão: Kotter (2001) observa a 

dificuldade de transferir o poder e a responsabilidade para os 

funcionários, como também, modificar as estruturas e os sistemas que 

atrapalhem a visão da mudança. O objetivo é estimular as atitudes e os 

riscos de ter idéias e iniciativas não convencionais. 

6. Falta de um processo sistemático de planejamento e de criação de 

vitórias de curto prazo: a produção de vitórias de curto prazo preserva 

um alto nível de urgência e estimula o pensamento analítico, além de 

ser capaz de esclarecer ou alterar as visões de mudança (KOTTER, 

1999). 

7. Proclamação precoce da vitória: Kotter (1999, p. 24) enfatiza que 

proclamar precocemente a vitória às vezes é catastrófico. No entanto, 

a ideologia é essencial para preservar a coesão da organização 

durante o processo de mudança. 

8. Negligenciar a incorporação das mudanças na cultura organizacional: 

almeja-se alcançar um patamar de maior desempenho, com um 
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comportamento direcionado a uma melhor liderança, além de uma 

gestão eficaz (KOTTER, 2001).  

As organizações hoje são confrontadas pela concorrência e a crescente 

exigência do mercado consumidor. Para permanecerem competitivas, seus serviços 

e sua infraestrutura de TI devem estar alinhados aos objetivos do negócio, no intuito 

de apoiar as decisões estratégicas da organização (FERNANDES E ABREU, 2008). 

Essa dinâmica se faz presente no cotidiano das empresas e a gestão de mudanças 

de forma eficiente pode ser um divisor entre a continuidade e a falência de seus 

negócios (STICKEL, 2005). 

Considera-se mudança em TI o acréscimo, modificação ou remoção de 

qualquer coisa que possa afetar os Serviços de TI. Seu escopo deve incluir todos os 

Serviços de TI, Itens de Configuração, Processos, Documentos, entre outros ativos 

(CROWN, 2007; OGC, 2000). 

Mudança em TI é um dos elementos mais estudados e utilizados por sistemas 

e infraestrutura de informação, porém apesar do amadurecimento científico e de 

anos de aplicação prática da disciplina, a gestão eficaz da mudança deveria ser algo 

bem consolidado nas empresas modernas. Entretanto, Stickel (2005) ressalta que 

na prática o que ocorre é justamente o contrário. 

Um estudo realizado com 40 gestores de infraestrutura corporativa de TI, dos 

quais 60% admitiram que seus processos para lidar com a gestão de mudanças não 

são eficazes na comunicação e a coordenação da implantação acontece 

diretamente no ambiente de produção (STICKEL, 2005).  

Dentre as principais conclusões do estudo, observou-se que: 95% das 

mudanças não foram registradas; 90% das mudanças não foram testadas; 85% 

faltam um processo de execução bem delineado; 65% da comunicação 

(disseminação) de mudança são deficientes; 60% faltam um processo de 

propriedade centralizado; 50% não dispõem de uma política de aprovação de 

mudança. 

Nas últimas duas décadas uma série de modelos de melhores práticas em TI 

vem sendo amplamente difundida, tanto no meio acadêmico quanto no profissional. 

Alguns destes modelos auxiliam a implantação da Governança de TI, como é o caso 
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do ITIL – aplicado no contexto de Alinhamento Estratégico e Compliance, e o CMMI 

– aplicado na Estrutura, Processos, Operação e Gestão da organização 

(FERNANDES E ABREU, 2008). 

A Governança de TI é considerada por muitos como um instrumento poderoso 

e necessário para melhorar o valor agregado dos investimentos em TI, além de 

gerenciar os riscos ao mesmo tempo (KOOPER, et al., 2010). É dita como uma 

subclasse da Governança Corporativa. Weill e Ross (2004, p. 8) definem 

Governança de TI como “uma especificação dos direitos decisórios e do modelo 

(framework) de responsabilidades para estimular comportamentos desejados na 

utilização da TI”. 

O gerenciamento de mudança em TI foi concebido para assegurar que 

métodos e procedimentos padronizados sejam utilizados de forma eficiente, no 

intuito de minimizar o impacto de incidentes relacionados às mudanças e de 

melhorar a qualidade de serviço e operações das organizações (OGC, 2000; 2007). 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

Diante da necessidade de definir uma metodologia para implantação e 

gerenciamento de mudanças norteado por modelos de melhores práticas em TI, esta 

dissertação objetiva responder as seguintes questões que representam o problema 

da pesquisa: 

“Como gerir mudanças em TI mitigando impactos negativos perante seus 

clientes internos e externos? E como tais ações podem tornar o processo de gestão 

simplificado e sistêmico?” 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia para 

implantação e gerenciamento de mudanças em TI baseado nos padrões ITIL 
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(Information Technology Infrastructure Library) e CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) com intuito de tornar seu processo de gestão simplificado, sistemático e 

institucionalizado. 

Com o desdobramento do objetivo geral, tem-se: 

� Propor uma metodologia para implantação e gerenciamento de 

mudanças em TI norteado pelos conjuntos de melhores práticas do 

ITIL (ênfase em Gestão de Mudanças) e CMMI (foco na Definição de 

Processos da Organização - OPD); 

� Realizar o mapeamento dos processos da metodologia proposta 

utilizando a notação BPMN; 

� Automatizar as tarefas de gerenciamento de mudanças em TI através 

de um Sistema de Workflow; 

� Aplicar a metodologia proposta através de um caso prático numa 

Instituição de Ensino Superior. 

 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

1.4.1 Classificação da Pesquisa 
 

Tomando como parâmetro os critérios apresentados por Silva e Menezes 

(2001), este estudo será classificado sob os seguintes aspectos: quanto aos seus 

objetivos, quanto à sua natureza e quanto aos procedimentos técnicos adotados. 

Severino (2007) classifica a pesquisa em relação a seus objetivos gerais em 

três tipos: exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória, utilizada 

neste trabalho, busca proporcionar maior familiaridade com o problema, no intuito de 

torná-lo explícito e construir hipóteses (GIL, 1991).  Assume em geral, a forma de 

Pesquisas Bibliográficas ou Estudos de Caso (SILVA E MENEZES, 2001). 
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Quanto à sua natureza, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

aplicada. Esse tipo de pesquisa tem por objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação prática direcionado à resolução de problemas específicos (SILVA E 

MENEZES, 2001).  

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, utiliza-se a pesquisa-ação e a 

pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de materiais já publicados em 

livros, artigos, revistas, teses, dissertações e acervos digitais (repositórios) 

disponíveis na Internet, com a finalidade de ampliar o conhecimento do tema de 

pesquisa proposto neste trabalho. 

A pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que além de 

compreender, visa intervir na situação com objetivo de modificá-lo. Segundo 

Severino (2007, p. 120), o conhecimento almejado articula-se através da finalidade 

intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, esse tipo de pesquisa 

propõe mudanças (ações) que levem a um aprimoramento das práticas analisadas. 

Os pesquisadores e participantes da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (SILVA E MENEZES, 2001). 

 

1.4.2 Planejamento da Pesquisa 
 

A pesquisa foi planejada e organizada nas seguintes etapas: levantamento e 

análise dos materiais coletados; elaboração da metodologia de implantação e 

gerenciamento de mudanças em TI; e a formulação através de um caso prático da 

metodologia proposta. 

A etapa de levantamento de informações realiza-se através de uma revisão 

bibliográfica em materiais publicados em livros, artigos, revistas, teses, dissertações 

e acervos digitais disponíveis na Internet. Os materiais selecionados foram 

classificados em três macro-temas:  
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� Modelos de Melhores Práticas em TI: relação entre a Governança 

Corporativa e a Governança Tecnológica, com ênfase nos principais 

frameworks e conjuntos de melhores práticas em TI; 

� Automação de Processos baseados em Workflows: relação entre a 

reengenharia de processos e os processos de negócios; e os tipos de 

workflows existentes; 

� Técnicas de Modelagem de Processos de Negócios: principais técnicas 

de modelagem de processos de negócios e suas respectivas 

vantagens e desvantagens. 

A etapa de elaboração da metodologia proposta neste trabalho baseia-se a 

partir dos mapeamentos de processos de negócio subsidiado pelo conjunto de 

melhores práticas do ITIL (com ênfase em Gestão de Mudanças), tendo seu 

processo de implantação e gerenciamento de mudanças em TI institucionalizado 

organizacionalmente através das definições obtidas do modelo CMMI (com foco na 

Definição de Processos da Organização - OPD). 

Na etapa do caso prático, as tarefas modeladas de gerenciamento de 

mudanças serão construídas e automatizadas através de um módulo de workflow 

proprietário pertencente a uma empresa comercial de Tecnologia da Informação da 

Cidade do Recife/PE. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 
 

O trabalho encontra-se estruturado em 5 capítulos inter-relacionados, 

conforme descrito a seguir: 

O capítulo 1 corresponde à introdução da dissertação apresentando o 

contexto, a motivação e relevância, a metodologia de pesquisa, o alinhamento dos 

objetivos gerais e específicos, além da organização do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento do assunto pesquisado, envolvendo os temas: modelos de melhores 
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práticas em TI; automação de processos baseados em workflow; técnicas de 

modelagem de processos. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia para implantação e gerenciamento de 

mudanças em TI norteado pelos padrões de melhores práticas do ITIL e CMMI. 

O capítulo 4 apresenta a estrutura organizacional do ambiente de gestão 

envolvido no processo de mudança, bem como os instrumentos que regem as 

tomadas de decisões na instituição. Exibe-se também, a implementação através de 

um caso prático a metodologia proposta no capítulo 3. 

O capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, identificando as limitações, 

as dificuldades encontradas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir os principais pressupostos 

teóricos que fundamentam e sustentam este trabalho.  

 

2.1 MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS EM TI 
 

Um modelo tem o propósito de estabelecer com base em estudos, históricos e 

conhecimento operacional, um conjunto de melhores práticas que possam ser 

representadas e utilizadas para um fim específico (SEI, 2006). Essas melhores 

práticas auxiliam diretamente na implantação da Governança de TI, tendo como 

premissa básica prover o alinhamento entre as diretrizes e objetivos estratégicos da 

organização em ações que agreguem valor ao negócio através do gerenciamento da 

TI (FERNANDES E ABREU, 2008; VIEIRA, 2007).  

Existem diversos modelos de melhores práticas disponíveis na literatura, 

alguns desses frameworks são públicos e outros privados. É importante salientar, 

que os modelos privados são direcionados para uma determinada realidade 

(escopo) organizacional de forma tácita e deficientemente documentada (OGC, 

2007). São exemplos de normas (padrões) e conjuntos de melhores práticas 

públicos: ITIL, COBIT, CMMI, ISO, PMBOK.  

As normas e modelos de melhores práticas públicos são bem mais aplicáveis 

do que os modelos privados, pois todos eles foram validados em um amplo conjunto 

de ambientes e situações diferentes; ao invés de uma única experiência aplicada e 

validada em uma organização (OGC, 2007; SEI, 2006). 

Essas melhores práticas enumeram vários benefícios, como: eliminação de 

trabalhos redundantes, redução nos retrabalhos, melhor dimensionamento e 

utilização dos recursos computacionais, maior competitividade e disponibilidade, 

aumento da confiabilidade e segurança dos serviços prestados, qualidade com custo 

justificáveis, provimento dos serviços alinhados aos negócios, aos clientes e as 

demandas dos usuários, entre outros (LAURINDO, 2008). 
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Para a composição e estruturação da metodologia de implantação e 

gerenciamento de mudança em TI, proposta neste trabalho, serão adotados dois 

conjuntos de melhores práticas públicos de TI: o ITIL e CMMI. 

 

2.1.1 ITIL - Information Technology Infrastructure Library 
 

O ITIL é um conjunto de melhores práticas para o Gerenciamento de Serviço 

de TI (Tecnologia da Informação) sob propriedade do OGC (Office of Government 

Commerce) e consiste de uma série de publicações que fornecem recomendações 

para o provisionamento da qualidade dos serviços e dos processos de TI. Sua 

abrangência e profundidade têm se firmado como um padrão mundial para as 

melhores práticas de Gerenciamento de Serviços (McNAUGHTON et al., 2010; 

FERNANDES E ABREU, 2008; OGC, 2007).  

O principal foco desse modelo de boas práticas é descrever os processos 

necessários para gerenciar a infraestrutura de TI de forma eficiente e eficaz, 

garantindo os níveis de serviços acordados com os clientes internos e externos. 

Desta forma, a TI ajudou a consolidar uma cultura de tecnologia integrada com a 

área de negócios permitindo mudanças e inovações com objetivo de se obter 

vantagens competitivas (OGC, 2007; OGC, 2000). 

A implantação de processos otimizados na área de TI tornou-se fator crítico 

de sucesso para as empresas. A Gestão de Serviço de TI (do inglês, IT Service 

Management) é um conjunto de competências organizacionais especializadas para 

prover valores aos clientes na forma de serviço (SILVA et al., 2010). Essas ações 

objetivam que os serviços de TI sejam planejados e gerenciados de acordo com as 

contribuições para os processos de negócios necessários. 

Portanto, almeja-se através da implantação do ITIL o alinhamento dos 

serviços de TI com as necessidades atuais e futuras do negócio, um maior controle 

nos processos, eliminação de tarefas redundantes, flexibilidade na gestão de 

mudança, melhoria da qualidade dos serviços prestados, aumento da satisfação dos 

clientes, redução nos custos de longo prazo da prestação de serviços, entre outros 

(McNAUGHTON et al., 2010; SILVA et al., 2010; VIEIRA, 2007). 
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O núcleo do ITIL versão 3 é composto por cinco livros (Figura 1), onde cada 

um deles está relacionado a um estágio do ciclo de vida do serviço contendo 

orientações básicas para uma abordagem integrada de Gerenciamento de Serviços 

atendendo aos requisitos da norma ISO/IEC 20000 (FERNANDES E ABREU, 2008). 

A ISO/IEC 20000 fornece um padrão formal e universal para as organizações que 

pretendem ter suas capacidades de Gerenciamento de Serviço auditada e 

certificada (OGC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Núcleo do ITIL  
Fonte: OGC (2007, p. 5)  

O ITIL é composto por dois componentes: um núcleo, que contém orientações 

de boas práticas aplicáveis a todos os tipos de organização que fornecem serviços a 

um negócio; e um conjunto complementar de publicações específicas para setores 

da indústria, tipos de organização, modelos operacionais e arquiteturas de 

tecnologia (OGC, 2007, p. 5).  

Cada publicação do ITIL (também conhecida por disciplina) trata dos recursos 

necessários que influenciam diretamente no desempenho de um provedor de serviço 

interno (próprio da organização) e/ou externo (terceirizado). Portanto, o núcleo do 

ITIL deve fornecer estrutura, estabilidade e forças para a capacidade de 

Gerenciamento de Serviços de TI através de princípios “duráveis”, métodos e 

ferramentas. Isto serve para proteger os investimentos e proporcionar a base 
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necessária para a mensuração, aprendizagem e aperfeiçoamento. A estrutura do 

núcleo baseia-se em um ciclo de vida multidimensional e interativo (OGC, 2007). 

Abaixo, segue uma breve descrição de cada livro do ITIL v3 (SILVA et al., 

2010; FERNANDES E ABREU, 2008; OGC, 2007). 

� Estratégia de serviço (Service Strategy) é a fase de concepção de 

idéias que alinha a visão do negócio com a TI. É um guia para as 

demais etapas do serviço, orientando como as políticas e processos de 

gerenciamento de serviços podem ser desenhadas, desenvolvidas e 

implementada como ativo estratégico ao longo do ciclo de vida do 

serviço. Nesta etapa, compreende os processos de gerenciamento de 

portfólio de serviço, gerenciamento de demanda e gerenciamento 

financeiro. 

� Desenho de serviço (Service Design) fornece a devida orientação para 

o desenho e desenvolvimento dos serviços levantados na etapa da 

estratégia, como também, os processos de gerenciamento de serviço 

detalhando aspectos referentes ao gerenciamento do catálogo do 

serviço, do nível de serviço, da capacidade, da disponibilidade, da 

continuidade, da segurança da informação e dos fornecedores. 

� Transição de serviço (Service Transition) é a transição de um serviço 

para a fase de operação, fornecendo orientações sobre os processos 

de planejamento e suporte a transição, gerenciamento de liberação e 

implantação, validação e teste de serviço, gerenciamento da avaliação, 

gerenciamento de mudança, gerenciamento da configuração e dos 

ativos de serviço e gerenciamento do conhecimento. 

� Operação de serviço (Service Operation) é a fase mais perceptível ao 

cliente. Nela, descreve as atividades do cotidiano fornecendo 

orientações de como garantir a entrega e o suporte a serviços de forma 

eficiente e eficaz, detalhando os processos sobre o gerenciamento de 

incidentes, problemas, eventos, acesso e de execução de requisições. 

� Melhoria de serviços continuada (Continual Service Improvement) 

orienta através de princípios, práticas e métodos adotados na gestão 
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da qualidade de como realizar melhorias incrementais e de larga 

escala na qualidade dos serviços, nas metas de eficiência operacional, 

na continuidade dos serviços com base no ciclo PDCA adotado pela 

ISO/IEC 20000. 

Para a construção da metodologia proposta neste trabalho, será utilizada a 

publicação do Service Transition (transição de serviço) com ênfase em Gestão de 

Mudanças, por permitir colocar em operação no ambiente de produção um serviço 

que atendeu aos requisitos preestabelecidos de custo, qualidade e prazo, e que haja 

impacto mínimo nas operações da organização (FERNANDES E ABREU, 2008). 

Serviço é uma forma de entregar valor para os clientes de tal modo que os 

resultados sejam atingidos facilmente sem arcar com os custos e os riscos 

específicos (SILVA et al., 2010; FERNANDES E ABREU, 2008). Observando a partir 

da perspectiva do cliente, Fernandes e Abreu (2008) citam que a criação do valor de 

um serviço está diretamente relacionada a duas variáveis: utilidade (possuir o 

desempenho necessário e/ou reduzir suas restrições) e garantia (disponibilidade, 

capacidade, continuidade e segurança). 

É sabido que a maioria dos problemas está diretamente relacionada a 

mudanças que afetam a qualidade dos serviços, portanto, através do Gerenciamento 

de Mudança é possível sistematizar e padronizar todas as mudanças ocorridas no 

ambiente de produção, minimizando os impactos negativos decorrentes de 

incidentes/problemas assim melhorando a rotina operacional da organização (OGC, 

2007; OGC 2000). 

O objetivo da gestão de mudança no ITIL (OGC, 2007, p. 43) é garantir que 

as mudanças sejam analisadas, registradas, autorizadas, planejadas, testadas, 

instaladas, documentadas e revisadas de forma sistêmica e controlada (Figura 2). 

Para dar uma resposta adequada a todas as solicitações de mudanças se faz 

necessário adotar uma abordagem focada na avaliação dos riscos e da continuidade 

do negócio, nos impactos e na autorização da mudança, além dos recursos 

necessários para a sua execução/implementação. Esta abordagem é essencial para 

manter o equilíbrio entre a necessidade da mudança e o seu impacto na 

organização (OGC, 2007). 
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Figura 2 - Limites entre a Gestão de Mudanças e Ges tão de Projetos 

Fonte: Adaptado de OGC (2000, p. 165)  

 

Segundo a OGC (2000, p. 166), as entradas para o processo de Gestão da 

Mudança são compostas por: 

� Requisição de Mudança (do inglês, Request For Change - RFC) é um 

pedido formal de mudança. Silva et al. (2010) cita que esse documento 

pode ser eletrônico ou manual, devendo conter todos os detalhes 

pertinentes à mudança. 

� Banco de Dados da Gestão de Configuração (do inglês, Configuration 

Management Database - CMDB) é um repositório utilizado para 

armazenar todos os registros dos atributos dos itens de configuração – 

(do livro transição de serviço, processo de gerenciamento da 

configuração); além de conter informações sobre liberações, mudanças 

e problemas. 

� Programação de Mudança (do inglês, Forward Schedule of Changes – 

FSC) é um documento contendo todas as mudanças aprovadas, como 

também, o cronograma de implantação.  
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As atividades do processo de gerenciamento da mudança envolvem (OGC, 

2000; SILVA et al., 2010): 

� Filtrar, planejar e controlar mudanças; 

� Tomar decisões e autorizar mudanças; 

� Presidir reuniões do CAB e do ECAB; 

� Revisar e encerrar RFCs; 

� Gerar relatórios gerenciais; 

� Manter os registros de mudanças atualizados. 

O Conselho Consultivo de Mudanças (do inglês, Change Advisory Board - 

CAB) é formado por um grupo de pessoas com a responsabilidade de autorizar, 

apoiar, avaliar e priorizar mudanças. Seus integrantes devem satisfazer as 

necessidades técnicas e do negócio. Entretanto, o Comitê Consultivo de Mudança 

Emergencial (do inglês, Emergency Change Advisory Board – ECAB) é um grupo de 

pessoas designadas para tomar decisões sobre mudanças emergenciais de alto 

impacto. 

As principais saídas do processo são (OGC, 2000, p. 166): 

� Elaboração da programação de mudança (FSC); 

� Requisições de mudanças aprovadas; 

� Atas de reunião do CAB; 

� Relatórios gerenciais de mudança. 

As mudanças podem ser mensuradas através dos indicadores de 

desempenho (KPIs); atuando como um referencial para avaliar a eficiência e eficácia 

da gestão de mudança. O processo de gestão – proposto pelo ITIL, pode ser 

gerenciado a partir de técnicas/métodos (PMBOK, PRINCE2) de gerenciamento de 

projetos. A Figura 2 ilustra as atividades pertinentes às fases da gestão de mudança 

e projeto. 
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O gerenciamento deve ser adequado ao tamanho da organização, portanto, 

um processo excessivamente burocrático pode diminuir sua eficácia. Os principais 

problemas podem ser atribuídos à ausência de informação para a análise de risco e 

impacto; falta de uma ferramenta tecnológica integrada aos demais processos 

facilitando o planejamento da mudança; ‘urgentização’ de todas as mudanças; falta 

de comprometimento da equipe, entre outros (OGC, 2000, p. 180). 

 

2.1.2 CMMI - Capability Maturity Model Integration  
 

O CMMI é um modelo integrado de maturidade focado na melhoria de 

processos, destinado ao desenvolvimento de produtos e serviços composto pelas 

melhores práticas associadas à atividade de desenvolvimento e de manutenção, 

cobrindo o ciclo de vida do produto desde a concepção até sua entrega e 

manutenção. 

As denominações anteriores ao CMMI abordavam disciplinas específicas, 

como Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas e Desenvolvimento 

Integrado de Produtos, porém ofereciam dificuldades de integração entre elas. Sabe-

se, que a aplicação de vários modelos não integrados em uma organização é 

dispendiosa em termos de treinamento, avaliações e atividades de melhoria 

contínua (SEI, 2006).  

A partir dessa necessidade, o SEI (Software Engineering Institute) 

desenvolveu um framework com o propósito de apresentar de forma consistente as 

melhores práticas e abordagens para processo, mas que seja flexível para tratar 

rapidamente as necessidades de mudança da organização. O CMMI é o resultado 

da evolução do SW-CMM, do SECM e do IPD-CMM. 

O modelo CMMI foi concebido sob três dimensões: pessoas, procedimentos e 

métodos e ferramentas (equipamentos); portanto, é através do processo que essas 

dimensões estão interligadas (CHRISSIS et al., 2003). 

Com objetivo de agrupar os requisitos de melhores práticas proposta na 

versão 1.2, o SEI adotou o conceito de constelação. Uma constelação é um conjunto 
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de componentes CMMI para uma área de interesse específica englobando um 

modelo de referência, material de treinamento e documentos relacionados a 

avaliações (SEI, 2006). 

A expansão das constelações para conteúdos específicos adicionais é 

realizada através de “complementos”. As constelações a seguir, fazem parte do 

escopo do framework CMMI - versão 1.2: 

� CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV) é um modelo de referência 

que abrange as atividades de desenvolvimento e manutenção 

aplicadas tanto a produtos quanto a serviços. Nele, encontram-se 

práticas para Gestão de Projetos, Gestão de Processo, Engenharia de 

Sistemas, Engenharia de Hardware, Engenharia de Software entre 

outros processos de suporte utilizados em desenvolvimento e 

manutenção. No CMMI-DEV foi incluído o complemento IPPD com 

objetivo de cobrir a utilização de equipes integradas para as atividades 

de desenvolvimento e manutenção (SEI, 2006; FERNANDES E 

ABREU, 2008) visando satisfazer as necessidades, expectativas e aos 

requisitos dos clientes. 

� CMMI para Serviços (CMMI-SVC) provê diretrizes básicas para a 

entrega de serviços dentro das organizações e para clientes externos. 

Seu foco é na prestação de serviços. 

� CMMI para Aquisições (CMMI-ACQ) provê diretrizes para auxílio às 

decisões de aquisição e terceirização de bens e serviços. 

O CMMI emprega duas abordagens distintas para sua 

implantação/representação (SEI, 2006); no entanto, existem três fatores – estratégia, 

cultura e legado – que podem influenciar diretamente na escolha de qual 

representação utilizar. 

� Abordagem por Estágios utiliza conjuntos predefinidos de Áreas de 

Processo para definir um caminho de melhoria para uma organização. 

Essa representação adota níveis de maturidade, onde cada nível 

contém um conjunto de Áreas de Processos que caracterizam 

diferentes comportamentos organizacionais (SEI, 2006). 
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� Abordagem Contínua oferece uma máxima flexibilidade para que a 

organização escolha uma determinada área (ou grupo de Áreas de 

Processo) permitindo livre escolha da sequência de melhorias de 

acordo com os objetivos estratégicos e/ou áreas de risco do negócio 

(SEI, 2006).  

O Quadro 1 compara as principais vantagens de cada representação (SEI, 

2006, p.11): 

Representação Contínua Representação por Estágios  

Permite livre escolha da sequência de 

melhorias, de forma a melhor satisfazer 

aos objetivos estratégicos e mitigar as 

áreas de risco da organização. 

Permite que as organizações tenham um 

caminho de melhoria predefinido e 

testado. 

Permite visibilidade crescente da 

capacidade alcançada em cada Área de 

Processo. 

Foca em um conjunto de processos que 

fornece à organização uma capacidade 

específica caracterizada por cada nível 

de maturidade. 

Permite que melhorias em diferentes 

processos sejam realizadas em 

diferentes níveis. 

Resume os resultados de melhoria de 

processo em uma forma simples: um 

único número que representa o nível de 

maturidade. 

Reflete uma abordagem mais recente 

que ainda não dispõe de dados para 

demonstrar seu retorno do investimento. 

Baseia-se em uma história relativamente 

longa de utilização, com estudos de 

casos e dados que demonstram o 

retorno do investimento. 

 
Quadro 1 - Comparação entre as representações Contí nuas e por Estágios  

 

O CMMI está estruturado em Áreas de Processo (AP), que agrupam práticas 

comuns associada a uma determinada área, que ao ser implementado, satisfaz a 

necessidade de um conjunto de metas consideradas importantes para realizar 

melhorias significativas na área em questão.  
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Atualmente o CMMI-DEV (versão 1.2) compreende 22 Áreas de Processos, 

podendo ser agrupadas em quatro categorias: Gestão de Processo, Gestão de 

Projeto, Engenharia e Suporte. Esse agrupamento dá-se como forma de facilitar o 

entendimento de suas interações, pois as Áreas de Processos interagem entre si e 

afetam umas às outras independente do grupo a que fazem parte (SEI, 2006). 

A Figura 3 ilustra o relacionamento entre os componentes do modelo CMMI: 

 
 

Figura 3 - Relacionamento entre os componentes do m odelo CMMI  
Fonte: SEI (2006, p. 18) 

 

� Componentes Requeridos: descrevem o que uma organização deve 

fazer para implantar uma AP. Como se pode observar (Figura 3), as 

metas específicas e genéricas são os componentes requeridos no 

CMMI. A satisfação das metas é o critério adotado nas avaliações para 

decidir se uma área do processo foi implementada de maneira 

adequada (CHRISSIS et al., 2003). 

� Componentes Esperados: descrevem o que uma organização pode 

implementar para satisfazer a necessidade de um componente 
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requerido. Os componentes esperados são constituídos pelas práticas 

específicas e genéricas. 

� Componentes Informativos: descrevem detalhes de como auxiliar as 

organizações a realizar as implantações dos componentes requeridos 

e esperados. 

O Quadro 2 descreve o relacionamento entre os componentes da Área de 

Processo do modelo CMMI (Figura 3): 

Componentes da 

Área de Processo 

Descrição 

Objetivo da Área de 

Processo 

Descreve um breve resumo do objetivo da Área de 

Processo selecionada. 

Notas introdutórias  Descreve os principais conceitos abordados em uma Área 

de Processo. 

Áreas de processos 

relacionadas 

Apresenta o relacionamento de alto nível entre as Áreas de 

Processos inter-relacionadas.  

Metas específicas Descreve quais elementos devem estar presentes para 

satisfazer a implantação adequada de uma Área de 

Processo. 

Metas genéricas  São utilizadas com objetivo de avaliar e determinar se uma 

Área de Processo está de fato implementada. Recebe o 

nome de genérica, pelo fato de estar presente (e se aplicar) 

em outras Áreas de Processo do modelo. 

Práticas especificas Descreve uma atividade considerada importante para 

satisfazer o propósito da meta específica associada. 

Práticas genéricas Descreve uma atividade considerada importante para 

satisfazer o propósito da meta genérica associada. 

Produtos de trabalhos São exemplos de saída de uma prática especifica. 
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típicos  

Subpráticas Fornece uma descrição detalhada com objetivo de orientar 

a interpretação e implementação de uma prática especifica 

ou genérica. 

Orientações para 

aplicação 

Fornece orientação para a aplicação da prática genérica na 

Área de Processo atendendo as recomendações do 

modelo CMMI. 

 
Quadro 2 - Relação entre os componentes da Área de Processo do CMMI  

 

O modelo CMMI utiliza-se de níveis, com objetivo de delinear um caminho 

evolucionário para uma organização que deseje melhorar os processos de seus 

produtos e serviços (CHRISSIS et al., 2003).  

� Níveis de Capacidade: associa-se a representação contínua; são 

utilizados com objetivo de prover melhorias incrementais aos 

processos correspondentes a uma determinada Área de Processo. É 

composto por uma meta genérica, e suas práticas genéricas são 

aplicadas como descrito na Área de Processo escolhida (SEI, 2006). 

Existem seis níveis de capacidade, enumerados de 0 a 5 (Quadro 3). 

Nível de 

Capacidade 

Caracterização 

0 – Incompleto Processo não executado, ou é executado parcialmente. 

Uma ou mais metas especificas da área do processo não 

são totalmente satisfeitas. 

1 – Realizado Satisfaz as metas específicas de uma determinada área do 

processo. 

2 – Gerenciado O processo executado (nível de capacidade 1) é planejado, 

controlado, monitorado e sua aderência à descrição do 

processo é avaliada. Este nível de capacidade garante que 

as práticas existentes sejam mantidas durante período de 
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stress (SEI, 2006, p. 35). 

3 – Definido O processo gerenciado (nível de capacidade 2) é criado 

e/ou adaptado a partir do conjunto de processos-padrão da 

organização. 

4 – Gerenciado 

Qualitativamente 

O processo definido (nível de capacidade 3) é controlado 

por intermédio de técnicas estatísticas e qualitativas. 

5 – Em Otimização O processo gerenciado qualitativamente (nível de 

capacidade 4) é melhorado através do entendimento das 

causas dos desvios encontrados no processo. 

 
Quadro 3 - Níveis de Capacidade do CMMI  

 

� Níveis de Maturidade: associa-se a representação por estágios; são 

utilizados com objetivo de prover melhorias no desempenho global da 

organização. É composto por práticas específicas e genéricas, 

relacionadas a um conjunto de Áreas de Processo (SEI, 2006).  

Existem cinco níveis de maturidade, numerados de 1 a 5 (Quadro 4). 

Nível de 

Maturidade 

Descrição 

1 – Inicial Os processos são ad hoc e caóticos. Seu sucesso está 

relacionado às competências individuais dentro da 

organização. 

2 – Gerenciado Os processos de cada projeto da organização são 

planejados, executados, monitorados, controlados, 

mensurados e revisados.  

3 – Definido Os processos são bem estruturados, pois são descritos 

em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. 

Estes processos-padrão são estabelecidos e melhorados 

ao longo do tempo, além de ser utilizado com o propósito 

de manter uma uniformidade dentro da organização (SEI, 
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2006, p. 38). 

4 – Gerenciado 

Quantitativamente 

A qualidade e o desempenho dos processos definidos são 

mensurados quantitativamente através do uso de técnicas 

estatísticas. 

5 – Em Otimização Os processos melhoram quantitativamente baseando-se 

no entendimento das causas dos desvios encontrados nos 

processos. 

 
Quadro 4 - Níveis de Maturidade do CMMI  

 

É importante ressaltar que para alcançar um determinado nível, a organização 

deverá atender a todas as metas associadas à Área de Processo e/ou ao conjunto 

de áreas que constituem o foco para a melhoria, independente do nível de 

representação (contínua/estágio) adotado (CHRISSIS et al., 2003).  

Tanto os níveis de capacidade como os níveis de maturidade, fornecem 

elementos que permitem mensurar quanto às organizações podem melhorar e 

quanto elas de fato melhoraram seus processos (SEI, 2006). Esses níveis também 

podem ser resultado de classificações obtidas por meio de avaliações realizadas na 

organização. 

Segundo o SEI (2006, p. 68), essas avaliações são motivadas por uma ou 

mais das razões a seguir:  

� Para comparar os processos da organização com relação às melhores 

práticas do CMMI e identificar que áreas podem ser implementadas 

melhorias; 

� Para externar aos clientes e fornecedores sobre o nível em que a 

organização se encontra (aderência) no modelo CMMI; 

� Para satisfazer a requisitos contratuais impostos por clientes e 

parceiros. 

No entanto, essas avaliações devem estar em conformidade com os 

requisitos do documento ARC (Appraisal Requirements for CMMI). Este documento 



 40 

foi criado com o propósito de melhorar a uniformidade entre os métodos de 

avaliações, como também, auxiliar seus integrantes (desenvolvedores, 

patrocinadores, usuários) a compreender as vantagens e desvantagens entre os 

vários métodos (SEI, 2006). Existem três tipos de métodos de avaliação: Classe A, 

Classe B e Classe C. 

O SCAMPI (Standard CMMI  Appraisal Method for Process Improvement) é o 

método de avaliação oficial definido pelo SEI que certifica o nível de maturidade de 

uma organização. O SCAMPI classe A é o único que fornece uma classificação, 

porém seu método é o mais rigoroso por causa da obrigatoriedade com todos os 

requisitos definidos no ARC. 

O Quadro 5 descreve as principais características de cada classe (KULPA E 

JOHNSON (apud SORIA, 2006)). 

Características Classe A  Classe B  Classe C 

Quantidade de evidências 

coletadas 

Alta Média Baixa 

Geração de nota Sim Não Não 

Tamanho da equipe Grande  Médio Pequeno 

Fonte de dados 

(instrumentos, entrevistas e 

documentos) 

Todos Dois tipos, 

sendo pelo 

menos uma 

entrevista 

Apenas um tipo 

Qualificação do líder da 

equipe de avaliação 

Líder avaliador 

credenciado pelo 

SEI 

Líder avaliador 

credenciado 

pelo SEI ou 

profissional 

experiente e 

treinado 

Profissional 

experiente e 

treinado 

 
Quadro 5 - Características das classes de avaliação  do CMMI  
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O propósito deste trabalho, é institucionalizar o processo de implantação e 

gerenciamento da mudança alinhado ao nível de capacidade 2 (gerenciado) do 

modelo CMMI, baseando-se nas definições utilizadas pela Área de Processo 

Definição de Processos da Organização (OPD). 

A OPD pertence ao nível de maturidade 3 da AP Gestão de Processo, seu 

objetivo é fornecer recursos para estabelecer e manter um conjunto utilizável de 

ativos de processo da organização e de padrões de ambiente de trabalho. Esta 

coleção de ativos é chamada de biblioteca de ativos de processo (SEI, 2006). 

Ativos de processo são todos os elementos que a organização julgar úteis 

para satisfazer as metas de uma Área de Processo, entretanto, eles possibilitam um 

desempenho homogêneo além de servir como base para benefícios cumulativos a 

longo prazo (SEI, 2006, p. 221). É através da biblioteca de ativos, que as lições 

aprendidas e melhores práticas são compartilhadas por pessoas e projetos dentro 

da organização. 

Abaixo, são apresentadas as metas e práticas genéricas da Área de Processo 

Definição de Processos da Organização (SEI, 2006, p. 236 - 240): 

� Meta Genérica do Nível de Capacidade 1 (Realizado) – Satisfazer 

Metas Específicas: “O processo apóia e permite a satisfação das metas 

específicas da Área de Processo, transformando produtos de trabalho 

de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída 

identificáveis”. 

� Prática Genérica – Executar Práticas Específicas: “Executar as 

práticas especificas do processo de definição dos processos da 

organização, desenvolvendo produtos de trabalho e fornecendo 

serviços, de modo a satisfazer às metas específicas da área de 

processo”. 

� Meta Genérica do Nível de Capacidade 2 (Gerenciado) – 

Institucionalizar um Processo Gerenciado: “O processo é 

institucionalizado como um processo gerenciado”. 
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� Prática Genérica – Estabelecer uma Política Organizacional: 

“Estabelecer e manter uma política organizacional para 

planejamento e execução do processo de definição dos 

processos da organização”. 

� Planejar o Processo: “Estabelecer e manter o plano para a 

execução do processo de definição dos processos da 

organização”. 

� Fornecer Recursos: “Fornecer os recursos adequados para 

execução do processo de definição dos processos da 

organização, envolvendo o desenvolvimento de produtos de 

trabalho e fornecimento dos serviços do processo”. 

� Atribuir Responsabilidades: “Atribuir responsabilidade e 

autoridade para execução do processo de definição dos 

processos da organização, para desenvolvimento dos produtos 

de trabalho e fornecimento dos serviços do processo”. 

� Treinar Pessoas: “Treinar pessoas para executar ou apoiar o 

processo de definição dos processos da organização conforme 

necessário”. 

� Gerenciar Configurações: “Colocar produtos de trabalhos 

selecionados do processo de definição dos processos da 

organização sob níveis apropriados de controle”. 

� Identificar e Envolver as Partes Interessadas Relevantes: 

“Identificar e envolver as partes interessadas relevantes do 

processo de definição dos processos da organização conforme 

planejado”. 

� Monitorar e Controlar o Processo: “Monitorar e controlar o 

processo de definição dos processos da organização em relação 

ao estabelecido no plano para execução do processo, e 

implementar ações corretivas apropriadas”. 
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� Avaliar Objetivamente a Aderência: “Avaliar objetivamente a 

aderência do processo de definição dos processos da 

organização em relação a sua descrição, padrões e 

procedimentos, e tratar não conformidades”. 

� Revisar Status com a Gerência de Nível Superior: “Revisar as 

atividades, o status e os resultados do processo de definição 

dos processos da organização com a gerência de nível superior 

e tratar questões críticas”. 

 

2.2 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS BASEADO EM WORKFLOW  
 

É sabido que foi a reengenharia que popularizou os processos (ADIZES, 

1997; ADIZES 2001; CHIAVENATO, 2003; CALDAS E HERNANDES, 2001; 

KOTTER, 1999; KOTTER, 1997). Em síntese, falar de workflow é o mesmo que falar 

de automação de processos. 

O workflow originou-se a partir de ferramentas de groupware, advindos do 

conceito de CSCW (Computer-Supported Cooperative Work). Portanto, ainda não 

existe um consenso entre os especialistas em relação à categorização e 

caracterização dos sistemas de workflow (CRUZ, 2004; GEORGAKOPOULOS et al., 

1995).  

O workflow tem por objetivo, desenvolver o trabalho repetitivo e rotineiro nos 

quais as tarefas não requerem criatividades para serem executadas. No entanto, 

Cruz (2004) e Georgakopoulos et al. (1995) ressaltam que implantar um workflow 

remete muitas vezes ao uso da reengenharia de processos, pela necessidade de 

provocar mudanças culturais e das próprias exigências dos processos de negócios.  

Cruz (2004, p. 28) define processo de negócio como um “conjunto de 

atividades (cadeia de eventos) que tem por objetivo transformar entradas, por meio 

de procedimentos, em saídas (bens ou serviços) que serão entregues a clientes”. 

Através do mapeamento de processos de negócios, todos os processos podem ser 
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modificados para prover melhorias, adaptações e/ou atender as requisições de 

mudanças. 

Alguns benefícios podem ser percebidos através da adoção do redesenho de 

processos de negócios, como: redução de custo, aumento da qualidade do produto, 

satisfação do cliente/fornecedor, eficiência operacional, novas oportunidades de 

negócios, entre outras.    

O termo workflow está conceitualmente relacionado à reengenharia, 

automação de negócios e processos de informação, como também, software que 

facilita o suporte de coordenação e colaboração de pessoas que implementam um 

processo. Investir em uma estrutura orientada a processos tem por objetivo facilitar o 

entendimento das atribuições e responsabilidades de cada etapa com segurança, 

além de estimar o resultado esperado em cada uma delas (GEORGAKOPOULOS et 

al., 1995, p. 122).  

Define-se, então, workflow como uma “ferramenta que tem por finalidade 

automatizar processos, racionalizando-os e, consequentemente aumentando sua 

produtividade por meio de dois componentes implícitos: organização e tecnologia” 

(CRUZ, 2004, p. 81). 

O workflow deve descrever tarefas de processos de negócios em um nível 

conceitual, com a finalidade de facilitar o entendimento, avaliação e o redesenho 

desses processos. Entretanto, na perspectiva dos processos de informação, o 

workflow precisa capturar as tarefas dos processos de informação em um nível que 

descreva os requerimentos das funcionalidades dos Sistemas de Informação e das 

habilidades humanas (JONG, 2006; GEORGAKOPOULOS et al., 1995).  

Cruz (2004, p. 55) aponta algumas das causas mais importantes de fracasso 

na implementação e utilização do workflow: 

� Falta de comprometimento da alta direção com o projeto; 

� Escolha errada do primeiro processo a ser automatizado; 

� Análise e modelagem de processos de negócio malfeitas; 

� Falta de comprometimento da gerência com a utilização da ferramenta; 
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� Resistência à mudança e cultura organizacional; 

� Suporte técnico do fabricante, ou fornecedor de má qualidade. 

Ainda de acordo com Cruz (2004, p.55), o mesmo menciona que através da 

utilização do workflow se pode aumentar a produtividade para taxas próximas a 80% 

do tempo útil; e qualquer processo implantado em uma ferramenta de workflow 

tende a aumentar sua produtividade em no mínimo 30% nos seis primeiros meses. 

 

2.2.1 Tipos de Workflow  
 

McCready (1992) foi o primeiro a classificar os sistemas de workflow em três 

tipos básicos: (1) ad hoc; (2) administrativo e (3) produção. No entanto, essa 

classificação possui até hoje uma boa aceitação na literatura acadêmica. As 

dimensões básicas ao longo dos sistemas de workflow descritos abaixo, incluem: (a) 

previsibilidade e repetitividade do workflow e suas tarefas; (b) como o workflow é 

iniciado e também gerenciado.  

� Workflows Ad hoc é o mais elementar de todos. Não há um padrão pré-

determinado de movimentação de informação entre as pessoas, no 

entanto as tarefas não são automatizadas, mas controladas por 

pessoas. As tarefas executadas num fluxo ad hoc envolvem 

coordenação humana, colaboração ou co-decisão. Esse tipo de 

workflow é direcionado para pequenas equipes de profissionais que 

objetiva apoiar pequenas atividades que requerem uma rápida solução. 

 
Figura 4 - Workflow  ad hoc  para revisão de artigos  

Fonte: Adaptado de GEORGAKOPOULOS et al . (1995, p. 125) 
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O processo de revisão de artigos apresentado na Figura 4, consiste em 

selecionar os revisores; distribuir os artigos para os revisores selecionados com 

objetivo que estes desenvolvam as revisões em colaboração, no intuito de produzir 

um documento de revisão conjunta; e finalmente, enviá-los para os autores. 

Cruz (2004) cita duas formas eficientes de quebrar resistências culturais 

através da utilização do workflow ad hoc. A primeira é a racionalização dos 

processos de comunicação dentro da organização; e a segunda, é a quebra da 

resistência interna que possibilita o desenvolvimento e a implantação de workflows 

mais elaborados. 

� Workflows Administrativos são orientados a processos administrativos, 

nos quais envolvem procedimentos repetitivos e previsíveis com regras 

de coordenação simples. A ordenação e coordenação de tarefas neste 

tipo de workflow podem ser automatizadas. No entanto, o workflow 

administrativo não é recomendado para processar grandes volumes de 

ocorrências, como também, utilizá-los em sistemas de missão crítica 

(CRUZ, 2004; GEORGAKOPOULOS et al., 1995). 

 

 
Figura 5 - Workflow  Administrativo para revisão de artigos  

Fonte: Adaptado de GEORGAKOPOULOS et al . (1995, p. 126) 
 

Analisando novamente o processo de revisão de artigos (Figura 5), percebe-

se que os revisores são previamente conhecidos, ou seja, os mesmos revisores 

analisam todos os artigos. Além disso, os revisores não colaboram entre si na 

produção de uma revisão conjunta, elaborando revisões individuais que são 

consideradas pelo editor para tomar a decisão final. 

� Workflows de Produção envolvem processos de negócios previsíveis e 

repetitivos, entretanto, a ordenação e coordenação de tarefas neste 
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tipo de workflow podem ser automatizadas. Ao contrário dos workflows 

administrativos, englobam um processo complexo que envolve acessos 

a múltiplos sistemas de informação. 

O workflow de produção é utilizado para processar grandes quantidades de 

dados, além de controlar diversas regras de negócios onde o nível de interação e 

controle das tarefas devem ser alto, porém com baixa ou nenhuma intervenção 

humana (CRUZ, 2004, p. 97; GEORGAKOPOULOS et al., 1995, p. 127). 

 
 

Figura 6 - Workflow do processo de requisição de se guro saúde  
Fonte: Adaptado de GEORGAKOPOULOS et al . (1995, p. 126) 

 

Na Figura 6, observa-se a utilização de bases de dados e sistemas 

especialistas como forma de automatizar as tarefas, assim, eliminando a 

necessidade de intervenção humana nas decisões e nos encaminhamentos ao longo 

do workflow. 

Cruz (2004) adiciona à classificação proposta por McCready (1992) dois 

novos tipos de workflows: 

� Workflow baseado no conhecimento: tem características, instrumentos 

e ferramentas que permitem aprender com seus próprios erros e 

acertos. Esse tipo de recurso será capaz de projetar novas rotas, criar 

novas regras, determinar destinatários baseado nos papéis funcionais, 

além de aumentar a segurança das ocorrências.  

� Workflow orientado a objeto: tem o propósito de permitir o 

desenvolvimento de aplicações complexas que promovam facilidades 
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‘impossíveis’, tanto para quem as desenvolvem quanto para quem as 

utilizam, de alcançar com qualquer outro tipo de tecnologia (CRUZ, 

2004). 

Georgakopoulos et al. (1995) dividem o workflow numa escala contínua. Em 

um dos extremos, o workflow orientado a humanos envolve a colaboração humana 

na execução e coordenação das tarefas. É utilizado para melhorar o desempenho 

das pessoas, porém por causa da responsabilidade do compartilhamento das ações 

deve-se garantir a coerência e consistência dos documentos e o resultado das 

informações do workflow. 

Na outra extremidade, o workflow orientado a sistemas envolve sistemas 

computacionais que efetuam operações intensas e softwares especializados na 

execução de tarefas com pequena ou nenhuma interação humana. É necessária a 

inclusão de uma aplicação para o tratamento da concorrência e diferentes técnicas 

de recuperação de informação para garantir a consistência e confiabilidade da 

ferramenta. Sheth et al. (2004) citam que esse tipo de sistema proporciona um bom 

mecanismo para integração de aplicações. 

A Figura 7 retrata os segmentos dentro da escala proposta por 

Georgakopoulos et al. (1995). Nela é possível verificar uma série de características 

dos workflows e questões que são direcionadas aos: (1) CSCW; (2) Sistemas 

Comerciais de Gerenciamento de Workflow; (3) Sistemas Comerciais de 

Processamento de Transações. No entanto, Cruz (2004) afirma que na prática, cada 

um dos tipos de workflows, independentemente de sua classificação, termina se 

sobrepondo. 

 

 
Figura 7 - Caracterizando workflow  

Fonte: Adaptado de GEORGAKOPOULOS et al . (1995, p. 128) 
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O CSCW é sobreposto pelos Sistemas Comerciais de Gerenciamento de 

Workflow quando envolve tarefas predominantemente humanas. Os Sistemas de 

Gerenciamento de Workflow sobrepõe os Sistemas Comerciais de Processamento 

de Transações quando os aplicativos existentes no Workflow são enquadrados 

como Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados ou Monitores de Transações.  

O workflow transacional envolve a execução coordenada de múltiplas tarefas 

que exigem a colaboração humana, além de requerer acessos aos mais diversos 

tipos de sistemas (heterogêneos, autônomos, distribuídos); como também, o uso 

seletivo de propriedades transacionais (atomicidade, consistência, isolamento e 

durabilidade) para tarefas individuais ou em um fluxo de trabalho inteiro (SHETH et 

al., 2004; GEORGAKOPOULOS et al., 1995).  

 

2.2.2 Componentes do Workflow  
 

A automação de tarefas deve ser executada por papéis funcionais dentro de 

um fluxo de trabalho, sob orientação segura de regras de negócio que estabelecem 

como e quando cada ação deve ser realizada (JONG, 2006). De acordo com Cruz 

(2004), todo workflow deve ser estruturado numa arquitetura com cinco níveis 

principais: processos, ocorrências, pastas, documentos e papéis.  

Cada nível apresenta diferentes funcionalidades que se complementam para 

automatizar o fluxo de trabalho, ambos possuem o mesmo grau de importância e 

nenhum deles pode ser excluído da estrutura. 

� Processos: são compreendidos por uma sequência de atividades com 

entradas (inputs) e saídas (outputs) nas quais são executadas por 

pessoas ou sistemas computacionais com objetivo de atender um 

determinado propósito.  Herrington et al. (1997) dividem 

hierarquicamente sua estrutura em quatro componentes: 

macroprocessos, subprocessos, atividades e tarefas. 

� Macroprocesso: é um processo que envolve mais de uma 

função dentro da estrutura organizacional e sua operação tem 
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um impacto significativo no funcionamento da organização. 

Quando um macroprocesso é tido como complexo, muitas 

vezes, são divididos em subprocessos (HERRINGTON et al., 

1997).  

� Subprocesso: executa parte específica do processo principal, no 

entanto, os processos e seus respectivos subprocessos são 

constituídos de atividades.  

� Atividades: são procedimentos executados dentro de um 

processo com intuito de produzir um determinado resultado. 

Atribui-se a cada atividade, um conjunto de tarefas que 

referenciam como o trabalho é executado. 

� Ocorrências: são eventos que processam uma nova entrada no 

sistema de workflow. Cruz (2004) cita que a quantidade de ocorrências 

que atuam numa atividade está diretamente ligada ao tempo de ciclo 

projetado para a atividade. Portanto, compreende-se que a função 

primordial de qualquer atividade é processar ocorrências. Também é 

possível encontrar na literatura termos similares, como: instâncias ou 

casos. 

� Pastas: são repositórios de documentos nas quais as mídias (dados, 

voz, imagens, e-mails) estão armazenadas e acessíveis através de um 

sistema de workflow. Os documentos são trafegados pela rede de 

forma organizada, devendo ser arquivado de forma prática e de fácil 

recuperação.  

� Documentos: são coleções de dados armazenados em um repositório 

(diretório) para serem utilizados por uma ocorrência dentro de um 

processo (CRUZ, 2004). 

O último componente pode ser subdivido em três elementos primários de um 

ambiente básico de workflow, referenciado na literatura internacional como os três 

R’s:  
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� Papel (Roles): é um conjunto de características e habilidades 

necessárias para executar uma determinada tarefa numa atividade 

existente.  

� Regras (Rules): são atributos que definem de que forma os dados que 

trafegam no fluxo de trabalho devem ser processados, roteados, e 

controlados pelo sistema de workflow.  

� Rotas (Routes): é um caminho lógico que é definido sob regras 

específicas, tem a função de transferir a informação dentro do 

processo, ligando as atividades e seus eventos associados ao fluxo de 

trabalho (CRUZ, 2004). 

É fundamental não confundir em um workflow os papéis com cargos, funções 

e departamentos; as regras com procedimentos, e as rotas com a hierarquia da 

estrutura organizacional. Em síntese, o workflow foi concebido baseado nas 

definições de quem faz o que, de que forma, quando e como; e quais foram os 

caminhos utilizados pelos dados/informações que permeiam qualquer processo de 

negócio. 

 

2.2.3 Sistemas de Gerenciamento de Workflow  
 

Um Sistema de Gerenciamento de Workflow (WfMS) tem a função de 

especificar, executar, reportar e controlar dinamicamente os fluxos de trabalhos 

envolvendo a colaboração entre pessoas e sistemas de informação. Estes sistemas 

substituem algumas peças que antes eram executadas na organização 

manualmente, e os integram às aplicações de negócios tradicionais utilizados 

(JONG, 2006, p. 26). 

Em virtude de sua independência de domínios, os WfMS podem ser 

implementados em qualquer setor de negócios. A Figura 8 ilustra as principais 

questões que envolvem o gerenciamento e a implantação de um workflow. 
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Figura 8 - Questões de gerenciamento de workflow  
Fonte: GEORGAKOPOULOS et al . (1995, p. 129) 

 

A modelagem de um WfMS inicia-se através do mapeamento dos processos, 

utilizando metodologias e entrevistas com pessoas detentoras do conhecimento das 

regras de negócio. A especificação do workflow captura a abstração do processo de 

negócio. Nesta fase, a especificação deve conter um maior nível de detalhamento 

necessário para a compreensão, avaliação e reformulação dos processos.  

Entretanto, Georgakopoulos et al. (1995) ressaltam que uma outra 

especificação deve ser realizada, descrevendo os mesmos processos em um menor 

nível de detalhes para ser utilizada na implementação do workflow. É através da 

especificação, que se cria o modelo de workflow. 

O modelo de workflow deve conter um conjunto de considerações que são 

úteis para descrever os processos, as tarefas e suas respectivas dependências e os 

papéis (pessoas ou sistemas de informação) que podem executar as tarefas 

especificadas. A especificação de um workflow geralmente é realizada através de 

uma linguagem específica de execução (JONG, 2006).  

Um sistema de gerenciamento de workflow comercial utiliza-se de regras, 

variáveis e/ou interfaces gráficas para desenhar a ordenação, a descrição dos 

atributos e a sincronização das tarefas e/ou papéis que desempenham em um 

workflow (SHETH et al., 2004; GEORGAKOPOULOS et al., 1995). 

Tanto na especificação quanto na implementação de um workflow, ambos 

podem ser fracamente acoplados (quando as especificações são realizadas por 

engenheiros de software) ou fortemente acoplados (quando a especificação de um 

workflow é realizada diretamente através de inputs de um sistema de gerenciamento 



 53 

de workflows comercial que gera código ou interpreta especificações para controlar 

a execução de workflows). 

A implantação de um workflow envolve aspectos relacionados ao uso de 

computadores, softwares, sistemas de informação, e/ou sistemas de gerenciamento 

de workflows comerciais. Muitos desses sistemas comerciais tendem assumir uma 

abordagem fortemente acoplada para a especificação, como também, para a 

implantação do workflow (GEORGAKOPOULOS et al., 1995). A implicação é que 

nem sempre a especificação e implantação do workflow são eficientes e 

perspicazes. 

Atualmente existe uma tendência entre integrar os sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning) aos WfMS (SHETH et al., 2004). Os referidos autores citam que 

a habilidade de separar o fluxo lógico, utilizado pelos sistemas de workflows faz seu 

uso mais adequado para inúmeros domínios (segmentos). Sistemas de 

gerenciamento de workflow podem fornecer uma funcionalidade importante para 

integração empresarial.  

 

2.3 TÉCNICAS DE MODELAGEM DE PROCESSOS 
 

A modelagem de processos é uma representação gráfica que expressa a 

forma como as organizações executam seus processos de negócios. Ela é tida com 

um recurso indispensável para análise e projeto de sistemas de informação baseado 

em processo, documentação e reengenharia organizacional, e para arquiteturas 

orientadas a serviços (ROSEMANN et al., 2009). 

A modelagem visa criar um modelo de processo por meio da elaboração de 

diagramas operacionais sobre seu comportamento (OLIVEIRA E NETO, 2009). O 

propósito de um modelo é “reduzir a complexidade de compreensão ou interação de 

um fenômeno através da eliminação de detalhes que não influenciam em seu 

comportamento” (CURTIS et al., 1992, p. 76). Um modelo de processo descreve de 

forma gráfica as atividades, eventos/estados e a lógica de fluxo de controle que 

constituem um processo de negócio (ROSEMANN et al., 2009). 
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Portanto, no entendimento de Oliveira e Neto (2009, p. 39), a modelagem 

serve para validar o projeto a ser implementado, testando suas reações sob diversas 

condições com objetivo de certificar que seu funcionamento atenderá aos requisitos 

globais estabelecidos – qualidade, desempenho (performance), custo, durabilidade, 

etc. Todo esse esforço viabiliza a consolidação do conhecimento e a formulação de 

mudanças estruturadas garantindo o cumprimento da missão organizacional e o 

atendimento das estratégias empresariais necessárias ao sucesso em sua área de 

atuação. 

Segundo Costa (2009, p. 37), a modelagem de processo “implica em uma 

abordagem mais disciplinada, padronizada, consistente e sobretudo científica e 

madura”. Seu intuito é atender cada vez mais a um grupo heterogêneo de 

profissionais que buscam melhorar a qualidade e eficiência dos processos. Para tal, 

ela deve ser escalável e ajustável, além de formar um elo entre as Tecnologias da 

Informação e as exigências do negócio. 

Dentre as vantagens de utilizar a modelagem de processo, Soria (2006) e 

Curtis et al. (1992), destacam: 

� A facilidade em disseminar a visão por processos dentro da 

organização; 

� A institucionalização dos processos de negócios; 

� O auxílio no controle e simulação do processo; 

� A facilidade em alterar e melhorar os processos; 

� O auxílio na identificação dos pontos de medição e controle. 

As atividades de análise e modelagem de processos podem ser realizadas 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas. Segundo Oliveira e Neto (2009, p. 39), 

são cerca de trezentos softwares que oferecem uma variedade de recursos 

conforme o produto escolhido. No entanto, Costa (2009) ressalta que diversos 

fatores como, identificação do processo, estabelecimento de seus objetivos e limites, 

identificação dos diversos papéis envolvidos e da ferramenta de modelagem a ser 

utilizada, afetam no sucesso da melhoria de processos.  
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É importante salientar que a modelagem deve atender a uma determinada 

finalidade (escopo), pois seu propósito influencia diretamente na definição do 

método (técnica) de modelagem a ser implementada. É possível encontrar na 

literatura diversas metodologias de modelagem de processos com suas respectivas 

particularidades e especificidades; entretanto, três delas possuem destaque (SORIA, 

2006) devido ao grau de aplicabilidade, capacidade intuitiva de representação e 

simplicidade (COSTA, 2009): IDEF0, EPC e BPMN. 

 

2.3.1 IDEF0 – Integration DEFinition for Function Modeling  
 

O IDEF é baseado na técnica SADT (Structured Analysis and Design 

Technique) desenvolvida por Douglas Ross na década de 70, utilizada pelo 

Ministério da Defesa dos Estados Unidos e seus contratados com objetivo de criar 

um método que permitisse a modelagem de requisitos para sistemas. 

Posteriormente, ela foi padronizada pelo National Institute of Standards and 

Technology.  

“Essa técnica permite analisar processos por meio da construção de modelos 

que refletem sua funcionalidade atual para projetar a situação ideal de 

operacionalização do negócio” (NETO, 2009, p. 61). O IDEF evoluiu, atualmente ele 

possui 16 tipos de padrões (técnicas) de modelagem aplicáveis as mais diferentes 

áreas/setores do mercado. No entanto, apenas as técnicas IDEF0 (Function 

Modeling) e IDEF3 (Process Description Capture) aplicam-se ao propósito da 

modelagem de processos de negócios. 

Conceitua-se então, o IDEF0 como uma técnica de modelagem baseada em 

gráficos e textos combinados que são apresentados de modo organizado e 

sistemático para permitir entendimento, apoiar análise, fornecer lógica para 

mudanças potenciais, especificar necessidades e/ou apoiar o projeto de sistemas e 

integração de atividades. (NIST, 1993, p.7) 

Portanto, a notação IDEF0 pode ser utilizada tanto para desenvolver 

representações gráficas estruturadas de processos quanto representar sistemas 

complexos, como por exemplo, organizações empresariais. É o mais popular padrão 
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de modelagem de processos do mercado e suas regras rígidas o faz adequado para 

a implantação de softwares de computador (COSTA, 2009). Sua estrutura 

hierárquica também facilita para uma modelagem rápida e de nível elevado. 

Segundo Neto (2009, p. 66), a utilização desse método é recomendado para 

projetos que necessitem de uma técnica de modelagem para análise, 

desenvolvimento, reengenharia ou integração de sistemas de informação, como 

também, a introdução de uma técnica de modelagem dentro dos processos de 

análise de negócio ou de engenharia de software.  

Um dos problemas observados por Costa (2009, p. 43) é que os modelos 

IDEF0 são bastante concisos e sua interpretação só é possível por um perito da 

área ou pelo indivíduo que participou da elaboração do modelo. Outra fraqueza 

relatada é a tendência de modelos IDEF0 serem interpretados como uma sucessão 

de atividades. 

 

2.3.2 EPC – Event-Driven Process Chain  
 

O EPC é uma linguagem de modelagem adotada para a descrição de 

processos de negócios baseada no controle de fluxos de atividades e eventos, além 

de suas relações de dependência. Ele possui uma visão holística (planejamento, 

visualização e análise de processos) da área de administração de processos de 

negócios (NETO, 2009; COSTA, 2009; SORIA, 2006). A notação EPC faz parte da 

Arquitetura ARIS (Architecture of Integrated Information System) desenvolvida por 

IDS/Scheer na década de 90. 

O ARIS é composto por um framework (metodologia) bem documentado e 

utilizado para modelar, analisar e redesenhar processos de negócios; além de 

possuir uma poderosa ferramenta de modelagem (ARIS Toolset). Sua arquitetura 

divide-se em quatro níveis: engenharia de processo, planejamento e controle de 

processos, controle de workflow e sistemas de aplicação. 

O ARIS utiliza o EPC como elo de integração conceitual de suas visões: 

organização, função, controle, dados e saída (NETO, 2009). 
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A notação EPC destaca-se pela simplicidade e facilidade de entendimento, 

inclusive sua simbologia possibilita estabelecer uma estrutura hierárquica de 

processos, subdividindo-os a níveis de subprocessos, conforme preconiza 

Herrington et al. (1997). Segundo Costa (2009, p. 46), a principal crítica em relação 

à notação é o alto custo da ferramenta computacional ARIS Toolset e sua 

complexidade de manuseio e utilização. 

 

2.3.3 BPMN – Business Process Modeling Notation  
 

O BPMN é uma representação gráfica para especificação de processos de 

negócios desenvolvida pela BPMNI (Business Process Management Initiative) em 

2004, sendo incorporada a OMG (Object Management Group) em 2005, após fusão 

entre essas duas entidades. 

O principal propósito do BPMN é fornecer uma notação de fácil compreensão 

para todos os usuários do negócio, desde os analistas que desenvolvem os 

rascunhos do processo até aos desenvolvedores responsáveis pela implementação 

da tecnologia a ser utilizada pelas pessoas que irão gerenciar e monitorar esses 

processos. O BPMN cria uma ponte de padronização entre a modelagem do 

processo de negócio e sua implementação (BPMN, 2009). 

Um dos objetivos do BPMN, segundo Braconi e Oliveira (2009, p. 78), foi 

projetar uma notação padrão para a modelagem de processo com intuito de superar 

as deficiências de outras técnicas de modelagens existentes. Portanto, o BPMN 

originou-se de um acordo entre várias empresas de ferramentas de modelagem que 

já possuíam suas próprias notações, visando criar uma linguagem única e padrão 

para modelagem de processos de negócio capaz de facilitar a compreensão e o 

treinamento do usuário final (NETO, 2009). 

Outro objetivo, mas não menos importante, era assegurar que linguagens 

XML projetadas para execução de processos, como WSBPEL (Web Service 

Business Process Execution Language), pudessem ser visualizadas como uma 

notação orientada a negócios (BPMN, 2009). 
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O BPMN utiliza-se de um único modelo de diagrama utilizado para 

representar seus processos de negócios (WHITE, 2004) chamado BPD (Business 

Process Diagram). O BPD se resume a um fluxograma projetado para apresentar 

uma sequência gráfica de todas as atividades que ocorrem durante a execução de 

um processo. Portanto, o Diagrama de Processo de Negócio (DPN), é o ambiente 

designado para mapear processos de negócios que, por sua vez, pode ser 

constituído por um ou mais processos (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). Nele, são 

encontrados os diversos elementos que compõe o BPMN. 

Embora a técnica BPMN seja rica na oferta de elementos de modelagem o 

que a torna uma das mais completas e promissoras atualmente (NETO, 2009, p. 53), 

sofrem resistência de alguns setores, como no caso da indústria de software que 

prefere adotar o UML e a área de engenharia que utiliza a técnica IDEF para a 

modelagem de processos (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Neto (2009, p. 53), as principais vantagens do BPMN são: 

� Padronização e gestão realizada por um grupo de empresas (OMG) 

consolidadas e com boa reputação no mercado de padrões abertos; 

� Um padrão de notação com suporte a várias ferramentas de 

modelagem; 

� Permite a evolução para o padrão XPDL 2.0, que é uma linguagem de 

descrição utilizada por workflow; 

� Permite a conversão de seus BPD’s para a linguagem de execução de 

processo de negócio - BPEL (Business Process Execution Language), 

visando eliminar a lacuna entre o desenho de processo de negócio e a 

sua implementação; 

� Objetivando alcançar o propósito acima, o BPMN incorpora facilidades 

de técnicas consagradas de padrões de modelagem, como o UML/AD 

(Active Diagram) e o IDEF. 

O referido autor aponta como principais desvantagens do BPMN: 
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� Apesar de ser uma notação gráfica, a integração do BPMN com outras 

ferramentas depende diretamente da sua relação textual. Caso não 

atenda a esse requisito, sua integração é dita parcialmente atendida;  

� A utilização do BPMN não é destinada para o manuseio de diferentes 

visões, pois ele é focado apenas em processos. 

Os elementos básicos da notação BPMN podem ser agrupados em cinco 

categorias (BPMN, 2009): Objetos de Fluxo (flow objects), Dados (data), Objetos de 

Conexão (connecting objects), Swimlanes e Artefatos (artifacts). Com esse conjunto 

de elementos, Neto (2009) e Costa (2009) citam que é possível criar modelos de 

processos de negócios expressivos, fazendo que o BPMN seja efetivamente fácil de 

aprender e simples de utilizar (Figura 9). 

Figura 9 - Exemplo de um Business Process Diagram  
Fonte: Adaptado de WHITE (2004)  

 

Segundo Braconi e Oliveira (2009, p. 82), os executivos costumam lidar bem 

com a visualização de processos de negócios em fluxograma. No entanto, milhares 

de analistas esforçam-se estudando a forma como as organizações trabalham e 

definindo processos de negócio em fluxograma simples. Isso cria uma lacuna 

técnica entre o formato inicial do desenho do processo e o formato das linguagens 

que executarão esses processos, como por exemplo, o BPEL4WS (Business 

Process Execution Language for Web Services). 
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Tal lacuna necessita ser preenchida por um mecanismo formal que permita o 

mapeamento apropriado para a visualização da notação e o formato apropriado para 

a execução desses processos. A notação BPMN promove um mecanismo de 

visualização padrão para processos de negócio definidos em uma linguagem de 

execução “adequada” (BRACONI E OLIVEIRA, 2009; BPMN, 2009). 

A Figura 10 apresenta os elementos básicos do BPMN que podem ser 

utilizados por um BPD. 

 

Figura 10 - Elementos básicos do BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

2.4.3.1 Atividade 

Representa um trabalho que será executado em um processo de negócio. Os 

tipos de atividades que ocorrem em um BPD são divididos em Tarefa, Subprocesso 

(colapsado ou expandido) e Processo. É importante salientar que um Processo não 

é representado por um elemento, e sim por um grupo de objetos como Tarefas e 

Subprocessos (BRACONI E OLIVEIRA, 2009; BPMN, 2009). As representações 

gráficas da Atividade são apresentadas na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Tipos de Atividades do BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

Uma Tarefa é uma atividade simples, que é utilizada quando o trabalho 

realizado dentro do processo não é definido em um nível mais detalhado (BIZAGI, 

2011). As tarefas possuem três marcadores opcionais para representar Loop, 
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Instâncias Múltiplas e Compensação.  Braconi e Oliveira (2009, p. 82) ressaltam que 

o marcador de Loop não pode ser utilizado em conjunto com o de Múltiplas 

Instâncias, no entanto qualquer outra configuração é válida.  

A OMG subdividiu a Tarefa em três tipos (Figura 12) distintos (BPMN, 2009): 

Tarefa Automática (service), Tarefa Usuário e Tarefa Manual. A primeira é 

executada por sistemas sem a necessidade de intervenção humana, já a segunda é 

realizada por uma pessoa utilizando sistemas computacionais, e a última é realizada 

manualmente. 

 

 

 

Figura 12 - Tipos de Tarefas do BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

Um Subprocesso é uma atividade composta cujo detalhe é definido com o 

fluxo de outras atividades dentro de um processo de negócio (BIZAGI, 2011). Um 

Subprocesso colapsado tem um símbolo diferenciado “+” que indica a existência de 

outro nível de detalhe, podendo este ser expandido. Existem quatro marcadores 

(Figura 13) opcionais que podem ser utilizados: Loop, Múltiplas Instâncias, 

Compensação e Transacional (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). 

 

 
Figura 13 - Tipos de Subprocessos colapsados 

Fonte: BIZAGI (2011) 
 

2.4.3.2 Evento 

Representa algo que deve acontecer ou acontece durante a execução de um 

processo. Esses eventos afetam o fluxo do processo, e geralmente tem uma causa 
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ou um impacto (BIZAGI, 2011). Existem três de eventos, baseados em como eles 

afetam o fluxo: os de início, os intermediários e os de fim (Figura 14). 

 

 
 
 
 

Figura 14 - Tipos de Evento do BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

Um evento de início indica onde um Processo particular vai começar. Os 

eventos intermediários ocorrem entre o início e o fim, afetando de alguma forma o 

fluxo do processo. O evento de fim é o indicativo do fim do processo. 

 

2.4.3.3 Gateways (filtros de decisão) 

São elementos de modelagem utilizados para controlar a divergência e 

convergência do fluxo de um processo. Basicamente, os gateways separam e 

juntam a sequência de um fluxo de trabalho. Segundo Braconi e Oliveira (2009, p. 

87), os gateways são comumente chamados de filtros de decisão, onde os tipos 

mais comuns são os Exclusivos e Inclusivos (Figura 15). 

 

 

 

 

Figura 15 - Tipos de Gateway  BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

O Gateway Exclusivo (também chamado de “Decisão Mutuamente Exclusiva 

(XOR))”. A escolha é baseada em dado ou evento descrito nas alternativas de 

escolha. Nesse caso, apenas uma alternativa será escolhida; ou seja, o fluxo seguirá 

apenas em uma das possíveis direções assinaladas pelas alternativas. Entretanto, 

no Gateway Inclusivo, é possível a ocorrência de mais de uma das alternativas 
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simultaneamente, onde o fluxo de trabalho seguirá nas direções que atenderem as 

condições do filtro de decisão (BRACONI E OLIVEIRA, 2009).  

 

2.4.3.4 Conector 

Direção de sequência de fluxo Direção do fluxo de mensagem

Associação de Elementos

Direção de sequência de fluxo Direção do fluxo de mensagem

Associação de Elementos
 

Figura 16 - Tipos de Conectores BPMN 
Fonte: BIZAGI (2011) 

 

A sequência de fluxo mostra a ordem em que as atividades serão executadas 

no processo. A mensagem de fluxo é utilizada para demonstrar o fluxo entre duas 

entidades que estão preparadas para o envio e recebimento dessas mensagens. Já 

a associação é utilizada para associar dados, informações e artefatos com objetos 

do fluxo de trabalho (workflow) (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). 

 

2.4.3.5 Swimlanes 

O BPMN utiliza o conceito de swimlanes para dividir e organizar as atividades 

(subitem 2.4.3.1). Existem dois tipos: Pool (piscina) e Lane (raia).  

Uma piscina (Pool) é um recipiente de um único processo, e seu nome pode 

ser considerado o nome do processo (BIZAGI, 2011) ou representar uma 

organização (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). Sempre deverá existir no mínimo uma 

piscina (Figura 17).  

 

 



 64 

 
Figura 17 - Representação de Pool  e Lanes  

Fonte: BIZAGI (2011) 

 

Uma raia (Lane) é utilizada para separar as atividades associadas a uma 

função ou papel específico (BRACONI E OLIVEIRA, 2009). É uma subdivisão de 

uma piscina, e pode representar uma área da organização (BIZAGI, 2011).   
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3 METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM TI BASEADO NOS 
PADRÕES ITIL E CMMI 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia proposta de implantação e 

gerenciamento de mudanças em TI norteado pelos padrões de melhores práticas do 

ITIL e CMMI.  

 

3.1  ESTRUTURA DA PROPOSTA 
 

A estrutura adotada neste trabalho, está alinhada ao nível de capacidade 2 do 

CMMI e baseia-se nas definições utilizadas pela Área de Processo de Definição de 

Processos da Organização (OPD), descrita em detalhes no subitem 2.1.2. Este 

processo tem por objetivo fornecer subsídios para estabelecer e manter um conjunto 

utilizável de ativos de processo da organização e de padrões de ambiente de 

trabalho. São elementos do OPD: objetivos, papéis e responsabilidades, entradas, 

saídas, subprocessos, treinamentos e métricas. Cada subprocesso terá os seguintes 

atributos: objetivos, tarefas (ações), entradas, saídas e papéis envolvidos 

(OLIVEIRA, 2007). 

 

3.2 NOTAÇÃO PARA MODELAGEM DE PROCESSO DE MUDANÇA 
 

Para facilitar a visualização e o entendimento da modelagem do processo de 

mudança utilizou-se a representação BPMN (Business Process Modeling Notation).  

Adota-se essa notação, pela facilidade de compreensão e comunicação entre 

todos os usuários do negócio; além de ser um novo padrão de modelo de fluxos de 

processos aceito entre as principais empresas que desenvolvem soluções 

(ferramentas) para modelagem de processos. 
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A ferramenta utilizada para a modelagem foi o Bizagi Process Modeler. O 

aplicativo é gratuito e de fácil manuseio podendo ser baixado diretamente da 

Internet, além de oferecer suporte a diversos idiomas e interoperabilidade entre os 

principais tipos de arquivos, como: Word, PDF, MS-VISIO e XML. 

 

3.3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

Objetiva-se neste item, detalhar os papéis e as respectivas responsabilidades 

(Figura 18) de todos os atores (Quadro 6, Quadro 7, Quadro 8, Quadro 9, Quadro 

10, Quadro 11, Quadro 12, Quadro 13) envolvidos no processo de implantação e 

gerenciamento da mudança (item 4.4).  

 
Figura 18 - Papéis e responsabilidades  

Fonte: Autor  
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Papel Stakeholder.  

Propósito  É a pessoa responsável por prover a direção estratégica da 

organização. Alinham-se as necessidades da TI ao objetivo 

(permanente ou temporário) do negócio, através de ações 

de planejamento e/ou instrumentos de controles (ISO, 

portarias, regimentos, estatutos, etc.) da instituição.  

Responsabilidades Fomentar a necessidade de mudança (demanda) e 

institucionalizá-la em toda organização. 

 
Quadro 6 - Descrição do papel Stakeholder  

 

Papel Requerente da Mudança. 

Propósito  É a pessoa responsável por iniciar o processo de mudança 

através de uma RFC, fornecendo informações detalhadas 

sobre um possível problema (incidente) e/ou melhoria a ser 

implantada no ambiente de TI da organização. 

Responsabilidades Abrir uma solicitação de mudança, além de testar e validar 

qualitativamente a mudança implementada no ambiente de 

teste da organização. 

 
Quadro 7 - Descrição do papel Requerente da Mudança  

 

Papel Gerente da Mudança. 

Propósito  É a pessoa com poder suficiente para aprovar, rejeitar e 

fornecer os recursos necessários para o projeto de 

implantação da mudança. Possui uma boa visão dos 

objetivos estratégicos da organização, como também, 

conhecimentos sólidos em Governança de TI. 

Responsabilidades Acompanhar todo o processo de mudança (timeline), 

analisar, filtrar e alocar prioridades em todas as solicitações 

de mudança, elaborar o plano de comunicação, coordenar e 
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planejar a implantação da mudança, acompanhar a 

execução do plano de volta (rollback plan) e encerrar uma 

RFC. 

 
Quadro 8 - Descrição do papel Gerente da Mudança  

 

Papel CAB (Change Advisory Board) 

Propósito  É um conselho formado por membros de suma importância 

ao negócio cujo propósito é auxiliar na tomada de decisão, 

avaliação e priorização das mudanças. 

Responsabilidades Aprovar, avaliar e priorizar mudanças que impactem 

diretamente nos objetivos do negócio da organização. 

 
Quadro 9 - Descrição do papel CAB  

 

Papel ECAB (Emergency Change Advisory Board) 

Propósito  É um conselho formado por uma quantidade menor de 

membros (com autoridade e autonomia organizacional) cujo 

propósito é auxiliar na tomada de decisão, avaliação e 

priorização das mudanças emergenciais. 

Responsabilidades Aprovar, avaliar e priorizar mudanças emergenciais que 

impactem diretamente nos objetivos do negócio da 

organização. 

 
Quadro 10 - Descrição do papel ECAB  

 

Papel Arquiteto da Mudança. 

Propósito  Esta pessoa deve possuir sólidos conhecimentos em sua 

área de atuação (Infraestrutura de TIC / Engenharia de 

Software), pois irá executar todas as atividades técnicas no 

processo de mudança, além de elaborar os planos de 
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execução a serem implementados. 

Responsabilidades Realizar o esboço (rascunho) da mudança, elaborar os 

planos de volta, teste, mudança e mapa de impacto; 

implantar a mudança tanto no ambiente de teste quanto no 

de produção. 

 
Quadro 11 - Descrição do papel Arquiteto da Mudança  

 

Papel TAB (Technical Advisory Board) 

Propósito  É um conselho técnico formado por profissionais e/ou 

empresa(s) de TI com experiência na área de implantação 

da mudança. Seu objetivo é colaborar tecnicamente em 

todas as etapas de execução da mudança. 

Responsabilidades Debater e sugerir melhorias no rascunho proposto pelo 

Arquiteto da Mudança, colaborar na implantação da 

mudança tanto no ambiente de teste quanto no de 

produção, preparar o relatório de avaliação final da 

mudança. 

 
Quadro 12 - Descrição do papel TAB  

 

Papel Usuário. 

Propósito  É a pessoa que detêm o conhecimento prático (cotidiano) 

na área ou seguimento em que a mudança foi 

implementada. Seu principal objetivo é validar a mudança 

realizada no ambiente de produção da organização. 

Responsabilidades Homologar a qualidade da mudança implantada no 

ambiente de produção, como também, reportar falhas e/ou 

efeitos colaterais encontrados na mudança implantada. 

 
Quadro 13 - Descrição do papel Usuário  
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3.4 CICLO DE VIDA E GERENCIAMENTO DA MUDANÇA 
 

O ciclo de vida da mudança divide-se em quatro fases: Registra e Classifica; 

Aprova; Autoriza e Implementa; e Avalia (Figura 19).  

Figura 19 - Ciclo de vida da mudança  
Fonte: Autor  

 

Geralmente, o ciclo de vida da mudança é sequencial e não sobreposto pela 

necessidade de gerenciamento e controle da organização. O objetivo do processo 

de gerenciamento da mudança é assegurar que todas as mudanças sejam 

registradas, avaliadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas, 

documentadas e revisadas de forma sistemática e controlada. É através de métodos 

e procedimentos padronizados que possibilitam a gestão de mudanças, permitindo 

assim que impactos negativos sejam minimizados e a qualidade dos serviços seja 

eficientemente beneficiada. 

As subseções a seguir, descrevem individualmente cada um dos 

subprocessos do ciclo de vida da mudança proposto neste trabalho. 
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3.4.1 Subprocesso: Registra e Classifica 
 
 
 

O objetivo deste subprocesso (Figura 20) é englobar todas as atividades 

pertinentes à análise, registro e classificação da mudança. Nesta etapa são 

delineados os propósitos, procedimentos de execução e armazenagem individual de 

cada mudança.  

 
Figura 20 - Subprocesso Registra e Classifica  

Fonte: Autor  
 

� Tarefa: Definir tipo do procedimento da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Esta tarefa tem por finalidade garantir o procedimento e o tratamento 

adequado das requisições de mudança. Esta ação também evita a burocratização 

desnecessária ao processo de mudança, assim contribuindo para a remoção de 

barreiras culturais relacionada à mudança e seu gerenciamento. 

Existem três tipos de procedimentos aplicados à mudança: 

Tipo de Procedimento Descrição 

Padrão (pré-autorizada) Executa mudanças previamente 

homologadas (e catalogadas) de baixo 
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custo e impacto. A aprovação de cada 

ocorrência poderá ser concedida a 

terceiros, no intuito de amenizar a carga 

de trabalho do gerente da mudança; 

além de fornecer agilidade na execução 

do fluxo de trabalho. 

Normal É o fluxo normal de tramitação por todas 

as etapas e instâncias do ciclo da 

mudança. 

Emergencial Efetua uma rotina diferenciada dentro do 

fluxo de execução do workflow. Seu 

objetivo é prover o restabelecimento do 

serviço de TI o mais rápido possível, 

evitando impactos negativos ao negócio. 

 
Quadro 14 - Tipos de procedimentos aplicados à muda nça  

 

� Tarefa: Definir propósito da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Uma solicitação de mudança deverá atender a um determinado propósito. 

Este propósito precisa conter uma ampla descrição sobre a mudança, pois suas 

informações serão atualizadas e registradas ao longo do fluxo de execução do 

workflow. Essas informações deverão ser definidas durante a etapa de planejamento 

da mudança. 

Sugerem-se, os itens abaixo como modelo padrão (template) de uma RFC: 

� Descrição com justificativa completa da mudança; 

� Razão para mudança com justificativa completa; 

� Efeitos de não implementar a mudança solicitada (negócios, 

tecnológico, financeiro, entre outros); 

� Informações de contato do requerente da mudança; 
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� Prioridade e categorização da mudança; 

� Avaliação do risco, juntamente com seu plano de gerenciamento; 

� Plano de volta (rollback plan) e/ou contingência; 

� Análise e avaliação do impacto (recursos, capacidade, custo, 

benefício); 

� Assinatura da autorização de mudança (podendo ser eletrônica); 

� Data e hora da autorização da mudança; 

� Agendamento da implementação (janela da mudança); 

� Comentários do responsável pela implementação da mudança; 

� Detalhes da implementação da mudança (sucesso, falhas e 

remediações). 

 

� Tarefa: Definir formato e procedimento para armazenar os registros da 

mudança  

Segundo o ITIL (OGC, 2007); (OGC, 2000), uma requisição de mudança 

(RFC) pode ser submetida por meio eletrônico (e-mail, aplicação web) ou manual 

(formulário de papel). Esta requisição percorrerá todo o ciclo de vida do processo de 

mudança armazenando todo seu histórico.  

O propósito de se adotar o meio eletrônico é assegurar a rastreabilidade da 

mudança durante toda a execução do fluxo de trabalho, portanto faz-se necessário 

que todos os registros estejam armazenados em um Banco de Dados, no intuito de 

facilitar o compartilhamento e a integração das informações com outras bases 

existentes. 

 

� Tarefa: Revisar requisição de mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 
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Todas as solicitações de mudança devem ser filtradas, baseando-se nos 

critérios abaixo: 

� Impraticável; 

� Requisição de mudança repetida (aceitada, rejeitada ou sob análise); 

� Informações incompletas no preenchimento da submissão. 

Deve-se então, retornar ao requerente da mudança um informativo contendo 

os detalhes (motivos) da rejeição. Estas informações também deverão ser 

armazenadas conforme descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para 

armazenar os registros da mudança”. 

 

� Tarefa: Analisar e avaliar a mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

O objetivo desta tarefa é identificar os fatores que podem prejudicar a garantia 

e a continuidade dos serviços de TI, como também, gerar impactos negativos aos 

negócios e objetivos estratégicos da organização.  

É uma das etapas mais críticas no gerenciamento da mudança, pois todos os 

membros envolvidos no processo deverão avaliar a mudança baseando-se no 

impacto, risco, urgência, custo e benefício. 

 

� Tarefa: Definir prioridades da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

A definição de prioridades é utilizada para estabelecer a ordem na qual a 

mudança deverá ser efetivada. 

Prioridade Descrição 

Imediata Quando gera impactos negativos aos 

negócios e objetivos estratégicos da 

organização. Aplica-se o procedimento 

Emergencial, definido na tarefa “Definir 



 75 

tipo do procedimento da mudança”. 

Alta Quando afeta a operacionalização dos 

serviços de TI e/ou uma grande 

quantidade de usuários da organização. 

Aplica-se o procedimento Emergencial, 

definido na tarefa “Definir tipo do 

procedimento da mudança”. 

Média Quando não gera impacto direto aos 

objetivos e estratégias do negócio, como 

também, na operacionalização dos 

serviços de TI. Aplica-se o procedimento 

Normal, definido na tarefa “Definir tipo do 

procedimento da mudança”. 

Baixa Quando a mudança envolve baixo custo 

e impacto. Aplica-se o procedimento 

Padrão, definido na tarefa “Definir tipo do 

procedimento da mudança”. 

 
Quadro 15 - Tipos de prioridades da mudança  

 

� Tarefa: Consolidar catálogo de mudança 

O catálogo de mudança tem o objetivo de consolidar e disponibilizar uma 

interface contendo uma relação (lista) das “mudanças-padrões” previamente 

definidas. Utiliza-se na execução desta tarefa, os recursos definidos nas tarefas: 

“Definir tipo do procedimento da mudança” e “Definir prioridades da mudança”. 

 

� Resumo do subprocesso: Registra e Classifica 

Objetivo(s) 

Englobar todas as atividades pertinentes à análise, registro e classificação da 
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mudança. São delineados os propósitos, procedimentos de execução e 

armazenagem individual de cada mudança. 

Tarefas (ações) 

� Definir o tipo do procedimento da mudança; 

� Definir o propósito da mudança; 

� Definir o formato e procedimento para armazenar os registros da mudança; 

� Revisar a requisição de mudança; 

� Analisar e avaliar a mudança; 

� Definir as prioridades de mudança; 

� Desenvolver o catálogo de mudança; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Procedimento da mudança; 

� Propósito da mudança; 

� Formato e procedimento para 

armazenagem da mudança; 

� Análise e avaliação da mudança; 

� Prioridades de mudança; 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Catálogo de Mudança; 

� Mapa de Impacto; 

� Mapa de Risco; 

 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança, Requerente da Mudança, CAB/ECAB. 

 
Quadro 16 - Resumo do subprocesso Registra e Classi fica  
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3.4.2 Subprocesso: Aprova 
 

O objetivo deste subprocesso (Figura 21) é automatizar todas as atividades 

pertinentes à análise (tarefas: “Revisar requisições de mudança” e “Analisar e avaliar 

a mudança” – subitem 3.4.1) e classificação (tarefas: “Definir tipo do procedimento 

da mudança” e “Definir prioridades da mudança” – subitem 3.4.1) da mudança. 

Almeja-se nesta etapa, eliminar as inconsistências, esforços desnecessários e a 

burocratização do processo de mudança.  

 
Figura 21 - Subprocesso Aprova  

Fonte: Autor  
 

� Tarefa: Filtrar as solicitações de mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

A principal finalidade desta tarefa é eliminar as inconsistências e a 

burocratização da mudança. Aplicam-se os procedimentos propostos nas tarefas: 

“Definir tipo do procedimento da mudança”; “Definir propósito da mudança” e “Definir 

prioridades da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Encaminhar a requisição de mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Objetiva-se com essa tarefa, após a execução da atividade “Filtrar as 

solicitações de mudança”, encaminhar a solicitação de mudança para análise e/ou 
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posicionamento conforme hierarquia de mudança proposta na tarefa “Definir 

hierarquia de autorização de mudança” (subitem 3.4.3). 

 

� Tarefa: Rejeitar a requisição de mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Esta tarefa tem por objetivo, retornar ao requerente da mudança um 

informativo contendo os detalhes (motivos) da rejeição de sua solicitação (tarefa 

“Revisar requisição de mudança” – subitem 3.4.1). Esta informação deverá ser 

armazenada conforme descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para 

armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Resumo do subprocesso: Aprova 

Objetivo(s) 

Automatizar todas as atividades pertinentes à análise e classificação da mudança, 

além de eliminar as inconsistências, esforços desnecessários e a burocratização do 

processo de mudança. 

Tarefas (ações) 

� Filtrar as solicitações de mudança; 

� Rejeitar a requisição de mudança; 

� Encaminhar a requisição de mudança ao CAB; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Mapa de Impacto; 

� Mapa de Risco; 

 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

atualizado; 

� Mapa de Impacto - atualizado; 

� Mapa de Risco - atualizado; 

� Mapa de Recursos; 
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� Planilha de Custos da mudança; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança. 

 
Quadro 17 - Resumo do subprocesso Aprova  
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3.4.3 Subprocesso: Autoriza e Implementa 
 

Este subprocesso (Figura 22) alinha-se a necessidade de gerenciamento da 

mudança, envolvendo um maior empenho colaborativo entre os atores (item 3.3) 

tanto na etapa de planejamento quanto na execução (implementação) da mudança. 

Figura 22 - Subprocesso Autoriza e implementa  
Fonte: Autor  

 

� Tarefa: Definir hierarquia de autorização de mudança (OGC, 2007; OGC, 

2000) 

Uma estrutura hierárquica deve estabelecer os vários níveis de autorização 

de mudança onde cada nível deve ser julgado e/ou escalonado pelo tipo, tamanho, 

risco e impacto. É importante salientar que esta estrutura deverá estar alinhada ao 

organograma da organização. 

 

� Tarefa: Rejeitar a requisição de mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Rejeitar a requisição de 

mudança” (subitem 3.4.2). 

 

� Resumo do subprocesso: Autoriza e Implementa 
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Objetivo(s) 

Alinhar a necessidade de gerenciamento da mudança envolvendo um maior 

empenho colaborativo entre os atores, tanto na etapa de planejamento quanto na 

execução (implementação) da mudança. 

Tarefas (ações) 

� Definir hierarquia de autorização de mudança; 

� Rejeitar a requisição de mudança; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Mapa de Impacto; 

� Mapa de Risco; 

� Mapa de Recursos; 

� Planilha de Custos da mudança; 

 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

atualizado; 

� Mapa de Impacto - atualizado; 

� Mapa de Risco - atualizado; 

� Planilha de Custos da mudança – 

atualizado; 

� Hierarquia de autorização de 

mudança; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança. 

 
Quadro 18 - Resumo do subprocesso Autoriza e Implem enta  

 

� Subprocesso: Coordenar a implementação da mudança 

 
O esforço para coordenar a implantação da mudança (Figura 23) envolve 

duas atividades fundamentais para o processo de gerenciamento da mudança, 

ambos apresentados nos subprocessos: “Planejar implementação da mudança” e 

“Executar implementação da mudança”. 
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Figura 23 - Subprocesso Coordenar a implantação da mudança  

(Autoriza e Implementa) 
Fonte: Autor  

 

� Subprocesso: Planejar implementação da mudança  

O planejamento (Figura 24) é o delineamento estrutural da execução da 

mudança. Nele, apóiam-se ações que objetivam “garantir” que as mudanças sejam 

implementadas conforme planejado. Todo sucesso da implantação dá-se a este 

subprocesso (OGC, 2007). 

 
Figura 24 - Subprocesso Planejar implantação da mud ança  

(Coordenar a implantação da mudança) 
Fonte: Autor  
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� Tarefa: Definir plano de comunicação (OGC, 2007; OGC, 2000) 

O propósito desta tarefa é definir o canal de comunicação apropriado para 

avisar sobre a mudança a ser implantada. O plano de comunicação deverá conter as 

seguintes informações: 

� Motivação para mudança; 

� Áreas e/ou serviços afetados; 

� Tempo médio de interrupção do serviço; 

� Data e hora prevista para mudança;  

� Informações de contato da gerência responsável pela mudança; 

O canal de comunicação pode ser tanto eletrônico (e-mail, intranet, extranet) 

quanto manual (comunicação interna, quadro de aviso). 

 

� Tarefa: Definir agendamento da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Cria-se o conceito chamado de janela de mudança, onde cada janela tem um 

período pré-fixado (baseando-se em horas por semana, quinzena, mês) associado a 

uma ou várias (pacotes) mudanças a serem implantadas na organização.  

O prazo para a implantação dá-se através da negociação direta entre o 

Gerente e o Requerente da Mudança. 

Pode-se também, integrar a periodicidade de cada janela ao procedimento 

definido na atividade “Definir tipo do procedimento da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Definir plano de volta (rollback plan) (OGC, 2007) 

Definem-se ações e procedimentos com objetivo de retornar ao cenário 

anterior à mudança. Todos estes procedimentos deverão estar armazenados 

conforme descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para armazenar os 

registros da mudança” (subitem 3.4.1). 
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� Tarefa: Elaborar rascunho da mudança 

Tem a finalidade de desenvolver um esboço (TO BE) prévio da mudança a 

ser implementada. É fundamental nesta atividade, utilizar ferramentas de 

modelagem, como: BPMN, UML, MS-VISIO. O(s) artefato(s) gerado(s) deverá ser 

armazenado conforme procedimento descrito na tarefa “Definir formato e 

procedimento para armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Avaliar rascunho da mudança elaborado 

O esboço elaborado na tarefa “Elaborar rascunho da mudança” é submetido 

para análise e/ou considerações do TAB; com objetivo de atingir uma maior 

maturidade na mudança a ser implantada. 

Almeja-se também nesta tarefa, estimular a discussão entre os membros do 

TAB com intuito de prover uma melhor estruturação na qualidade do produto a ser 

elaborado e implantado. 

 

� Tarefa: Disponibilizar recursos da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Baseado na modelagem realizada na tarefa “Avaliar rascunho da mudança 

elaborado”, os recursos necessitam ser providenciados para a etapa de implantação 

(tarefa “Implantar mudança no ambiente de teste”). Fazem parte destes recursos: 

pessoas, tecnologias, metodologias, ferramentas. 

 

� Resumo do subprocesso: Planejar implementação da mudança 

Objetivo(s) 

“Garantir” que as mudanças sejam implementadas conforme o planejamento 

delineado. 

Tarefas (ações) 
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� Definir plano de comunicação; 

� Definir agendamento da mudança; 

� Definir plano de volta; 

� Elaborar rascunho da mudança; 

� Avaliar o rascunho da mudança; 

� Disponibilizar recursos da mudança; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Mapa de recursos; 

� Mapa de Impacto; 

� Mapa de Risco; 

� Planilha de Custos da mudança; 

 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

atualizado; 

� Agendamento da mudança; 

� Plano de comunicação; 

� Plano de volta; 

� Rascunho da mudança avaliado; 

� Recursos disponibilizados; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança, TAB. 

 
Quadro 19 - Resumo do subprocesso Planejar implemen tação da mudança  

    

� Subprocesso: Executar implementação da mudança 

Este subprocesso (Figura 25) tem o objetivo de colocar em prática todo o 

delineamento proposto no marcador “Planejar implantação da mudança”. O 

gerenciamento de mudança tem a missão de garantir que todas as mudanças sejam 

testadas e posteriormente implantadas conforme planejamento elaborado (OGC, 

2007, p. 57).  
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Figura 25 - Subprocesso Executar implantação da mud ança  
 (Coordenar a implantação da mudança) 

Fonte: Autor  
 

� Tarefa: Implantar mudança no ambiente de teste (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Mediante a análise do rascunho proposto na tarefa “Avaliar rascunho da 

mudança elaborado” e da disponibilização dos recursos necessários (tarefa 

“Disponibilizar recursos da mudança”), implementa-se a mudança em um cenário 

experimental no intuito de validá-la e implantá-la (tarefas: “Validar mudança 

implantada” e “Implantar mudança no ambiente de produção”) definitivamente no 

ambiente de produção. 

 

� Tarefa: Validar mudança implantada (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Toda a mudança será avaliada pelo seu requerente no cenário de teste, 

objetiva-se validar as funcionalidades a serem implantadas no ambiente de 

produção da organização (tarefa “Implantar mudança no ambiente de produção”). O 

registro da validação deverá ser armazenado conforme descrito na tarefa “Definir 

formato e procedimento para armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Ajustar a mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 
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Caso os requisitos e/ou funcionalidades da mudança não tenham sido 

alcançados ou satisfeitos, serão realizadas as correções e/ou novas 

implementações para uma nova etapa de validação (tarefa “Validar mudança 

implantada”). O registro dos ajustes deverá ser armazenado conforme descrito na 

tarefa “Definir formato e procedimento para armazenar os registros da mudança” 

(subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Implantar mudança no ambiente de produção (OGC, 2007; OGC, 

2000) 

É a concretização da mudança, pois estará disponível e acessível por todos 

os usuários no ambiente de produção da organização. Esta tarefa será monitorada 

por um prazo determinado com objetivo de coibir quaisquer eventos não mapeados 

(previstos) pela tarefa “Implantar mudança no ambiente de teste”. Ressalta-se, a 

importância do plano de volta (tarefa “Definir plano de volta”) estar devidamente 

atualizado. 

 

� Tarefa: Relatório de avaliação da mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Esta tarefa tem a finalidade de relatar todos os efeitos colaterais (incidentes, 

problemas e erros conhecidos) provenientes da implantação da mudança no 

ambiente de produção. Este relatório de avaliação deverá ser armazenado conforme 

descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para armazenar os registros da 

mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Resumo do subprocesso: Executar implementação da mudança 

Objetivo(s) 

Colocar em prática todo o planejamento delineado; tendo como missão garantir que 

todas as mudanças sejam testadas, e posteriormente, implantadas no ambiente de 

produção evitando impactos negativos aos negócios. 
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Tarefas (ações) 

� Implantar a mudança no ambiente de teste; 

� Validar a mudança implantada; 

� Ajustar a mudança; 

� Implantar a mudança no ambiente de produção; 

� Relatório de avaliação da mudança; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Agendamento da mudança; 

� Plano de comunicação; 

� Plano de volta; 

� Rascunho da mudança avaliado; 

� Recursos disponibilizados; 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

atualizado; 

� Mudança implantada no ambiente 

de teste (já validada); 

� Mudança implantada no ambiente 

de produção; 

� Relatório de avaliação da 

mudança; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança, TAB. 

 
Quadro 20 - Resumo do subprocesso Executar implemen tação da mudança  
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3.4.4 Subprocesso: Avalia 
 

Este subprocesso (Figura 26) preocupa-se com as atividades de avaliação da 

mudança implantada no ambiente de produção da organização. Almeja-se obter 

uma análise qualitativa da solução implementada, como também, evidenciar 

possíveis falhas e/ou efeitos colaterais oriundos desta implantação. São através dos 

resultados da avaliação que se podem obter os fatores críticos para o sucesso da 

mudança, elementos complicadores, lições aprendidas entre outras informações. As 

métricas e os indicadores de desempenho servem como um termômetro, no intuito 

de prover índices para um melhor posicionamento/reposicionamento estratégico da 

organização.  

 
Figura 26 - Subprocesso Avalia  

Fonte: Autor 
 

� Tarefa: Avaliação pós-implementação (OGC, 2007; OGC, 2000) 

Esta tarefa tem o objetivo de avaliar qualitativamente se os requisitos e 

objetivos propostos na solicitação de mudança atenderam as expectativas dos 

usuários e dos stakeholders (patrocinadores) da mudança. Esta avaliação também 
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serve como um complemento para a tarefa “Relatório de avaliação da mudança” 

(subitem 3.4.3), no intuito de encontrar erros e efeitos colaterais provenientes do 

processo pós-implementação. 

As coletas dos dados podem ser tanto eletrônicas (e-mail, formulário na 

intranet) quanto manual (formulário de papel); estas informações deverão ser 

armazenadas conforme descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para 

armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

Recomenda-se, que esta avaliação seja executada num período mínimo de 

30 dias após a implantação da mudança, cuja finalidade é obter melhores resultados 

sobre a eficiência/eficácia do processo implementado. 

 

� Tarefa: Reportar falha e/ou efeito colateral da mudança (OGC, 2007) 

Caso seja evidenciada alguma falha e/ou efeito colateral (tarefa “Relatório de 

avaliação da mudança” – subitem 3.4.3) encontrado na tarefa “Avaliação pós-

implementação”, deve-se reportar estes elementos para uma nova análise. 

Dependendo da complexidade e do impacto da falha e/ou efeito colateral 

constatado, recomenda-se, executar as seguintes tarefas: “Implantar mudança no 

ambiente de teste”; “Validar mudança implantada” e “Ajustar a mudança” (subitem 

3.4.3).  

Estas falhas podem ser remetidas tanto eletronicamente (e-mail, formulário na 

intranet) quanto manualmente (formulário de papel); estas informações deverão 

estar armazenadas conforme descrito na tarefa “Definir formato e procedimento para 

armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Apresentação da avaliação pós-implementação 

Para a realização desta tarefa, consolidam-se os dados obtidos nas 

atividades: “Relatório de avaliação da mudança” (subitem 3.4.3) e “Avaliação pós-

implementação”. Seu objetivo é realizar uma análise completa de toda a mudança 

executada, armazenando essas informações (lições aprendidas, fatores críticos para 
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o sucesso, etc.) numa base de conhecimento com a finalidade de reaproveitá-las em 

mudanças posteriores.  

Esta apresentação é direcionada para os membros do CAB e TAB, como 

também, para o Arquiteto e Gerente da Mudança. 

 

� Tarefa: Métricas e indicadores de desempenho (OGC, 2007; OGC, 2000) 

É através de um processo gerenciado que as medidas de desempenho 

possuem um significado específico. Estas medidas devem estar vinculadas aos 

objetivos de negócios, no intuito de antecipar-se a eventuais problemas de operação 

e qualidade, como também, utilizá-los como um importante aliado para a obtenção 

da vantagem competitiva. 

Sugerem-se, os seguintes indicadores básicos de desempenho: 

� Número(s) de mudança(s) implantada(s) com sucesso; 

� Número(s) de solicitações rejeitada(s) pelo CAB; 

� Número(s) de solicitações rejeitada(s) pelo Gerente da Mudança; 

� Percentuais de mudança(s) por área/setor; 

� Número(s) de incidentes que resultaram em mudança; 

� Quantidade(s) de mudança(s) padrão, normal, emergencial; 

� Custo com mudanças planejadas (dentro do prazo) e não planejadas; 

 

� Tarefa: Fechar Requisição de Mudança (OGC, 2007; OGC, 2000) 

É a concretização do término do ciclo da mudança. Esta tarefa tem por 

objetivo, formalizar e comunicar a todos os envolvidos no processo da mudança 

sobre sua finalização. O comunicado pode ser emitido tanto eletronicamente (e-mail, 

intranet, WfMS) quanto manualmente (comunicação interna); estas informações 
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deverão ser armazenadas conforme descrito na tarefa “Definir formato e 

procedimento para armazenar os registros da mudança” (subitem 3.4.1). 

 

� Resumo do subprocesso: Aprova 

Objetivo(s) 

Preocupar-se com as atividades de avaliação da mudança implantada no ambiente 

de produção da organização. Almeja-se obter uma análise qualitativa da solução 

implementada, como também, evidenciar possíveis falhas e/ou efeitos colaterais 

oriundos desta implantação. 

Tarefas (ações) 

� Avaliar a mudança (pós-implementada); 

� Reportar falha e/ou efeito colateral da mudança (pós-implementada); 

� Apresentar resultados da avaliação pós-implementação; 

� Definição de métricas e indicadores de desempenho; 

� Fechar a Requisição de Mudança; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

� Plano de volta; 

 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

finalizado; 

� Avaliação da mudança implantada 

no ambiente de produção; 

� Relatório de falha e/ou efeito 

colateral implantada no ambiente 

de produção (caso exista); 

� Relatório dos resultados da 

avaliação (pós-implementação); 
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� Conjunto de métricas e 

indicadores de desempenho; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança, CAB, Usuário. 

 
Quadro 21 - Resumo do subprocesso Aprova  
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3.4.5 Subprocesso: Emergencial 
 

O objetivo deste subprocesso (Figura 27) é delinear o tratamento adequado 

da execução de mudanças emergenciais. Segundo o ITIL (OGC, 2007, p. 60), uma 

Mudança Emergencial é reservada para alterações destinadas à correção de um 

erro no serviço de TI que está impactando negativamente (em um alto grau) no 

negócio da organização. 

 
Figura 27 - Subprocesso Emergencial 

Fonte: Autor 
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� Tarefa: Avaliação da mudança 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Analisar e avaliar a mudança” 

(subitem 3.4.1). 

 

� Tarefa: Elaborar o rascunho da mudança 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Elaborar rascunho da mudança” 

(subitem 3.4.3). 

 

� Tarefa: Disponibilizar recursos da mudança 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Disponibilizar recursos da 

mudança” (subitem 3.4.3). 

 

� Tarefa: Implantar mudança no ambiente de teste 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Implantar mudança o ambiente 

de teste” (subitem 3.4.3). 

 

� Tarefa: Implantar mudança no ambiente de produção 

Aplica-se o procedimento proposto na tarefa “Implantar mudança no ambiente 

de produção” (subitem 3.4.3). 

 

� Tarefa: Avaliação pós-implementação 

Esta tarefa tem o objetivo de avaliar a eficácia da solução adotada na 

resolução do problema. Esta avaliação tem a finalidade de encontrar erros e 

possíveis efeitos colaterais provenientes do processo pós-implementação. 

Recomenda-se, que um monitoramento seja realizado por um período de 08 horas 

após a implantação da mudança. 
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� Resumo do subprocesso: Emergencial 

Objetivo(s) 

Delinear o tratamento adequado da execução de mudanças emergenciais. 

Tarefas (ações) 

� Avaliação da mudança; 

� Elaborar o rascunho da mudança; 

� Disponibilizar recursos da mudança; 

� Implantar mudança no ambiente de teste; 

� Implantar mudança no ambiente de produção; 

� Avaliação pós-implementação; 

Entrada(s) Saída(s) 

� Requisição de Mudança (RFC); 

 

� Requisição de Mudança (RFC) - 

finalizado; 

� Rascunho da mudança; 

� Mudança implantada no ambiente 

de teste; 

� Mudança implantada no ambiente 

de produção; 

� Avaliação pós-implementação; 

Papéis envolvidos 

Gerente da Mudança, Arquiteto da Mudança, ECAB, TAB. 

 
Quadro 22 - Resumo do subprocesso Emergencial 
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3.5 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO 

 

Segundo o CMMI (SEI, 2006), uma organização deve estabelecer e manter 

uma política organizacional para o processo que se deseja institucionalizar, pois é 

através desta política que se instituem todos os princípios, normas, padrões e 

procedimentos que guiará a execução das tarefas do processo institucionalizado. 

O Quadro 23 apresenta sugestões de itens da política organizacional para o 

processo de implantação e gerenciamento de mudanças em TI. 

Itens da política organizacional 

Todos os papéis e responsabilidades definidos no processo de implantação e 

gerenciamento da mudança são devidamente salvaguardados pelo Regimento 

Interno da organização. 

Todas as solicitações de mudança deverão ser formalizadas através do meio 

instituído pela organização, independe do volume de requisições existentes. 

Toda a mudança deverá ser financiada pelo centro de custo de cada departamento 

ou segmento da organização. 

As reuniões deliberativas do CAB deverão ocorrer semanalmente com um quorum 

mínimo de 04 a 07 integrantes.  Já o ECAB, deverá ser instituído por um número 

mínimo de 03 integrantes com autoridade e autonomia organizacional.  

Todos os artefatos gerados no processo da mudança deverão ser considerados 

como um ativo da organização, tendo seu acesso liberado apenas ao nível 

estratégico/gerencial da empresa. 

 
Quadro 23 - Sugestões de itens para a política orga nizacional  
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3.5.1 Recursos Tecnológicos Adotados 
 

Para a implantação e gerenciamento do processo de mudanças faz-se 

necessário a utilização de alguns recursos tecnológicos descritos no Quadro 24. 

Recurso(s) Finalidade(s) 

Banco de Dados  Armazenar todos os registros gerados 

no processo de mudança. 

Repositório de artefatos Compartilhar todos os artefatos 

(arquivos, templates, modelos) 

gerados no fluxo de execução da 

mudança. O repositório proposto 

pode ser tanto físico (rede local) 

quanto lógico (Banco de Dados). 

Ferramenta para modelagem de 

processos e sistemas 

Software utilizado para mapear 

processos que representam uma 

atividade e/ou demanda da 

organização. 

Sistema de Gerenciamento de 

Workflow 

Automatizar as atividades de 

gerenciamento da mudança. 

 
Quadro 24 - Recursos tecnológicos adotados no proce sso  

 

É possível realizar o procedimento de gerenciamento da mudança sem o 

apoio dos recursos tecnológicos, no entanto, seu processo torna-se ineficiente em 

virtude do grande acúmulo de elementos gerados durante a execução de todo fluxo 

de trabalho do ciclo de vida da mudança. É importante citar também, que os 

recursos tecnológicos devem atender à realidade, necessidade e expectativa da 

utilização do processo a ser implantado na organização. 
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3.5.2 Capacitação  
 

Objetiva-se neste subitem, propor a realização dos seguintes treinamentos 

(Quadro 25) para a execução bem sucedida das atividades de implantação e 

gerenciamento de mudanças. 

Treinamento Público-alvo Propósito 

Ciclo de vida da mudança Usuários da 

organização 

Dar o entendimento sobre os 

respectivos papéis 

desempenhados dentro do 

novo processo de mudança 

implantado na organização. 

Atividades da Gerência de 

Mudanças  

Gerente da Mudança Compreender o papel e as 

atividades exercidas pelo 

Gerente da Mudança no 

ciclo de vida do processo 

implantado. 

Deliberações das mudanças CAB, ECAB Detalhar as atividades de 

deliberação das mudanças 

requisitadas. 

Administração da ferramenta 

de controle e gerenciamento 

das mudanças 

Gerente da 

Mudança, Arquiteto 

da Mudança 

Entender as funcionalidades 

da ferramenta de controle e 

gerenciamento das 

mudanças. 

Manipulação da ferramenta 

de controle e gerenciamento 

das mudanças 

Usuários da 

organização, CAB, 

ECAB 

Aprender a manipular os 

recursos disponíveis na 

ferramenta de gestão de 

mudança. 

 
Quadro 25 - Tabela de capacitação para a metodologi a proposta  
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Recomenda-se, que todos os treinamentos realizados tenham atas de 

presença e relatórios de avaliação individual no intuito de mensurar a qualidade do 

treinamento prestado; permitindo que a organização possa melhorar a capacitação 

dos atores envolvidos no processo. 

 

3.5.3 Gerência de Configuração dos Artefatos 
 

O CMMI ressalta a importância de procedimentos para o controle de produtos 

de trabalho produzidos pelo processo (SEI, 2006); portanto, para evitar o acesso 

indevido aos artefatos gerados no ciclo da mudança, o Quadro 26 define o nível 

apropriado de controle para os artefatos do processo. 

Artefatos Nível de controle apropriado  

Mapa de Impacto Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao CAB/ECAB, TAB, 

Arquiteto e Gerente da Mudança. 

Mapa de Risco Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao CAB/ECAB, TAB, 

Arquiteto e Gerente da Mudança. 

Mapa de Recursos Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao CAB/ECAB, TAB, 

Arquiteto e Gerente da Mudança. 

Planilha de Custos da mudança Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao CAB/ECAB e 

Gerente da Mudança. 

Rascunho da Mudança Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao TAB e Arquiteto da 

Mudança. 

Plano de Comunicação Deve estar armazenado no repositório, 
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acessível apenas ao Gerente da 

Mudança. 

Plano de volta (rollback plan) Deve estar armazenado no repositório, 

acessível apenas ao TAB, Arquiteto e 

Gerente da Mudança. 

Relatório de avaliação da mudança Deve estar armazenado no Banco de 

Dados, acessível apenas ao TAB, 

Arquiteto e Gerente da Mudança. 

Relatório dos resultados da avaliação 

(pós-implementação) 

Deve estar armazenado no Banco de 

Dados, acessível apenas ao TAB, 

Arquiteto e Gerente da Mudança. 

Métricas e indicadores de desempenho  Deve estar armazenado no Banco de 

Dados, acessível apenas ao nível 

estratégico/gerencial da organização. 

 
Quadro 26 - Nível de controle dos artefatos do proc esso  

 

Tais elementos (artefatos) devem fazer parte da política de backup da 

organização, não sendo responsabilidade do Gerente da Mudança executar e/ou 

dimensionar este procedimento. 

 

3.5.4 Auditoria 
 

Deve-se designar uma comissão independente com objetivo de examinar a 

integridade e aderência do processo implantado na organização. É papel do auditor: 

analisar o processo de gerenciamento de mudanças em relação a sua descrição, 

padrões e procedimentos utilizados, como também, o tratamento das não 

conformidades encontradas. 

Estes elementos podem ser evidenciados através de: 
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� Entrevistas com os participantes do processo de implantação e 

gerenciamento de mudanças; 

� Avaliação dos artefatos gerados na execução do fluxo do trabalho 

(workflow); 

� Avaliação dos indicadores de desempenho estabelecidos pelo nível 

estratégico da organização; 

� Avaliação dos repositórios utilizados; 

O responsável pela auditoria deverá emitir um relatório de avaliação 

identificando os pontos positivos e aspectos que necessitem ser melhorados no 

processo, podendo inclusive ocasionar mudanças nos processos da organização 

como no próprio processo implantado. 

É dever do nível estratégico, definir a periodicidade das auditorias e a 

resolução das questões críticas encontradas na avaliação. 
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4 AMBIENTE DE GESTÃO ENVOLVIDO NO PROCESSO 
DE MUDANÇA 
 

Este capítulo apresenta a estrutura organizacional da Faculdade Frassinetti do 

Recife (FAFIRE), bem como os instrumentos que regem as decisões de mudanças e 

sua forma de implementação tecnológica no referido ambiente de Ensino Superior. 

 

4.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 
 

A Faculdade Frassinetti do Recife é uma Instituição privada de Ensino 

Superior (IES) que possui autonomia patrimonial, administrativa e acadêmica. 

Exerce caráter confessional, sem fins lucrativos, sendo fundada e mantida pela 

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil. Atualmente com 70 anos de existência é 

uma das faculdades mais tradicionais do Recife e uma das primeiras do nosso 

Estado. 

Sua história teve início no ano de 1940, quando o então Instituto de 

Pedagogia, Ciências e Letras Paula Frassinetti obteve a autorização para o 

funcionamento dos cursos de Filosofia, Matemática, Geografia, História, Ciências 

Sociais, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e de 

Pedagogia através do Decreto-Lei Nº 6.488 de 05 de Novembro de 1940. No ano 

seguinte, em 13 de Março de 1941 houve a Sessão Solene de inauguração do 

referido Instituto (FAFIRE, 2009).  

Em 08 de Setembro do mesmo ano, o Instituto foi autorizado a adotar o nome 

Faculdade de Filosofia do Recife e , em 1943, por meio do Decreto-Lei Nº 13.583, de 

05 de Outubro, os cursos acima citados tiveram seu reconhecimento oficial (CSDB, 

2010).  

Após três anos, em 20 de Junho de 1946, a FAFIRE incorporou-se à 

Fundação da Universidade do Recife por força do Decreto-Lei Nº 9.388. Após essa 

incorporação, surgiu a primeira Universidade de Pernambuco, a atual Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE, com a integração das faculdades de Direito, 

Engenharia, Farmácia, Medicina e Belas Artes, já existentes no Estado. Nos anos de 
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1958 e de 1972, foram autorizados dois novos cursos, o de Ciências Biológicas e o 

de Psicologia, respectivamente (FAFIRE, 2009). 

Em Outubro de 1999, após aproximadamente 60 anos de sua fundação, a 

Faculdade de Filosofia do Recife passou a chamar-se Faculdade Frassinetti do 

Recife, decisão esta que se deu em virtude da necessidade de criação de novos 

cursos e que foi aprovada pela Congregação, órgão superior deliberativo da 

Instituição. Assim, foi apresentado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

projeto para atuar na área das Ciências Sociais Aplicadas. E, no ano de 2001, foram 

criados mais dois cursos: Administração e Turismo, autorizados em 1997 e 2001 

(FAFIRE, 2009). 

Hoje, a FAFIRE oferece seis cursos de graduação nos três turnos: 

Administração, Ciências Biológicas, Letras, Pedagogia, Psicologia e Turismo. Ao 

longo desses anos, vem conservando o direcionamento filosófico e humanístico que 

sempre orientaram seus princípios baseados no Evangelho, preservando sempre a 

sua formação Católica. Assim sendo, tem como missão “oferecer uma educação 

integral de qualidade promovendo a formação humana e profissional comprometida 

com a construção de uma sociedade justa e fraterna, fundamentada em princípios 

éticos e cristãos e na intuição pedagógica de Paula Frassinetti” (FAFIRE, 2009; 

FAFIRE, 2004). 

Desse modo, a FAFIRE não se deteve em oferecer apenas cursos de ensino 

superior, proporcionando aos alunos uma formação complementar por meio de 

cursos de pós-graduação lato sensu. Em 1990, iniciou três cursos de pós-graduação 

e, hoje conta com 46 cursos nas áreas de Administração, Ciências Biológicas, 

Letras, Pedagogia, Psicologia e Turismo (FAFIRE, 2009). 

A FAFIRE atua na área ensino/pesquisa/extensão de acordo com as leis 

vigentes, oferecendo cursos que vivenciem um processo de construção coletiva e 

participativa a serviço do desenvolvimento do ser humano e da sociedade. 

Atualmente, a FAFIRE possui uma média 2.400 alunos inscritos nos cursos de 

graduação e 1.700 alunos matriculados nos cursos de pós-graduação (dados do 1º 

semestre de 2011).  
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No que diz respeito ao corpo docente, a Instituição conta com profissionais de 

diversas áreas de formação, totalizando 139 professores entre doutores, mestres e 

especialistas. O corpo técnico-administrativo da Faculdade é composto por 113 

profissionais, entre funcionários e colaboradores (SILVA, 2009).  

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE MANTENEDORA E A MANTIDA 
 

A Congregação de Santa Dorotéia do Brasil (Mantenedora) é regida pelo seu 

Estatuto Social, pela Legislação brasileira e, subsidiariamente pelo Decreto Federal 

Nº 7.107 de 2010, pelo Código de Direito Canônico, Constituições, Regulamentos e 

Diretórios Religiosos que orientam a vida das Religiosas – Irmãs Dorotéias. Possui 

autonomia para abrir e fechar Regionais, Subsedes, Filiais, Departamentos e 

Núcleos de Atividades em todo o Brasil, não possuindo tempo de funcionamento 

determinado. 

Segundo o artigo 3º de seu Estatuto Social, a Congregação tem por finalidade 

primordial e principal a educação, a promoção da cultura e da comunicação social, 

como instrumento de ensino, promoção, defesa e proteção da infância, da 

adolescência, da juventude e de adultos em conformidade com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto do Idoso.  

Ainda de acordo com o Estatuto, a mesma pode criar e manter qualquer 

modalidade de educação e ensino que venha promover seus assistidos e 

destinatários, bem como de acordo com suas necessidades, utilizar de sua atividade 

meio para captar recursos para suporte financeiro e de sustentabilidade com o fim 

de exercer e promover suas finalidades institucionais (CSDB, 2010).  

Os recursos econômico-financeiros da Congregação, em consonância com o 

artigo 72 do seu Estatuto provêm de: anuidades, semestralidades, mensalidades, 

taxas e contribuições escolares; receitas de suas atividades; rendimentos ou rendas 

de seus bens, direitos e serviços; receitas provenientes de convênios, contratos, 

termos de atendimentos, beneficentes e parcerias; auxílio e subvenções dos 

poderes públicos; donativos de pessoas físicas e jurídicas; receitas decorrentes de 
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atividade-meio, de aluguéis de bens móveis ou imóveis, de resultados de aplicações 

financeiras; e por eventuais receitas, rendas ou rendimentos. 

 É importante destacar que tais recursos arrecadados são aplicados 

totalmente na consecução de suas finalidades. E que toda e qualquer ação 

administrativa da Congregação que busque atingir esses objetivos se caracteriza 

como promoção beneficente, até mesmo seus investimentos patrimoniais, suas 

despesas, receitas, seus ingressos, desembolsos e suas gratuidades. 

No atendimento de seus fins, a Congregação poderá congregar, orientar, 

assessorar, conveniar e dirigir instituições que visem à educação, a cultura e a 

assistência social. Para efeitos administrativos e de obtenção dos seus fins 

institucionais, poderá proceder à transformação, cisão, desmembramento, 

incorporação e fusão na forma da lei.  

A Congregação é composta pela seguinte estrutura: Assembléia Geral; 

Diretoria; e Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF). A Assembléia 

Geral é o órgão máximo e soberano de governo e é constituída pelas Associadas - 

Irmãs Dorotéias. A Diretoria é responsável pela administração e direção, não 

possuindo cargos vitalícios, dela fazendo parte a Diretora presidente, a Diretora 

Vice-Presidente, a Diretora Secretária e a Diretora Tesoureira, cujo mandato é de 

três anos. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais é formado por três 

Associadas, no mínimo, eleitas pela Assembléia Geral. Nele, a Diretora Tesoureira 

pode participar das reuniões com direito a voz, mas sem direito de voto. 

Em suas instituições de educação, chamadas de Mantidas, como é o caso da 

FAFIRE, as funções de direção, coordenação educacional e escolar, dentre outras, 

poderão ser exercidas por pessoas não associadas, contratadas e sob orientação, 

coordenação e supervisão da Diretoria ou do Conselho Administrativo; com as 

atribuições constantes no Regimento Escolar e demais disposições internas. A 

Congregação pode também, contratar empregados, prestadores de serviços, 

profissionais liberais, empresas e instituições na forma da lei. 

A FAFIRE (Mantida) rege-se pela legislação federal em vigor, pelo Estatuto da 

Mantenedora, pelo seu Regimento Interno e por atos normativos, tendo respeitada 

sua autonomia patrimonial, administrativa e acadêmica. A Instituição possui uma 
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estrutura organizacional que privilegia a gestão colegiada, perpassando todos os 

seguimentos da IES, permitindo uma maior eficiência e eficácia na execução de 

seus serviços (FAFIRE, 2004), com a seguinte estruturação (Figura 28): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Estrutura Organizacional da FAFIRE 
Fonte: FAFIRE (2009) 
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zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito institucional, dentre 

outras responsabilidades. 

As Diretorias Adjuntas, cargos de confiança da Direção, têm suas atribuições 

ligadas às suas respectivas diretorias, obedecendo a seus próprios regulamentos. 

Atualmente são cinco: Graduação e Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa, Controle 

Acadêmico, Assuntos Comunitários e de Administração. 

A Coordenadoria, do ponto de vista hierárquico, é a menor unidade da 

estrutura da FAFIRE para os efeitos de organização administrativa, didático-

científica e de administração do pessoal docente (FAFIRE, 2004). É formada pelo 

Coordenador e um Adjunto, ambos nomeados pela Diretora. Possuem um mandato 

de quatro anos, podendo haver mais duas reconduções. Tem como algumas de 

suas atribuições: Supervisionar a execução das atividades programadas, bem como 

a assiduidade dos Professores, sugerir à Direção contratação ou dispensa de 

docentes, dentre outras. 

 

4.3 PROCESSO DE MUDANÇA E TOMADA DE DECISÃO NA 
MANTIDA 

 

A FAFIRE é administrada de forma colegiada, buscando articulação e 

atualização dos instrumentos de gestão; manutenção da infraestrutura física e 

investimento em equipamentos; sustentabilidade financeira; gestão de recursos 

humanos; garantia de condições de trabalho; captação de recursos; comunicação e 

marketing. Esta gestão colegiada possui dois órgãos norteadores, a Congregação e 

o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

A Congregação é o órgão superior deliberativo em matéria didático-científica 

e disciplinar, sendo constituída pelo Diretor, seu Presidente; pelo Vice-Diretor, seu 

Vice-Presidente; pelo Diretor Adjunto de Controle Acadêmico; pelo Diretor Adjunto 

de Graduação e Extensão; pelo Diretor Adjunto de Administração; pelo Diretor 

Adjunto de Assuntos Comunitários; por representantes de Professores Titulares; por 

representantes de Professores Assistentes; por representante de Professores 

Auxiliares; por um representante estudantil; por representantes da Entidade 
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Mantenedora, pelos Titulares das Coordenadorias de Cursos; e por um 

representante da Comunidade Local (FAFIRE, 2004).  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o órgão técnico de 

coordenação, em matéria didático-científica e administrativa, é constituído pelo 

Diretor, seu Presidente; pelo Vice-Diretor, seu Vice-presidente; pelos Diretores 

Adjuntos de Controle Acadêmico/Graduação e Extensão/Pós-Graduação e 

Pesquisa; pelos Titulares das Coordenadorias de Cursos; e por um representante 

estudantil (FAFIRE, 2004).  

Compete à Congregação: aprovar o Regimento da IES, para o 

encaminhamento e homologação pela Assembléia Geral da Mantenedora; 

aprovação de projetos para o devido encaminhamento aos Órgãos competentes; 

aprovação de acordos e convênios propostos pela Mantenedora com Entidades 

Nacionais ou Estrangeiras que envolvam os interesses da IES; sugerir medidas que 

visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da FAFIRE, bem como 

opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor; entre 

outras atribuições que sejam previstas em lei e no Regimento (FAFIRE, 2004). 

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: aprovar os planos e 

atividades das Coordenadorias de Curso; aprovar o currículo de cada curso de 

Graduação, bem como suas modificações; aprovar a realização de cursos de Pós-

Graduação, de Extensão e outros; sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento das atividades da Faculdade, como também opinar sobre 

quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor; e exercer as demais 

atribuições que sejam previstas em Lei e no Regimento (FAFIRE, 2004). 

Tanto a Congregação quanto o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

reúnem-se ordinariamente, no mínimo, duas vezes por semestre; ou 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, por iniciativa própria, ou por 

solicitação de pelo menos 1/3 dos membros que o constituem (FAFIRE, 2004). 

Um dos mecanismos utilizado pela FAFIRE para o planejamento e execução 

de mudanças é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Trata-se de um 

documento em que se define a missão da instituição e as estratégias adotadas para 

atingir suas metas e objetivos. Abrange um período de cinco anos, devendo 
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contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e 

ações das Faculdades e dos Centros Universitários, observando sua coerência e a 

articulação entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e, 

quando pertinente, o plano orçamentário (MEC, 2010).  

O PDI é uma das exigências do Ministério da Educação, amparado pelo 

Decreto Nº 5.773 de 2006, para a função de cadastramento e recadastramento de 

instituições de educação superior no Sistema Federal de Ensino. Os dados e as 

informações sobre a IES descritos no PDI devem estar organizados em três níveis 

hierárquicos: Dimensões, Categorias de Análise e Indicadores.  

O atual PDI da Instituição abrange o período entre 2009-2015. Suas metas e 

objetivos foram elaborados e estruturados em diversos âmbitos, como ensino, 

pesquisa, extensão e infraestrutura.  

Para o Ensino: oferecer uma educação de qualidade, formando profissionais 

socialmente críticos, tecnicamente competentes e humanamente solidários; 

estruturar metodologias inovadoras que representem avanços para a realização das 

atividades acadêmico-pedagógicas; exercer com plenitude a sua autonomia, o papel 

crítico que lhe é inerente, como fórum privilegiado de reflexão e proposição; ampliar 

a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão; transformar a 

Faculdade em Centro Universitário; implantar Projeto de Educação à Distância. 

Promover o intercâmbio acadêmico (FAFIRE, 2009). 

Para a Pesquisa: reestruturar as linhas de pesquisa para atender às 

demandas de estudos e experiências, de forma coletiva, articulada, e que contribua 

para ampliar o perfil institucional, superando as marcas da individualidade e da 

fragmentação; institucionalizar Grupo(s) de Pesquisa no CNPq, aglutinando 

pesquisadores, projetos de pesquisas e pesquisas em andamento; mapear 

pesquisas desenvolvidas ou projetos em andamento, para iniciar um Banco de 

Informações sobre a produção acadêmica da Faculdade; encaminhar a organização 

e dinâmica das reedições dos eventos vivenciados pela IES (EDUNE, Congresso de 

Iniciação Científica, Encontro Institucional) aos órgãos de fomento; implantar o 

Conselho de Ética em Pesquisa (FAFIRE, 2009). 
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E, para a Extensão: ampliar a prática extensionista e interdisciplinar vinculada 

ao Ensino e à Pesquisa, que efetive a troca dos saberes acadêmicos e populares, 

intensificando as relações transformadoras; manter Projetos de Formação 

Continuada para as redes de ensino, com articulação através das Secretarias de 

Educação; sistematizar, socializar e divulgar continuamente as experiências de 

extensão desenvolvidas sob a responsabilidade da FAFIRE; fortalecer o 

compromisso social com as comunidades de baixa renda no contexto 

organizacional; estimular e apoiar projetos de exercício da cidadania (FAFIRE, 

2009). 

No que diz respeito à Infraestrutura, a FAFIRE tem como alvos: A implantação 

de um sistema que integre as áreas acadêmica, financeira, contábil, de compras e 

estoque, de recursos humanos e tecnológicos; a melhoria de suas instalações 

físicas e de seus equipamentos para adequar a sua proposta pedagógica, com o 

compromisso da FAFIRE em fornecer um espaço de ensino compatível com as 

necessidades especiais de seus alunos; aumentar os padrões de eficiência e 

eficácia aos processos administrativos internos; e manter na vanguarda tecnológica 

a fim de suprir as demandas educacionais do corpo discente e docente (FAFIRE, 

2009). 

Cada uma das Diretorias Adjuntas (Administração, Controle Acadêmico, 

Extensão e Ação Comunitária, Graduação e Extensão, Pós-graduação e Pesquisa) 

mantém controle operacional em suas respectivas áreas. Decidindo sobre aplicação 

de recursos humanos, financeiros e materiais de acordo com os objetivos da 

Instituição. 

Para manter a coerência e vantagens da gestão colegiada, foi instituído na 

FAFIRE, a figura do Conselho Diretor, órgão composto pelos Diretores Adjuntos e 

Diretora e Vice-Diretora que discutem ações de impacto organizacional e de caráter 

mais estratégico. Neste fórum concentram-se, por exemplo, em decisões sobre 

campanhas mercadológicas, lançamento de projetos e parcerias, datas e 

funcionamento de vestibular, dentre outros. As decisões nesse colegiado são por 

consenso, não havendo tomada de votos para qualquer decisão. 

Para apoiar a Direção e facilitar a comunicação existe ainda um encontro 

semanal entre os Diretores e Coordenadores de Curso e Áreas. Neste fórum, sem 
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poder decisório, apenas consultivo, são expostos problemas e oportunidades da IES 

e debatidas estratégias de enfrentamento que posteriormente serão transformadas 

em ação pelos órgãos executivos da FAFIRE. 

 

4.4 CENÁRIO ATUAL DA GESTÃO DE MUDANÇA EM TI 
 

O núcleo de Informática está diretamente ligado a Diretoria Adjunta de 

Administração da IES. Atualmente, o núcleo está estruturado da seguinte forma: 

� Coordenação de TI: tem a gestão compartilhada por dois profissionais. 

O Coordenador de TI é responsável pela parte burocrática e pelo 

planejamento das atividades do Setor. Possui formação em 

Administração de Empresas com especialização em Gestão de 

Pessoas. O Supervisor de TI é responsável pelo acompanhamento das 

atividades cotidianas, como também, pela implantação e 

implementação de novas tecnologias na Instituição. Possui formação 

em Sistemas de Informação com especialização em Gestão da 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 

� Desenvolvimento: possui um profissional responsável pela criação e 

manutenção de pequenas aplicações e relatórios gerenciais da IES. 

Participa ativamente dos projetos de sistemas (acadêmico, financeiro e 

intranet) e banco de dados. Possui experiência em análise de sistemas 

com ênfase em desenvolvimento de software; 

� Suporte técnico: é composto por dois profissionais com a 

responsabilidade de atender aos chamados técnicos dos usuários da 

Instituição. Ambos possuem formação técnica em manutenção de 

computadores e noções de infraestrutura de redes; 

� Acadêmico: possui três profissionais cuja função é assessorar toda a 

tramitação acadêmica, especificamente da graduação. Atribui-se 

também a responsabilidade de emissão de atas e relatórios para o 

MEC, cadastramento de informações no e-mec, incorporação das 
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grades curriculares no sistema acadêmico, acompanhamento e suporte 

nas matrículas semestrais (calouros e veteranos) da Instituição.   

O referido núcleo possui ainda o apoio de consultores especializados nas 

áreas de: Banco de Dados ORACLE, Segurança da Informação e Sistema de 

Informação Acadêmico. Esse suporte dá-se em virtude da complexidade tecnológica 

envolvido no ambiente, visto que todos os serviços e aplicações estão fisicamente 

alocados e hospedados na própria Instituição. 

As mudanças aplicadas à TI podem ser divididas em duas: estratégicas e 

operacionais. A estratégica advém do processo de planejamento (estratégico) da 

Instituição, baseando-se em projetos de médio e longo prazo com orçamento 

financeiro aprovado. Um dos instrumentos de planejamento de mudança mais 

importante para o Núcleo de Informática é o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Essas mudanças são fomentadas e decididas em reuniões do Colegiado e do 

Conselho Diretor da IES.  

As mudanças operacionais têm um escopo de execução de curto prazo, 

demandadas pelo cotidiano da organização. Essas solicitações são realizadas por 

funcionários técnico-administrativos, diretores adjuntos, coordenadores de núcleos 

administrativos e da coordenadoria de cursos. Tais mudanças podem ser 

categorizadas em sistemas (aplicações e relatórios gerenciais), infraestrutura (física 

e lógica), banco de dados, hardware e software. 

As solicitações de mudanças operacionais ocorrem por diversos meios, 

através de comunicação interna, e-mail, telefone. A falta de um recurso que unifique 

e centralize essas solicitações afeta diretamente no arquivamento, planejamento, 

acompanhamento e a execução das mudanças na FAFIRE.  

O filtro das requisições e a priorização das mudanças são realizados pela 

coordenação de TI sem nenhum critério pré-estabelecido baseando-se no “senso” 

de urgência da solicitação, sendo encaminhado por e-mail para o profissional que 

executará a atividade determinada. 

A análise de impacto da mudança é realizada de forma empírica e intuitiva. 

Um dos fatores complicadores é a ausência de documentação e de processos 

operacionais na Instituição. Dependendo do tamanho do impacto, a mudança é 
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escalada para o nível hierárquico apropriado. O mesmo acontece com o processo de 

tomada de decisão referente à implantação. 

O planejamento da implementação é delineado em ações que envolvem um 

plano de comunicação, geralmente enviado ao setor de comunicação para sua 

divulgação, e por políticas básicas de contingências (não documentadas) para que 

os serviços não sejam afetados pela implementação.  

A execução da mudança dá-se de acordo com sua prioridade e/ou urgência, 

sem haver uma periodicidade estabelecida (janelas) para as implantações. Todo o 

processo de mudança é simulado em um ambiente de testes, antes de ser 

definitivamente implantado no cenário real (produção) da Instituição. No entanto, não 

existe nesta etapa uma pré-validação com o requerente da mudança.  

O procedimento de avaliação final da mudança (após implementação no 

ambiente de produção) ocorre de modo informal, sem um acompanhamento e 

monitoramento posterior. Em virtude disso, não são registrados (e armazenados) os 

efeitos colaterais oriundos destas implantações. 

O atual cenário de gestão não proporciona a rastreabilidade e o 

acompanhamento de todas as partes envolvidas no processo de mudança, nem o 

armazenamento e compartilhamento de informações importantes, como também, o 

estabelecimento de métricas e indicadores de desempenho.  

 A Coordenação de TI está incorporando ao seu processo de gestão, ações 

que motivem o crescimento sustentável e a competitividade da IES, através da 

adoção de melhores práticas de Governança de TI por intermédio do COBIT e do 

ITIL. O objetivo é fornecer uma matriz de valor focada em duas dimensões: 

necessidade (e criticidade) do negócio e a prática de inovação subsidiada pela 

Tecnologia da Informação. 

 

4.5 CASO PRÁTICO 
 

4.5.1 Ambiente Computacional 
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A ferramenta adotada para automação dos processos de gerenciamento de 

mudanças proposto neste trabalho foi o BWM (Business Web Maker). Trata-se de 

um framework proprietário, cujo propósito é facilitar o gerenciamento e a 

manutenção de conteúdo de páginas web, como também, possibilitar o 

desenvolvimento de pequenas aplicações ASP (Active Server Pages) sem a 

necessidade de conhecimentos técnicos em informática (ITECI, 2011). 

A versão do BWM utilizada é a 1.47, com o módulo integrado de Workflow. É 

a plataforma padrão da FAFIRE para o desenvolvimento de aplicações web e 

gerenciamento de sites institucionais. Atualmente, são mais de 6 aplicações e 22 

websites hospedados na IES. O Quadro 27 descreve a arquitetura de hardware e 

software do Servidor de Aplicação Web. 

Item Descrição 

Equipamento DELL Power Edge 2900 III. 

Processador (02) Intel Xeon 2.3 GHz (Quad core).  

Capacidade de 

armazenamento 

(04) discos de 146 GB SAS 3.5’’ de 15.000 rpm. 

Espelhamento (redundância) RAID 5. 

Memória RAM 16 GB. 

Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2008 – Enterprise Edition 

com Service Pack 2 – 64 bits (English). 

Servidor Web Microsoft IIS (Internet Information Service) 7.0. 

 
Quadro 27 - Arquitetura de hardware  e software  do Servidor Web 

 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado pelo 

BWM é o MySQL. É o banco de dados mais popular do mundo devido ao seu alto 

desempenho e confiabilidade, além da facilidade de uso com mais de 10 milhões de 

instalações realizadas (MYSQL, 2011). É mantido pela Oracle Corporation, 

multiplataforma, sob licença da GPL (General Public License). A versão do MySQL 
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utilizada é a 4.1.16, em execução num servidor GNU/Linux Fedora Core 4 (kernel 

2.6.11). 

O repositório de arquivos da FAFIRE é implementado na plataforma Microsoft 

Windows Server 2003 Standard Edition (com service pack 2 – 32 bits), integrado ao 

Active Directory (versão 5.2) com acesso compartilhado por usuário e senha do 

domínio academico.fafire.br. O Quadro 28 descreve a arquitetura de hardware do 

Servidor de Arquivo. 

Item Descrição 

Equipamento DELL Power Edge 1600 SC. 

Processador (02) Intel Xeon 2.8 GHz (Dual core).  

Capacidade de 

armazenamento 

(02) discos de 70 GB óru 3.5’’ de 7.200 rpm. 

Espelhamento (redundância) RAID 1. 

Memória RAM 4 GB. 

 
Quadro 28 - Arquitetura de hardware  do Servidor de Arquivo 

 
 

4.5.2 Portal Colaborativo de Mudanças 
 

Baseando-se no processo de gerenciamento de mudanças em TI, e dos 

recursos disponíveis no ambiente computacional (subitem 4.5.1) foi desenvolvida 

uma aplicação web que atende aos requisitos especificados na metodologia 

proposta, com objetivo de proporcionar uma gestão transparente, sistemática e 

colaborativa entre os atores envolvidos na mudança.  

O caso prático aplica-se a uma solicitação de mudança prevista no 

planejamento estratégico (2011) do Núcleo de Informática e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da IES, trata-se da expansão do swtich da rede 
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acadêmica para acomodação de um novo laboratório de informática com 20 

computadores para os alunos de graduação da FAFIRE. 

O processo inicia-se através do Portal Colaborativo de Mudanças (Figura 29): 

Figura 29 - Acesso ao Portal Colaborativo de Mudanç as 
Fonte: Autor 

 

O portal está integrado ao site institucional da IES, permitindo seu acesso por 

intermédio de usuário e senha. Essas informações estão compartilhadas no banco 

de dados da intranet. O ambiente proposto foi desenvolvido baseando-se no 

conceito de workflow transacional (GEORGAKOPOULOS et al., 1995), por envolver 

a execução coordenada de múltiplas tarefas que exigem a colaboração humana, 

além de requerer acessos aos mais diversos tipos de sistemas e/ou base de dados 

existentes. 

Após autenticação no portal, exibem-se (Figura 30) as funcionalidades de: 

requisição de mudança, pendências do usuário e consulta da tramitação do 

processo. O ambiente também disponibiliza ferramentas de colaboração, como: 

forum, chat e disco virtual. O principal objetivo dessas ferramentas é possibilitar a 

troca de conhecimento e o compartilhamento de informações sobre os cenários da 

mudança. 
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Figura 30 - Ambiente do Portal Colaborativo 
Fonte: Autor 

 

A solicitação de mudança (do caso prático) é iniciada pela Diretoria Adjunta 

de Graduação e Extensão (Figura 31). 

 
Figura 31 - Requisição de Mudança 

Fonte: Autor 
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Ao encaminhar a solicitação de mudança, inicia-se o procedimento de 

execução do workflow. Em cada etapa executada é enviado um e-mail para os 

atores envolvidos na tramitação, dando ciência da atividade e/ou tomada de decisão. 

A requisição de mudança é direcionada ao Gerente da Mudança para análise 

e filtro das solicitações pendentes. Baseado nos critérios definidos na metodologia, a 

tomada de decisão é realizada (Figura 32). 

Figura 32 - Análise da Requisição de Mudança 
Fonte: Autor 

 

O processo de mudança foi encaminhado ao nível hierárquico de autorização 

adequado. Na FAFIRE foram definidos 04 níveis de autorização, fundamentados no 

organograma da Instituição (Quadro 29).  
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Nível Hierarquia 

4 Colegiado (Congregação e CEPE) 

3 Direção Geral 

2 Diretorias Adjuntas 

1 CAB/ECAB 

 
Quadro 29 - Nível Hierárquico de Autorização de Mud ança 

 

Neste caso específico, o processo foi direcionado ao CAB (nível 1) com 

objetivo de avaliar e priorizar a execução da mudança (Figura 33).  

 
Figura 33 - Avaliação e Priorização da Mudança 

Fonte: Autor 
 

A Figura 34 descreve a etapa de elaboração do rascunho a ser 

implementado. O Arquiteto da Mudança além de anexá-lo, realiza uma breve 
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descrição e/ou comentário do rascunho proposto. Conforme sugerido na 

metodologia, utilizou-se a ferramenta Microsoft Visio 2003 para a construção do 

esboço. Adiciona-se também uma planilha parcial dos custos da implementação. 

 

 
Figura 34 - Elaboração do Rascunho da Mudança 

Fonte: Autor 
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O rascunho da mudança é submetido para análise e considerações do TAB 

(Figura 35).  

 
Figura 35 - Análise e Considerações do TAB 

Fonte: Autor 

 

Após a homologação do rascunho pelo TAB, o processo tramita para o 

Arquiteto da Mudança com o propósito de elaborar o plano de volta (rollback plan). 

Esse documento é anexado ao fluxo de execução do workflow (Figura 36). É 

importante ressaltar, que todos os artefatos gerados estão sendo armazenados no 

banco de dados do ambiente, como também, replicados no servidor de arquivos da 
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IES obedecendo todos os requisitos de segurança e acesso estabelecidos pela 

metodologia proposta neste trabalho. 

 
Figura 36 - Tramitação do Plano de Volta da Mudança  

Fonte: Autor 

 

Nesta etapa do processo inicia-se o planejamento para a implantação da 

mudança. O Arquiteto preocupa-se, juntamente com o TAB, em implementar a 

solução proposta em um ambiente de simulação para testes e futuras 
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homologações. A mudança deverá ser submetida para a avaliação do Requerente 

da Mudança (Figura 37). 

 
Figura 37 - Homologação no Ambiente de Teste 

Fonte: Autor 

  

O Gerente da Mudança define o agendamento (com base na negociação 

realizada com seu requerente) e o plano de comunicação. Na FAFIRE foram 

instituídos três tipos básicos de janelas de mudança: emergencial – implantação em 

até 2 horas; padrão – semanal (todas as quartas-feiras) e estrutural – 45 dias para 

execução.  
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O presente caso prático enquadrou-se dentro da janela de mudança 

estrutural. O plano de comunicação é anexado à tramitação (Figura 38), porém a 

responsabilidade de divulgação é delegada ao Setor de Comunicação da IES. 

 

 
Figura 38 - Elaboração do Plano de Comunicação 

Fonte: Autor 

 

Depois da divulgação da mudança para comunidade acadêmica, o fluxo é 

direcionado para a implantação no ambiente de produção da IES. O cronograma de 

execução está diretamente relacionado ao prazo definido no agendamento da 

mudança, como também, no plano de comunicação e na janela de mudança 

(estrutural) anteriormente definida. 
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Com o término da implantação no ambiente de produção, a mudança é 

novamente submetida à avaliação, como propõe a metodologia (Figura 39). O prazo 

mínimo recomendado é de 30 dias após sua execução. 

 
Figura 39 - Avaliação da Mudança no Ambiente de Pro dução 

Fonte: Autor 
 

A etapa seguinte (Figura 40) ilustra a coleta das lições aprendidas, dos 

fatores críticos para o sucesso e das principais dificuldades encontradas no 

processo de mudança. O objetivo é compartilhar essas informações numa base de 

conhecimento com a finalidade de reaproveitá-las em mudanças posteriores. Esta 

fase precede a etapa de finalização de uma RFC (Figura 41). 

 
 



 127 

 
Figura 40 - Elementos da Base de Conhecimento 

Fonte: Autor 
 

 
Figura 41 - Encerramento da Requisição de Mudança 

Fonte: Autor 
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Os relatórios estatísticos exibem os indicadores de desempenho (Figura 42), 

tais informações são acessadas por outras bases de dados e/ou sistemas gerenciais 

da Instituição. Foi implementado no ambiente todos os indicadores básicos de 

desempenho sugeridos pela metodologia. 

 
 

Figura 42 - Indicadores Básicos de Desempenho 
Fonte: Autor 

 

A Figura 43 apresenta o histórico de toda a tramitação do caso prático 

percorrido pelo ciclo de vida da mudança. 
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Figura 43 - Histórico da Tramitação do Caso Prático  

Fonte: Autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este capítulo tem por objetivo descrever as considerações finais deste trabalho, 

compartilhando as dificuldades encontradas e sugestões de melhorias para 

trabalhos futuros. 

 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
 

A metodologia proposta foi delineada com intuito de fornecer subsídios 

necessários para a implantação e o gerenciamento de mudanças norteado por 

modelos públicos de melhores práticas em TI. O propósito é prover um maior 

alinhamento e/ou integração com os principais instrumentos de planejamento 

estratégico das organizações, mitigando impactos negativos perante seus clientes, 

fornecedores e funcionários. 

A modelagem de processo de negócio realizada neste trabalho possibilitou a 

disseminação da visão sistêmica da Gestão de Mudança em TI, através de um 

fluxograma com atividades bem definidas. A técnica de modelagem utilizada (BPMN) 

mostrou-se viável, destacando sua facilidade de criação e compreensão por todos 

os envolvidos no ciclo da mudança. Por intermédio da modelagem e dos 

mapeamentos de processo, possibilitou-se a automação de tarefas através de um 

sistema de workflow colaborativo tornando seu processo de gestão simplificado e 

sistemático. 

Através do caso prático aplicado na FAFIRE foi possível evidenciar os 

principais benefícios trazidos pela metodologia à Instituição:  

� Definição de um processo de Gestão transparente, sistemático e 

colaborativo, interligando as três dimensões: pessoas, procedimentos e 

ferramentas;  

� Institucionalização e integração do processo de mudança alinhado às 

políticas organizacionais e necessidades estratégicas da IES;  
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� Controle sobre os artefatos gerados no ciclo da mudança, 

possibilitando a documentação e o “conhecimento” dos elementos 

implementados; 

� Rastreabilidade no processo de mudança, permitindo o 

acompanhamento das atividades e demandas por todos os atores 

envolvidos no ciclo da mudança de forma interativa por intermédio do 

sistema de workflow; 

� Catalogação das mudanças (históricos, fatores críticos para o sucesso, 

lições aprendidas e indicadores de desempenho). 

 

5.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 

As práticas de Gerenciamento de Mudança propostas pelo ITIL v3 não 

disponibilizam um fluxo de atividades sequenciais, havendo então a necessidade de 

se aplicar uma visão sistêmica com objetivo de interconectar todas as atividades do 

processo.  

As metas e práticas genéricas da Área de Processo Definição de Processos 

da Organização (OPD) do modelo CMMI é complexa e passível a erros de 

interpretação pela falta de exemplos práticos de sua utilização no cotidiano das 

organizações.  

O sistema de workflow automatizado pela aplicação BWM enviava todas as 

ações de tomada de decisão e informações sobre a tramitação do processo de 

mudança por e-mail. O problema diagnosticado é que a maioria dos antivírus e 

sistemas de proteção residente dos computadores bloqueavam a execução de 

scripts e/ou identificava-os como SPAM, tornando-se necessário o desenvolvimento 

de um front-end para as tomadas de decisão e integração com a intranet da 

Instituição. 

Na etapa da automação das tarefas de tomada de decisão do CAB/ECAB e 

TAB, a aplicação não possibilitava o processo de decisão em grupo. Para reverter o 
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problema foi necessário implementar essa obrigatoriedade diretamente no banco de 

dados do sistema de workflow. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 

Não fez parte do escopo deste trabalho, a construção e/ou exemplificação dos 

artefatos propostos pela metodologia, tais como: catálogos de mudança; mapas de 

impacto e risco; planilhas de custo; planos de comunicação; planos de volta (rollback 

plan); rascunhos de mudança; relatórios de avaliação; relatórios de resultados; e 

relatórios de falhas e/ou efeitos colaterais. É recomendado que todos esses 

elementos sejam elaborados de acordo com a realidade e necessidade de cada 

organização. 

 

5.4 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se as seguintes 

recomendações: 

a) Integração de técnicas de Gestão de Projetos. O propósito principal é 

trabalhar os ciclos de mudanças individuais sob a perspectiva de 

gerenciamento de projeto (PMBOK, PRINCE2, SCRUM); 

b) Integração com o Gerenciamento de Liberação e Implantação, 

Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, e 

Gerenciamento de Configuração, adotando as recomendações de 

melhores práticas propostas pelo ITIL v3; 

c) Criação de Níveis de Maturidade para a Gestão de Mudança. O 

objetivo é fornecer um guideline para avaliar a capacidade de uma 

organização, além de integrar orientações evolucionárias para a 

melhoria do processo de gerenciamento de mudanças em TI.  
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