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RESUMO 

Atualmente, empresas que prestam serviços de TI (Tecnologia da Informação) enfrentam 

desafios na entrega e no suporte de serviços para atender aos níveis contratados, garantindo a 

efetividade dos seus serviços e assim, atingir as expectativas dos seus clientes. Neste contexto, o 

Gerenciamento de Serviços de TI é uma abordagem de grande relevância, com foco na entrega e 

no suporte de serviços. Para dar suporte ao Gerenciamento de Serviços de TI, a biblioteca ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) propõe um conjunto consistente e coerente de 

melhores práticas, associadas a cada um dos processos de Gerenciamento de Serviços de TI. Entre 

estes processos, destaca-se o Gerenciamento de Problemas. Tal processo possui grande 

importância para a efetividade dos serviços, uma vez que objetiva prevenir problemas, erradicar a 

recorrência de incidentes e minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser evitados. 

Incidente é qualquer evento não planejado que cause a interrupção ou redução do nível de serviço 

contratado por um cliente. Problema é a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Cada 

incidente ocorrido motiva a abertura de um registro de incidente, onde o próprio usuário ou o 

atendente da Central de Serviços (Service Desk) fornecerá informações para o tratamento do 

incidente pelas equipes responsáveis. Tal procedimento está eventualmente sujeito a desvios na 

sua correta identificação, podendo produzir informações imprecisas ou inadequadas. Isto pode 

comprometer a qualidade dos dados disponibilizados para o processo de Gerenciamento de 

Problemas, prejudicando o tempo de investigação e a prevenção de novos incidentes. Assim o 

objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que ofereça suporte ao processo de 

Gerenciamento de Problemas em empresas que prestam serviços de TI, visando minimizar os 

efeitos de eventuais incorreções na categorização de incidentes, e assim contribuir para a redução 

no tempo de investigação e a diminuição do impacto de problemas recorrentes no negócio. Para 

aplicar a metodologia proposta, é especificada a Ferramenta de Análise de Problemas e Incidentes 

– FAPI. Esta ferramenta permite analisar problemas e incidentes e gerar um arquivo que, por meio 

de análises estatísticas, permita investigar possíveis desvios na categorização destes incidentes. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Serviços de TI, Gerenciamento de Problemas, Bancos 

de dados, Data Warehouse, Análises Estatísticas. 
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ABSTRACT 

Currently, corporations that provide IT (Information Technology) services face challenges in 

the delivery and support services to meet the contracted levels, ensuring the effectiveness of its 

services and thus meet the expectations of its customers. In this context, the IT Service 

Management is an approach of great importance, with a focus on delivery and service support. To 

support the management of IT services, the library ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) provides a consistent and coherent set of best practices associated with each of the 

processes of IT Service Management. Among these processes, we highlight the Problem 

Management. This process has great importance to the effectiveness of services, it aims to prevent 

problems, eliminate a recurrence of incidents and minimize the impact of incidents that cannot be 

avoided. Incident is any unplanned event that causes interruption or reduction in the level of 

service purchased by a customer. Problem is the unknown cause of one or more incidents. Each 

incident drives the opening of a record of incidents where the user himself or the clerk of the 

Service Desk will provide information to treatment teams responsible for the incident. This 

procedure is subject to any deviations in their correct identification, and may produce inaccurate 

or inappropriate. This can compromise the quality of data available to the Problem Management 

process, impairing the time to research and prevention of further incidents. Thus the objective of 

this work is to propose a methodology that supports the process of Problem Management in 

companies that provide IT services in order to minimize the effects of possible inaccuracies in the 

classification of incidents, and thereby contribute to the reduction in research time and the 

decrease the impact of recurring problems in the business. To apply the proposed methodology, is 

specified a Problems and Incidents Analysis Tool (FAPI, in Portuguese). This tool allows you to 

analyze problems and incidents and generate a file that, through statistical analysis, allows 

investigating possible deviations in the categorization of these incidents. 

 

Keywords: IT Service Management, Problem Management, Databases, Data Warehouse, 

Statistical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo são abordadas a apresentação deste trabalho, a motivação para a sua 

realização, as hipóteses e os objetivos pretendidos e, por fim, é detalhada a forma como esta 

dissertação está organizada. 

 

 

1.1 Apresentação 

 

Atualmente, empresas que prestam serviços de TI enfrentam desafios na entrega e no 

suporte de serviços, para atender aos níveis contratados e assim atingir as expectativas dos seus 

clientes. Estas organizações têm necessidade de uma abordagem de qualidade no gerenciamento 

dos serviços prestados, alinhada aos requisitos do negócio, para garantir a efetividade dos seus 

serviços, entregando valor ao os seus clientes [OGC, 2009].  

Neste contexto duas abordagens possuem grande relevância: de um lado, a Governança 

de TI [ITGI, 2007], provendo direcionamento estratégico para o gerenciamento dos recursos, 

riscos e objetivos, através de bons controles gerenciais; e de outro, o Gerenciamento de Serviços 

de TI [OGC, 2007], ou IT Service Management (ITSM), com foco na entrega e no suporte de 

serviços, adotando os procedimentos apropriados para o alcance destes objetivos.  

Enquanto que a primeira abordagem dá ênfase ao controle dos Serviços de TIC, a 

segunda tem foco maior na execução destes serviços, de forma que as duas abordagens são 

complementares. Juntas, oferecem os meios para “otimizar investimentos em TI, assegurar a 

entrega dos serviços e prover métricas para julgar quando as coisas saem erradas” [ITGI, 2007].  

Mantida pela Secretaria do Comércio do Governo Britânico (Office Of Government 

Commerce, OGC) a biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) [OGC, 2007] 

fornece um conjunto amplo, consistente e coerente de melhores práticas focadas no 
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Gerenciamento de Serviços de TI. A ITIL descreve a organização dos recursos de TI e documenta 

processos, funções e papéis.  

Entre os processos da ITIL, são relevantes para esta dissertação os processos de 

Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas.  

O Gerenciamento de Incidentes é o processo que tem por objetivo “restaurar o nível de 

serviço acordado tão cedo quanto possível” [ISO/IEC 20000-2, p.21]. 

Um Incidente é qualquer evento que interrompa, possa vir a interromper, ou ainda que 

cause redução na qualidade de um ou vários Serviços de TI. Ou seja, a falha de um recurso que 

ainda não impactou o serviço também é um incidente [OGC, Service Operation, p.86].  

Para cada incidente identificado é aberto um Registro de Incidente. O Registro de 

Incidente pode ser aberto pelo usuário diretamente no sistema de informação da organização, ou 

através de sua Central de Serviços (Service Desk). Neste registro o usuário fornece informações 

para o tratamento do Incidente pelos atores do processo de Gerenciamento de Incidentes.  

Para resolver um Incidente, deve ser aplicada uma solução de contorno (workaround), a 

fim de restabelecer os serviços de TI afetados. A solução de contorno é, portanto, “uma forma 

temporária de superar uma dificuldade” [OGC, Service Operation, p.119].  

Embora a solução de contorno seja eficaz para resolver uma situação emergencial, não é 

uma solução definitiva, de modo que em muitos casos se faz necessária uma investigação mais 

aprofundada sobre as causas que influenciaram e provocaram tais Incidentes. 

Assim, um Problema “é a causa desconhecida de um ou mais Incidentes” [OGC, Service 

Operation, p.111].  

Para cada problema identificado é aberto um Registro de Problema. Mesmo que uma 

solução de contorno seja aplicada, o registro de Problema deve permanecer aberto até que sua 

causa raiz seja determinada.  

O Gerenciamento de Problemas é o processo que investiga problemas até encontrar a 

solução definitiva, tendo por objetivos prevenir problemas, erradicar a recorrência de incidentes e 

minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser evitados [OGC, Service Operation, p.111]. 

Sua importância está, portanto, na determinação da causa raiz que provocou um ou mais 

incidentes, eliminando a sua recorrência.  
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1.1.1 O Impacto da Recorrência de Incidentes sobre o Negócio 

 

Considerando-se que as causas de incidentes já resolvidos tenham sido devidamente 

identificadas e tratadas, pode-se concluir que sua recorrência tenha origem em causas ainda 

desconhecidas.  

A recorrência de incidentes tem como efeito o aumento da freqüência e do período em 

que serviços ficam indisponíveis, contribuindo negativamente para a satisfação dos clientes e 

prejudicando sua confiança nos serviços prestados.  

Sendo um serviço “um meio de entregar valor ao cliente” [OGC, Service Strategy, p.33], 

a recorrência de incidentes representa, portanto, uma redução na qualidade destes serviços.  

 

1.1.2 O Impacto dos Desvios de Categorização de Incidentes Sobre o Negócio 

 

A abertura de um Registro de Incidente pode ser feita pelo usuário ou atendente da 

central de serviços através do sistema de informação da Gestão de Serviços, conforme a Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Registro de Incidente são fornecidas informações para o tratamento do incidente e 

que servirão, posteriormente, para a investigação e diagnóstico de problemas. 

Por depender da interpretação do usuário ou do atendente, tais informações estão 

eventualmente sujeitas a incorreções. Estes desvios podem comprometer a correta categorização 

dos incidentes, prejudicando o tratamento de incidentes e problemas, aumentando o tempo de 

investigação e o tempo em que serviços permanecem indisponíveis. 

 

Figura 1 – O próprio usuário cria o registro de incidente, ou o faz via central de serviços 
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1.1.3 Considerações sobre alterações na Categorização de Incidentes  

 

Em geral, a categorização de um incidente é determinada pela percepção do usuário sobre 

os sintomas apresentados, como, por exemplo, uma mensagem de erro ou o mau desempenho do 

sistema.  

Isto influencia negativamente a categorização do registro de incidente, pois na grande 

maioria das vezes sua causa real tem origem em estruturas desconhecidas do usuário, como bancos 

de dados, servidores, redes e aplicações, como ilustra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Estruturas que dão suporte ao serviço são desconhecidas do usuário.  

Adaptado de http://technet.microsoft.com/pt-br/library/bb490134.aspx 

 

Os gestores de incidentes são os atores responsáveis pelo acompanhamento da resolução 

dos incidentes. Entre suas atribuições, está a possibilidade de retificar a categorização de 

incidentes à medida que novos incidentes com as mesmas características vão surgindo.  

Entretanto, este olhar original do usuário deixa pistas para os investigadores, pois aponta 

objetivamente para os sintomas que motivaram a abertura do registro de incidente.  
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Ou seja, se por um lado existe a possibilidade dos gestores de incidentes ajustarem a 

categorização de um registro de incidente, por outro lado esta alteração pode esconder as pistas 

sobre as causas que originaram sua abertura.  

Estes prováveis desvios podem servir como laboratório para análises estatísticas, como 

em [AMARAL, 2010], formando um banco de dados de conhecimento objetivando a melhoria na 

categorização dos novos incidentes. 

A Figura 3 mostra um exemplo de análise utilizando o aplicativo Weka [HALL M., et al, 

2009] no qual, a partir da aplicação de técnicas estatísticas como, por exemplo, associação ou 

classificação, são apresentados dados e um gráfico que auxilia na análise destes dados. 

 

 

Figura 3 – Análises estatísticas com o Weka [HALL M., et al, 2009]. 

 

Deste modo, ao invés da recategorização de incidentes, pode ser mais interessante 

registrar nos encaminhamentos dos incidentes as descobertas feitas durante o processo de 

investigação, mantendo a categorização original.  
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1.2 Motivações 

 

A biblioteca ITIL recomenda um conjunto de boas práticas de Gerenciamento de Serviços 

de TI. No entanto, estas recomendações somente sugerem “o que” fazer, ficando a cargo das 

organizações a definição de “como” fazer. Logo, verifica-se a importância de se especificar 

metodologias e ferramentas para a efetivação destes processos. 

Embora sejam processos distintos, o Gerenciamento de Incidentes e o Gerenciamento de 

Problemas possuem um vínculo muito forte [ISO/IEC 20000-2, p.20]. Tanto que as atividades de 

Registro, Categorização, Priorização e Investigação de problemas dependem de informações 

dos incidentes relacionados. Portanto, este trabalho visa atender especificamente estas atividades. 

Para a atividade de Registro do problema, a biblioteca ITIL sugere que os incidentes que 

motivaram a abertura de um registro de problema sejam identificados e associados ao Registro de 

Problema em questão. No entanto, não apresenta um método específico para esta atividade. 

A atividade de Categorização de problemas, assim como a categorização de incidentes, 

depende da interpretação do atendente da Central de Serviços, estando eventualmente sujeita a 

erros. Estes desvios podem comprometer a qualidade das informações fornecidas para os atores 

dos processos de Gerenciamento de Problemas e Incidentes. Como conseqüência, pode haver um 

aumento no tempo de investigação, prejudicando a prevenção de novos problemas e incidentes.  

Para a atividade de Priorização do problema, a ITIL aponta critérios de Impacto e 

Urgência [OGC, Service Operation, p.115] e recomenda parâmetros como freqüência e severidade 

de incidentes que, para serem apurados, necessitam de uma ferramenta de consultas analíticas.  

Para a atividade de Investigação do problema, a biblioteca ITIL sugere algumas técnicas 

de resolução de problemas [OGC, Service Operation, p.116]. No entanto, não apresenta uma 

metodologia específica para realizar esta investigação. 

Portanto, as motivações para este trabalho são: 

a) A necessidade de uma metodologia para dar suporte às atividades de Registro, 

Categorização, Priorização e Investigação do processo de Gerenciamento de 

Problemas, para suprir as necessidades apresentadas acima; 

b) A necessidade de uma ferramenta para dar suporte à metodologia proposta; e 

c) A necessidade de investigar e descobrir eventuais desvios na correta categorização 

de incidentes, que afetam a categorização e o tempo de investigação de Problemas. 
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1.3 Hipóteses 

 

Com a especificação de uma metodologia e uma ferramenta para dar suporte ao processo 

de Gerenciamento de Problemas, acredita-se ser possível obter uma redução no tempo médio de 

investigação de problemas e um aumento na conclusividade de problemas.  

Com a investigação de eventuais incorreções na categorização de incidentes, pretende-se 

identificar e corrigir, caso existam, os desvios nesta categorização, melhorando a qualidade das 

informações fornecidas para os atores dos processos de Gerenciamento de Incidentes e Problemas. 

 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é especificar uma metodologia e uma ferramenta para 

dar suporte às atividades do processo de gerenciamento de problemas, em empresas prestadoras de 

serviços de TI. 

 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende: 

a) Especificar uma metodologia para dar suporte às atividades de registro (associação 

de incidentes a problemas), categorização, priorização e investigação do processo de 

Gerenciamento de Problemas; 

b) Especificar uma ferramenta de análise para implementar a metodologia proposta; 

c) Averiguar, através de análise estatística sobre dados de incidentes e problemas, a 

ocorrência de desvios provenientes de incorreções na categorização de incidentes; 

d) Realizar um estudo de caso para avaliar a eficácia da metodologia e da ferramenta 

propostas. 
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1.6 Metodologia da pesquisa 

 

Para realização deste trabalho, será feito um levantamento sobre os trabalhos existentes 

relacionados ao processo de Gerenciamento de Problemas. Serão analisadas para cada trabalho, as 

características que atendem e as que não atendem as necessidades apontadas por este trabalho, 

para elaboração da metodologia a ser proposta. 

Para a aplicação da metodologia proposta, será especificada e implementada a 

Ferramenta de Análise de Problemas e Incidentes – FAPI. Na implementação desta ferramenta é 

indiferente a origem dos dados, de modo que pode se aplicar tanto a bancos de dados armazenados 

localmente como distribuídos, como no caso de sistemas baseados em cloud computing. Também 

é irrelevante a escolha da linguagem de programação, pois não influencia no desempenho da 

aplicação. 

Para averiguar a ocorrência de desvios na categorização de incidentes, será gerado um 

arquivo pela ferramenta FAPI, com dados de incidentes e problemas. Este arquivo será submetido 

à mineração de dados [BERRY, M., LINOFF, G., 2004], de onde se pretende obter regras de 

associação. Estas regras serão validadas e analisadas para averiguar a existência de erros de 

categorização. 

Para avaliar a eficácia da metodologia e da ferramenta propostas, será feito um estudo de 

caso sobre uma empresa prestadora de serviços de TI. 

 

 

1.7 Organização da Dissertação 

 

As partes deste trabalho estão assim distribuídas: 

Inicialmente os agradecimentos, sumário, as listas de figuras, quadros, siglas e o resumo. 

No Capítulo 1 é introduzido o tema, bem como as motivações, as hipóteses, os objetivos, 

a metodologia da pesquisa e a organização desta dissertação. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica sobre o Gerenciamento de Serviços 

de TI, Bancos de Dados e o Processo de descoberta do conhecimento em Bancos de Dados 

[FAYYAD, 1996], relacionada a este trabalho. 
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No Capítulo 3 são abordados trabalhos sobre Gerenciamento de Incidentes, 

Gerenciamento de Problemas e Bancos de dados, relacionados aos objetivos deste trabalho. 

No Capítulo 4 são apresentadas a metodologia para o processo de gerenciamento de 

problemas e a ferramenta que dá suporte à metodologia. 

No Capítulo 5 é realizado um estudo de caso sobre uma empresa prestadora de serviços 

de TI, para ilustrar a aplicação da solução proposta. 

No Capítulo 6 são apresentadas as principais contribuições desta dissertação e indicações 

para trabalhos futuros. 

Por fim, são apresentadas as Referências Bibliográficas e os Anexos deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica aplicada à metodologia proposta.  

São apresentados os principais conceitos do Gerenciamento de Serviços de TI, conforme 

a recomendação da Biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e da Norma 

Internacional ISO 20000.  

Também é abordado o processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados, 

para dar fundamentação à atividade de investigação de problemas. 

Por fim, é abordado o processo de construção de um Data Warehouse, para fundamentar 

e dar suporte à elaboração de consultas analíticas sobre dados de incidentes. 

 

 

2.1 Governança Corporativa e Governança de TI 

 

Organizações requerem uma abordagem estruturada para superar desafios como a 

operacionalização da TI com segurança, em um ambiente complexo, a um custo adequado e 

alinhado aos objetivos do negócio.  

A Governança Corporativa [ITGI, 2007] é um conjunto de responsabilidades e práticas 

exercido pelo Comitê Executivo da empresa, provendo direcionamento estratégico para garantir 

que objetivos sejam alcançados, riscos sejam gerenciados e recursos adequadamente utilizados.  

A Governança de TI é parte da Governança Corporativa, visando alinhamento com o 

negócio, eficiência organizacional e bons controles, de forma a garantir que a Gestão de TI possa 

sustentar e estender os objetivos e estratégias da organização [ITGI, 2007].  
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Figura 4 – A Governança de TI como parte da Governança Corporativa.  

 

De acordo com a Figura 4, a Governança de TI: 

a) Tem foco no alinhamento dos planos e operações de TI com as estratégias do 

negócio, onde suas iniciativas possam gerar valor para o mesmo; 

b) Faz o controle da entrega de projetos, uso de recursos, desempenho de processos e 

entrega de serviços, apresenta para a organização os riscos existentes; e  

c) Prioriza investimentos nos recursos críticos de TI, melhorando a eficiência da 

organização. 

 

 

2.2 Gerenciamento de Serviços de TI 

 

Como ferramenta aliada à Governança de TI, o Gerenciamento de Serviços de TI ou 

ITSM (Information Technology Service Management) está focado na entrega e suporte de serviços 

e Infraestrutura em TI que sejam adequados aos requisitos de negócio da organização.  

 

 

Figura 5 – Governança de TI x Gerenciamento de Serviços TI [SERPRO, 2010] 
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Como mostra a Figura 5, a Governança de TI controla serviços e infra-estrutura por meio 

dos processos de Gerenciamento de Serviços de TI. 

O Gerenciamento de Serviços de TI pode ser definido como “um conjunto de 

habilidades organizacionais especializadas para prover valor aos clientes na forma de serviços” 

[OGC, Service Strategy, p.31].  

Diferentemente de outros sistemas de criação de valor, como manufatura, por exemplo, o 

Gerenciamento de Serviço deve lidar com alguns desafios, como: 

a) Natureza intangível da produção e dos produtos de serviços: difícil de medir e 

controlar; 

b) A produção de serviços é acionada pela demanda de clientes e usuários; 

c) Alto nível de contato entre fornecedores e consumidores de serviços; e 

d) Natureza perecível da produção de Serviços e capacidade de entrega: há valor para o 

cliente em receber a garantia de que o serviço continuará a ser fornecido com uma 

qualidade consistente.  

 

2.3 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

 

Fornecer um conjunto amplo, consistente e coerente de melhores práticas focadas no 

Gerenciamento de Serviços de TI, promovendo uma abordagem de qualidade para alcançar a 

efetividade do negócio na utilização dos serviços oferecidos. Esta é a proposta da ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) [OGC, 2007]. 

ITIL é uma biblioteca de melhores práticas de gerenciamento de Serviços de TI 

desenvolvida pela OGC (Office Of Government Commerce) [OGC, 2007], amplamente aceita por 

grandes empresas que prestam Serviços de TI. Atualmente encontra-se em sua terceira versão e 

descreve o Gerenciamento e a Entrega de Serviços de TI no contexto do Ciclo de Vida destes 

Serviços.  

Esta biblioteca é formada por 5 (cinco) volumes que abrangem todo o Ciclo de Vida do 

Serviço, onde cada volume corresponde a uma etapa deste ciclo, conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6 – Ciclo de Vida do Serviço [OGC, 2007] 

 

2.3.1 Ciclo de Vida do Serviço 

 

A biblioteca ITIL divide o Ciclo de Vida do Serviço em 5 (cinco) etapas [OGC, 2007]: 

a) Estratégia de Serviço (Service Strategy): busca desenvolver nos provedores de 

serviço a habilidade de pensar e agir de maneira estratégica, tendo como objetivos:  

i. Definir o que os serviços devem oferecer e para quem; 

ii. Diferenciar-se das alternativas competitivas; 

iii. Obter valor para as partes interessadas; 

iv. Criar um caso de negócio (business case) para investimentos estratégicos; e  

v. Alocar eficientemente os recursos através de um portfólio de serviços. 

b) Desenho de Serviço (Design Service): propõe-se a desenhar um novo serviço ou 

modificar um serviço existente para a introdução no ambiente produtivo, de modo a 

ser eficientemente desenvolvido e alterado dentro de escalas de tempo e custos 

apropriados, para satisfazer os objetivos de negócio; 

c) Transição de Serviço (Service Transition): busca minimizar as variações de 

desempenho, os erros e riscos da entrada de um serviço em produção, através do 

planejamento e gerenciamento de recursos que possam garantir o mínimo impacto 

imprevisto nesta transição; 
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d) Operação de Serviço (Service Operation): tem por propósito coordenar processos e 

tecnologias e realizar as atividades necessárias para entregar e gerir serviços nos 

níveis acordados para usuários de negócio e clientes, contemplando as atividades: 

i. Monitoração e avaliação de desempenho;  

ii. Gerenciamento de disponibilidade;  

iii. Controle da demanda; 

iv. Otimização da capacidade instalada; e 

v. Programação de operações e correção de problemas. 

e) Melhoria Contínua de Serviço (Continual Service Improvement): busca alinhar 

continuamente os Serviços de TI às necessidades do negócio, identificando e 

implementando melhorias aos serviços que suportam os processos de negócio. 

 

2.3.2 Processos e Funções 

 

Ao longo do Ciclo de Vida do Serviço, o Gerenciamento de Serviços pode assumir a 

forma de processos e funções, representando a capacidade, competência e confiança nas ações de 

uma organização prestadora de serviços. 

Funções “são unidades da Organização especializadas em executar determinados tipos de 

trabalho e são responsáveis por resultados específicos” [OGC, Service Strategy, p.48]. São auto-

suficientes, com habilidades e recursos necessários para o seu desempenho e resultados. 

Processo é “um conjunto estruturado de atividades elaborado para alcançar um 

determinado objetivo” [Glossário ITIL v3.1.24, p.30]. Uma vez definido, deve ser documentado e 

controlado. Uma vez sob controle, pode ser repetido e gerenciável.  

Processos possuem as seguintes características [OGC, Service Strategy, p. 49]:  

a) São mensuráveis; 

b) Entregam resultados específicos; 

c) Possuem um cliente; e  

d) Respondem a eventos específicos. 
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A terceira versão da ITIL divide o Gerenciamento de Serviços de TI em um conjunto de 

26 (vinte e seis) processos e 4 (quatro) funções, distribuídos ao longo de todo o Ciclo de Vida do 

Serviço. Cada conjunto de melhores práticas está associado a um destes processos.  

Apesar de permear uma ou várias fases deste Ciclo de Vida, cada processo foi definido 

em um volume específico da ITIL. O critério para a localização do processo em um volume 

baseia-se na maior utilidade do processo para uma determinada fase do Ciclo de Vida.  

Os Processos de Gerenciamento de Serviços definidos pela ITIL são apresentados na 

Figura 7 a seguir, por fase do Ciclo de Vida. 

 

Figura 7 – Processos de Gerenciamento de Serviços de TI 

 

Entre os processos de Gerenciamento de Serviços de TI são relevantes para este trabalho 

os processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas. Eles estão 

definidos na fase de Operação de Serviço, do ciclo de vida do Serviço. 

As Funções de Gerenciamento de Serviços de TI são apresentadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Funções de Gerenciamento de Serviços de TI 

 

 Entre as funções de Gerenciamento de Serviços de TI é relevante para este trabalho apenas a 

função Central de Serviços. 
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2.4 A Norma Internacional ISO 20000 

 

A Norma ISO 20000 traz uma abordagem de processos integrados que entregam serviços 

efetivamente gerenciados para atender aos requisitos do negócio e dos clientes.  

Conforme a norma, para uma organização funcionar efetivamente se faz necessário 

gerenciar inúmeras atividades vinculadas [BS15000, 2005].  

A publicação está dividida em duas partes: 

a) ISO 20000-1 (intitulada “Specification”): define os requisitos para um provedor de 

serviços entregar serviços gerenciados com qualidade aceitável a seus clientes; 

mostra também o planejamento de um sistema de Gerenciamento de Serviços de TI; 

e ainda apresenta as metas e as exigências que cada grupo de Processos deve 

observar; e 

b) ISO 20000-2 (intitulada “Code of Practice”): descreve as melhores práticas e 

apresenta o consenso em padrões de qualidade em processos de gerenciamento de 

serviços da indústria de TI. 

Em conformidade com a ITIL, a norma ISO 20000 organiza os processos de 

Gerenciamento de Serviços de TI nos seguintes grupos:  

a) Processos de Entrega de Serviço: contempla os processos que visam o 

planejamento (Gerenciamento da Capacidade, Disponibilidade, Continuidade, Nível 

de Serviço, Financeiro e Segurança da informação) e melhoria contínua dos serviços 

(Relatório de Serviço); 

b) Processos de Controle: Processos que visam a manutenção do serviço 

(Gerenciamento de Mudança) e da infraestrutura que dá suporte ao serviço 

(Gerenciamento da Configuração); 

c) Processos de Liberação: Realiza o Gerenciamento de Liberações, quando da 

implantação de novos serviços ou novas funcionalidades; 

d) Processos de Resolução: Processos que visam manter a qualidade do serviço 

produzido (Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas); e  

e) Processos de Relacionamento: Processos que fazem o gerenciamento do 

relacionamento com Fornecedores e Clientes. 
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Figura 9 – Grupos de Processos de Gerenciamento de Serviços [BS15000, 2005] 

 

A Figura 9 apresenta os grupos de processo definidos na norma ISO 20000. 

Embora a norma especifique grupos de processos, o relacionamento entre estes processos 

pode ser muito complexo, dependendo da sua aplicação em cada organização e por isso não define 

relacionamento entre processos. 

Entre os processos de Gerenciamento de Serviços, o grupo de Processos de Resolução 

contém os processos que serão mais relevantes para esta pesquisa, citando nominalmente os 

processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas. 

 

 

2.5 Conceitos 

 

A seguir são apresentados os principais conceitos utilizados em gerenciamento de 

serviço, definidos pela ITIL, utilizados neste trabalho. 

 

2.5.1 Serviço 

 

A biblioteca ITIL define um Serviço como “um meio de entregar valor ao cliente, 

facilitando a obtenção dos resultados que os clientes querem alcançar, sem que estes assumam a 

propriedade dos custos e riscos inerentes” [OGC, Service Strategy, p.33] 
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Por várias razões, clientes querem alcançar resultados sem ter responsabilidade sobre 

todos os custos e riscos associados. Assim, a unidade de negócio deve dar ênfase à efetividade do 

negócio. O provedor de serviços, por sua vez, deverá lidar com a operação e manutenção dos itens 

de configuração, sua disponibilidade, tolerância a falhas e capacidade de restabelecimento, 

oferecendo suporte ao negócio e entregando valor ao cliente. 

 

2.5.2 Utilidade e Garantia 

 

Na perspectiva do cliente, o valor de um serviço é formado a partir de dois aspectos 

(OGC, 2007): Utilidade (o que o cliente adquire) e Garantia (como está sendo entregue) [OGC, 

Service Strategy, p.35].  

Assim a Utilidade é percebida a partir dos atributos do serviço que produzem efeito 

positivo sobre o desempenho de tarefas associadas a resultados desejados. E a Garantia é 

decorrente do efeito positivo de estar disponível quando necessário, com capacidade suficiente e 

confiável em termos de continuidade e segurança. 

Para criar valor em forma de bens e serviços, organizações precisam de Habilidades 

(competência para executar uma atividade) e Recursos (qualquer meio que possa ajudar a entrega 

de um serviço), também chamados de Ativos de Serviço.  

 

2.5.3 Acordo de Nível de Serviço 

 

O Nível de Serviço é a medida da Garantia de entrega de um Serviço de TI por um 

Provedor de Serviços a um determinado cliente.  

Para garantir que todos os serviços e clientes sejam cobertos e em conformidade com os 

objetivos da organização, Cliente e Provedor de Serviços negociam um Acordo de Nível de 

Serviço [OGC, Service Design, p.111].  

O Acordo de Nível de Serviço, ou Service Level Agreement - SLA, descreve o Serviço 

de TI, documenta as metas de Nível de Serviço e especifica as responsabilidades do Provedor de 

Serviços e do Cliente . 
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2.5.4 Incidente 

 

Um Incidente é “uma interrupção não planejada em um Serviço de TI ou uma redução na 

qualidade de um Serviço de TI” [OGC, Service Operation, p.86].  

Assim, é considerado um Incidente qualquer evento que interrompa ou possa vir a 

interromper um ou vários Serviços de TI.  

Para resolver um Incidente, é aplicada uma solução de contorno (Workaround), que irá 

minimizar o impacto deste Incidente sobre o negócio.  

Para cada Incidente será aberto um Registro de Incidente (RI) no sistema de informação 

da Gestão de Serviços.  

A equipe de Gerenciamento de Incidentes é a área responsável pelo acompanhamento dos 

RI's até a sua solução de contorno. 

A abertura de um RI pode ser feita: 

a) Pelo usuário, através do sistema de informação da Gestão de Serviços; 

b) Pelo usuário, através da Central de Serviços (Service Desk);   

c) Pelo corpo técnico da organização; ou ainda 

d) Automaticamente, por sistemas de monitoração (Gerenciamento de Eventos). 

No RI devem ser fornecidas informações para o tratamento do Incidente pelas equipes 

responsáveis pelo serviço afetado. 

 

2.5.5 Problema 

 

Embora a solução de contorno seja eficaz para resolver uma situação emergencial, não é 

uma solução definitiva. Assim, pode haver recorrência de incidentes, de modo que em muitos 

casos se faz necessária uma investigação mais aprofundada sobre as causas que influenciaram e 

causaram tais incidentes. 

Assim, um Problema é “a causa de um ou mais Incidentes” [OGC, Service Operation, 

p.111]. Para cada Problema a ser investigado deve ser aberto um Registro de Problema no 

sistema de informação da Gestão de Serviços.    
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2.6 O Processo de Gerenciamento de Incidentes 

 

A biblioteca ITIL define o Gerenciamento de Incidentes como o processo que faz a 

identificação, registro, categorização, priorização, escalação (opcional), diagnóstico, resolução e 

fechamento de incidentes.  

Na Figura 10 vemos o fluxo do processo de Gerenciamento de Incidentes: 

 

Figura 10 – Fluxo do Processo de Gerenciamento de Incidentes na notação BPMN 

 

De acordo com a Figura 10, as atividades do Gerenciamento de Incidentes são [OGC, 

Service Operation, p.91]: 

a) Identificação: Um incidente pode ser identificado de maneira reativa (após causar 

impacto sobre o negócio) ou proativa (através de monitoração); 

b) Registro: Incidentes devem ser registrados por chamada telefônica à Central de 

Serviços, ou através do software de gerenciamento de serviços, ou ainda 

automaticamente por alerta de evento, devendo conter informações relevantes para 

posterior investigação das suas causas; 

c) Categorização: O Registro de Incidente deve indicar o tipo de chamada, permitindo 

analisar tipos e freqüências de incidentes e estabelecer tendências; 

d) Priorização: Determina como o incidente será tratado por ferramentas de apoio e 

pela equipe de Gerenciamento de Incidentes. Em geral, obedece a critérios de 
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Urgência (o quão rápido o incidente deve ser resolvido) e Impacto (magnitude do 

efeito negativo de um incidente sobre o negócio). No Quadro 1 é apresentado um 

exemplo de tabela de prioridades: 

  Impacto 

  Alto Médio Baixo 

Urgência 

Alta Crítica Alta Média 

Média Alta Média Baixa 

Baixa Média Baixa Programada 

Quadro 1 – Exemplo de Tabela de Prioridades. Adaptado de [OGC, Service Operation, p.95] 

  

e) Diagnóstico Inicial: O atendente da Central de Serviços deve tentar descobrir todos 

os sintomas do incidente, ainda durante o atendimento ao usuário e determinar 

exatamente o que deu errado e como corrigi-lo. Se isto não for possível, o atendente 

deve informar ao usuário o número do Registro do Incidente e encaminhar o trâmite 

para a equipe de Gerenciamento de Incidentes; 

f) Escalação: Pode ser Funcional, quando a Central de Serviços não for capaz de 

resolvê-lo por si, ou Hierárquica, quando houver incidentes de natureza grave em que 

os executivos apropriados devam ser notificados [OGC, Service Operation, p.97]; 

g) Investigação e Diagnóstico: Caso a Central de Serviços não possa solucionar o 

incidente logo no atendimento, as equipes de Gerenciamento de Incidentes 

envolvidas com o Incidente em questão devem investigar e diagnosticar o que deu 

errado. No Registro de Incidente são documentados todos os detalhes das ações 

tomadas em busca da solução de contorno, compondo um histórico de atividades 

realizadas; 

h) Resolução e Recuperação: Quando houver uma solução em potencial que for 

aplicada e testada pelas equipes de Gerenciamento de Incidentes; e 

i) Fechamento do Incidente: Feito pela Central de Serviços, após a verificar a solução 

aplicada, podendo desdobrar-se em outras pequenas atividades, como Pesquisa de 

Satisfação, Correção da Categorização Inicial e Analise de Recorrência [OGC, 

Service Operation, p.99]. 
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2.7 O Processo de Gerenciamento de Problemas 

 

A importância do processo de Gerenciamento de Problemas está na prevenção de 

ocorrências que resultem em Incidentes, eliminando a sua recorrência e minimizando o impacto no 

negócio.  

Este processo é responsável pela abertura e atualização dos Registros de Problemas, 

como também pela investigação de problemas até a determinação da solução definitiva.  

Entre as suas metas estão a prevenção de problemas, a erradicação de recorrência de 

incidentes e a minimização do impacto de incidentes que não podem ser evitados. Na Figura 11 é 

mostrado o fluxo do processo de Gerenciamento de Problemas: 

 

Figura 11 – Fluxo do Processo de Gerenciamento de Problemas na notação BPMN 

 

Conforme a Figura 11, as atividades do processo de Gerenciamento de Incidentes são 

[OGC, Service Operation, p.91]: 

a) Detecção: Pode ser por Suspeita ou Constatação de causa desconhecida de um ou 

mais incidentes pela Central de Serviços; ou pela análise do Suporte Técnico; ou 

detecção automática de falha por meio de sistema de Gerenciamento de Evento; ou 

por notificação do Fornecedor ou Contratado; ou por análise pró-ativa da equipe de 

Gerenciamento de Problemas [OGC, Service Operation, p.114]; 

b) Registro: Todos os detalhes relevantes para investigação do problema devem ser 

persistidos em um Registro de Problema, construindo um histórico da tratativa do 
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problema. Também devem ser associados Registros de Incidentes ao Registro de 

Problema, no apoio à atividade de investigação; 

c) Categorização: O Registro de Problema deve ser categorizado, como ocorre com o 

Registro de Incidente, permitindo analisar a natureza do problema e obter informação 

significativa; 

d) Priorização: Os Registros de Problema devem ser priorizados, seguindo designação 

semelhante aos dos Registros de Incidentes, e ainda considerando para esta 

priorização a urgência e impacto dos Incidentes relacionados ao Problema; 

e) Investigação e Diagnóstico de Problemas: Deve ser conduzida investigação para 

tentar diagnosticar a Causa Raiz do Problema, sendo a velocidade desta investigação 

determinada pela urgência e impacto do Problema sobre o negócio; 

f) Soluções de Contorno: Em geral, soluções temporárias podem ser apontadas para 

restabelecer os Níveis de Serviço afetados por Incidentes. Apesar disso, o Registro 

de Problema deverá permanecer aberto permitindo documentar detalhes das soluções 

de contorno aplicadas; 

g) Registro de Erro Conhecido: Após o diagnóstico, deve ser persistido no Banco de 

dados de Erro Conhecido um registro detalhado da solução de contorno aplicada para 

auxiliar na investigação de novos incidentes; 

h) Resolução: Após sua identificação, a solução definitiva deve ser aplicada com 

garantias de que não cause dificuldades posteriores. Caso a solução envolva alteração 

em alguma aplicação ou infra-estrutura, uma Requisição de Mudança deve ser criada 

e aprovada antes da execução da solução definitiva. Uma Mudança é qualquer 

adição, modificação ou remoção intencional autorizada, planejada ou suportada de 

serviço ou componentes do Serviço [OGC, Service Transition, p.78]; 

i) Encerramento: Quando a Mudança for concluída com sucesso e a solução for 

aplicada, o Registro de Problema deverá ser encerrado. Da mesma forma devem ser 

encerrados os Registros de Incidente relacionados ao Problema solucionado; e 

j) Revisão de Problemas Graves: É importante realizar uma revisão sobre as causas 

do problema, contemplando ações corretamente realizadas e as ações com erro, 

oportunidades de melhoria para evitar a recorrência de Incidentes e apuração de 

responsabilidades. 
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2.8 Registro de Incidente 

 

De acordo com o Processo de Gerenciamento de Incidentes, um Incidente pode ser 

qualquer evento não programado que interrompa ou que reduza a garantia de entrega de um 

serviço.  

Desta forma, os exemplos a seguir podem ser considerados incidentes: 

a) Uma falha em um dos servidores de um serviço que utilize redundância; 

b) Lentidão causada por número excessivo de requisições em um servidor de aplicação; 

c) Indisponibilidade na página do correio eletrônico;  

d) Indisponibilidade na monitoração de um serviço crítico. 

 

As causas de incidentes são oriundas de naturezas muito diversas, desde falhas, reduções 

de capacidade ou aumentos não planejados na utilização de recursos que dão suporte a serviços. 

Tais incidentes podem ser detectados das seguintes formas: 

a) Automaticamente, através de sistemas de alerta e monitoração de eventos; 

b) Proativamente, a partir de análise pela equipe gestora responsável pelo serviço;  

c) Reativamente, pela Central de Serviços ou pelo usuário do serviço, ao constatar falha 

ou indisponibilidade. 

 

Ao ser detectado um incidente, o próximo procedimento é fazer o Registro do Incidente 

através do sistema de gerenciamento de serviços da organização, devendo persistir algumas, 

dentre as seguintes informações: 

a) Serviço afetado; 

b) Quantidade relativa ou absoluta de usuários afetados pelo incidente; 

c) Data/Hora de início do incidente; 

d) Data/Hora de previsão de normalização do serviço; 

e) Impacto operacional (grau de relevância dos recursos afetados para a operação da 

organização); 

f) Impacto político (grau de relevância dos recursos afetados para o relacionamento da 

organização com o público externo ou outras instituições); 

g) Sintomas do incidente; 
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h) Ações Realizadas durante o tratamento do incidente; 

i) Solução aplicada; 

j) Responsável (usuário, central de serviços, gestor de serviço, entre outros) pela 

abertura registro de incidente; e 

k) Equipe técnica responsável por investigar as causas do incidente. 

 

Em geral estas informações estão presentes no registro de incidente, porém deve haver 

detalhes suficientes para permitir a equipe responsável dar início ao processo de investigação. 

Além do registro de incidente, as etapas de priorização e categorização do incidente são 

importantes pois irão determinar a prioridade de atendimento e balizar a linha de investigação a 

ser adotada pelas equipes técnicas para diagnosticar uma solução de contorno. 

A etapa de priorização irá definir a prioridade no atendimento do incidente sobre outros 

incidentes, em termos de impacto e urgência da solução do incidente para o negócio.  

A outra etapa, de categorização, além de determinar o modo a ser adotado para o 

tratamento do incidente, também servirá para compor dados estatísticos que suportarão as ações 

preventivas à recorrência de incidentes. 

A categorização de incidentes pode ser realizada pelo usuário do serviço ou pelo 

atendente da central de serviços no momento da abertura do registro de incidente. A categorização 

pode sofrer alterações pelos gestores do serviço, ao serem identificados desvios no decorrer das 

atividades de investigação e diagnóstico, resolução e recuperação do incidente.   

Em geral, a categorização dependerá do entendimento do usuário ou atendente acerca dos 

sintomas apresentados pelo serviço afetado. Este tipo de influência pode causar desvios na 

categorização que, por sua vez, podem comprometer a investigação de incidentes e problemas. 

Um exemplo de erro de categorização acontece quando um incidente se manifesta em um 

aplicativo, mas é causado por uma mudança em infra-estrutura compartilhada por outros serviços. 

Outro exemplo se verifica quando um servidor apresenta enfileiramento de processos causado por 

uma exceção não tratada em um aplicativo, de modo a disfarçar o problema e confundir o 

diagnóstico. 

Resumidamente, os erros provenientes da etapa de categorização de incidentes podem 

ocasionar um aumento no tempo de investigação, dificultar o correto diagnóstico, além de 

prejudicar a prevenção da recorrência de incidentes.  
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2.9 Registro de Problema 

 

Problemas se configuram a partir da recorrência de incidentes, envolvendo um serviço 

específico, provocado em geral, porém nem sempre, pelo mesmo motivo aparente.  

Como ainda não se determinou a causa raiz do erro, e até então foram aplicadas soluções 

de contorno, se faz necessária uma investigação mais aprofundada acerca das causas da 

recorrência de incidentes. Assim, deve ser criado um Registro de Problema, que deverá conter as 

informações relevantes para compor um histórico das ações realizadas durante a atividade de 

investigação e diagnostico do problema, devendo persistir, entre outras informações: 

a) Serviço afetado; 

b) Quantidade e outros detalhes sobre usuários afetados pelo problema; 

c) Detalhes de itens de configuração envolvidos; 

d) Incidentes relacionados; 

e) Soluções de contorno aplicadas; e 

f) Detalhes de Diagnóstico e ações tomadas; 

 

Por se tratar de recorrência de Incidentes, o Problema a ser tratado na atividade de 

Investigação e Diagnóstico considerará as informações constantes nos Incidentes relacionados a 

este Registro de Problema.  

 

 

2.10 Investigação e Diagnóstico de Problema 

 

Após o registro, priorização e categorização do Problema, uma investigação deve ser 

conduzida para tentar diagnosticar a causa raiz do problema (Root Cause Analysis, ou RCA). A 

natureza e a velocidade desta investigação terão como base o impacto, severidade e urgência do 

Problema [OGC, Service Operation, p.115]. Devem ser aplicados recursos e competências 

adequadas para encontrar uma solução compatível com a prioridade atribuída.  

Na literatura é possível encontrar diversas estratégias para apoiar a atividade de 

investigação de problemas, entre as quais se pode destacar [OGC, 2007]: 
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a) Análise Cronológica: elaborar um cronograma de eventos, que auxilie na 

identificação de eventos provocados por outros eventos; 

b) Análise “Pain Value”: construir uma escala de prioridade na investigação de 

problemas com base no impacto sobre a organização, a partir de parâmetros como o 

número de usuários afetados, tempo de inatividade, custo para a empresa, entre 

outros; 

c) Método Kepner-Tregoe: atribuída a Charles Kepner e Benjamin Tregoe, este 

processo de análise de problemas consiste em cinco fases [itSMF, 2010]:  

i. Definição do Problema; 

ii. Descrição detalhada do problema (identificação, localização, data); 

iii. Elencar as possíveis causas do problema; 

iv. Testar a causa mais provável; e  

v. Verificar a verdadeira causa do problema.  

Algumas destas fases podem levar muito tempo, dependendo do tempo e informação 

disponíveis; 

d) Análise de Pareto: Técnica que visa separar as causas potenciais de outras questões 

menos importantes, criando uma lista em ordem decrescente de importância das 

causas de problemas. Esta lista apresenta o percentual de cada causa sobre o total de 

incidentes e uma coluna com o percentual acumulado, que irá determinar a ordem de 

investigação das causas; e 

e) Diagrama de Ishikawa: mais comumente conhecido como “Diagrama de Causa e 

Efeito”, utiliza um diagrama onde é possível distribuir hierarquicamente as causas 

potenciais de um determinado problema. Cada causa potencial pode ser dividida em 

sub-causas (ramificações). As causas potenciais apontam para o eixo central, que 

aponta para o efeito (problema), adquirindo um formato muito parecido com uma 

espinha de peixe, daí também ser conhecido por este nome. 

 

Independentemente do método a ser empregado, tanto as causas como outros detalhes da 

sua categorização poderão influenciar seriamente nesta atividade, indicando falsos positivos sobre 

as verdadeiras causas de problemas. Para corrigir este problema seria necessário assegurar que a 

categorização fosse realizada com a máxima precisão possível, o que muitas vezes não é possível. 
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2.11 Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (KDD) 

 

Conhecimento pode ser definido como “fato, estado ou condição de compreender” 

[HOUAISS, 2007]. Tem por sinônimo “cognição”, que é a “capacidade de adquirir 

conhecimento”. Dados, por sua vez são “fatos que podem ser gravados e que possuem um 

significado implícito” [ELMASRI, 2005].   

Disto infere-se que “conhecimento sobre dados” trata-se da capacidade de adquirir 

compreensão sobre fatos com significado implícito, ou seja, representa obtenção de informações. 

Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (ou Knowledge Discovery in 

Databases – KDD) é “um processo de várias etapas, não trivial, interativo e iterativo, para 

identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de grandes 

conjuntos de dados” [FAYYAD et al., 1996]. Ou ainda, uma “investigação minuciosa, em 

arquivos de dados armazenados em sistemas computacionais, com vistas a obter experiências e 

informações novas que a princípio estavam ocultas nestes arquivos” [CORREA, 2007]. 

 

2.11.1 Etapas do Processo KDD 

 

A maioria das abordagens existentes para se definir o processo de descoberta de 

conhecimento tem como base a metodologia definida por [FAYYAD et al., 1996].  

Esta metodologia considera a necessidade de um entendimento do domínio da aplicação, 

com base no conhecimento prévio dos objetivos e requisitos do negócio, para estar familiarizado 

com os dados e assim identificar o problema e definir os objetivos a serem atingidos 

[MARTINHAGO, 2007]. 

São, portanto, as seguintes etapas do processo KDD [FAYYAD et al., 1996]:  

a) Seleção: criação de um conjunto de dados alvo, ou seja, um subconjunto de dados 

relevantes sobre o qual será feita a descoberta; 

b) Pré-processamento de Dados: inclui as atividades de: 

i. Limpeza dos Dados: remoção de informações desnecessárias e tratamento de 

dados duplicados, ausentes, ruidosos (“outliers”) [CORREA, 2007] ou 

inconsistentes (inválidos) [GONÇALVES, 2000 apud MARTINHAGO, 2007]; e 
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ii. Redução dos Dados: método para reduzir o número de variáveis, ou para 

encontrar representações constantes para dados. Conforme [GOLDSCHMIDT, 

2005 apud CORREA, 2007], “alguns algoritmos de mineração de dados 

necessitam que os dados sejam categóricos para que se obtenham os melhores 

resultados enquanto outros necessitam de dados no formato numérico”; 

c) Transformação de Dados: consiste em “enriquecer” a informação nos registros dos 

bancos de dados através da criação de novos atributos a partir dos já existentes. 

Assim são agregadas novas informações, tais como totalizadores para variáveis 

numéricas e faixas ou classes de valores para atributos contínuos [CORREA, 2007]; 

d) Mineração de Dados: é a etapa mais importante do Processo KDD, onde “se 

aplicam algoritmos para se descobrir padrões ou gerar regras que descrevam o 

comportamento da base de dados” [BERRY, M., LINOFF, G., 2004]; e 

e) Interpretação: consiste em validar o conhecimento extraído da base de dados, 

identificar padrões e interpretá-los, de modo que possam apoiar as tomadas de 

decisão [DILLY, 1995 apud MARTINHAGO, 2007]. 

 

Figura 12 – Etapas do Processo KDD. Adaptado de [FAYYAD et al., 1996] 

 

A Figura 12 mostra que este é um processo iterativo (repetitivo) e interativo (pode-se 

haver muitas decisões), de modo que se os resultados não forem satisfatórios, pode-se retomar a 

qualquer um dos estágios anteriores [FAYYAD et al., 1996].  
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2.12 Mineração de Dados 

 

Mineração de Dados consiste em um “conjunto de técnicas que envolvem métodos 

matemáticos, algoritmos e heurísticas para descobrir padrões e regularidades em grandes 

conjuntos de dados” [POSSA et. al, 1998 apud CASTANHEIRA, 2008].  

[BERRY, M., LINOFF, G., 2004] define Mineração de Dados como “a exploração e a 

análise, por meio automático ou semi-automático, de grandes quantidades de dados, a fim de 

descobrir padrões e regras significativos”. 

 

2.12.1 Tarefas de Mineração de Dados 

 

A atividade de minerar Dados tem por finalidade a descoberta de relacionamentos entre 

dados, produzindo insumos para tomada de decisão, controle de processos, entre outras.  

Para tal, compreende um conjunto de problemas clássicos a serem solucionados, ou 

simplesmente “tarefas” [MARTINHAGO, 2007], sendo as seguintes as mais aplicadas: 

a) Classificação: construção de um modelo que possa ser aplicado a dados discretos 

visando categorizá-los em classes como, por exemplo, um pedido de crédito; 

b) Estimativa ou Regressão: definição de um valor para alguma variável contínua 

desconhecida como, por exemplo, expectativa de vida; 

c) Associação: consiste em determinar quais itens tendem a ocorrer juntos numa mesma 

transação como, por exemplo, planejar a disposição de produtos nas prateleiras a 

partir daqueles que costumam ser colocados juntos no carrinho de supermercado; e  

d) Agrupamento, Segmentação ou Clustering: divisão de uma população heterogênea 

em vários subgrupos mais homogêneos, de acordo com a semelhança e sem classes 

predefinidas. Por exemplo, agrupar clientes com perfil de consumo similar. 

 

2.12.2 Técnicas de Mineração de Dados 

 

Para cada tarefa que se pretende executar é necessário aplicação de alguma técnica 

específica. Como cada técnica oferece suas vantagens e suas desvantagens, é importante conhecê-

las a fim de facilitar a escolha quando de sua aplicação [DIAS, 2001]: 
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a) Descoberta de Regras de Associação: estabelece uma correlação estatística entre 

itens em um conjunto de dados. Técnica mais apropriada à tarefa de associação; 

b) Redes Neurais Artificiais: sistemas formados de neurônios artificiais conectados de 

maneira similar aos neurônios do cérebro humano. São aplicadas às tarefas de 

Classificação, Estimativa e Segmentação. Seus dados de entrada são difíceis de 

serem formados e os modelos produzidos difíceis de entender; 

c) Árvore de Decisão: é uma árvore onde cada nó não terminal representa um teste ou 

decisão sobre o item de dado considerado, tendo por objetivo principal a separação 

de classes. É portanto mais apropriada às tarefas de Classificação e Regressão; e 

d) Raciocínio Baseado em Casos ou MBR (Memory-Based Reasoning): tem base no 

método do vizinho mais próximo, onde se procura os vizinhos mais próximos nos 

exemplos conhecidos e combina seus valores para atribuir valores de classificação ou 

de previsão. É apropriado às tarefas de Classificação e Segmentação;  

 

A escolha da técnica de mineração de dados dependerá da tarefa a ser executada e dos 

dados disponíveis para análise, de maneira que se torna necessário o entendimento dos objetivos e 

requisitos do negócio e a familiarização com os dados disponíveis. 

 

 

2.13 Data Warehouse 

 

As tarefas e as técnicas de Mineração de Dados podem tanto ser aplicadas a dados 

operacionais quanto sobre dados mais estruturados, como Data Warehouses [KIMBALL, 1998]. 

Por serem dados manipulados constantemente, os bancos de dados transacionais sofrem 

muitas mudanças e em geral não mantém valores históricos. Possuem certo grau de normalização 

e assim não apresentam redundância de dados, consumindo mais recursos computacionais em 

consultas mais estruturadas e operações como Junção, Interseção e União. 

Por sua vez, Data Warehouses persistem dados analíticos, ou seja, grandes volumes de 

dados que foram processados para atender necessidades específicas da organização.  
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Como o processo de construção de um Data Warehouse envolve geralmente alguma 

preparação nos dados, admite-se que o processo de Descoberta do Conhecimento pode obter 

melhores resultados quando aplicado sobre um DW. 

Portanto, Data Warehouses podem representar vantagem competitiva, pois oferecem uma 

visão única, integrando dados de origens distintas, para dar suporte a operações analíticas.  

 

2.13.1 Data Warehousing 

 

Entende-se por Data Warehousing (ou “DWing”) o processo de construção e análise de 

um Data Warehouse, compreendendo os seguintes elementos: 

a) Fontes de Dados: são os bancos de dados operacionais, de onde são oriundos os 

dados que serão processados e carregados no DW; 

b) Data Stage Area: uma área de armazenamento e um conjunto de processos para 

preparação dos dados para carga no DW (processo ETL – Extraction, Transformation 

and Loading). 

Na Figura 13, é exibido um esquema com o processo de construção do Data Warehouse, 

conforme abordagem de [KIMBALL, R., et al., 2002] 

 

 

Figura 13 – Elementos Básicos do DWing - baseado em [KIMBALL, R. et al.,2002]. 
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2.13.2 Operational Data Store 

 

Eventualmente dentro da Data Stage Area pode se fazer uso de um Operational Data 

Store (ODS), que é um repositório de dados intermediário para otimizar a criação do DW.  

Um ODS é um banco de dados com os valores atuais dos dados, orientado a assunto e 

integrado. A cada nova carga, as informações armazenadas anteriormente são substituídas por 

informações novas [SANTOS JR, 2009], podendo também ser movidas para o DW, para compor 

um histórico [CARLOS, 2007].  

O ODS é importante no processo de análise dos dados devido às suas características de 

consolidação e integração das várias fontes de dados da organização [ANTONELLI, 2009].Tem 

uma conotação de um banco de dados transacional [INMON, 1997], podendo ser utilizado para 

suporte de nível mais baixo ao DW, sendo parte do mesmo [KIMBAL, 1998]. Este conceito é 

interessante para este trabalho. 

  

2.13.3 Modelagem Multidimensional 

 

Para implementação de um Data Warehouse faz-se uso do modelo de dados 

multidimensional, proposto por [KIMBALL, 1998] onde o banco de dados é composto por tabelas 

de dimensões associadas perifericamente a uma tabela de fatos. É o modelo mais apropriado para 

dar suporte a consultas analíticas ad hoc pois proporciona melhor desempenho nas consultas, 

utilizando menos junções e armazenando, em sua maioria, valores aditivos.   

As tabelas de dimensões possuem poucos dados, poucas linhas e em geral contém 

somente as descrições do negócio. Utilizam chaves simples e sem significado, sendo em geral 

artificiais (Surrogate Keys). Chaves produzidas pela aplicação no banco de dados transacional 

podem ter conteúdo semântico, estando presas ao contexto da aplicação em determinado 

momento. Deste modo, se a regra de formação da chave for alterada, pode comprometer o 

relacionamento entre as dimensões e a tabela de fatos. 

As dimensões permitem agregar os valores nas tabelas de fatos em grandezas que 

expressam categorização, temporalidade, localização, entre outras. Pela sua natureza analítica, as 

tabelas de dimensões podem conter múltiplas hierarquias de dados implícitas, tais como ano, 

meses, semanas e dias. 
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A tabela de fatos, ao contrário das dimensões, deve estar normalizada (3FN), possui 

muitas linhas e poucas colunas com as medidas dos fatos e as associações às dimensões. Apesar 

de estarem associadas às dimensões, são tabelas esparsas, ou seja, não possuem necessariamente 

todas as combinações possíveis de instâncias das dimensões. 

As medidas dos fatos em geral são numéricas, podendo ser: 

a) Aditivas: valores numéricos que podem ser somados em relação às dimensões 

existentes, gerando agregações mais simples.  

b) Semi-aditivas: também numéricas, mas não podem ser somadas em relação a 

algumas dimensões, como por exemplo medidas ao longo da dimensão tempo.  

c) Não-aditivas: não podem ser somadas através de nenhuma dimensão. 

 

Apesar de em geral as estruturas do DW apresentarem-se na 2FN (esquema star), em 

alguns casos admite-se o uso da 3FN (esquema snowflake). 

No esquema star, ou estrela, as tabelas de dimensões estão desnormalizadas e ligadas à 

tabela de fatos, que está no centro do esquema. Há ainda a designação esquema “constelação”, 

onde múltiplas tabelas de fatos compartilham dimensões. Na Figura 14 vemos um esquema 

estrela, com uma tabela de fatos ligada a várias dimensões. 

 

 

Figura 14 – Esquema Estrela. [SAMPAIO, 2007] 
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No esquema snowflake, ou “flocos de neve”, as dimensões estão normalizadas. 

Entretanto, a economia de espaço em disco nem sempre justifica a perda de performance nas 

consultas pelas junções decorrentes da normalização [KIMBALL, R. et al., 2002]. 

 

 

2.14 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram explanados os principais conceitos em Gerenciamento de 

Serviços de TI, conforme definido pela biblioteca ITIL, para uma melhor compreensão do 

contexto ao qual se aplica este trabalho.  

Também foram abordados os principais conceitos em bancos de dados úteis para o 

processo KDD e para a especificação de um Data Warehouse.  

O próximo capítulo apresentará trabalhos relacionados ao Gerenciamento de Serviços 

de TI, aplicados aos processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas. 

Isto será útil para entender o escopo do problema apresentado e melhor especificar a solução 

proposta. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

Neste capitulo são apresentados trabalhos voltados ao Gerenciamento de Serviços de 

TI, relacionados a esta pesquisa.  

O objetivo é avaliar as abordagens existentes a fim de desenvolver uma fundamentação 

mais apropriada para a solução proposta por este trabalho. 

A escolha destes trabalhos levou em consideração os seguintes critérios: 

a) Contribuições para o Gerenciamento de Serviços de TI; 

b) Metodologia para a investigação de problemas; 

c) Metodologia para identificar desvios na categorização de incidentes; 

d) Bancos de dados para tratamento de Incidentes; 

e) Bancos de dados para investigação de Problemas; 

f) Consultas analíticas sobre Incidentes; 

g) Identificação dos sintomas de Incidentes; 

h) Identificação da solução aplicada a Problemas; e 

i) Vinculação de Registros de Incidentes a Registros de Problemas. 

 

 

3.1 SDvPC 

 

O SDvPC [AMARAL, 2010] compreende um sistema de Service Desk (Central de 

Serviços) via Portal Corporativo de uma organização.  

Este sistema armazena informações sobre incidentes de segurança, permitindo a análise 

de incidentes através da quantificação de dados e métodos estatísticos.  

O SDvPC permite o conhecimento tácito de falhas, deficiências e dificuldades agregadas 

aos serviços e sistemas de TI em um ambiente organizacional, possibilitando a visão e o 

planejamento estratégico sobre as atividades da área de suporte. 
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A relevância do SDvPC está no estudo e implementação de um Sistema de atendimento 

que compõe um banco de dados para registro de incidentes de segurança. Este banco de dados 

serve como laboratório para análise estatística multivariada, como método para tratamento dos 

novos incidentes de maneira proativa. 

 

 

 

 

Figura 15 – Etapas do Funcionamento do SDvPC [AMARAL, 2010] 
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A Figura 15 apresenta um resumo do funcionamento do SDvPC: 

 

1. Usuário é cadastrado no sistema e lhe é atribuído um perfil; 

2. Usuário reporta incidente à Central de Serviços; 

3. Incidente (Ticket) é categorizado pela Central de Serviços; 

4. Ticket é Priorizado pelo Suporte; e  

5. Tickets são analisados pela ferramenta 

 

O SDvPC proporciona agilidade ao processo de Gerenciamento de Incidentes, no 

tratamento de novos incidentes, criando uma maneira pró-ativa para detectar as ameaças 

vulnerabilidades e eventos críticos no ambiente das organizações. 

Consequentemente, o SDvPC pode contribuir para o processo de Gerenciamento de 

Incidentes, favorecendo a atividade de investigação do Processo de Gerenciamento de Problemas. 

Apesar destas contribuições, o SDvPC não possui um método capaz de identificar desvios 

na categorização de incidentes.  

Ele também não fornece uma ferramenta que permita a vinculação de registros de 

incidentes a registros de problemas. 

 

 

3.2 LENIO 

 

O LENIO (palavra originada do Latim que significa “faça melhor”) [MARTINS, 2006] é 

o programa de melhoria de serviços de TI de uma organização de pesquisas acadêmicas que 

desenvolve projetos tecnológicos. 

Na realidade, ele é parte de um trabalho que teve como proposta: 

a) Realizar um estudo sobre melhores práticas em Gerenciamento de Serviços de TI; 

b) Preparar um framework (sic) baseado em ITIL capaz de conduzir programas de 

melhoria de serviços de TI; e 

c) Efetuar um estudo de caso, que é o LENIO propriamente dito. 
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Este framework está organizado em três camadas: Planejamento e Acompanhamento, 

Gestão de Serviços e Infra-estrutura de TI.  

A Figura 16 mostra o relacionamento entre as três camadas, os clientes e a organização. 

 

 

Figura 16 – Framework de Melhorias de Serviços de TI [MARTINS, 2006] 

 

 

Os processos de Gerenciamento de TI encontram-se na camada de Gestão de Serviços.  

Esta camada está dividida em três macro-processos independentes: Suporte, Otimização e 

Mudança.  

Os processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas foram 

situados no macro-processo de Suporte. 
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A Figura 17 mostra como estão definidos os relacionamentos entre os processos da 

camada de Gestão de Serviços. 

 

 

Figura 17 – Macro-processos da Camada de Gestão de Serviços [MARTINS, 2006] 

 

 

Neste macro-processo, o Gerenciamento de Incidentes e Problemas trabalham em 

conjunto, quando um incidente relatado para a central de serviços não puder ser resolvido no 

primeiro nível de suporte. 

Ainda de acordo com a Figura 17, os macro-processos da camada de Gestão de Serviços 

relacionam-se com processos das outras camadas (Planejamento e Controle e Infraestrutura de TI).  

A Central de Serviços é o ponto único de contato do cliente ou usuário com a 

Organização, em conformidade com a recomendação ITIL. 
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A Figura 18 apresenta como está definido o relacionamento entre as atividades nos 

processos de Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas e a Central de Serviços, 

no macro-processo de Suporte. 

 

 

Figura 18 – Macro-processo de Suporte [MARTINS, 2006] 

 

 

Para apoiar a monitoração, o controle e a comunicação com o LENIO foram 

implementados: 
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a) Um painel de controle dos principais itens de configuração dos serviços de TI; 

b) Uma ferramenta de monitoração para os principais itens de configuração; 

c) Um banco de dados para o registro, acompanhamento e controle do Suporte da área 

de TI; e  

d) Um site para comunicação do programa de melhoria. 

A aplicação do LENIO proporcionou um aumento no nível de maturidade em vários 

processos de gestão de serviços, em virtude do reconhecimento das políticas dos serviços de TI e 

pela externalização dos objetivos de negócio [MARTINS, 2006].  

Estes resultados foram verificados mediante pesquisa, sendo possível constatar que a 

equipe de TI entende melhor o negócio da organização e que a cultura de serviços orientados para 

o cliente está se disseminando na organização. 

Apesar de definir um programa de melhoria de Serviços e seus benefícios, o LENIO não 

possui um método capaz de identificar desvios na categorização de incidentes.  

Ele também não fornece uma ferramenta que permita consultas analíticas sobre registros 

de incidentes e problemas, não permite a vinculação de incidentes a problemas, nem a 

identificação de sintoma de incidentes, para dar suporte à atividade de investigação de problemas. 

 

 

3.3 CPITIL 

 

O CPITIL [PEREIRA, 2007] propõe uma aplicação de apoio ao Gerenciamento de 

Problemas, baseado na WEB, suportado por estruturas de Service Desk e considerando a 

recomendação ITIL.  

Segundo o autor, o processo de Gerenciamento de Problemas “possibilita à organização, 

um aumento continuado de qualidade na infra-estrutura de TI, soluções permanentes para os 

problemas, um volume de incidentes reduzidos, um número de atendimentos de primeiro nível 

elevado e um ganho de conhecimento para a organização” [PEREIRA, 2007]. 

O CPITIL tem como requisitos funcionais: 

a) A identificação, registro, classificação, investigação e diagnóstico de problemas; 

b) A investigação e diagnóstico de incidentes; e 

c) O controle de um banco de dados de erro conhecido. 
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A Figura 19 mostra a tela de detalhamento de incidentes do CPITIL. 

 

 

Figura 19 – Tela de Detalhamento de Incidente do CPITIL [PEREIRA, 2007] 

 

Como estudo de caso, a aplicação proposta foi testada e validada no suporte ao usuário, 

instalação, desenvolvimento e manutenção do Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS).  

Com o uso do CPITIL, puderam ser registrados os incidentes, problemas e utilizado o 

banco de dados de erros conhecidos. 

Como pontos positivos, foram constatados uma significativa melhora no atendimento, 

aumento no conhecimento da organização, além do reconhecimento e do aumento da confiança 

dos seus clientes. 

Apesar dos benefícios para a organização, o CPITIL não apresenta nenhum método que 

permita analisar e identificar os desvios na categorização de problemas.  

Este trabalho também não fornece uma ferramenta que permita consultas analíticas sobre 

registros de incidentes e problemas. 

Por fim, o CPITIL não permite a vinculação de incidentes a problemas, para dar suporte à 

atividade de investigação de problemas. 
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3.4 Avaliação das Características 

 

A escolha dos trabalhos pesquisados levou em consideração as necessidades levantadas 

por esta pesquisa.  

O Quadro 2 apresenta a comparação entre as características dos trabalhos pesquisados e a 

ferramenta FAPI (Ferramenta de Análise de Problemas e Incidentes) proposta por esta dissertação. 

 

Características SDvPC CPITIL LENIO FAPI 

Contribuições para o Gerenciamento de Serviços 

de TI 
Sim Sim Sim Sim 

Metodologia para investigação de problemas Sim Sim Sim Sim 

Metodologia para identificar desvios na 

categorização de incidentes 
Não Não Não Sim 

Bancos de dados para tratamento de Incidentes  Sim Não Sim Sim 

Bancos de dados para investigação de Problemas Não Sim Sim Sim 

Consultas analíticas sobre Incidentes Sim Não Não Sim 

Identificação dos sintomas de Incidentes Sim Sim Sim Sim 

Identificação da solução aplicada a Problemas Não Não Não Sim 

Vinculação de Registros de Incidentes a 

Registros de Problemas 
Não Não Não Sim 

Quadro 2 – Características para Comparação dos Trabalhos Relacionados com a ferramenta FAPI 

 

 

Como visto no Quadro 2, cada trabalho pesquisado apresenta importantes contribuições 

para o Gerenciamento de Serviços de TI. No entanto, os mesmos não satisfazem todas as 

necessidades apontadas no início desta pesquisa. 

 

O Quadro 3 apresenta um resumo das contribuições de cada trabalho pesquisado e das 

situações não atendem. 
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Trabalhos Pontos Positivos Pontos Negativos 

SDvPC 

(Sistema de 

Service Desk via 

Portal 

Corporativo) 

 Base de dados de incidentes 

servem como laboratório para 

análise estatística multivariada; e 

 Método para análise proativa de 

novos incidentes. 

 Não possui um método capaz de 

identificar desvios na 

categorização de incidentes 

 Não permite a vinculação de 

incidentes a problemas; 

CPITIL 

(Sistema de 

Atendimento a 

clientes) 

 Significativa melhora no 

atendimento; e 

 Aumento no conhecimento da 

organização e da confiança dos 

seus clientes. 

 Não oferece consultas analíticas 

sobre dados de incidentes; e 

 Não possui um método capaz de 

identificar desvios na 

categorização de incidentes;  

LENIO 

(Programa de 

melhoria de 

serviços de TI) 

 Painel de controle dos principais 

IC’s (itens de configuração) dos 

serviços de TI; 

 Ferramenta de monitoração para 

os principais IC’s; 

 Banco de dados para registro, 

acompanhamento e controle do 

Suporte de TI;  

 Site para comunicação do 

programa de melhoria; e 

 Aumento no nível de maturidade 

em vários processos de gestão de 

serviços. 

 Não possui um método capaz de 

identificar desvios na 

categorização de incidentes;  

 Não fornece consultas analíticas 

sobre incidentes, para apurar 

critérios de Priorização de 

incidentes e problemas; 

 Não permite a vinculação de 

incidentes a problemas; 

 Não permite a identificação de 

sintoma de incidentes, para dar 

suporte à atividade de 

investigação de problemas. 

Quadro 3 – Trabalhos relacionados, suas contribuições e situações que não atendem 
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3.5 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou trabalhos relacionados ao Gerenciamento de Serviços de TI, 

aplicados aos processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Problemas. Esses 

trabalhos trazem contribuições importantes, sem, no entanto, atender determinadas situações as 

quais a presente pesquisa se propõe. 

O próximo capítulo apresenta a metodologia proposta como contribuição ao processo de 

Gerenciamento de Problemas, na atividade de investigação de problemas. 
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4 METODOLOGIA E FERRAMENTA PROPOSTAS 

 

 

No Capítulo 1 foram discutidas as necessidades, no contexto de uma empresa prestadora 

de serviços de TI, para o gerenciamento dos seus serviços, com destaque para o processo de 

Gerenciamento de Problemas. Foi apresentada a biblioteca ITIL como uma abordagem de grande 

relevância para atender estas necessidades. 

Entretanto, conforme abordado no Capítulo 2, as recomendações da biblioteca ITIL 

sugerem “o que” fazer, ficando a cargo das organizações a definição de “como” fazer.  

Neste intuito, diversas metodologias e ferramentas são propostas, para atender situações 

variadas, a exemplo dos trabalhos pesquisados no Capítulo 3. Entre as metodologias e ferramentas 

pesquisadas, nenhuma atende plenamente às necessidades apontadas no início deste trabalho. 

Assim, como motivação para este trabalho, neste capítulo será abordada uma proposta de 

solução, com duas importantes contribuições: 

a) Uma metodologia para conduzir as atividades de Registro, Categorização, 

Priorização e Investigação de Problemas; e 

b) Uma ferramenta para suportar a metodologia proposta. 

 

 

4.1 A Metodologia Proposta 

 

Os processos de Gerenciamento de Incidentes e Problemas possuem um vínculo muito 

forte [ISO/IEC 20000-2, p.20], de modo que as atividades de Registro, Categorização, 

Priorização e Investigação de Problemas estão sujeitas à correta categorização dos Incidentes 

associados.  

Portanto, a proposta desta metodologia é dar suporte ao processo de Gerenciamento de 

Problemas, atendendo as atividades de: 
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a) Registro: Associação de Registros de incidentes a Registros de Problemas, 

viabilizando a geração de arquivo para análise estatística, como também compor um 

banco de dados para apontar a correta categorização de novos problemas, com base 

nos sintomas de incidentes vinculados a problemas resolvidos; 

b) Categorização: Geração de arquivo para análise estatística com o objetivo de 

averiguar a existência de desvios na categorização de incidentes e problemas. 

c) Priorização: Consultas Analíticas de incidentes sobre serviços, para estabelecer 

critérios de priorização de problemas com base em parâmetros, como por exemplo, o 

número de usuários afetados, o impacto político ou o nível de severidade; e 

d) Investigação: Análise textual dos Registros de Incidentes e Registros de Problemas, 

para associar, de forma estruturada, sintomas a Registros de Incidentes e a solução 

aplicada a um Registro de Problemas. 

 

A Figura 20 mostra as atividades do processo de Gerenciamento de Problemas suportadas 

por esta metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodologia é aplicada em três etapas: 

Figura 20 – Atividades suportadas pela Metodologia  

Detecção Registro Categorização 
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Erro 

Conhecido 
Resolução Fechamento 

Revisão de 
Problema 

Grave 

Atividades não suportadas  

Atividades suportadas pela metodologia 



49 

 

 

a) Obtenção dos Dados: Processo ETL a partir dos Registros de Incidentes e Registros 

de Problemas confinados no banco de dados de Gerenciamento de Serviços, para 

serem carregados em um ODS; 

b) Análise de Problemas e Incidentes: Depois de carregados no ODS, os Registros de 

Problemas e Incidentes são tratados com a ajuda da Ferramenta de Análise de 

Problemas e Incidentes (FAPI), definida neste trabalho; e 

c) Análise Estatística: Um arquivo gerado pela ferramenta FAPI é utilizado para a 

análise estatística dos dados dos Registros de Problemas e Incidentes para investigar 

a existência de desvios na categorização destes incidentes. 

 

A Figura 21 mostra as etapas desta metodologia, as quais são detalhadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Etapas da Metodologia para Análise de Problemas e Incidentes 
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4.1.1 Obtenção dos Dados 

 

A aplicação desta metodologia requer dados de Registros de Problemas e Incidentes. 

Estes dados são obtidos a partir do banco de dados do Sistema de Gerenciamento de Serviços de 

TI da organização, e devem ser carregados em um banco de dados separado (ODS). 

Estes dados são fornecidos pelo usuário, pelo gestor responsável ou pelo atendente da 

Central de Serviços, quando do registro de um incidente ou problema, de modo que alguns: 

a) Não estão preenchidos (em branco), sendo descartados ou simplesmente ignorados;  

b) Apresentam valores textuais como campos de observação e descrição, 

impossibilitando seu uso em consultas analíticas. Estes valores serão carregados no 

ODS. No entanto, deverão ser analisados e interpretados pelo gestor de incidentes ou 

gestor de problemas, persistindo novos atributos, com valores contínuos;  

c) Apresentam valores textuais representando datas, tais como data do início do 

atendimento e data de conclusão. Estes atributos precisam ser convertidos para o tipo 

data; e 

d) Apresentam dados irrelevantes para a análise de incidentes e análise de problemas, 

como dados da equipe técnica que atendeu o chamado ou dados do usuário que abriu 

o chamado. Estes atributos são descartados.  

 

De acordo com a recomendação ITIL e conforme abordado nas seções 2.8 e 2.9, os 

Registros de Incidentes e os Registros de Problemas devem conter detalhes suficientes para 

permitir às equipes responsáveis darem início ao processo de investigação. Portanto, conforme a 

biblioteca ITIL, são relevantes os atributos que identifiquem: 

a) Sintomas de incidentes (por exemplo, o detalhamento do incidente); 

b) Sintomas de problemas (por exemplo, a descrição do problema); 

c) Datas de início e de conclusão do atendimento de incidentes e problemas; 

d) Soluções de contorno (somente para os incidentes resolvidos); 

e) Solução definitiva (somente para os problemas resolvidos); 

f) Serviço afetado pelo incidente ou pelo problema; 

g) Cliente afetado pelo incidente ou pelo problema; e 

h) Categorização de incidentes e problemas.  
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Devem ser descartados atributos como, por exemplo, o nome do usuário que abriu o 

Registro de Incidente, o telefone ou o e-mail do gestor responsável pelo Registro de Problema, 

pois não trazem informações relevantes para a investigação de Problemas. 

Os atributos selecionados do banco de dados de origem podem ser gravados em arquivos 

texto para serem carregados no ODS, ou importados diretamente, através algum utilitário de 

importação do próprio SGBD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 22 mostra que, além dos Registros de Problemas e Incidentes obtidos do banco 

de dados transacional, o ODS recebe outros dados a partir da Ferramenta de Análise de Problemas 

e Incidentes (FAPI), definida neste trabalho.  

Após a carga no ODS, um procedimento consolida (agrupa e conta) os Registros de 

Incidentes trazidos do banco de dados transacional para carregar a tabela de fatos do DW. As 

tabelas de dimensão, por sua vez, são formadas a partir dos atributos categóricos dos Registros de 

Problemas e Incidentes armazenados no ODS.  

 

Figura 22 – Origem dos dados, composição do ODS e formação do DW 

INCIDENTES 
  Serviço 
  Categoria 
  ... 

PROBLEMAS 
  Serviço 
  Cliente 
  ... 

 

ODS 

Sintomas 

Solução 
aplicada 

 

DW 

Banco de dados transacional 

Ferramenta FAPI 

Origem dos dados 
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4.1.2 Priorização de Problemas 

 

Uma vez obtidos os dados, são executadas as tarefas de registro, priorização e 

investigação de Problemas, por meio da ferramenta FAPI.  

Inicialmente, são realizadas consultas analíticas no DW de incidentes, exibindo o 

quantitativo de incidentes agregados por dimensão. O objetivo desta tarefa é, a partir destes 

resultados, estabelecer critérios de Priorização de problemas [OGC, Service Operation, 115]. 

Estes critérios devem levar em consideração os parâmetros mais críticos para a disponibilidade do 

serviço. O Quadro 4 apresenta, para cada dimensão, os parâmetros de criticidade: 

 

Dimensão Parâmetros 

Categoria Categorias que indiquem maior complexidade na solução de incidentes, 

o que significa que o serviço ficará indisponível por mais tempo; 

Cliente Clientes que representam maior impacto financeiro sobre a empresa; 

Status Status que indiquem que incidentes foram tratados, mas voltaram a 

acontecer (recorrência); 

Usuários Afetados Incidentes com muitos usuários afetados; 

Nível de Severidade Incidentes com nível de severidade “Alto”; 

Nível de Atendimento Incidentes resolvidos no 2º e 3º níveis, pois deixaram o serviço 

indisponível por mais tempo; 

Impacto Político Incidentes com maior impacto político; 

Impacto Operacional Incidentes com maior impacto operacional. 

Quadro 4 - Parâmetros de Criticidade por dimensão 

 

Com base nos parâmetros acima e adequado ao perfil da organização, o gestor de 

problemas deve definir critérios para a Priorização de problemas, como por exemplo: 

a) Maior Nível de Severidade e Maior Número de Usuários afetados; ou 

b) Cliente mais crítico e maior Impacto Político; ou 

c) Categoria mais crítica e maior Nível de Severidade; etc. 

 

Após a definição dos critérios de Priorização de problemas, a atividade seguinte é a 

análise dos Registros de Problemas e Incidentes. 

 



53 

 

 

4.1.3 Análise dos Registros de Problemas e Incidentes 

 

Como visto na Figura 22, além dos Registros de Problemas e Incidentes do banco de 

dados transacional, o ODS recebe outros dados através da Ferramenta FAPI, descritos a seguir: 

a) Sintomas: a partir da análise textual do detalhamento de cada incidente, o usuário 

seleciona um ou mais sintomas apresentados pela ferramenta FAPI, que são 

associados ao Registro de Incidente no ODS, como exemplifica a Figura 23; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Solução aplicada: a partir da análise textual da descrição da solução de um problema 

já resolvido, o usuário seleciona uma dentre as opções de soluções apresentadas pela 

ferramenta FAPI, como exemplifica a Figura 24. Esta solução é associada ao 

Registro de Problema no ODS; e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Sintomas são associados a um Registro de Incidente 

Figura 24 – Solução aplicada é associada a um Registro de Problema 

Registro de Incidente n° 10001 

Detalhamento do Incidente: 
Internet com extrema lentidão, exibindo a 
mensagem “Internal Server Error”  

 

Categoria: Rede WAN 

Sintomas: 
Lentidão 
Msg Erro Navegador  

 

Serviço: Acesso Internet 

Lista de Sintomas 
 

Lentidão 

Indisponibilidade 

Msg erro Aplicação 

Msg erro Navegador 

Msg erro B. Dados 

... 

Lista de Soluções  
 

Substituição por Tomcat 

Substituição por JBoss 

Aquisição nova máquina 

Aumento memória heap 

Upgrade versão S.O. 

Registro de Problema n° 101 

Descrição da Solução do Problema: 
Foi efetuado o aumento da memória heap 
para 2 GB, resolvendo o problema. 

 

Categoria: Servidor Web Linux 

Solução Aplicada: 
Aumento memória heap 

 

Serviço: Sistema de Faturamento 



54 

 

 

c) Vinculação de Incidentes a Problemas: a partir da identificação do serviço afetado 

e da categorização de um ou mais incidentes é possível vincular (associar) estes 

Registros de Incidente a um Registro de Problema, como mostra a Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Registros de Incidentes com seus sintomas devidamente identificados, vinculados a 

Registros de Problemas com o tipo de solução definido, são extraídos para um arquivo, utilizado 

na análise estatística, próxima etapa desta metodologia. 

A vinculação de incidentes a problemas também possibilita compor um banco de dados 

para apontar com alto grau de confiança a correta categorização de novos problemas, com 

base nos sintomas de incidentes vinculados a problemas resolvidos. 

 

4.1.4 Análise Estatística dos Dados 

 

A última etapa desta metodologia consiste na análise estatística (mineração) dos dados de 

incidentes e problemas, contidos no arquivo gerado pela ferramenta FAPI. Esta análise visa 

determinar quais categorias (incidentes e problemas), sintomas apresentados (incidentes) e 

soluções aplicadas (problemas), tendem a ocorrer juntos para um mesmo serviço. Com isto, 

Figura 25 – Registros de Incidentes são vinculados (associados) a Registros de Problemas 

Registro de Problema n° 101 

Incidentes Vinculados: 
Incidente 10002 
Incidente 10004 
Incidente 10005 

 

Categoria: Servidor Web Linux 

Serviço: Sistema de Faturamento 

Registro de Incidente n° 10001 
Categoria: Rede WAN 
Serviço: Acesso Internet 

Registro de Incidente n° 10003 
Categoria: Rede WAN 
Serviço: Acesso Internet 

Registro de Incidente n° 10002 
Categoria: Servidor Web Linux 
Serviço: Sistema de Faturamento 

Registro de Incidente n° 10004 
Categoria: Servidor Web Linux 
Serviço: Sistema de Faturamento 

Registro de Incidente n° 10005 
Categoria: Servidor Web Linux 
Serviço: Sistema de Faturamento 
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pretende-se investigar a ocorrência de eventuais desvios de categorização dos Registros de 

Incidentes, que prejudicam a correta categorização de Registros de Problemas. 

Como visto na seção 2.12.1 deste trabalho, a tarefa de mineração de dados adequada a 

esta análise é a Associação. Conforme visto na seção 2.12.2, a técnica de mineração mais 

apropriada à tarefa de Associação é a Descoberta de Regras de Associação. O resultado 

esperado desta análise são Regras de associação. Estas regras permitem avaliar as associações 

entre os sintomas, a categorização de incidentes e a solução aplicada ao problema relacionado, 

para determinar se há ou não há erro na categorização de incidentes. A mineração destes dados 

pode ser realizada utilizando qualquer ferramenta de análises estatísticas disponível atualmente.  

Por ser uma ferramenta livre amplamente conhecida, em código aberto e extensível, foi 

escolhido o software Weka [HALL M., et al, 2009]. Para realizar suas análises, o Weka requer um 

arquivo de texto com a extensão ARFF. Este arquivo é gerado pela ferramenta FAPI a partir dos 

dados contidos no ODS.  

O arquivo ARFF deve ter a seguinte organização [DAMASCENO, 2010]: 

a) Definição dos atributos: lista de todos os atributos onde estão definidos o seu tipo 

(domínio) e os valores que o atributo pode apresentar, separados por virgulas (,) e 

entre chaves ({});  

b) Instâncias de dados: lista de registros, onde os atributos de cada instância estão 

separados por vírgula (,) e aqueles que não contiverem valor devem ser substituídos 

pelo caractere “?”, sem as aspas. 

 

Todas as informações no arquivo ARFF são especificadas com as seguintes marcações: 

a) @RELATION: nome do conjunto de dados. Fica na primeira linha do arquivo; 

b) @ATRIBUTE: identifica cada atributo dos dados; e 

c) @DATA: identifica cada instância de dados. 

A Figura 26 apresenta um exemplo de arquivo ARFF, mostrando as marcações e a sua 

organização. 
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Figura 26 – Exemplo de arquivo ARFF 

 

A determinação de Regras de Associação permite averiguar a existência de erros de 

categorização de incidentes, que podem comprometer as atividades de Categorização e 

Investigação de Problemas.  

A Figura 27 mostra exemplos de regras de associação obtidas com o uso do Weka. Estas 

Regras de Associação obtidas precisam ser validadas pelo gestor de problemas. 

 

 

Figura 27 – Exemplos de Regras de Associação determinadas pelo aplicativo Weka 
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4.1.5 Entradas e Saídas de cada Etapa da Metodologia 

 

Cada etapa da metodologia consome alguns insumos e fornece outros, para serem 

utilizados na etapa seguinte.  

O Quadro 5 apresenta as etapas da metodologia, com todas as suas entradas e saídas. 

 

Etapa Entradas Saídas 

Obtenção 

dos Dados 

Dados transacionais do Sistema de 

Gerenciamento de Serviços de TI  

Operational Data Store carregada 

com os dados transacionais 

Dados analíticos para definição de 

critérios de Priorização de 

Problemas 

Análise de 

Registros de 

Problemas e 

Incidentes 

Dados da Operational Data Store 

Identificação dos Sintomas de incidentes, 

através da ferramenta FAPI 

Identificação da Solução de problemas, 

através da ferramenta FAPI 

Vinculação de Incidentes a problemas, 

através da ferramenta FAPI 

Arquivo para Análise Estatística, 

gerado pela ferramenta FAPI 

Banco de dados para determinar a 

categorização de novos problemas 

com base na análise de sintomas de 

incidentes vinculados a problemas 

resolvidos 

Análise 

Estatística 

Arquivo para Análise Estatística, gerado 

pela ferramenta FAPI 

Regras de associação, validadas pelo 

gestor de problemas 

Quadro 5 – Entradas e Saídas de cada Etapa da Metodologia 

 

 

Na seção a seguir, é especificada a ferramenta FAPI, que dá suporte à metodologia 

proposta. 
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4.2 A Ferramenta FAPI 

 

A Ferramenta de Análise de Problemas e Incidentes – FAPI é definida para dar suporte à 

metodologia proposta neste trabalho. Nesta seção são apresentadas as características desta 

ferramenta, suas telas e funcionalidades e suas contribuições. 

 

4.2.1 Características da ferramenta 

 

Na construção da ferramenta FAPI é irrelevante a escolha da linguagem de programação, 

pois isto não influencia no seu desempenho. Também é indiferente a origem dos dados, podendo 

se aplicar tanto a bancos de dados locais como distribuídos. Também não importa o modelo de 

dados utilizado, podendo ser relacional, objeto-relacional ou orientado a objetos, por exemplo. 

Os dados utilizados pela ferramenta FAPI devem ser obtidos a partir do banco de dados 

transacional e persistidos no ODS. Estes dados são consolidados e carregados na tabela de fatos do 

DW para a realização das consultas analíticas. As tabelas de dimensão são geradas a partir dos 

Registros de Incidentes e Problemas contidos no ODS.  

A Ferramenta FAPI dá suporte às atividades de Registro, Categorização, Priorização e 

Investigação de Problemas, sendo oferecidas as seguintes funcionalidades: 

a) Consultas Analíticas; 

b) Detalhamento do Registro de Problema; 

c) Identificação da Solução do Problema; 

d) Detalhamento do Registro de Incidente; 

e) Identificação dos Sintomas do Incidente; 

f) Vinculação de Incidentes a Problemas; e 

g) Geração de Arquivo para Análise Estatística. 

 

O Quadro 6 apresenta as atividades do Processo de Gerenciamento de Problemas 

atendidas, as funcionalidades da ferramenta que dão suporte a estas atividades e as contribuições 

da ferramenta para o processo de Gerenciamento de Problemas. 
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Atividade Funcionalidade que dá suporte Contribuições 
R

eg
is

tr
o

 

Detalhamento do Registro de 

Problemas 

Detalhamento do Registro de 

Incidente 

Insumo para a investigação de problemas 

Vinculação de Incidentes a 

Problemas 

Insumo para a geração de arquivo para análise 

estatística que averigua a existência de erros de 

categorização de problemas 

Fornece um banco de dados para determinar a 

correta categorização de novos problemas, com 

base nos sintomas de incidentes vinculados a 

problemas resolvidos 

C
a
te

g
o
ri

za
çã

o
 

Geração de Arquivo para 

Análise Estatística 

Viabiliza a análise estatística para averiguar a 

existência de erros de categorização de 

problemas 

Fornece um banco de dados para determinar a 

correta categorização de novos problemas, com 

base nos sintomas de incidentes vinculados a 

problemas resolvidos 

P
ri

o
ri

za
çã

o
 

Consultas Analíticas 

Permite estabelecer critérios de priorização de 

problemas com base em atributos como número 

de usuários afetados, clientes afetados, impacto 

e nível de severidade 

In
v
es

ti
g
a
çã

o
 

Identificação dos Sintomas de 

Incidentes 

Identificação da Solução do 

Problema 

Insumo para a geração de arquivo para análise 

estatística que averigua a existência de erros de 

categorização de problemas  

Fornece um banco de dados para determinar a 

correta categorização de novos problemas, com 

base nos sintomas de incidentes vinculados a 

problemas resolvidos 

Quadro 6 – Funcionalidades, atividades atendidas e contribuições da ferramenta FAPI 
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A Figura 28 mostra as funcionalidades, as metas de cada funcionalidade e as atividades 

atendidas pela FAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Funcionalidades da FAPI, Metas e Atividades Suportadas 
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4.2.2 Consultas Analíticas 

 

A ferramenta FAPI fornece consultas analíticas com base em um DW formado pelos  

Registros de Incidentes confinados no ODS. A organização deste DW está detalhada na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 29 apresenta no centro do esquema a tabela de fatos, com as chaves estrangeiras 

ligadas às respectivas tabelas de dimensão, exceto o atributo “Qtde” que é uma medida aditiva. As 

tabelas de dimensão são formadas pelas descrições dos atributos e por uma chave artificial 

(surrogate key). A justificativa para a criação da chave artificial é que não haja conteúdo 

semântico na formação das chaves das dimensões, de modo que qualquer alteração na regra de 

formação destas chaves não compromete o seu relacionamento com a tabela de fatos.  

As consultas analíticas exibem os quantitativos de incidentes consolidados nas dimensões 

acima. O gestor de problemas utiliza estes resultados para estabelecer os critérios de Priorização 

de problemas, conforme definido na seção 4.1.2. 

A Figura 30 apresenta o número de incidentes consolidados nas diversas dimensões 

apresentadas. 

Figura 29 – Esquema multidimensional do DW de incidentes 
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Figura 30 – Consulta analítica ao DW de incidentes 

 

 

Os critérios de Priorização devem levar em consideração parâmetros com maior 

criticidade para a disponibilidade do serviço, conforme definido na seção 4.1.2. 

No exemplo da Figura 30, são considerados críticos os seguintes parâmetros: 

a) Categoria: Categorias que indiquem maior complexidade na solução de incidentes. 

Na Figura 30, um exemplo é a categoria “Problema de Ambiente". 

b) Cliente: Clientes que representam maior impacto financeiro sobre a empresa; 

c) Status: Status de incidentes já tratados, mas que voltaram a acontecer (recorrência). 

Na Figura 30 um exemplo é “Aguardando CQ”, indicando que o incidente foi 

tratado e espera o Controle de Qualidade do cliente. 

d) Usuários Afetados: incidentes com muitos usuários afetados; 

e) Nível de Severidade no Negócio: “Altíssimo” e “Alto”, nesta ordem; 

f) Impacto Político: incidentes que causam impacto político; 

g) Nível de Atendimento: incidentes resolvidos no 3º e 2º níveis, pois deixaram o 

serviço indisponível por mais tempo; 

h) Impacto Operacional: incidentes com Grande impacto operacional. 
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4.2.3 Investigação de Problemas 

 

Após a definição da priorização de Problemas, é feita a atividade de Investigação.  

Na tela “Análise de Problemas” são exibidos os Registros de Problemas no quadro 

superior, os Registros de Incidentes no quadro inferior, e os Incidentes vinculados a Problemas no 

quadro central, conforme mostrado na Figura 31.  

 

 

Figura 31 – Tela de Análise de Problemas 

 

Ao clicar duas vezes sobre um incidente, é aberta a tela “Detalhe do Incidente”, onde se 

pode visualizar o Detalhamento do Registro de Incidente e executar a Identificação dos 

Sintomas do Incidente selecionado. 

Ao clicar duas vezes sobre um problema, é aberta a tela “Detalhe do Problema”, onde se 

pode visualizar o Detalhamento do Registro de Problema e executar a Identificação da 

Solução do problema selecionado.  

A tela “Análise de Problemas” também permite filtrar os incidentes de acordo com a 

categoria. Para tal, basta marcar a opção “Mesma Categoria” e clicar sobre um Registro de 

Problema (quadro superior).  
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A Figura 32 mostra a lista de Incidentes (quadro inferior) somente com os Registros de 

Incidentes que possuem a mesma categoria do Registro de Problema selecionado (quadro 

superior). Em destaque, a opção “Mesma Categoria” marcada, no canto superior direito. 

 

 

Figura 32 – Incidentes selecionados com a mesma categoria do problema 

 

Esta característica é uma facilidade para atender a tarefa de Vinculação de incidentes a 

problemas, pois serve para facilitar a visualização dos Registros de Incidentes com a mesma 

categoria de um Registro de Problema. 

 

 

4.2.4 Detalhamento do Registro de Incidente 

 

A tela “Detalhe do Incidente” apresenta as informações de Registros de Incidentes, 

obtidas a partir do banco de dados de Gerenciamento de Serviços da organização, a saber: 

a) Número do Registro de Incidente  

b) Situação do Atendimento (“Status”); 

c) Serviço afetado; 

d) Cliente afetado; 

e) Categorização do incidente (categoria e subcategoria); 
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f) Descrição da demanda; 

g) Solução aplicada; 

h) Impacto operacional (grau de relevância dos itens de configuração afetados para a 

operação da organização); 

i) Impacto político (grau de relevância dos itens de configuração afetados para o 

relacionamento com o público externo e outras instituições); 

j) Severidade na infra-estrutura (prioridade de atendimento para a operação); 

k) Severidade no negócio (prioridade de atendimento para o cliente); 

l) Usuários afetados: quantidade relativa de usuários afetados; 

m) Nível atendimento: nível de atendimento no qual o incidente foi tratado; e 

n) Sintomas apresentados: efeitos percebidos pelos usuários do serviço afetado, durante 

o incidente. Esta informação não consta originalmente no ODS, sendo preenchida 

pelo gestor de Incidentes na tarefa de Identificação dos Sintomas de Incidentes. 

 

A Figura 33 mostra a tela de detalhe do Incidente, com todos estes atributos e também 

uma lista, fornecida pela ferramenta FAPI, com os sintomas mais freqüentes em incidentes, 

utilizada na tarefa de Identificação dos Sintomas de Incidentes. 

 

 

Figura 33 – Detalhe do incidente 
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4.2.5 Identificação dos Sintomas de Incidentes 

 

Na tela “Detalhe do Incidente” é possível vincular um ou mais sintomas apresentados ao 

incidente em questão.  

Primeiramente os sintomas de incidentes são identificados através da análise textual do 

atributo “Descrição da Demanda”, feita pelo gestor de Incidentes. 

Ao identificar um ou mais sintomas, o gestor de Incidentes deve selecionar estes 

sintomas na lista fornecida pela ferramenta FAPI, e clicar em “Vincular”. 

Para remover um Sintoma apresentado, basta selecionar o sintoma que foi vinculado ao 

incidente e clicar em “Remover”. 

A Figura 34 mostra em destaque os sintomas apresentados e a Lista de sintomas na tela 

“Detalhe do Incidente”.  

 

 

Figura 34 – Sintoma associado a um incidente, após análise 

 

Ao clicar em “Fechar”, a tela “Detalhe do Incidente” é fechada, sendo exibida a tela 

“Análise de Problemas”. 
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4.2.6 Detalhamento do Registro de Problema 

 

A tela “Detalhe do Problema” apresenta as informações de Registros de Problemas, 

obtidas a partir do banco de dados de Gerenciamento de Serviços da organização, a saber: 

a) Número do Registro de Problema; 

b) Serviço afetado; 

c) Categorização do problema; 

d) Situação do Atendimento (“Status”);  

e) Descrição do problema;  

f) Descrição da solução; e  

g) Solução: lista com as soluções mais freqüentemente aplicadas a problemas. Esta 

informação não consta originalmente no ODS (conforme seção 4.1.3), sendo 

fornecida pela aplicação FAPI e preenchida pelo gestor de problema na tarefa de 

Identificação da Solução do Problema. 

 

A Figura 35 mostra a tela de detalhe do Problema, com todos estes atributos. 

 

 

Figura 35 – Detalhe do problema 
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4.2.7 Identificação da Solução do Problema 

 

Na tela “Detalhe do Problema”, é possível associar uma Solução aplicada ao problema 

em questão. 

Primeiramente, a solução aplicada deve ser identificada através da análise textual do 

atributo “Descrição da Solução”, feita pelo gestor de Problemas. 

Ao identificar uma solução, o gestor de Problemas deve selecionar esta solução na lista 

fornecida pela ferramenta FAPI, e clicar em “Aplicar”. 

A Figura 36 mostra em destaque a lista de Soluções na tela “Detalhe do Problema”.  

 

 

Figura 36 – Solução aplicada após análise do campo descritivo 

 

Ao clicar em “Fechar”, a tela “Detalhe do Problema” é fechada, sendo exibida a tela 

“Análise de Problemas”. 

 

 

4.2.8 Vinculação de Incidentes a Problemas 

 

A tarefa de Vinculação de Incidentes a Problemas é fundamental para viabilizar a 

análise estatística, pois estabelece a ligação entre o Registro de Problema e os Registros de 

Incidentes associados ao problema em questão.  
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Este vínculo permite verificar a ocorrência de instâncias de atributos de incidentes e 

problemas concomitantemente, para um mesmo serviço, estabelecendo Regras de Associação.  

Uma vez validadas pelo gestor de problemas, estas Regras de Associação podem 

confirmar a existência de erros de categorização, se de fato houver. 

Com a vinculação de incidentes a problemas, também é possível formar um banco de 

dados para identificar a categoria de um novo problema, com base na análise dos sintomas dos 

incidentes vinculados a problemas resolvidos. 

Para vincular Registros de Incidentes a um Registro de Problema, na tela “Análise de 

Problemas”, basta clicar sobre um Registro de Problema (quadro superior). Em seguida selecionar 

um ou mais Registros de Incidentes (quadro inferior). Por fim, clicar no botão “Vincular”.  

Para remover Registros de Incidentes que foram vinculados a um Registro de Problema, 

basta clicar sobre o Registro de Problema (quadro superior). Em seguida selecionar um ou mais 

Registros de Incidentes vinculados (quadro central). Por fim, clicar no botão “Remover”.  

A Figura 37 mostra a lista com os Registros de Incidentes que foram vinculados ao 

Registro de Problema selecionado. 

 

 

Figura 37 – Incidentes foram vinculados a Problemas 
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4.2.9 Geração de Arquivo para Análise Estatística 

 

Por fim, a ferramenta FAPI permite a geração de um arquivo para análise estatística, a 

fim de averiguar a existência de desvios de categorização de Incidentes e Problemas. 

Como definido na seção 4.1.4, este arquivo tem a extensão ARFF e contém atributos de 

Registros de Incidentes e Problemas. São estes os atributos: 

a) Serviço afetado; 

b) Categoria do Problema; 

c) Categoria do Incidente; 

d) Sintoma do Incidente; e 

e) Solução do Problema. 

 

O arquivo ARFF gerado pela FAPI é submetido à ferramenta Weka, para realização da 

tarefa de Associação. O resultado esperado são Regras de Associação.  

Após analisadas e validadas, estas regras podem apontar a existência de erros na 

categorização de incidentes.  

Para gerar o arquivo ARFF, na tela “Análise de Problemas”, basta clicar em “Gerar 

ARFF”, na parte superior direita da tela, conforme mostrado em destaque na Figura 38 abaixo. 

 

 

Figura 38 – Gerar arquivo ARFF utilizando a ferramenta FAPI 
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4.3 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou a metodologia proposta para atender ao Processo de 

Gerenciamento de Problemas e uma ferramenta para dar suporte à metodologia definida. 

Foram definidas as etapas da metodologia, as entradas e saídas de cada etapa. Também 

foi definida a ferramenta que suporta esta metodologia, suas funcionalidades, as atividades do 

processo de Gerenciamento de Problemas atendidas e as contribuições. 

No capítulo a seguir será aplicado um estudo de caso desta metodologia, em uma 

empresa prestadora de serviços de TI. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso realizado em uma empresa fornecedora 

de serviços de TI
1
, onde foram aplicadas a metodologia e a ferramenta propostas neste trabalho. 

Inicialmente serão apresentadas as tecnologias escolhidas para este estudo de caso, com 

as devidas justificativas. Em seguida, serão detalhadas as etapas da metodologia. Primeiramente é 

abordada a etapa de obtenção dos dados de problemas e incidentes, os atributos selecionados e a 

carga do ODS. Depois será detalhada a etapa de análise de problemas e incidentes, com a 

ferramenta FAPI e as melhorias percebidas com seu uso em relação ao método tradicional de 

investigação de problemas. Por fim, será detalhada a etapa de análise estatística, as regras de 

associação encontradas e os resultados obtidos. 

 

 

5.1 Tecnologias utilizadas  

 

A tecnologia de banco de dados escolhida para a construção do ODS foi o Oracle, pois a 

empresa já a utiliza no banco de dados de Gerenciamento de Serviços de TI. Assim não há custo 

com aquisição de licença. Também não há necessidade de configurar um novo SGBD, sendo o 

ODS criado no mesmo servidor onde está o banco de dados de origem.  

A escolha da linguagem de programação para implementar a ferramenta é indiferente, 

pois não influencia o seu desempenho. Para este estudo de caso, a ferramenta é utilizada apenas 

pelo gestor de problemas, no modo Stand Alone. Assim, para este estudo de caso a ferramenta não 

requer o uso de tecnologias mais sofisticadas, que suportem a Web, por exemplo. Neste contexto, 

para implementação da ferramenta FAPI foi escolhida a linguagem Visual Basic.  

Para as análises estatísticas sobre os dados de problemas e incidentes, foi escolhido o 

aplicativo Weka, por ser uma ferramenta livre, amplamente conhecida e de código aberto.  

                                                 
1
  Por razões de confidencialidade, não será possível revelar o nome da empresa. 
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5.2 1ª Etapa: Obtenção dos Dados 

 

Os dados que alimentam o ODS são provenientes do banco de dados de Gerenciamento 

de Serviços de TI da empresa. Foi executado um processo ETL, no qual os dados dos Registros de 

Incidentes e Problemas foram extraídos para arquivos de texto, num servidor à parte, sendo um 

arquivo para os Registros de Incidentes, e outro arquivo para os Registros de Problemas. 

Esta estratégia foi adotada para que os dados pudessem ser manipulados fora do servidor 

de banco de dados, evitando o consumo extra de recursos como CPU, memória e disco, durante o 

processo ETL. 

 

5.2.1 Arquivos de Texto 

  

Cada arquivo de texto foi tratado, através de processamento manual, obedecendo aos 

critérios desta metodologia, definidos na seção 4.1.1, detalhados abaixo: 

a) Foram eliminados atributos que possuíam apenas valores em branco; 

b) Valores textuais representando datas foram convertidos para o tipo data; 

c) Foram mantidos os atributos dos Registros de Incidentes que informavam ou 

evidenciavam o Serviço afetado, o Cliente, a Categorização, Sintomas, Data de 

Atendimento e Soluções de Contorno; 

d) Foram mantidos os atributos dos Registros de Problemas que informavam ou 

evidenciavam o Serviço afetado, o Cliente, a Categorização, a descrição do 

Problema, Data de Atendimento e a Solução Definitiva; e 

e) Foram descartados os demais atributos. 

 

 

O Quadro 7 apresenta os atributos dos Registros de Incidentes considerados e seu 

significado. A especificação do arquivo de texto com os Registros de Incidentes encontra-se no 

Anexo I deste trabalho. 
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ATRIBUTO SIGNIFICADO 

NUMERO_TICKET Identificador do Registro de Incidente 

DATA_EMISSAO Data que o Incidente foi tratado 

CATEGORIA Nome da categoria que caracteriza o Incidente 

SUB_CATEGORIA Nome da sub-categoria que caracteriza o Incidente 

CLIENTE Nome do Cliente cujo serviço foi afetado pelo Incidente 

DESCRICAO_DEMANDA Descrição detalhada do Incidente 

IMPACTO_OPERACIONAL 
Grau de relevância dos recursos afetados para a operação da 

organização 

IMPACTO_POLITICO 

Grau de relevância dos recursos afetados para o 

relacionamento da organização com o público externo ou 

outras instituições 

NIVEL_ATENDIMENTO Nível de escalação que atendeu ao Incidente 

NIVEL_SEVERIDADE_INFRA 
Nível de Severidade do incidente para a operação da 

organização 

NIVEL_SEVERIDADE_NEG 
Nível de Severidade do incidente para o relacionamento com 

clientes e outras instituições 

SERVICO Nome do Serviço afetado pelo incidente 

SOLUCAO_APLICADA Detalhamento da Solução aplicada ao incidente 

STATUS 

Situação do Registro de Incidente no ciclo de vida do 

processo de Gerenciamento de Incidentes, podendo ser 

Encaminhado, Em atendimento, Aguardando usuário, 

Aguardando CQ (Controle de Qualidade), Concluído ou 

Cancelado. 

USUARIOS_AFETADOS 
Grau que mensura a quantidade de usuário afetados pelo 

incidente 

Quadro 7 – Atributos Considerados na Tabela Externa com os Registros de Incidentes 

 

No Quadro 8 estão os atributos dos Registros de Problemas considerados e seu 

significado. A especificação do arquivo de texto com os Registros de Problemas encontra-se no 

Anexo I deste trabalho. 
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ATRIBUTO SIGNIFICADO 

NUMERO_TICKET Identificador do Registro de Problema 

DATA_EMISSAO Data que foi iniciada a investigação do Problema 

CATEGORIA Nome da Categoria que caracteriza o Problema 

DESCRICAO_PROBLEMA Descrição detalhada do Problema 

SERVICO Nome do Serviço afetado pelo Problema 

SOLUCAO Detalhamento da Solução aplicada ao problema 

STATUS 

Situação do Registro de Problema no ciclo de vida do processo 

de Gerenciamento de Problemas, podendo ser Encaminhado, 

Em atendimento, Aguardando usuário, Aguardando CQ 

(Controle de Qualidade), Concluído ou Cancelado. 

Quadro 8 – Atributos considerados no Registro de Problema 

 

 

5.2.2 Tabelas Externas 

 

Depois de tratados, os arquivos com os Registros de Incidentes e Registros de Problemas 

foram carregados no ODS utilizando o conceito de “Tabelas Externas” (External Tables) 

disponível na plataforma Oracle. Esta funcionalidade permite que dados sejam acessados pelo 

SGBD diretamente (leitura e/ou escrita) a partir de um arquivo de texto, configurado 

apropriadamente, com delimitadores de campo e identificadores de texto. As definições das 

Tabelas Externas de Incidentes e Problemas encontram-se detalhadas no Anexo I deste trabalho. 

A Figura 39 mostra dois arquivos de texto acessados pelo SGBD como tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39 – Arquivos de Texto são acessadas pelo SGBD como tabelas 

SGBD 

_____ 
 
 
  

_____ 
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5.2.3 Composição do ODS 

 

Para armazenar os dados de Incidentes e Problemas no ODS, foram definidas as tabelas 

de Registros de Incidentes e Registros de Problemas, além de outras estruturas. Assim, algumas 

considerações foram observadas na composição deste ODS. 

Primeiramente, considerando os requisitos desta metodologia, foi necessário definir 

atributos novos, além daqueles já selecionados nos arquivos de Registros de Incidentes e Registros 

de Problemas. 

Para a tabela de Registros de Incidentes, foram definidos dois atributos novos: 

a) Um atributo com o mês e ano referente à data de abertura do incidente, para que 

as consultas analíticas expressem quantidades de incidentes por mês. Os valores para 

este atributo são obtidos a partir do atributo DATA_EMISSAO já existente; e 

b) Um atributo multivalorado (vetor) com a lista de sintomas que caracterizaram o 

incidente. Este atributo será preenchido pelo gestor de problemas, na etapa de 

Análise de Problemas e Incidentes. 

 

O Quadro 9 apresenta os atributos que foram acrescentados à definição da tabela de 

Registros de Incidentes.  

ATRIBUTO SIGNIFICADO 

MÊS Mês e Ano referente à data de abertura do Incidente. 

LISTA_SINTOMAS 
Lista de sintomas apresentados pelo serviço, que 

caracterizaram o Incidente 

Quadro 9 – Atributos que foram acrescentados aos Registros de Incidentes 

 

Para a tabela de Registros de Problemas, também foram definidos dois novos atributos: 

a) Um atributo com a categoria que indica o tipo de solução aplicada ao problema. Este 

atributo será preenchido pelo gestor de problemas, na etapa de Análise de Problemas 

e Incidentes; e 

b) Um atributo multivalorado (vetor) contendo uma lista com os incidentes relacionados 

ao problema. Este atributo também será preenchido pelo gestor de problemas, na 

etapa de Análise de Problemas e Incidentes. 
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O Quadro 10 apresenta os atributos que foram acrescentados à definição da tabela de 

Registros de Problemas. 

 

ATRIBUTO SIGNIFICADO 

SOLUCAO_ALVO Categoria que indica o Tipo de solução aplicada ao problema 

LISTA_INCIDENTES Lista com incidentes relacionados ao problema 

Quadro 10 – Atributos que foram acrescentados aos Registros de Problemas 

 

Considerando os novos atributos definidos nas tabelas de Registros de Incidentes e 

Registros de Problemas, foi necessário definir também duas novas tabelas no ODS, a saber:  

a) A tabela de SINTOMAS, para conter os valores do atributo LISTA_SINTOMAS dos 

Registros de Incidentes; e 

b)  A tabela SOLUCOES, para conter os valores do atributo SOLUCAO_ALVO dos 

Registros de Problemas. 

 

Considerando a implementação de atributos multivalorados nas tabelas, foi adotado o 

modelo de dados Objeto-Relacional. 

Considerando a necessidade da modelagem multidimensional para a realização das 

consultas analíticas, os atributos descritivos (categóricos) das tabelas de Registro de Incidentes e 

Registros de Problemas foram transportados para tabelas de dimensão. Cada atributo transportado 

foi substituído por uma chave estrangeira.  

Considerando a necessidade de carregar as tabelas de dimensão e as chaves estrangeiras 

nas tabelas de Registros de Incidentes e Registros de Problemas, alguns objetos foram definidos. 

Assim, para cada dimensão, além do atributo descritivo, foram definidos:  

a) uma Surrogate Key (chave artificial), para ser carregada com valores inteiros 

consecutivos, sem relação semântica com o atributo descritivo ao qual se refere. 

b) um objeto Sequence (seqüência) para a construção da chave artificial, e;  

c) um objeto Cursor (cursor) para conter as ocorrências do atributo descritivo.  

 

As definições de todas as tabelas e demais estruturas criadas no ODS encontram-se 

detalhadas no Anexo II deste trabalho. 
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5.2.4 Carga dos dados no ODS 

 

Inicialmente, foi feita a carga de todas as tabelas de dimensão no ODS, a partir dos 

atributos categóricos nas Tabelas Externas (incidentes e problemas). Para carregar as tabelas de 

dimensão, foi utilizada a seguinte lógica: 

a) Um atributo categórico foi selecionado e carregado sem repetições, no cursor;  

b) Para cada elemento do cursor, a seqüência foi incrementada de uma unidade, 

formando a chave artificial; e 

c) Estes valores (a chave artificial e o atributo descritivo) foram armazenados em um 

novo registro na tabela de dimensão.  

 

Este procedimento foi repetido para todas as dimensões no ODS.  

Após a carga de todas as dimensões, as tabelas de Registros de Incidentes e Registros de 

Problemas também foram carregadas no ODS, a partir das Tabelas Externas e das dimensões. Para 

cada linha nas Tabelas Externas, os atributos categóricos foram substituídos por um atributo REF 

(ponteiro) contendo uma referência para a tabela de dimensão correspondente.  

Todos os procedimentos para a carga das tabelas de Registros de Incidentes, Registros de 

Problemas e das tabelas de dimensão estão detalhados no Anexo III.  

 

 

5.3 2ª Etapa: Análise de Problemas e Incidentes 

 

Com a ferramenta FAPI, as atividades da etapa de Análise de Problemas e Incidentes 

foram executadas. Também foi gerado arquivo para Análise Estatística.  

Inicialmente, na tela “Análise de Incidentes” foram feitas as consultas analíticas para 

definir a Priorização de problemas. A partir da lista de serviços disponíveis, ao selecionar um 

Serviço, foram exibidos os incidentes para o serviço selecionado, juntamente com os quantitativos 

consolidados nas dimensões disponíveis.  
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Conforme os parâmetros definidos na seção 4.1.2, as dimensões Impacto Político e 

Usuários Afetados foram consideradas as mais relevantes, sendo definidos os seguintes critérios 

para a Priorização de Problemas: 

a) Maior Impacto Político; e 

b) Maior quantidade de Usuários Afetados. 

 

Segundo estes critérios, o serviço “Portal dos Convênios” foi o escolhido para dar início à 

atividade de investigação. 

Em seguida, na tela “Análise de Problemas”, foram tratados os Registros de Problemas 

conforme a priorização definida. Na tela “Detalhe do Problema”, a partir da análise textual da 

descrição de cada problema e da solução aplicada, foi definido o tipo de solução, sendo informado 

o valor do atributo “Solução”.  

Retornando à tela “Análise de Problemas”, Registros de incidentes relacionados aos 

problemas analisados foram vinculados a estes Registros de Problemas. Na tela “Detalhe do 

Incidente”, a partir da análise textual da descrição de cada incidente, foram atribuídos sintomas ao 

incidente. 

Por fim, a ferramenta permitiu a geração de um arquivo ARFF para a realização de 

Análises Estatísticas através da ferramenta livre Weka. 

 

 

5.4 3ª Etapa: Análises Estatísticas 

 

A última etapa da metodologia proposta neste trabalho é a realização de Análises 

Estatísticas, utilizando a ferramenta livre Weka.  

Após o tratamento dos Registros de Problemas e Registros de Incidentes com a 

ferramenta FAPI, foi gerado um arquivo ARFF para ser utilizado na tarefa de mineração de dados. 

O objetivo desta tarefa foi analisar os registros no arquivo ARFF e, a partir de informações como 

serviço afetado, categoria, sintomas apresentados e soluções aplicadas, determinar Regras de 

Associação, como mostra a Figura 40.  



80 

 

 

As regras de associação resultantes desta análise foram validadas. No entanto, foi 

verificado que nem todas as regras determinadas representam erro de categorização de incidentes. 

Apenas uma destas regras, apresentada abaixo, indica erro na categorização de incidentes: 

 

A regra acima indica que sempre que ocorre um incidente com o sintoma “Aplicação 

indisponível”, o mesmo é categorizado como “Problema de Ambiente”, desconsiderando outros 

motivos como, problema na rede local (cliente) ou erro na digitação do endereço web. 

Esta regra serviu para uma melhor orientação às equipes de atendimento, que não 

estavam fazendo nenhum tratamento para este tipo de incidente. 

As outras regras de associação, mostradas na Figura 40, foram descartadas. 

 

 

Figura 40 – Regras de Associação determinadas pelo aplicativo WEKA 

 

 

SINTOMA: APLICAÇÃO INDISPONÍVEL      CATEGORIA: AMBIENTE 
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5.5 Benefícios Obtidos 

 

A ferramenta FAPI trouxe uma importante contribuição para o Gerenciamento de 

problemas nesta empresa, pois o sistema em uso atualmente não estabelece critérios de priorização 

de problemas. Também não permite informar a solução do problema, nem os sintomas de 

incidentes de forma estruturada. Todas as informações são fornecidas em texto livre estando 

sujeitas a erros e impedindo a realização de consultas analíticas e outras análises mais sofisticadas. 

Também não oferece um método para averiguar desvios na categorização de incidentes.  

 

 

5.6 Resultados Verificados 

 

Foram verificados os seguintes resultados, que ratificam os benefícios apontados: 

A) Redução do tempo médio de atendimento de problemas: O tempo médio de 

atendimento observado antes da aplicação da metodologia comparado com o tempo médio de 

atendimento após sua aplicação, como mostra a Figura 41;  

 

 

Figura 41 – Gráfico Comparativo do Tempo Médio de Atendimento de Problemas 
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B) Aumento da média de conclusividade de problemas: A média mensal de 

conclusividade de problemas (considerando-se os últimos 12 meses), comparada com a média de 

conclusividade de problemas após a aplicação da metodologia proposta. A Figura 42 mostra que 

houve um aumento de 20% na média, que subiu de 1,25 para 1,50 ao mês. 

 

 

Figura 42 – Gráfico Comparativo da média de Conclusividade de Problemas 

 

 

 

5.7 Considerações Finais 

 

Este capítulo abordou a aplicação da metodologia proposta a uma empresa prestadora de 

serviços de TI, apresentando as etapas de Obtenção dos Dados, Análise de Problemas e Incidentes 

e a Análise Estatística. Foi abordada a utilização da ferramenta de análise FAPI e a tarefa de 

mineração de dados, assim como os benefícios obtidos pela organização. 

O próximo capítulo abordará as considerações finais deste trabalho, suas principais 

contribuições e sugestões de trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Este trabalho apresentou uma metodologia e uma ferramenta, para dar suporte ao 

processo de Gerenciamento de Problemas em empresas que prestam serviços de TI, no apoio às 

atividades de Registro, Categorização, Priorização e Investigação de problemas.  

Neste capítulo serão abordadas as principais contribuições deste trabalho e sugestões de 

trabalhos futuros. 

 

 

6.1 Principais Contribuições  

 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

a) Uma metodologia para dar suporte às atividades de registro, categorização, 

priorização e investigação do processo de gerenciamento de problemas; e 

b) Uma ferramenta para aplicar a metodologia proposta, que permite identificar 

sintomas de incidentes, identificar a solução de um problema, vincular incidentes a 

problemas, realizar consultas analíticas e fornecer um arquivo para análise estatística. 

 

O estudo de caso realizado em uma empresa prestadora de Serviços de TI constatou os 

seguintes benefícios na operacionalização do processo de Gerenciamento de Problemas: 

a) Melhoria na atividade de Investigação de problemas, pois o sistema em uso 

atualmente não permite informar a solução do problema, nem os sintomas de 

incidentes de forma estruturada. O procedimento em vigor é feito através de texto 

livre, o que impede a realização de consultas analíticas e outras análises mais 

sofisticadas sobre os Registros de Problemas e Incidentes; 
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b) Visualização e vinculação dos Registros de Incidentes a Registros de Problemas de 

maneira simples, permitindo a identificação mais ágil dos incidentes por serviço 

afetado e categoria, contribuindo com a atividade de Registro; 

c) Realização de consultas analíticas, possibilitando estabelecer, a partir dos parâmetros 

definidos pela metodologia, critérios na priorização de problemas, contribuindo com 

a atividade de Priorização; e 

d) Descoberta de regras de associação para averiguar desvios na categorização de 

Incidentes, contribuindo com a atividade de Categorização. 

 

Os benefícios da aplicação desta metodologia também podem ser verificados pelos 

indicadores de Tempo Médio de Atendimento e Média de Conclusividade de Problemas, conforme 

exibido na seção 5.6. 

 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Este trabalho objetivou a especificação de uma metodologia e uma ferramenta para dar 

suporte ao processo de Gerenciamento de Problemas, buscando prevenir problemas, erradicar a 

recorrência de incidentes ou minimizar os efeitos dos incidentes que não podem ser evitados.   

Como sugestão de trabalhos futuros para aperfeiçoamento desta metodologia, sugere-se: 

A) Implementação de sistema completo de Service Desk, que permita o registro e 

manutenção dos dados de serviços, clientes, incidentes e problemas, integrado a uma ferramenta 

de mineração de dados, que possa realizar as análises em tempo real; e 

B) Designação e apuração de novos indicadores de qualidade que permitam avaliar o 

grau eficiência do processo aplicado a uma empresa fornecedora de serviços de TI. 
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ANEXO I – Dados de Origem 

 

A. Especificação do Arquivo de Registros de Incidentes 

 

Atributo Tipo Significado Considerado? 

ACIONAMENTO  VARCHAR(255)  Número do Chamado SIM 

ACIONAMENTO_VIA  VARCHAR(255) Meio de Acionamento NÃO 

AGUARDANDO_USUARIO VARCHAR(255) Aguardando usuário? NÃO 

ARF VARCHAR(255) Órgão NÃO 

CATEGORIA VARCHAR(255) Categoria do Incidente SIM 

CHAMADO_REABERTO VARCHAR(255) Chamado reaberto? NÃO 

CLIENTE VARCHAR(255) Nome do usuário SIM 

CPF VARCHAR(255) CPF do usuário NÃO 

CRIADO_POR VARCHAR(255) CPF do atendente NÃO 

DATA_CONCLUIDO VARCHAR(255) Data de conclusão do R.I. SIM 

DATA_EMISSAO VARCHAR(255) Data de registro do R.I NÃO 

DATA_HORA_FIM__ACIONAMENTO VARCHAR(255) Data/hora abertura do R.I. NÃO 

DATA_HORA_INICIO VARCHAR(255) Data/hora inicio do tratamento SIM 

DATA_HORA_PREVISTA_SOLUCAO VARCHAR(255) Data/hora previsão da solução NÃO 

DATA_RESOLVIDO VARCHAR(255) Data/hora conclusão da solução SIM 

DATA_STATUS VARCHAR(255) Data da ultima atualização NÃO 

DDD_LOCALIDADE VARCHAR(255) DDD da localidade do usuário NÃO 

NÃO DENTRO_PRAZO VARCHAR(255) R.I. dentro do prazo? SIM 

DESCRICAO_DEMANDA VARCHAR(4000) Descrição do R.I. SIM 

DESCRICAO_RECURSO VARCHAR(4000) Descrição do recurso SIM 

DESCRICAO_TKT_VINCULADO VARCHAR(4000) Descrição do R.I. pai SIM 

DEVERIA_RESOLVIDO_1O_NIVEL VARCHAR(255) Deveria ter sido resolvido na 

central de serviços? 
SIM 

DT_USER_MNTN VARCHAR(255) Data de manutenção NÃO 

EMAIL VARCHAR(255) E-mail do usuário NÃO 

GRUPO_CRIACAO VARCHAR(255) Grupo do usuário que abriu R.I. SIM 

GRUPO_GESTOR VARCHAR(255) Grupo de investigação do R.I. SIM 

GRUPO_GESTOR_ANTERIOR VARCHAR(255) Grupo de investigação anterior SIM 

HOUVE_INTERVENCAO_TECNICA VARCHAR(255) Houve intervenção técnica? NÃO 
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IDENTIFICADOR VARCHAR(255) Identificador do usuário NÃO 

ID_DOCU VARCHAR(255) Código do documento NÃO 

ID_ENTI_CLIE VARCHAR(255) Código do cliente NÃO 

ID_MOOB VARCHAR(255) Código MOOB NÃO 

ID_SERV VARCHAR(255) Código do Serviço afetado SIM 

IMPACTO_OPERACIONAL VARCHAR(255) Relevância para a operação SIM 

IMPACTO_POLITICO VARCHAR(255) Relevância para o negócio SIM 

LOCALIZACAO VARCHAR(255) Localidade do incidente NÃO 

MUNICIPIO_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Município do incidente NÃO 

NIVEL_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Nível hierárquico atendimento SIM 

NIVEL_SEVERIDADE_INFRA VARCHAR(255) Severidade para a operação SIM 

NIVEL_SEVERIDADE_NEG VARCHAR(255) Severidade para o negócio SIM 

NOME VARCHAR(255) Nome do usuário que abriu R.I. NÃO 

NR_DO_TICKET_VINCULADO VARCHAR(255) Número acionamento vinculado NÃO 

NUMERO VARCHAR(255) Número do R.I. NÃO 

NUMERO_PATRIMONIO VARCHAR(255) Número patrimônio NÃO 

NUMERO_TICKET VARCHAR(255) Número acionamento SIM 

OBSERVACAO VARCHAR(4000) Observação NÃO 

OC_RF VARCHAR(255) Código RF NÃO 

PRIORIDADE VARCHAR(255) Prioridade de atendimento SIM 

RECURSO VARCHAR(255) Recursos afetados SIM 

REDE VARCHAR(255) Rede afetada  NÃO 

REDE_ASSISTIDA VARCHAR(255) Rede assistida NÃO 

REGIAO_DDD VARCHAR(255) DDD da região afetada NÃO 

RESPONSAVEL_PELO_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Nome do atendente responsável NÃO 

SERVICO VARCHAR(255) Nome do serviço afetado SIM 

SETOR VARCHAR(255) Setor NÃO 

SOLUCAO_APLICADA VARCHAR(4000) Solução aplicada SIM 

STATUS VARCHAR(255) Status do atendimento SIM 

SUB_CATEGORIA VARCHAR(255) Sub categoria do Incidente SIM 

TECNICO_GRUPO VARCHAR(255) Grupo do Técnico NÃO 

TELEFONE VARCHAR(255) Telefone usuário que abriu R.I. NÃO 

TEMPO_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Tempo Total de atendimento NÃO 

TEMPO_CONSUMIDO VARCHAR(255) Tempo efetivo atendimento NÃO 

TEMPO_CQ VARCHAR(255) Tempo Controle de qualidade NÃO 

TEMPO_DE_REACAO VARCHAR(255) Tempo de reação NÃO 

TEMPO_PREVISTO VARCHAR(255) Tempo previsão atendimento NÃO 
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TIPO_IDENTIFICADOR VARCHAR(255) Tipo de identificador NÃO 

TIPO_RECURSO VARCHAR(255) Tipo de Recurso NÃO 

TIPO_TICKET VARCHAR(255) Tipo de acionamento NÃO 

TIPO_TICKET_VINCULADO VARCHAR(255) Tipo de acionamento vinculado NÃO 

TIPO_USUARIO VARCHAR(255) Tipo de usuário NÃO 

UA VARCHAR(255) Unidade de atendimento NÃO 

UF VARCHAR(255) Estado NÃO 

UF_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Estado de atendimento do R.I. SIM 

UF_RESPONSAVEL VARCHAR(255) Estado do responsável pelo R.I. NÃO 

UG_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Gerência do atendimento SIM 

UG_CRIACAO VARCHAR(255) Gerência de criação do R.I. SIM 

UG_SERVICO VARCHAR(255) Gerência de serviço do R.I. SIM 

UG_USUARIO VARCHAR(255) Gerência do usuário SIM 

UNIDADE VARCHAR(255) Unidade SIM 

USUARIOS_AFETADOS VARCHAR(255) Universo de usuários afetados SIM 

 

 

 

B. Especificação do Arquivo de Registros de Problemas 

 

Atributo Tipo Significado Considerado? 

ATIVIDADE_EXECUTADA VARCHAR(255) Atividade foi Executada? NÃO 

CATEGORIA VARCHAR(255) Categorização do Problema SIM 

CPF VARCHAR(255) CPF do usuário NÃO 

CPF_CRIACAO VARCHAR(255) CPF do responsável pela abertura NÃO 

DATA_CONCLUIDO VARCHAR(255) Data de conclusão do problema SIM 

DATA_EMISSAO VARCHAR(255) Data de abertura do problema SIM 

DATA_ESPERADA_SOLUCAO VARCHAR(255) Data expectativa de solução NÃO 

DESCRICAO_PROBLEMA VARCHAR(4000) Descrição do problema SIM 

EMAIL VARCHAR(255) E-mail do responsável pela abertura NÃO 

EMAIL_02 VARCHAR(255) E-mail do responsável pela abertura NÃO 

ENCAMINHAMENTO VARCHAR(4000) Encaminhamento do problema SIM 

GRUPO_CRIACAO VARCHAR(255) Grupo do responsável pela abertura SIM 

GRUPO_GESTOR VARCHAR(255) Grupo que irá investigar o problema SIM 

IDENTIFICADOR VARCHAR(255) Identificador do problema NÃO 

ID_DOCU VARCHAR(255) Código do documento NÃO 

ID_ENTI_CLIE VARCHAR(255) Código do cliente NÃO 
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ID_MOOB VARCHAR(255) Código MOOB NÃO 

ID_SERV VARCHAR(255) Código do serviço afetado SIM 

MUNICIPIO VARCHAR(255) Município de atendimento NÃO 

NOME VARCHAR(255) Nome do usuário que abriu o problema NÃO 

NUMERO_TICKET VARCHAR(255) Número do problema SIM 

PRIORIDADE VARCHAR(255) Prioridade de atendimento SIM 

SERVICO VARCHAR(255) Nome do Serviço afetado SIM 

SOLUCAO VARCHAR(4000) Solução aplicada SIM 

SOLUCAO_DEFINITIVA VARCHAR(4000) Solução definitiva SIM 

SOLUCAO_USUARIO VARCHAR(4000) Solução para o usuário SIM 

STATUS VARCHAR(255) Status da solução do problema SIM 

TELEFONE VARCHAR(255) Telefone do usuário abertura problema NÃO 

UF VARCHAR(255) Estado de atendimento NÃO 

UG_ATENDIMENTO VARCHAR(255) Gerência responsável pelo atendimento SIM 

UG_SERVICO VARCHAR(255) Gerência responsável pelo serviço SIM 

UG_USUARIO VARCHAR(255) Gerência do usuário abertura problema SIM 

USUARIO_CRIACAO VARCHAR(255) Usuário responsável pelo problema NÃO 
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ANEXO II – Especificação do Banco de Dados 

 

A. EXTERNAL TABLE tmp_incidentes 

  

CREATE TABLE tmp_incidentes (  
ACIONAMENTO    varchar(255),  

ACIONAMENTO_VIA    varchar(255),  
AGUARDANDO_USUARIO  varchar(255),  
ARF     varchar(255),  
CATEGORIA    varchar(255),  
CHAMADO_REABERTO   varchar(255),  
CLIENTE    varchar(255),  
CPF     varchar(255),  
CRIADO_POR    varchar(255),  
DATA_CONCLUIDO   varchar(255),  
DATA_EMISSAO   varchar(255),  
DATA_HORA_FIM__ACIONAMENTO varchar(255),  
DATA_HORA_INICIO   varchar(255),  
DATA_HORA_PREVISTA_SOLUCAO varchar(255),  
DATA_RESOLVIDO   varchar(255),  
DATA_STATUS   varchar(255),  
DDD_LOCALIDADE   varchar(255),  

DENTRO_PRAZO   varchar(255),  
DESCRICAO_DEMANDA  varchar(4000),  
DESCRICAO_RECURSO  varchar(4000),  
DESCRICAO_TKT_VINCULADO varchar(4000),  
DEVERIA_RESOLVIDO_1O_NIVEL varchar(255),  
DT_USER_MNTN   varchar(255),  
EMAIL     varchar(255),  
GRUPO_CRIACAO   varchar(255),  
GRUPO_GESTOR   varchar(255),  
GRUPO_GESTOR_ANTERIOR  varchar(255),  
HOUVE_INTERVENCAO_TECNICA varchar(255),  
IDENTIFICADOR   varchar(255),  
ID_DOCU    varchar(255),  
ID_ENTI_CLIE   varchar(255),  
ID_MOOB    varchar(255),  
ID_SERV    varchar(255),  

IMPACTO_OPERACIONAL  varchar(255),  
IMPACTO_POLITICO   varchar(255),  
LOCALIZACAO   varchar(255),  
MUNICIPIO_ATENDIMENTO  varchar(255),  
NIVEL_ATENDIMENTO  varchar(255),  
NIVEL_SEVERIDADE_INFRA  varchar(255),  
NIVEL_SEVERIDADE_NEG  varchar(255),  
NOME     varchar(255),  
NR_DO_TICKET_VINCULADO  varchar(255),  
NUMERO     varchar(255),  
NUMERO_PATRIMONIO  varchar(255),  
NUMERO_TICKET   varchar(255),  
OBSERVACAO    varchar(4000),  
OC_RF     varchar(255),  
PRIORIDADE    varchar(255),  
RECURSO    varchar(255),  
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REDE     varchar(255),  
REDE_ASSISTIDA   varchar(255),  
REGIAO_DDD    varchar(255),  
RESPONSAVEL_PELO_ATENDIMENTO varchar(255),  
SERVICO    varchar(255),  
SETOR     varchar(255),  
SOLUCAO_APLICADA   varchar(4000),  
STATUS     varchar(255),  
SUB_CATEGORIA   varchar(255),  
TECNICO_GRUPO   varchar(255),  
TELEFONE    varchar(255),  
TEMPO_ATENDIMENTO  varchar(255),  
TEMPO_CONSUMIDO   varchar(255),  
TEMPO_CQ    varchar(255),  
TEMPO_DE_REACAO   varchar(255),  

TEMPO_PREVISTO   varchar(255),  
TIPO_IDENTIFICADOR  varchar(255),  
TIPO_RECURSO   varchar(255),  
TIPO_TICKET   varchar(255),  
TIPO_TICKET_VINCULADO  varchar(255),  
TIPO_USUARIO   varchar(255),  
UA     varchar(255),  
UF     varchar(255),  
UF_ATENDIMENTO   varchar(255),  
UF_RESPONSAVEL   varchar(255),  
UG_ATENDIMENTO   varchar(255),  
UG_CRIACAO    varchar(255),  
UG_SERVICO    varchar(255),  
UG_USUARIO    varchar(255),  
UNIDADE    varchar(255),  
USUARIOS_AFETADOS  varchar(255)  

 )  
 ORGANIZATION EXTERNAL (  
   TYPE ORACLE_LOADER  
   DEFAULT DIRECTORY ext_dir  
   ACCESS PARAMETERS (  
     RECORDS DELIMITED BY 0x'0A' 
     SKIP 1  
     BADFILE ext_dir:'TMP_INCIDENTES'  
     LOGFILE ext_dir:'TMP_INCIDENTES'  
     FIELDS TERMINATED BY ';'  
     MISSING FIELD VALUES ARE NULL  
     (  
 ACIONAMENTO    char(255),  
 ACIONAMENTO_VIA   char(255),  
 AGUARDANDO_USUARIO  char(255),  
 ARF     char(255),  

 CATEGORIA    char(255),  
 CHAMADO_REABERTO  char(255),  
 CLIENTE    char(255),  
 CPF     char(255),  
 CRIADO_POR   char(255),  
 DATA_CONCLUIDO   char(255),  
 DATA_EMISSAO   char(255),  
 DATA_HORA_FIM__ACIONAMENTO char(255),  
 DATA_HORA_INICIO  char(255),  
 DATA_HORA_PREVISTA_SOLUCAO char(255),  
 DATA_RESOLVIDO   char(255),  
 DATA_STATUS   char(255),  
 DDD_LOCALIDADE   char(255),  
 DENTRO_PRAZO   char(255),  
 DESCRICAO_DEMANDA  char(4000),  
 DESCRICAO_RECURSO  char(4000),  

 DESCRICAO_TKT_VINCULADO char(4000),  
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 DEVERIA_RESOLVIDO_1O_NIVEL char(255),  
 DT_USER_MNTN   char(255),  
 EMAIL    char(255),  
 GRUPO_CRIACAO   char(255),  
 GRUPO_GESTOR   char(255),  
 GRUPO_GESTOR_ANTERIOR  char(255),  
 HOUVE_INTERVENCAO_TECNICA char(255),  
 IDENTIFICADOR   char(255),  
 ID_DOCU    char(255),  
 ID_ENTI_CLIE   char(255),  
 ID_MOOB    char(255),  
 ID_SERV    char(255),  
 IMPACTO_OPERACIONAL  char(255),  
 IMPACTO_POLITICO  char(255),  
 LOCALIZACAO   char(255),  

 MUNICIPIO_ATENDIMENTO  char(255),  
 NIVEL_ATENDIMENTO  char(255),  
 NIVEL_SEVERIDADE_INFRA char(255),  
 NIVEL_SEVERIDADE_NEG  char(255),  
 NOME    char(255),  
 NR_DO_TICKET_VINCULADO char(255),  
 NUMERO    char(255),  
 NUMERO_PATRIMONIO  char(255),  
 NUMERO_TICKET   char(255),  
 OBSERVACAO   char(4000),  
 OC_RF    char(255),  
 PRIORIDADE   char(255),  
 RECURSO    char(255),  
 REDE    char(255),  
 REDE_ASSISTIDA   char(255),  
 REGIAO_DDD   char(255),  

 RESPONSAVEL_PELO_ATENDIMENTO char(255),  
 SERVICO    char(255),  
 SETOR    char(255),  
 SOLUCAO_APLICADA  char(4000),  
 STATUS    char(255),  
 SUB_CATEGORIA   char(255),  
 TECNICO_GRUPO   char(255),  
 TELEFONE    char(255),  
 TEMPO_ATENDIMENTO  char(255),  
 TEMPO_CONSUMIDO   char(255),  
 TEMPO_CQ    char(255),  
 TEMPO_DE_REACAO   char(255),  
 TEMPO_PREVISTO   char(255),  
 TIPO_IDENTIFICADOR  char(255),  
 TIPO_RECURSO   char(255),  
 TIPO_TICKET   char(255),  

 TIPO_TICKET_VINCULADO  char(255),  
 TIPO_USUARIO   char(255),  
 UA     char(255),  
 UF     char(255),  
 UF_ATENDIMENTO   char(255),  
 UF_RESPONSAVEL   char(255),  
 UG_ATENDIMENTO   char(255),  
 UG_CRIACAO   char(255),  
 UG_SERVICO   char(255),  
 UG_USUARIO   char(255),  
 UNIDADE    char(255),  
 USUARIOS_AFETADOS  char(255)  
      )  
        )  
   LOCATION ('INCIDENTES.txt')  
 )  

REJECT LIMIT UNLIMITED;   
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B. EXTERNAL TABLE tmp_problemas 

 

CREATE TABLE tmp_problemas ( 
ATIVIDADE_EXECUTADA  varchar(255),  
CATEGORIA    varchar(255),  
CPF     varchar(255),  
CPF_CRIACAO   varchar(255),  
DATA_CONCLUIDO   varchar(255),  
DATA_EMISSAO   varchar(255),  
DATA_ESPERADA_SOLUCAO  varchar(255),  
DESCRICAO_PROBLEMA  varchar(4000),  
EMAIL     varchar(255),  
EMAIL_02    varchar(255),  

ENCAMINHAMENTO   varchar(4000),  
GRUPO_CRIACAO   varchar(255),  
GRUPO_GESTOR   varchar(255),  
IDENTIFICADOR   varchar(255),  
ID_DOCU    varchar(255),  
ID_ENTI_CLIE   varchar(255),  
ID_MOOB    varchar(255),  
ID_SERV    varchar(255),  
MUNICIPIO    varchar(255),  
NOME     varchar(255),  
NUMERO_TICKET   varchar(255),  
PRIORIDADE    varchar(255),  
SERVICO    varchar(255),  
SOLUCAO    varchar(4000),  
SOLUCAO_DEFINITIVA  varchar(4000),  
SOLUCAO_USUARIO   varchar(4000),  

STATUS     varchar(255),  
TELEFONE    varchar(255),  
UF     varchar(255),  
UG_ATENDIMENTO   varchar(255),  
UG_SERVICO    varchar(255),  
UG_USUARIO    varchar(255),  
USUARIO_CRIACAO   varchar(255)  
 )  
 ORGANIZATION EXTERNAL (  
   TYPE ORACLE_LOADER  
   DEFAULT DIRECTORY ext_dir  
   ACCESS PARAMETERS (  
     RECORDS DELIMITED BY 0x'0A'  
     SKIP 1  
     BADFILE ext_dir:'TMP_PROBLEMAS' 
     LOGFILE ext_dir:'TMP_PROBLEMAS' 

     FIELDS TERMINATED BY ';'  
     MISSING FIELD VALUES ARE NULL  
     (  
 ATIVIDADE_EXECUTADA  char(255),  
 CATEGORIA    char(255),  
 CPF     char(255),  
 CPF_CRIACAO   char(255),  
 DATA_CONCLUIDO   char(255),  
 DATA_EMISSAO   char(255),  
 DATA_ESPERADA_SOLUCAO  char(255),  
 DESCRICAO_PROBLEMA  char(4000),  
 EMAIL    char(255),  
 EMAIL_02    char(255),  
 ENCAMINHAMENTO   char(4000),  
 GRUPO_CRIACAO   char(255),  
 GRUPO_GESTOR   char(255),  
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 IDENTIFICADOR   char(255),  
 ID_DOCU    char(255),  
 ID_ENTI_CLIE   char(255),  
 ID_MOOB    char(255),  
 ID_SERV    char(255),  
 MUNICIPIO    char(255),  
 NOME    char(255),  
 NUMERO_TICKET   char(255),  
 PRIORIDADE   char(255),  
 SERVICO    char(255),  
 SOLUCAO    char(4000),  
 SOLUCAO_DEFINITIVA  char(4000),  
 SOLUCAO_USUARIO   char(4000),  
 STATUS    char(255),  
 TELEFONE    char(255),  

 UF     char(255),  
 UG_ATENDIMENTO   char(255),  
 UG_SERVICO   char(255),  
 UG_USUARIO   char(255),  
 USUARIO_CRIACAO   char(255))  
   )  
   LOCATION ('PROBLEMAS.txt')  
 )  
REJECT LIMIT UNLIMITED; 

 

 

 

C. Definição do tipo e tabela de registros de problemas 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_problemas AS OBJECT (  

NUMERO_TICKET   varchar(255),  

DATA_EMISSAO   varchar(255), 

CATEGORIA   REF tp_categoria,  

DESCRICAO_PROBLEMA  varchar(4000),  

SERVICO   REF tp_servico,  

SOLUCAO    varchar(4000),  

STATUS    REF tp_status,  

SOLUCAO_ALVO  REF tp_solucoes, 

lista_incidentes   tp_nt_incidentes 

); 

/ 

 

CREATE TABLE problemas OF tp_problemas 

NESTED TABLE lista_incidentes STORE as tb_lista_incidentes;   

 

 

 

D. Definição do tipo e tabela de registros de incidentes 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_incidentes AS OBJECT (  

NUMERO_TICKET    varchar(255),  

DATA_EMISSAO    varchar(255), 

MES      REF tp_tempo, 

CATEGORIA    REF tp_categoria,  

CLIENTE    REF tp_cliente,  

DESCRICAO_DEMANDA   varchar(4000),  
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LISTA_SINTOMAS      tp_nt_sintomas, 

IMPACTO_OPERACIONAL  REF tp_impacto,  

IMPACTO_POLITICO REF   tp_impacto,  

NIVEL_ATENDIMENTO  REF tp_nivel_atendimento,  

NIVEL_SEVERIDADE_INFRA  REF tp_nivel_severidade,  

NIVEL_SEVERIDADE_NEG  REF tp_nivel_severidade,  

SERVICO    REF tp_servico,  

SOLUCAO_APLICADA    varchar(4000),  

STATUS     REF tp_status,  

SUB_CATEGORIA   REF tp_subcategoria,  

USUARIOS_AFETADOS  REF tp_usuarios_afetados 

);  

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_nt_incidentes AS TABLE OF REF tp_incidentes; 

/ 

 

CREATE TABLE incidentes OF tp_incidentes 

NESTED TABLE lista_sintomas STORE as tb_lista_sintomas; 

 

 

 

E. Definição do tipo e tabela de categoria e sub-categoria 

 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_categoria AS OBJECT ( 

  COD_CATEGORIA   NUMBER, 

  DES_CATEGORIA   VARCHAR(255) 

); 

/ 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_subcategoria AS OBJECT ( 

  COD_SUBCATEGORIA   NUMBER, 

  DES_SUBCATEGORIA   VARCHAR(255), 

  COD_CATEGORIA      REF tp_categoria 

); 

/ 

 

CREATE SEQUENCE seq_categoria; 

CREATE SEQUENCE seq_subcategoria; 

 

CREATE TABLE categorias OF tp_categoria; 

CREATE TABLE subcategorias OF tp_subcategoria; 

 

 

 

F. Definição do tipo e tabela de cliente 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_cliente AS OBJECT (  

COD_CLIENTE   NUMBER, 

DES_CLIENTE   varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE clientes OF tp_cliente; 

CREATE SEQUENCE seq_cliente; 
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G. Definição do tipo e tabela de impacto 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_impacto AS OBJECT (  

COD_IMPACTO  NUMBER, 

DES_IMPACTO  varchar(255) 

); 

/ 

CREATE TABLE impacto OF tp_impacto; 

CREATE SEQUENCE seq_impacto; 

 

 

 

H. Definição do tipo e tabela de nível de atendimento 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_nivel_atendimento AS OBJECT (  

COD_NIVEL_ATENDIMENTO  NUMBER, 

DES_NIVEL_ATENDIMENTO  varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE nivel_atendimento OF tp_nivel_atendimento; 

CREATE SEQUENCE seq_nivel_atendimento; 

 

 

 

I. Definição do tipo e tabela de nível de severidade 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_nivel_severidade AS OBJECT (  

COD_NIVEL_SEVERIDADE  NUMBER, 

DES_NIVEL_SEVERIDADE  varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE nivel_severidade OF tp_nivel_severidade; 

CREATE SEQUENCE seq_nivel_severidade; 

 

 

 

J. Definição do tipo e tabela de serviços 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_servico AS OBJECT (  

COD_SERVICO   NUMBER, 

DES_SERVICO   varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE servicos OF tp_servico; 

CREATE SEQUENCE seq_servico; 
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K. Definição do tipo e tabela de sintomas 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_sintomas AS OBJECT (  

COD_SINTOMA NUMBER, 

DES_SINTOMA varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_nt_sintomas AS TABLE OF REF tp_sintomas; 

/ 

CREATE TABLE sintomas OF tp_sintomas; 

 

 

 

L. Definição do tipo e tabela de soluções 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_solucoes AS OBJECT (  

COD_SOLUCAO   NUMBER, 

DES_SOLUCAO   varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE solucoes OF tp_solucoes; 

CREATE SEQUENCE seq_solucoes; 

 

 

 

M. Definição do tipo e tabela de status 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_status AS OBJECT (  

COD_STATUS   NUMBER, 

DES_STATUS   varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE status OF tp_status; 

CREATE SEQUENCE seq_status; 

 

 

 

N. Definição do tipo e tabela de tempo 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_tempo AS OBJECT (  

COD_TEMPO   NUMBER, 

DES_TEMPO   varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE tempo OF tp_tempo; 

CREATE SEQUENCE seq_tempo; 
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O. Definição do tipo e tabela de usuários afetados 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_usuarios_afetados AS OBJECT (  

COD_USUARIOS_AFETADOS  NUMBER, 

DES_USUARIOS_AFETADOS  varchar(255) 

); 

/ 

 

CREATE TABLE usuarios_afetados OF tp_usuarios_afetados; 

CREATE SEQUENCE seq_usuarios_afetados; 

 

 

 

P. Definição do tipo e tabela de fatos do DW 

 

CREATE OR REPLACE TYPE tp_fatos_incidentes AS OBJECT ( 

SERVICO    REF tp_servico, 

CATEGORIA    REF tp_categoria, 

CLIENTE    REF tp_cliente, 

IMPACTO_OPERACIONAL  REF tp_impacto, 

IMPACTO_POLITICO REF   tp_impacto, 

NIVEL_ATENDIMENTO  REF tp_nivel_atendimento, 

NIVEL_SEVERIDADE_INFRA  REF tp_nivel_severidade, 

NIVEL_SEVERIDADE_NEG  REF tp_nivel_severidade, 

STATUS     REF tp_status, 

USUARIOS_AFETADOS  REF tp_usuarios_afetados, 

MES     REF tp_tempo, 

QTDE      NUMBER 

); 

/ 

 

CREATE TABLE fatos_incidentes OF tp_fatos_incidentes; 
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ANEXO III – Rotinas para ETL e composição do DW 

 

A. Carga da tabela de registros de problemas 

 

INSERT INTO problemas (  
SELECT  

 P.NUMERO_TICKET  ,  
 SUBSTR(DATA_EMISSAO,7,4)||SUBSTR(DATA_EMISSAO,4,2)||SUBSTR(DATA_

EMISSAO,1,2), 
 (SELECT REF(C) FROM categorias C WHERE C.DES_CATEGORIA = 

P.CATEGORIA),  
 P.DESCRICAO_PROBLEMA ,  
 (SELECT REF(S) FROM servicos S WHERE S.DES_SERVICO = P.SERVICO),  
 P.SOLUCAO  ,  
 (SELECT REF(ST) FROM status ST WHERE ST.DES_STATUS = P.STATUS),  
 NULL   ,  
 NULL  
FROM tmp_problemas P); 

 

 

 

B. Carga da tabela de registros de incidentes 

 

INSERT INTO incidentes (  
SELECT  DISTINCT 
 I.NUMERO_TICKET       , 
 SUBSTR(DATA_EMISSAO,7,4)||SUBSTR(DATA_EMISSAO,4,2)||SUBSTR(DATA_

EMISSAO,1,2), 
        (SELECT REF(T) FROM tempo T  
            WHERE T.des_tempo = 

SUBSTR(DATA_EMISSAO,7,4)||SUBSTR(DATA_EMISSAO,4,2)),  
 (SELECT REF(C) FROM categorias C  
            WHERE C.DES_CATEGORIA = I.CATEGORIA)   , 
 (SELECT REF(CL) FROM clientes CL 

            WHERE CL.DES_CLIENTE = I.CLIENTE)    , 
 I.DESCRICAO_DEMANDA      , 
 null        , 
 (SELECT REF(IO) FROM impacto IO 
            WHERE IO.DES_IMPACTO = I.IMPACTO_OPERACIONAL)  ,          
 (SELECT REF(IP) FROM impacto IP 
            WHERE IP.DES_IMPACTO = I.IMPACTO_POLITICO)   ,          
 (SELECT REF(NA) FROM nivel_atendimento NA 
            WHERE NA.DES_NIVEL_ATENDIMENTO = I.NIVEL_ATENDIMENTO) ,          
 (SELECT REF(SI) FROM nivel_severidade SI 
            WHERE SI.DES_NIVEL_SEVERIDADE = I.NIVEL_SEVERIDADE_INFRA) ,          
 (SELECT REF(SN) FROM nivel_severidade SN 
            WHERE SN.DES_NIVEL_SEVERIDADE = I.NIVEL_SEVERIDADE_NEG) ,          
 (SELECT REF(S) FROM servicos S 
            WHERE S.DES_SERVICO = I.SERVICO)    , 
 I.SOLUCAO_APLICADA      , 

 (SELECT REF(ST) FROM status ST  
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            WHERE ST.DES_STATUS = I.STATUS), 
 (SELECT REF(sc) FROM subcategorias SC  
            WHERE SC.DES_SUBCATEGORIA=I.SUB_CATEGORIA  
              AND SC.COD_CATEGORIA = (SELECT REF(C1)  
                                        FROM categorias C1  
                                       WHERE 

C1.DES_CATEGORIA=I.CATEGORIA)), 
 (SELECT REF(UA) FROM usuarios_afetados UA  
            WHERE UA.DES_USUARIOS_AFETADOS = I.USUARIOS_AFETADOS) 
FROM  tmp_incidentes I); 

 

 

 

C. Carga da tabela de categorias 

 

DECLARE 
   CURSOR c_catI IS SELECT DISTINCT CATEGORIA, SUB_CATEGORIA  
                      FROM tmp_incidentes  
                     ORDER BY CATEGORIA, SUB_CATEGORIA; 
   cod_cat    NUMBER := 0; 
   cod_sub    NUMBER := 0; 
   des_cat    VARCHAR(255); 
   cat_ant    VARCHAR(255); 
   des_sub    VARCHAR(255); 
    
BEGIN 
 
   OPEN c_catI; 

 
   cat_ant := '...'; 
 
   LOOP 
      FETCH c_catI INTO des_cat, des_sub; 
   
      IF c_catI%NOTFOUND THEN  
         EXIT; 
      END IF;    
        
      IF cat_ant <> des_cat THEN 
         cat_ant := des_cat; 
 
  SELECT seq_categoria.NEXTVAL INTO cod_cat FROM DUAL;   
 
        INSERT INTO categorias VALUES (cod_cat, des_cat); 

 
      END IF; 
    
 
      SELECT seq_subcategoria.NEXTVAL INTO cod_sub FROM DUAL;   
 
      INSERT INTO subcategorias S 
            VALUES (cod_sub,  
                    des_sub,  
                    (SELECT REF(C) 
                        FROM categorias C 
                        WHERE C.COD_CATEGORIA = cod_cat) 
                   ); 
   END LOOP; 
 
   IF c_catI%ISOPEN THEN 
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      CLOSE c_catI; 
   END IF;     
 
END; 
/  

 

 

 

D. Carga da tabela de clientes 

 

DECLARE 

   CURSOR c_cl IS SELECT DISTINCT CLIENTE FROM tmp_incidentes ORDER BY 

CLIENTE; 

   cod_cl NUMBER := 0; 

   des_cl VARCHAR(255); 

    

BEGIN 

 

   OPEN c_cl; 

 

   LOOP 

      FETCH c_cl INTO des_cl; 

   

      IF c_cl%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

 

      SELECT seq_cliente.NEXTVAL INTO cod_cl FROM DUAL;  

 

      INSERT INTO clientes VALUES (cod_cl, des_cl); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_cl%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_cl; 

   END IF;     

 

END; 

/  

 

 

E. Carga da tabela de impacto 

 

DECLARE 

   CURSOR c_ip IS SELECT DISTINCT IMPACTO FROM  

                  ( 

           (SELECT IMPACTO_POLITICO AS IMPACTO FROM tmp_incidentes) 

            UNION  

            (SELECT IMPACTO_OPERACIONAL AS IMPACTO FROM tmp_incidentes)  

    ) 

                  ORDER BY IMPACTO; 

   cod_ip NUMBER := 0; 

   des_ip VARCHAR(255); 
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BEGIN 

 

   OPEN c_ip; 

 

   LOOP 

      FETCH c_ip INTO des_ip; 

   

      IF c_ip%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

        

      SELECT seq_impacto.NEXTVAL INTO cod_ip FROM DUAL; 

 

      INSERT INTO impacto VALUES (cod_ip, des_ip); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_ip%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_ip; 

   END IF;     

 

END; 

/ 

 

 

 

F. Carga da tabela de nível de atendimento 

 

DECLARE 

   CURSOR c_na IS SELECT DISTINCT NIVEL_ATENDIMENTO FROM tmp_incidentes  

                  ORDER BY NIVEL_ATENDIMENTO; 

   cod_na NUMBER := 0; 

   des_na VARCHAR(255); 

    

BEGIN 

 

   OPEN c_na; 

 

   LOOP 

      FETCH c_na INTO des_na; 

   

      IF c_na%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

        

      SELECT seq_nivel_atendimento.NEXTVAL INTO cod_na FROM DUAL;  

 

      INSERT INTO nivel_atendimento VALUES (cod_na, des_na); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_na%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_na; 

   END IF;     

 

END; 

/ 
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G. Carga da tabela de nível de severidade 

 

DECLARE 
   CURSOR c_ns IS SELECT DISTINCT NIVEL_SEVERIDADE FROM 
        ( 
        (SELECT NIVEL_SEVERIDADE_NEG AS NIVEL_SEVERIDADE FROM 

tmp_incidentes)  
                     UNION  
        (SELECT NIVEL_SEVERIDADE_INFRA AS NIVEL_SEVERIDADE FROM 

tmp_incidentes)  
    ) 
                  ORDER BY NIVEL_SEVERIDADE; 
   cod_ns NUMBER := 0; 

   des_ns VARCHAR(255); 
    
BEGIN 
 
   OPEN c_ns; 
 
   LOOP 
      FETCH c_ns INTO des_ns; 
   
      IF c_ns%NOTFOUND THEN  
         EXIT; 
      END IF;    
        
      SELECT seq_nivel_severidade.NEXTVAL INTO cod_ns FROM DUAL; 
 
      INSERT INTO nivel_severidade VALUES (cod_ns, des_ns); 

 
   END LOOP; 
 
   IF c_ns%ISOPEN THEN 
      CLOSE c_ns; 
   END IF;     
 
END; 
/  

 

 

 

H. Carga da tabela de serviços 

 

DECLARE 
   CURSOR c_srv IS SELECT DISTINCT SERVICO FROM tmp_incidentes ORDER BY 

SERVICO; 
   cod_srv NUMBER := 0; 
   des_srv VARCHAR(255); 
    
BEGIN 
 
   OPEN c_srv; 
 
   LOOP 
      FETCH c_srv INTO des_srv; 
   
      IF c_srv%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 
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      END IF;    
        
      SELECT seq_servico.NEXTVAL INTO cod_srv FROM DUAL;  
 
      INSERT INTO servicos VALUES (cod_srv, des_srv); 
 
   END LOOP; 
 
   IF c_srv%ISOPEN THEN 
      CLOSE c_srv; 
   END IF;     
 
END; 
/  

 

 

 

I. Carga da tabela de sintomas 

 

INSERT  INTO sintomas VALUES (1,'LENTIDAO EM CONSULTAS/RELATORIOS'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (2,'TRAVAMENTO DO NAVEGADOR/APLICACAO'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (3,'MENSAGEM DE ERRO DO NAVEGADOR'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (4,'ERRO DA APLICACAO AO EXECUTAR 

FUNCIONALIDADE'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (5,'APLICACAO NAO INICIA'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (6,'ACESSO NEGADO AO SISTEMA'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (7,'ACESSO NEGADO A 

TELA/FUNCIONALIDADE'); 

INSERT  INTO sintomas VALUES (8,'NAO CONSEGUE INCLUIR/EXCLUIR/ALTERAR 
REGISTROS'); 

INSERT  INTO sintomas VALUES (9,'NAO CONSEGUE ANEXAR/REMOVER 
DOCUMENTOS'); 

INSERT  INTO sintomas VALUES (10,'NAO CONSEGUE IMPRIMIR'); 
INSERT  INTO sintomas VALUES (11,'REGISTROS INDEVIDOS OU AUSENTES'); 

 

 

 

J. Carga da tabela de soluções aplicadas 

 

INSERT  INTO solucoes VALUES (1,'REDE - CONFIGURACAO BALANCEADOR'); 

INSERT  INTO solucoes VALUES (2,'REDE - CONFIGURACAO REGRAS DE 
FIREWALL'); 

INSERT  INTO solucoes VALUES (3,'REDE - CONFIGURACAO PARAMETROS'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (4,'REDE - AQUISICAO/SUBSTITUICAO 

ATIVO'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (5,'PRODUCAO - CONFIGURACAO SISTEMA 

OPERACIONAL'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (6,'PRODUCAO - CONFIGURACAO BANCO DE 

DADOS'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (7,'PRODUCAO - CONFIGURACAO SERVIDOR DE 

APLICACAO'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (8,'PRODUCAO - AQUISICAO/SUBSTITUICAO DE 

MAQUINA'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (9,'PRODUCAO - SUBSTITUICAO SGBD'); 
INSERT  INTO solucoes VALUES (10,'PRODUCAO - SUBSTITUICAO SERVIDOR DE 

APLICACAO'); 
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INSERT  INTO solucoes VALUES (11,'APLICACAO - MUDANCA REGRA DE 
NEGOCIO'); 

INSERT  INTO solucoes VALUES (12,'APLICACAO - OTIMIZACAO 
CONSULTAS/INDICES'); 

INSERT  INTO solucoes VALUES (13,'APLICACAO - NOVA FUNCIONALIDADE'); 

 

 

 

K. Carga da tabela de status 

 

DECLARE 

   CURSOR c_st IS (SELECT DISTINCT STATUS FROM tmp_incidentes) 

                  UNION 

     (SELECT DISTINCT STATUS FROM tmp_problemas) 

     ORDER BY STATUS; 

   cod_st NUMBER := 0; 

   des_st VARCHAR(255); 

    

BEGIN 

 

   OPEN c_st; 

 

   LOOP 

      FETCH c_st INTO des_st; 

   

      IF c_st%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

        

      SELECT seq_status.NEXTVAL INTO cod_st FROM DUAL; 

  

      INSERT INTO status VALUES (cod_st, des_st); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_st%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_st; 

   END IF;     

 

END; 

/ 

 

 

 

L. Carga da tabela de tempo 

 

DECLARE 

   CURSOR c_tp IS  

 SELECT DISTINCT  

  SUBSTR(DATA_EMISSAO,7,4)||SUBSTR(DATA_EMISSAO,4,2)  

       FROM tmp_incidentes                  

   ORDER BY SUBSTR(DATA_EMISSAO,7,4)||SUBSTR(DATA_EMISSAO,4,2); 

 

   cod_tp NUMBER := 0; 

   des_tp VARCHAR(255); 
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BEGIN 

 

   OPEN c_tp; 

 

   LOOP 

      FETCH c_tp INTO des_tp; 

   

      IF c_tp%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

        

      SELECT seq_tempo.NEXTVAL INTO cod_tp FROM DUAL;  

 

      INSERT INTO tempo VALUES (cod_tp, des_tp); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_tp%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_tp; 

   END IF;     

 

END; 

/ 

 

 

 

M. Carga da tabela de usuários afetados 

 

DECLARE 

   CURSOR c_ua IS SELECT DISTINCT USUARIOS_AFETADOS FROM tmp_incidentes  

                  ORDER BY USUARIOS_AFETADOS; 

   cod_ua NUMBER; 

   des_ua VARCHAR(255); 

    

BEGIN 

 

   OPEN c_ua; 

 

   LOOP 

      FETCH c_ua INTO des_ua; 

   

      IF c_ua%NOTFOUND THEN  

         EXIT; 

      END IF;    

        

      SELECT seq_usuarios_afetados.NEXTVAL INTO cod_ua FROM dual;  

 

      INSERT INTO usuarios_afetados VALUES (cod_ua, des_ua); 

 

   END LOOP; 

 

   IF c_ua%ISOPEN THEN 

      CLOSE c_ua; 

   END IF;     

 

END; 

/                  
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N. Carga da tabela de fatos do DW 

 

INSERT INTO fatos_incidentes ( 

SELECT 

   SERVICO, 

   CATEGORIA, 

   CLIENTE, 

   IMPACTO_OPERACIONAL, 

   IMPACTO_POLITICO, 

   NIVEL_ATENDIMENTO, 

   NIVEL_SEVERIDADE_INFRA, 

   NIVEL_SEVERIDADE_NEG, 

   STATUS, 

   USUARIOS_AFETADOS, 

   MES, 

   COUNT(*) AS QTDE 

FROM  

   incidentes I 

GROUP BY 

   SERVICO, 

   CATEGORIA, 

   CLIENTE, 

   IMPACTO_OPERACIONAL, 

   IMPACTO_POLITICO, 

   NIVEL_ATENDIMENTO, 

   NIVEL_SEVERIDADE_INFRA, 

   NIVEL_SEVERIDADE_NEG, 

   STATUS, 

   USUARIOS_AFETADOS, 

   MES 

); 
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