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RESUMO 
 

A dissertação investigou o uso da modelagem de processos de negócio e do conjunto de boas 

práticas do ITIL na proposição de melhorias de processos de suporte de TI. Um estudo de 

caso foi realizado na área de Administração e Sistemas do Centro de Informática da UFPE. O 

método de pesquisa qualitativa utilizou diversas técnicas de coleta de dados para possibilitar a 

triangulação de dados. Inicialmente, foi feito um levantamento dos principais problemas de 

suporte de TI baseado na opinião da equipe. Em seguida, foi conduzida uma categorização 

das solicitações de serviços mais demandas pelos usuários ao suporte. Na fase seguinte, foi 

realizada a modelagem do processo de suporte nos cenários atual “AS-IS” e futuro “TO-BE”. 

Finalmente, foi feita uma avaliação das percepções da equipe em relação à aplicabilidade dos 

modelos propostos. Como contribuição prática, o estudo identificou os principais problemas 

de suporte de TI do Centro de Informática da UFPE e constatou necessidades de instrumentos 

para maior compartilhamento de informações e definição de políticas de uso dos recursos. 

Dentre as principais contribuições da dissertação está a proposta de um modelo para melhoria 

dos processos de suporte de TI do CIn. A partir da definição dos processos, foram definidos 

protótipos para futura implementação de um sistema de software para dar apoio à área. 

Finalmente, foi analisado que apesar da abordagem sistemática das proposições de melhorias 

dos processos de suporte ser consideradas aplicáveis, isto não implica ser de fácil e rápida 

implementação dado à dependência de utilização de software e de mudança cultural. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Serviços de TI. Modelagem de Processos. ITIL. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The dissertation investigated the use of business process modeling and the set of ITIL good 

practices to propose improvement on the IT support processes. A case study was conducted in 

the area of Systems Administration at the Center of Informatics from UFPE. The qualitative 

research method adopted several data collection techniques to allow the triangulation of data. 

Initially, the elicitation of main problems was conducted based on the opinion of the working 

team. Then, the categorization of user´s solicitations was done. In the following phase, it was 

done the modeling of IT support processes using the “as-is” and “to-be” scenarios. Finally, 

the assessment of proposed models was conducted by the working team. As practical 

contributions, the study identified the main problems faced by the IT support at CIn. It also 

confirmed the need of instruments to allow better information sharing and definition of 

resource use policies. Among the main contributions of this dissertation is the proposal of a 

model to improve the IT support processes at CIn. From the definition of these processes, 

prototypes were created to guide the implementation of a software system. Finally, we believe 

that the improvement propositions were considered feasible by the team, however, it is not 

guaranteed their implantation will be easy and fast due to the need of new systems and 

cultural changes.   

 
 

Keywords: IT Service Management. Process Modeling. ITIL 
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1. Introdução 
 

 
 

Este capítulo tem o propósito de descrever as motivações, a caracterização da 

situação problemática a ser resolvida e os objetivos sugeridos para sua resolução. Em 

complemento, apresenta a estrutura na qual a dissertação foi organizada. 
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1.1 Motivações 
 

As mudanças na economia mundial e o crescente avanço das novas tecnologias 

têm produzido reflexos na caracterização de um ambiente organizacional cada vez mais 

dinâmico, veloz e competitivo. Estas variáveis têm forçado as organizações a serem 

mais ágeis e flexíveis, com modelos de gestão mais adequados às novas realidades – 

desde o gerenciamento dos recursos à estruturação e a execução das rotinas de trabalho 

para obtenção dos propósitos organizacionais.  

Este esforço pelo posicionamento estratégico é colocado em prática no conjunto 

de atividades da cadeia de valor (criação, produção, venda, entrega de produtos e/ou 

serviços, dentre outras). É exatamente neste campo que residem as principais diferenças 

de resultados entre organizações; uma espécie de disciplina própria e em constante 

busca de melhorias que permite extrair mais dos recursos com a eliminação de 

redundâncias e erros, empregar tecnologias mais avançadas, obter mais produtividade 

dos colaboradores, dentre outras.  

No centro desta disciplina está o processo – conjunto de atividades que 

adicionam valor a um input (entrada) proposto – um conceito fundamental no projeto 

dos meios pelos quais uma organização pretende usar para produzir e entregar produtos 

e serviços aos seus clientes (GONÇALVES, 2000b). 

Dentro desta perspectiva, mais do que a execução de rotinas de trabalho 

funcionais, reforça-se a idéia que a obtenção de resultados diferenciados nas 

organizações é resultante de atividades inter-relacionadas que perpassam as fronteiras 

departamentais, ou seja, um redesenho organizacional de orientação por tarefas para 

processos (GONÇALVES, 2000b). Isto remete à necessidade do correto entendimento 

sobre o que exatamente faz a organização funcionar bem, ter ritmo e desenvolver 

habilidades para novas maneiras de fazer negócios (TENDICK, 2010). 

Para representar este entendimento, a prática organizacional tem se valido do 

Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), uma abordagem voltada à 

administração do ciclo de vida dos processos – concepção; modelagem e simulação; 

execução; monitoramento e controle dos processos. Dado a aplicabilidade desta 

abordagem em diversos modelos de gestão de melhoria contínua, alinhados aos 
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objetivos estratégicos da organização, sua utilização pode ser considerada um 

importante instrumento para o aprimoramento da gestão de processos. 

Nesta direção, se por um lado os esforços organizacionais na escolha de 

instrumentos para aprimorar a gestão de processos é um caminho reconhecido para 

busca de agilidade, flexibilidade e desempenho superior; por outro, tais iniciativas 

trazem consigo a necessidade de dar provimento às dificuldades próprias desta 

utilização:   

• a complexidade inerente à natureza dos processos, cuja essência é exatamente a 

coordenação das atividades a serem executadas por diversas equipes em 

diferentes unidades organizacionais (GONÇALVES, 2000b), o que leva à 

necessidade de lidar com a interdependência entre estas atividades e recursos em 

estruturas organizacionais centradas em silos funcionais e em lógicas 

hierárquicas (SMITH e FINGAR, 2003; PAIM, 2007); 

• problemas de entendimento e comunicação (deficiências na formalização, falta 

de unicidade de linguagem para padronização de representação e mapeamento 

dos processos) (SMITH e FINGAR, 2003). 

• por último, a dificuldade de implementação, dado a cultura de resistência à 

mudança nas rotinas de trabalho já incorporadas e amplamente conhecidas e 

difundidas. 

 

Os efeitos dessa problemática trazem à tona a importância de estudos para 

apreciação de modelos de referência como elemento de orientação no aprimoramento da 

gestão de processos nas mais diferentes áreas da organização (gestão de serviços de TI – 

ITIL, ISO 20000; gestão de TI – COBIT, VAL IT; gestão de riscos – COSO, ISO 

31000; gestão de projetos – PMBOK, dentre outras).   

No âmbito do Gerenciamento de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) este 

tipo de recurso é um instrumento valioso para que a área responsável possa agir de 

forma mais proativa em relação ao atendimento das necessidades organizacionais, 

contribuindo para evidenciar a sua participação na geração de valor.  

Ao pensar em implementações de práticas de gestão que visam à melhoria dos 

serviços de TI, é importante analisar quais são os reais benefícios que estas podem 

propiciar às organizações. Segundo Gonçalves (2000b), em geral, a introdução de 

práticas de gestão possibilita: 
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• Melhorar a qualidade dos serviços de TI que apóiam os objetivos 

estratégicos das organizações; 

• Disponibilizar informações precisas sobre os serviços; 

• Oferecer maior flexibilidade da TI para melhorar o negócio;  

• Aumentar o profissionalismo da equipe de TI;  

• Melhorar a satisfação dos clientes com o serviço provido;  

• Prover maior disponibilidade dos serviços por meio do gerenciamento de 

acordo de níveis de serviços estabelecidos.  

Neste contexto, o modelo de referência ITIL provê um abrangente e consistente 

conjunto de melhores práticas para a identificação de processos da área de TI e o 

alinhamento dos seus serviços às necessidades da organização, dentro de uma 

abordagem qualitativa e quantitativa para o uso mais econômico, efetivo, eficaz e 

eficiente da infra-estrutura de TI.  

Estas são exigências às organizações públicas e privadas que se vêem diante da 

necessidade de ofertar serviços de tecnologia da informação com qualidade a públicos 

cada vez mais exigentes, informados e conectados com as diversas tendências mundiais 

do mercado de TI. 

No âmbito de governo estas iniciativas de melhorias ganham mais 

complexidade, devido a influência das variantes político-ideológicas e culturais. 

Contudo, já se verificam inúmeros esforços no estabelecimento de metodologias e 

frameworks ajustados das bibliotecas de boas práticas à realidade da organização 

pública para melhoria de qualidade e desburocratização da gestão (GESPUBLICA, 

2009).  

 

1.2 Objetivos 
 

Com base nestas motivações, o objetivo desta dissertação é propor um modelo 

baseado nas boas práticas do ITIL para garantir a melhoria dos processos do suporte de 

TI do Centro de Informática da UFPE (CIn). A realidade atual da área apresenta 

processos de suporte de TI que não estão explicitamente catalogados, estruturados e 

devidamente documentados. Em particular a seguinte questão é levantada: Como 

promover melhorias nos processos de suporte de TI do CIn? 

Neste contexto, foi realizada uma pesquisa envolvendo os integrantes da equipe 

de suporte e infra-estrutura do CIn, a fim de obter evidências empíricas sobre como 
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promover essas melhorias. O objetivo central desse estudo foi realizar uma avaliação de 

possíveis melhorias no processo de atendimento ao usuário do CIn, onde um modelo foi 

proposto, norteado pela aplicação da modelagem de processos e pelo conjunto de boas 

práticas do ITIL. 

Para que esse objetivo fosse alcançado, os seguintes objetivos específicos foram 

traçados: 

• Identificar e analisar os principais problemas na prestação dos serviços de 

suporte de TI do CIn aos seus usuários; 

• Relacionar os conceitos de modelagem de processos para entender e 

documentar as atividades da equipe de suporte de TI do CIn; 

• Analisar e propor melhorias nos processos de suporte de TI do CIn baseadas 

no conjunto de boas práticas do ITIL. 

1.3  Estrutura da Dissertação 
Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Este capítulo introdutório 

abordou as motivações e objetivos deste trabalho. Os demais capítulos estão 

estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Governança de TI 

Apresenta uma visão geral sobre TI e Governança de TI, mostrando definições e 

relações entre os conceitos, o gerenciamento de serviços de TI e as melhores práticas do 

(Information Technology Infrastructure Library) ITIL. A importância desses conceitos 

para as organizações e como elas podem utilizá-los para o seu benefício também são 

discutidos neste capítulo. 

Capítulo 3 – Gerenciamento de Processos de Negócio 

Neste capítulo são apresentados o surgimento e evolução da disciplina de 

gerenciamento de processos de negócios nas empresas, suas particularidades, a 

modelagem de processos, a técnica de modelagem BPMN e a melhoria dos processos. 

Eles são apresentados de forma a demonstrar a importância do gerenciamento de 

processos de negócios nas organizações. A modelagem de processos de negócios e as 

melhorias de processo são apresentadas com um enfoque maior, por estarem bastante 

relacionadas ao trabalho desenvolvido. 

Capítulo 4 - Método 



6 

Apresenta o procedimento metodológico que norteou a pesquisa empírica.  

Inicialmente é caracterizado o plano de pesquisa. Em seguida são detalhadas as etapas 

que compõem a pesquisa e o processo de condução do estudo de caso.  

Capítulo 5 - Resultados 

A proposta do presente capítulo é detalhar a análise dos resultados obtidos com a 

pesquisa, observando os procedimentos estabelecidos para diagnóstico da situação 

problemática no atendimento do suporte de TI do CIn; as proposições à luz da 

modelagem de processos e de boas práticas ITIL; e a percepção dos envolvidos quanto à 

possíveis melhorias oriundas desta aplicação.  

Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

A proposta deste capítulo é apresentar as conclusões da pesquisa, analisar o 

confronto com os objetivos pretendidos e alcançados, apresentar as limitações e 

contribuições da pesquisa e descrever trabalhos futuros. 
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2. Governança de TI 
 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica referente à Governança de TI. 

Na seção 2.1 os conceitos e desafios da Governança de TI são apresentados e discutidos. 

Na seção 2.2 é apresentada a importância do Gerenciamento de Serviços de TI para as 

organizações. Na seção 2.3 os conceitos e boas práticas do ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library) são discutidos e apresentados como uma forma 

poderosa para as organizações obterem um alto padrão de qualidade dos serviços de TI. 

E por fim, a seção 2.4 descreve as considerações finais do capítulo.  
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2.1 Conceitos de Governança de TI 

 

Segundo Ferreira (1988) no dicionário básico da Língua Portuguesa (Aurélio), o 

significado da palavra informatizar é adaptar métodos tradicionais de trabalho ou 

atividade com uso de sistemas computadorizados. Dentro desta perspectiva, o cerne da 

atribuição da Tecnologia da Informação (TI) é prover aderência de suporte à ação 

organizacional. No entanto, com o advento da valorização da informação como 

principal insumo de métodos de trabalho em constante evolução para cumprimento de 

necessidades de agilidade, flexibilidade e desempenho superior do contexto 

organizacional, nota-se a alteração da importância da TI no cumprimento de sua função 

principal. 

Além disso, na medida em que as demandas são oriundas de todos os níveis 

organizacionais, verifica-se o amplo espectro de atuação da TI, desde o suporte às 

atividades operacionais que agregam valor ao negócio até as atividades de apoio ao 

processo de tomada de decisão. Neste enfoque, Fernandes e Abreu (2008) reforça esta 

visão quando destaca que a TI é o elemento que dá fluidez à complexa e dinâmica 

engrenagem organizacional, funcionando como uma grande integradora entre as áreas 

de negócio em seus diferentes níveis. 

Dado a crucialidade de seu aporte na ação organizacional, é natural esperar que 

as soluções de TI no atendimento a modelos de gestão mais abrangentes e complexos 

sejam concebidas pelas áreas de negócio em sintonia com a área de tecnologia da 

informação, o que remete a necessidade de uma “estruturação” de TI adequada. Esta 

estrutura deve ser apta a lidar com a complexidade cada vez maior da tecnologia, com 

as necessidades de integração e flexibilidade das soluções, com as pressões por redução 

custo e de tempo, com as responsabilidades legais e as exigências de transparência pelos 

acionistas e pelo mercado (FERNANDES e ABREU, 2008).  

Por outro lado, como esta ação organizacional se materializa num ambiente de 

constantes mudanças (globalização, sustentabilidade, avanços tecnológicos, etc.) 

adiciona-se ao repensar a “estruturação” de TI os aspectos que remetem à realização de 

objetivos de curto, médio e longo prazo – a própria execução das estratégias 

organizacionais. Assim, tal importância e capacidade transformadora revestem o esforço 

de “estruturação” de TI como um objeto não apenas de gestão, mas de governança de 

tecnologia da informação. 
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De fato, Sethibe et al. (2007) complementam esta idéia quando ressaltam as 

diferenças de foco e lócus das atividades. Para estes autores, enquanto a gestão foca no 

ambiente interno da organização e sua realização em nível departamental; a governança 

de TI congrega o foco interno e externo e deve ser realizada em nível hierárquico 

superior para obtenção de maior alcance.  

Para o ITGI (2011) a governança de TI é de responsabilidade da cúpula da 

organização, consistindo em aspectos de liderança, processos e estruturas 

organizacionais que asseguram uma “estruturação” de TI que suporte e estenda as 

estratégias e objetivos organizacionais. Tal proposição realça o compartilhamento destas 

decisões de TI na alta administração, ao mesmo tempo em que estabelece regras, 

organização e processos que nortearão o uso da tecnologia da informação na 

organização. 

Assim, a governança de TI é uma prática aplicável às organizações tanto 

públicas como privadas no sentido de prover o alinhamento entre negócios e esta área, 

ou seja, um desafio de planejar e implementar uma “estruturação” de TI que permita 

gerenciar adequadamente diversos elementos direcionando seus investimentos na 

promoção de melhorias dos serviços prestados conforme pode ser ilustrado na figura 2.1 

(GASETA, 2011).  

 

 
 

 

Contudo, vale ressaltar que embora existam inúmeras citações sobre governança 

de TI como uma implantação estrita de bibliotecas de referência, neste estudo o 

entendimento é que sua efetividade se traduz no estabelecimento de um ciclo de 

governança de TI consistindo em: alinhamento estratégico e compliance; decisão; 

estrutura e processos; e medição de desempenho da TI; e não apenas na implantação de 

modelos de melhores práticas, tais como: COBIT, ITIL, CMMI, etc.; (FERNANDES e 

Gerenciar  
adequadamente   
elementos  de TI 

Organizações  
Públicas e  
Privadas 

Desafio 

Direcionar os  
investimentos em  

TI de forma  
adequada 

Melhores  
resultados dos  

serviços   
prestados 

? 

Figura X - Desafio da Governança de TI (Adaptado de Gaseta, 2011)  
Figura 2.1 – Desafio da governança de TI  

Fonte: Adaptado de Gaseta (2011) 
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ABREU, 2008), ou seja, que a governança de TI envolve desde os esforços de 

alinhamento aos requisitos do negócio até à orquestração e mensuração do desempenho 

de TI para dar continuidade a estes negócios. 

Ademais, dado sua amplitude de cobertura e os objetivos traçados para o 

presente estudo, trataremos apenas do subconjunto do ciclo de governança de TI que 

permeia o gerenciamento de serviços conforme ilustrado na figura 2.2. Este é 

considerado um instrumento pelo qual a TI pode agir mais proativamente no 

atendimento das necessidades da organização, ao mesmo tempo em que contribui para 

evidenciar a sua participação na geração de valor, ou seja, alocar adequadamente os 

recursos disponíveis, gerenciando-os de forma integrada para minimizar a ocorrência de 

problemas na operação dos serviços e maximizando a percepção de qualidade desta 

entrega (MAGALHAES e PINHEIRO, 2007).   
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Figura 1 

 
 

2.2 Gerenciamento de Serviços de TI 
 

Segundo estudo realizado pelo Gartner Group, 80% das causas de downtime nos 

serviços de TI são decorrentes de problemas relacionados com a operação de atividades, 

tais como: aplicações não-testadas, má gerência de mudanças, sobrecarga de 

processamento, falhas em procedimentos, falhas no cumprimento de requisitos e erros 

relacionados à segurança ou rotinas de backup (MAGALHAES e PINHEIRO, 2007). 

 
Figura 2.2 – Framework da governança de TI  
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Além disso, não são raros os exemplos na literatura ilustrando exemplos de 

prejuízos em grandes empresas causados pelas falhas em serviços de TI conforme 

apresentado na tabela 2.1. 

Empresa Data Ocorrência 

 

 

AT&T 

 

 

Abril de 1998 

 

 

A atualização da versão do sistema prevista para ser 

realizada em 6 horas, levou 26 horas. Custo de US$ 40 

milhões em descontos nas faturas de serviço devido ao 

não-cumprimento de acordos de nível de serviço 

celebrados com os seus clientes finais. 

 

eBay 

 

Junho de 1999 

Indisponibilidade durante 22 horas devido à falha no 

sistema. Custo estimado entre US$ 3 e 5 milhões em 

receitas e declínio de 26 % no valor das ações. 

 

 

Hershey’s 

 

 

Setembro de 1999 

Falhas no sistema devido à estratégia de implementação 

de nova versão. Custo não-estimado com o atraso no 

envio de encomendas, 12% de redução nas vendas do 

trimestre e diminuição de 19% no lucro líquido do 

trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

 

 

Tais evidências reforçam a importância do gerenciamento de serviços de TI 

como instrumento para adoção de uma postura mais proativa, com alocação adequada e 

gestão integrada de recursos, qualidade percebida por usuários e mitigação de 

problemas na entrega e operação dos serviços de TI (MAGALHÃES E PINHEIRO, 

2007). 

No cerne desta preocupação, com a entrega e operação de serviços de TI, tendo 

como foco o cliente, está a caracterização do serviço - um conjunto de recursos de TI e 

não-TI geridos por um provedor de TI cujo propósito é satisfazer uma ou mais 

necessidades de um cliente (área de negócio). Além disso, é necessário suportar 

objetivos estratégicos do negócio, sendo percebido com um todo coerente, tais como: 

serviço de correio eletrônico, de impressão de nota fiscal, dentre outros.  

Por outro lado, dado as diversas variantes do serviço: natureza intangível (não é 

palpável), indivisibilidade (não pode ser separado do seu prestador), variabilidade 

(qualidade pode variar a cada execução) e perecibilidade (não pode ser guardado para 

 
Tabela 2.1 – Organizações prejudicadas por falhas em serviços de TI  

Fonte: Magalhães e Pinheiros (2007) 
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uso futuro); a percepção de valor do serviço precisa envolver pelo menos quatro 

parâmetros de apreciação (MAGALHÃES E PINHEIRO, 2007):  

• Alinhamento estratégico com o negócio – grau de alinhamento do serviço 

de TI com atuais e futuras necessidades do negócio; 

• Custo – valor monetário envolvido para disponibilização do serviço e 

suas interações; 

• Qualidade – nível de atendimento do serviço de TI em relação aos 

acordos de níveis de serviços externo e interno respectivamente (SLA – Service Level 

Agreement e OLA - Operational Level Agreement); 

• Independência em relação ao tempo – capacidade da área de TI de reação 

às demandas de suporte e atendimento de mudanças planejadas. 

 

Neste sentido, qualquer abordagem para maximização do valor de serviços de TI 

deve considerar além dos parâmetros de apreciação destacados acima, a integração de 

três diferentes componentes de um serviço de TI (pessoas, processos e tecnologia) entre 

si e também com os objetivos estratégicos fixados pela organização, conforme ilustrado 

na figura 2.3. Ou seja, o compromisso da equipe (pessoas) com a execução e 

gerenciamento dos diversos processos (processos) para entregar os serviços (tecnologia) 

dentro do acordado, em termos de custo, qualidade e desempenho (parâmetros de 

apreciação), todos referentes à área de TI. 

 

Cultura, Atitude, 
Crenças e 

Capacidades

Entrada de 
Serviços e Suporte 

a Serviços

Infra-estrutura
(incluindo 

aplicações)

Estratégia
Condução

Direção
Integração

PESSOAS

TECNOLOGIAPROCESSOS

 
 
 

Figura 2.3 – Maximização do valor dos serviços de TI 
Fonte: Cestari (2011) 
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  Como mencionado na seção 2.2, com advento da importância e da capacidade 

transformadora da TI elevou-se também as expectativas em relação à qualidade destes 

serviços. O que antes se resumiria ao foco interno de questões de ordem apenas técnica 

passou a ser envolvida pela dinamicidade das necessidades dos negócios numa 

abordagem orientada ao cliente. 

Magalhães e Pinheiro (2007) complementam esta idéia destacando que no 

gerenciamento de serviços de TI é necessário equilibrar as necessidades dos clientes e 

usuários com a capacidade disponível e os custos definidos pelo negócio, ou seja, é 

necessário o estabelecimento de distintos níveis de disponibilidade para cada um dos 

serviços de TI buscando uma melhor relação custo-benefício. 

Este - equilíbrio - entre o serviço que é demandado e os esforços para sua 

entrega e operação só é possível com a elaboração de avaliações que permitam saber o 

grau de necessidade de cada atributo do serviço de TI e, ao mesmo tempo, quanto o 

cliente valoriza o atendimento desta necessidade - quanto ele está disposto a 

desembolsar para ter a necessidade atendida no grau desejado.  

Neste sentido, dado que as necessidades dos clientes mudam com o passar do 

tempo, Berger (1993) citando o trabalho do professor Noriaki Kano - “Método Kano” - 

ilustra a aplicabilidade desta ferramenta para apreciar o comportamento dos clientes em 

relação aos atributos de um serviço ou produto que influenciam na satisfação dos 

mesmos. Para tanto define uma classificação dos “requisitos dos clientes” taxada de 

fatores que permitem ilustrar possíveis evoluções neste comportamento conforme pode 

ser verificado na figura 2.4. 

• Fatores básicos: são os requisitos mínimos que causarão o 

descontentamento se não forem cumpridos, mas em contrapartida não implicam em 

satisfação do cliente se cumpridos ou excedidos;  

• Fatores competitivos: são os requisitos que possuem associação direta 

com as necessidades e anseios dos clientes. Se o desempenho for elevado promove a 

satisfação, caso contrário provoca o descontentamento; 

• Fatores de excitação (diferenciais): são os requisitos que se entregues 

aumentam a satisfação do cliente, mas não provocam descontentamento caso não forem 

entregues (efeito de surpreender). 
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Assim, segundo Magalhães e Pinheiro (2007) a qualidade do serviço de TI pode 

ser determinada pelo nível de satisfação do cliente em relação ao serviço, ou seja, como 

o cliente percebe o serviço previsto/entregue e, mais ainda, quais são as expectativas do 

mesmo em relação ao serviço.  

Para atender estas expectativas Cestari (2011) sugere a utilização da “Fronteira 

da Eficiência”, onde é possível estabelecer um ponto que represente onde se deseja 

chegar (ponto A), um ponto de diagnóstico da situação atual (ponto B) e o 

desenvolvimento de um plano de ação que conduzirá uma transformação do 

desempenho atual no desempenho desejado conforme pode ser verificado na figura 2.5 

(CESTARI, 2011).  

Baixo

Alto
Baixo AltoNível de Serviço

Custo

B

A Melhor  Prática

Menos que a 
Melhor Prática

 
 Figura 2.5 – Fronteira da Eficiência  

Fonte: Cestari (2011) 

Figura 2.4 – Evolução dos fatores de um serviço ou produto  
Fonte: Berger (1993) 
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Uma vez concebido o plano, cabe no decorrer de sua execução, que se busque os 

mecanismos adequados para garantir o gerenciamento de serviços de TI, haja vista a 

extrema necessidade de controle dos processos de TI e como eles afetam o desempenho 

dos serviços de TI disponibilizados para a organização, evoluindo em sua maturidade no 

processo de gerenciamento dos serviços de TI. 

 Neste exercício de aprimoramento em direção às melhores práticas, o 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se apresenta como uma 

alternativa de referência, tanto pela proposição de uma metodologia focada em 

processos e suas relações de dependências, quanto por sua grandeza em termos de 

qualidade, segurança e confiabilidade de processos, situação esta comprovada pela 

maior parte das organizações usuárias de TI que as adotaram (CESTARI, 2011).  

Por último, neste trabalho julga-se oportuno o estudo do ITIL como referência, 

na medida em que se considera válida e aderente suas orientações para área de TI 

baseadas nas melhores práticas e em um ambiente de qualidade, visando à melhoria 

contínua, envolvendo pessoas, processos e tecnologia, objetivando o gerenciamento da 

área de TI como um negócio dentro da organização.  

 
2.3 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

 
O ITIL foi desenvolvido no final dos anos 80 pela Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA) atualmente denominada Office of Government 

Commerce (OGC) como objeto de uma encomenda do governo britânico que não estava 

satisfeito com o nível de qualidade dos serviços de TI a ele prestados. Neste sentido foi 

solicitado o desenvolvimento de uma abordagem de melhores práticas para gerenciar a 

utilização eficiente e responsável dos recursos de TI (FERNANDES e ABREU, 2008). 

A partir da década de 1990, as práticas reunidas no ITIL passaram a ser adotadas 

com maior ênfase também na iniciativa privada, especialmente por ter sido concebida 

como um padrão aberto, pelo grande enfoque em qualidade garantido pela definição de 

processos e a proposição de melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI; e 

pela aderência à prática ISO 9000 e ao modelo de referência da European Foundation 

for Quality Management (EFQM), ou seja, o ITIL passou a ser conhecido e utilizado 

como um “padrão de fato” no segmento de tecnologia da informação por organizações 

públicas e privadas de países de todo o mundo (MAGALHAES e PINHEIROS, 2007). 
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Atualmente, o esforço de atualização e divulgação do ITIL é realizado pelo 

Information Technology Service Management Forum (iTSM), um fórum independente, 

composto por usuários, fornecedores, organizações públicas e instituições de ensino; 

reconhecido internacionalmente e presente em mais de 32 países. 

O principal objetivo do ITIL é melhorar a qualidade dos serviços de TI através 

da otimização de sistemas e da infra-estrutura, utilizando processos operacionais para 

gerenciar o ciclo de vida dos serviços, bem como atender às necessidades dos clientes e 

usuários (CESTARI, 2011). 

Já para OGC (2011) o ITIL oferece um framework cujo principal objetivo é 

prover um conjunto de práticas de gerenciamento de serviços de TI testadas e 

comprovadas, que beneficia a implantação de métodos testados e poupa desperdício de 

tempo e de dinheiro. 

As práticas são organizadas em livros o que lhe rendeu a denominação de 

biblioteca. Em sua primeira versão, o ITIL era constituído de aproximadamente 40 

livros. Entre 2000 e 2002 o ITIL foi completamente revisado e reformulado em sua 

versão 2 que passou a reunir práticas em 8 volumes. E mais recentemente, em 2007, foi 

lançada a versão 3 do ITIL desta vez trazendo uma grande evolução em relação à versão 

2 - a organização dos processos de gerenciamento de serviços em uma estrutura de ciclo 

de vida de serviço.   

Apesar da abordagem do ciclo de vida do serviço ser algo relativamente novo 

para a TI, o mesmo não acontece para outras áreas organizacionais que já se encontram 

familiarizadas com a idéia de que o serviço nasce, se desenvolve, entra em operação e é 

retirado, se necessário. Ou seja, a importância em gerenciar o serviço durante todo o seu 

ciclo de vida, desde a concepção até sua retirada de operação. 

Ademais, além do aspecto do ciclo de vida de serviço, o ITIL v3 denota a 

maturidade que a disciplina de gerenciamento de serviços de TI adquiriu ao longo do 

tempo, trazendo e enfatizando conceitos como integração da TI ao negócio, portfólios 

dinâmicos de serviços e mensuração do valor do negócio (FERNANDES e ABREU, 

2008). 

Assim, em sua versão mais atualizada o ITIL v3 é composto por 5 livros, 

conforme mostra a figura 2.6 sendo cada um deles relacionado a um estágio do ciclo de 

vida do serviço com orientações para uma abordagem integrada de gerenciamento de 

serviços (CESTARI, 2011): 
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ITIL 

Desenho do Serviço

Transição 
do ServiçoOperação

do Serviço

Estratégia
do Serviço

Melhoria Contínua do ServiçoMelhoria Contínua do Serviço

 
 

 

• Estratégia do serviço: prevê e conceitua um conjunto de serviços que 

ajuda o negócio a alavancar seus objetivos, ou seja, onde são tomadas as decisões 

estratégicas relacionadas aos serviços que vão ser desenvolvidos; 

• Desenho do serviço: desenha ou projeta os serviços para obtenção dos 

objetivos de utilidade e de garantia. Basicamente projeta o que a estratégia decidiu; 

• Transição do serviço: move os serviços para o ambiente de produção. Os 

serviços são desenvolvidos, testados e liberados de forma controlada; 

• Operação do serviço: gerencia os serviços em produção para assegurar 

que seus objetivos de utilidade e de garantia sejam alcançados, ou seja, gestão sobre os 

processos do dia-a-dia que mantém os serviços funcionando; 

• Melhoria contínua de serviço: avalia os serviços e identifica como 

melhorar sua utilidade e garantia do suporte aos objetivos do negócio. 

Fazendo uma metáfora em relação à figura de um átomo, o ITIL utiliza a 

estratégia de serviço como o núcleo do ciclo de vida de serviço, o desenho do serviço, a 

transição do serviço e operação do serviço como os estágios do ciclo de vida que 

orbitam o núcleo, sendo tudo norteado por práticas subjacentes de melhoria contínua de 

serviço baseadas no ciclo PDCA. 

 

Figura 2.6 – O Núcleo do ITIL 
Fonte: Cestari (2011) 
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Cada estágio do ciclo de vida possui processos e/ou funções conforme pode ser 

verificado na tabela 2.2, que em última instância se inter-relacionam na conjugação de 

um todo coerente que auxilia no gerenciamento do serviço: da concepção à operação. 

Estágios do 

Ciclo de Vida 

Processos Funções 

 
Estratégia do 

Serviço 

- Gerenciamento Financeiro de TI; 
- Gerenciamento do Portfólio de Serviços; 

- Gerenciamento da Demanda. 

 

 

 
Desenho do 

Serviço 

- Gerenciamento do Catálogo de Serviços; 
- Gerenciamento do Nível de Serviço; 

- Gerenciamento da Capacidade; 
- Gerenciamento da Disponibilidade; 

- Gerenciamento da Continuidade de Serviço; 
- Gerenciamento de Segurança da Informação; 

- Gerenciamento de Fornecedor. 

 

 
 

Transição do 
Serviço 

- Gerenciamento de Mudança; 
- Gerenciamento da Configuração e de Ativo de 

Serviço; 
- Gerenciamento da Liberação e Implantação; 

- Validação e Teste de Serviço; 
- Avaliação 

- Gerenciamento do Conhecimento. 

 

 
Operação do 

Serviço 

- Gerenciamento de Evento; 
- Gerenciamento de Incidente; 
- Cumprimento de Requisição; 
- Gerenciamento de Problema; 
- Gerenciamento de Acesso. 

- Central de Serviço; 
- Gerenciamento Técnico; 

- Gerenciamento das Operações 
de TI; 

- Gerenciamento de Aplicativo. 
Melhoria de 

Serviço 
Continuada 

- Relatório de Serviço; 
- Medição de Serviço. 

 

 

 

No que tange a problemática a ser tratada e os objetivos do presente estudo, é 

necessário foco de estudo mais aprofundado da Operação do Serviço que trata da gestão 

das atividades do dia-a-dia. É a fase mais prolongada do ciclo de vida, na medida em 

que o serviço é mantido em operação até perder sua utilidade quando então é retirado.  

É também bastante crítica, pois como visto nos exemplos do tópico de gerenciamento de 

serviços de TI, possíveis erros na condução, controle e gestão operacional podem 

comprometer a disponibilidade do serviço, mesmo que tenham sido muito bem 

desenhados e implementados em produção. 

Assim, se tudo for bem planejado nas fases anteriores – onde são tratados os 

processos mais estratégicos e táticos – e gerido operacionalmente na fase de Operação 

do Serviço; os serviços entrarão em operação sem causar impactos negativos. Visando 

cumprir tais propósitos a Operação do Serviço busca coordenar e realizar os processos e 

Tabela 2.2 – Processos e funções do ITIL 
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funções requeridas para entregar e gerenciar os serviços em níveis acordados com 

usuários e clientes; o que inclui inclusive a responsabilidade pelo gerenciamento 

contínuo da tecnologia utilizada para esta disponibilização. Todo este esforço 

(processos e funções) para prover os serviços na fase de Operação do Serviço 

compreendem (CESTARI, 2011): 

• Gerenciamento de evento: processos que constroem uma base para 

monitoração e controle operacional, possibilitando a detecção de eventos e seus 

relacionamentos, bem como determinando ações apropriadas de controle; 

• Gerenciamento de incidente: processos que possuem o objetivo principal 

de restaurar o mais rápido possível a normalidade da operação do serviço (dentro dos 

limites do Acordo de Nível de Serviço) minimizando possíveis impactos adversos às 

operações de negócio e garantindo qualidade e disponibilidade do serviço; 

• Cumprimento de requisição: são os processos que estão relacionados à 

disponibilização de um canal para que os usuários e clientes solicitem e recebam 

serviços padrão, para os quais já existem aprovações pré-definidas e processos de 

qualificação; 

• Gerenciamento de problema: processos que atuam na prevenção da 

ocorrência de incidentes e problemas, eliminando incidentes recorrentes e minimizando 

o impacto de incidentes não prevenidos; 

• Gerenciamento de acesso: este processo visa dar permissão ou bloquear o 

direito de uso dos serviços de acordo com a autorização do usuário; 

• Central de serviço: é uma função que provê um único ponto de contato 

para os usuários e clientes gerenciarem a resolução de seus incidentes e demais assuntos 

demandados ao suporte; 

• Gerenciamento técnico: função responsável pelo fornecimento de 

habilitação e capacidades técnicas para o suporte e serviços de TI; e para o 

gerenciamento da infra-estrutura de TI; 

• Gerenciamento das operações de TI: função responsável pela gestão 

contínua e manutenção de uma infra-estrutura de TI, assegurando a entrega do nível 

acordado de serviço de TI ao negócio; 

• Gerenciamento de aplicativo: função responsável pelo gerenciamento dos 

aplicativos durante seu ciclo de vida. 
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Ademais, além dos esforços de execução (processos e funções) é válido retomar 

à exploração de um outro aspecto na prestação dos serviços que diz respeito aos níveis 

de acordo entre o prestador e o receptor dos serviços.  

Denomina-se de SLA (Service Level Agreement) os Acordos de Níveis de 

Serviço entre os clientes e usuários com a área de TI; e de OLA (Operational Level 

Agreement) e UC (Underpinning Contracts). Os acordos de níveis de serviços entre esta 

última e seus fornecedores para dar cobertura em última instância à sua 

responsabilidade pelo gerenciamento contínuo da tecnologia (infra-estrutura) utilizada 

na operação dos serviços (FERNANDES e ABREU, 2008). 

Um SLA se traduz na forma de um documento formal onde são definidas as 

promessas de troca de valor entre as partes, podendo ser representado desde um simples 

catálogo de serviços até documentos complexos incluídos em contratos legais. 

Independentemente do conteúdo e da forma é essencial que os acordos sejam 

registrados de forma que as partes envolvidas tenham acesso e compreendam os termos 

que estabelecem os níveis de desempenho e responsabilidades acordadas (CESTARI, 

2011). 

Por outro lado, este esforço de objetivação - SLA passível de mensuração - deve 

buscar relação com a percepção dos clientes e usuários quanto ao serviço entregue, pois 

um serviço pode atingir o SLA acordado e o cliente ou usuário não sentir-se 

necessariamente satisfeito. Assim, uma vez aceito, o SLA deve ser monitorado e 

registrado em relatórios periódicos de nível de serviço com detalhes do desempenho, 

tendências e ações específicas a serem tomadas para promoção de melhorias na 

qualidade dos serviços (CESTARI, 2011).  

Neste estudo, a resolução da problemática não se restringe à criação de um 

catálogo de serviços, no entanto, esta ação é vista como um primeiro passo em direção à 

promoção destas melhorias, na medida em que o próprio ITIL destaca a importância 

deste artefato como um boa forma de arrumar e sintetizar toda a informação dispersa na 

organização. 

Por último, pode se verificar que a aplicabilidade do ITIL no Gerenciamento dos 

Serviços de TI aponta para obtenção de expressivos benefícios conforme corrobora 

Fernandes e Abreu (2008): 

• Melhoria da satisfação dos clientes; 

• Melhoria da satisfação interna dos colaboradores; 

• Redução gradativa dos custos de treinamento; 
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• Melhoria da disponibilidade dos sistemas e aplicações; 

• Melhoria da produtividade das equipes de serviços; 

• Redução dos custos relacionados aos incidentes e problemas; 

• Melhor utilização dos recursos de TI; 

• Maior clareza no custeio dos serviços; 

• Fornecimento de subsídios concretos para justificar investimentos em TI; 

• Melhor informação sobre os atuais serviços de TI, possibilitando 

priorizar as alterações e melhorias necessárias; 

• Priorização das ações de melhoria nos serviços de TI, de acordo com as 

necessidades de atendimento nos níveis de serviços acordados com o cliente para os 

serviços de TI. 

Contudo, dadas as diversas possibilidades de obtenção de resultados a depender 

dentre outros fatores do contexto organizacional (estrutura, cultura, etc.) e do segmento 

de indústria em que atua é comum verificarmos que os benefícios do ITIL diferem de 

uma organização para outra. Assim, o fundamental é que a adoção dessas melhores 

práticas permita a adoção de uma cultura de melhoria contínua da qualidade de serviços 

prestados pela área de TI, o que garantirá a manutenção dos benefícios já obtidos. 

Para Cestari (2011) as boas práticas do ITIL fornecem uma maior capacidade de 

gerenciamento e controle das atividades da área de TI, melhor acompanhamento do uso 

da tecnologia pelos usuários e um completo entendimento dos sistemas e infra-estrutura 

de TI. Este acompanhamento e monitoramento da TI organizacional a partir do 

estabelecimento de métricas e avaliação de resultados possibilita ao gestor da área de TI 

apresentar à alta administração o verdadeiro papel da TI para a organização. 
 

2.4. Considerações Finais 
 

Verificamos neste estudo que o ITIL é um modelo de boas práticas que tem 

como objetivo otimizar a qualidade e eficiência dos serviços de TI. Sua adoção tem 

aumentado nos últimos anos em relação aos restantes de modelos de Gestão dos 

Serviços de TI principalmente por não ser proprietário (independe de fornecedor), não 

ser prescritivo (se adapta a cada situação), utilizar uma terminologia comum (facilita a 

comunicação) e de seguir um ciclo de melhoria contínua. 

Segundo Cater-Steel e Pollard (2008) a implementação de um projeto ITIL deve 

variar de acordo com as necessidades da organização e setor de atividade. Potgieter et al 
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(2004) complementa indicando que estas variações de implementação têm uma forte 

influência na satisfação do cliente e na qualidade do serviço, sendo estas melhorias 

percebidas na medida que as atividades na framework ITIL são amadurecidas. 
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3. Gerenciamento de Processos de 
Negócio 

 ______________________________________________________________________ 
 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica referente à Gestão de 

Processos de Negócios. Na seção 3.1, a gestão de processos é apresentada a fim de 

realizar uma contextualização da importância dos processos nas empresas. Na seção 3.2, 

a modelagem de processos de negócios, como parte da gestão de processos de negócios, 

é vista com um enfoque maior devido à sua importância com o trabalho desenvolvido. 

Na seção 3.4, são apresentados os conceitos da técnica de modelagem BPMN. Na seção 

3.5, são vistas as abordagens de melhoria de processos utilizadas para otimizar os 

processos. E por fim, na seção 3.5 são descritas as considerações finais do capítulo. 
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3.1 Gestão de Processos  

 
No início do século XX, surgem os pioneiros da racionalização do trabalho, 

pensadores cuja idéia principal estava centrada numa administração baseada no 

planejamento de atividades, organizadas e coordenadas racionalmente. Estas idéias 

ganham força e surge o movimento da administração científica que na figura de seus 

principais ícones Taylor e Fayol reforçava uma visão de que existia uma maneira certa 

de fazer as coisas, que quando descoberta e adotada maximizaria a eficiência do 

trabalho (MOTTA e VASCONCELOS, 2002). 

Tais contribuições lançaram as bases da gestão de processos, em que a 

estruturação racional das atividades de uma organização se apresenta como condição 

indispensável para obtenção de resultados desejados. 

Nesta direção verifica-se o movimento organizacional para uma orientação a 

processos como forma organizacional preterida, abandonando a estrutura por funções 

até então tida como modelo dominante desde o século passado. A lógica de 

funcionamento amplia as fronteiras do raciocínio compartimentado da abordagem 

funcional. E essa mudança implica em redefinições de responsabilidade pelo andamento 

do processo, minimização das transferências, maximização do agrupamento de 

atividades, aumento de eficiência e qualidade e redução de custos (GONÇALVES, 

2000a).  

O advento deste pensamento traz consigo, portanto, uma mudança de paradigma 

no que diz respeito à definição da estrutura organizacional. Agora ela passa a ser 

voltada à orientação por processos em detrimento da orientação funcional, ou seja, 

abdica do conjunto de unidades funcionais verticais com operações isoladas, lentas e 

limitadas, por uma estrutura organizacional centrada no processo como fluxo de 

trabalho (TESSARI, 2008).  

A criação dos fluxos de trabalhos - processos estruturados – oferece diversas 

formas de obtenção de vantagens para a organização, em especial no que diz respeito ao 

foco (processos são concebidos e executados em uma orientação aos clientes), 

comunicação (os colaboradores passam a entender o porquê e a melhor forma de 

executar suas tarefas) e flexibilidade de mudança (ação mais rápida em resposta ao 

ambiente) (HAMMER, 2001), ou seja, um modelo de gestão ágil e centrado no cliente 

com intensa colaboração intra e inter-organizacional. 
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Assim, a partir desta orientação é factível explorar a racionalização de custos e 

de tempo, e aprimorar aspectos de qualidade e produtividade conforme já evidenciam 

alguns estudos que ilustram os significativos retornos de investimentos (não inferiores a 

10% e médios de 30%) em organizações de diversas áreas que se valeram da utilização 

de processos (PALMER, 2011). 

Por outro lado, para que esta exploração seja efetiva é fundamental para a 

organização conhecer seus processos: proceder à análise dos seus processos, através de 

levantamento e modelagem, que objetivam evidenciar os problemas e apontar as 

conseqüentes soluções (PAIM, 2007; TESSARI, 2008). 

Harrington (1991) destaca a importância da distinção dos processos de produção 

dos bens e serviços oferecidos; dos demais processos que ocorrem na empresa - 

processos relacionados com a gestão da empresa e de apoio aos processos produtivos. 

Para Gonçalves (2000b) os processos empresariais são divididos em três 

categorias básicas: (i) os processos de negócio (ou de cliente) são aqueles que 

caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, 

resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo; (ii) os 

processos organizacionais ou de integração organizacional são centralizados na 

organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da 

organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos 

processos de negócio; (iii) e os processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas 

suas relações e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização.  

Dentro desta perspectiva, o Business Process Management (BPM) se apresenta 

como um conceito que une gestão de negócio e tecnologia da informação, voltado à 

melhoria dos processos de negócio das organizações através do uso de métodos, 

técnicas e ferramentas para modelar, publicar, controlar e analisar processos 

operacionais, envolvendo elementos humanos, aplicações, documentos e outras fontes 

de informação (BPMI, 2011).  

Baldam at el (2007) ratifica a importância e abrangência do tema quando destaca 

que “... da qualidade total aos sistemas corporativos de gestão, da gestão ambiental à 

adequação às exigências de governança, todas as recentes inovações em gestão passam 

diretamente pelo BPM (Business Process Management)”.  

Essa combinação de elementos faz com que o BPM consiga coordenar as ações e 

comportamentos das pessoas e sistemas em todo o contexto comum dos processos, 

utilizando-se de padrões de modelagem de processos e notações; uma disciplina iniciada 
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pela descoberta, projeto e entrega de processos de negócios, seguida do controle 

gerencial desses processos descritas através de convenções pré-estabelecidas.  

Do ponto de vista de resultados, os benefícios mais apreciados com a utilização 

do BPM são: melhoria da velocidade do negócio, aumento da satisfação dos clientes, 

integridade, flexibilidade, maximização da melhoria e evolução dos processos (BPMI, 

2011). 

 
3.2 Ciclo de BPM 
 

Existem diversos modelos de orientação para gestão de processos. Na sua 

maioria estes modelos assumem uma forma cíclica de estruturação o que daria origem à 

denominação habitualmente utilizada de ciclos de BPM (BALDAM et al, 2007). 

Este estudo adotou o modelo proposto por Cruz (2008) conhecido como ciclo de 

vida genérico de BPM conforme ilustra a figura 3.1, por considerar que sua opção pela 

generalização dá cobertura as necessidades a serem trabalhadas. 

 
 

 
 

Figura 3.1 – Ciclo de vida genérico BPM 
Fonte: Cruz (2008) 
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Para Cruz (2008) o ciclo do BPM inicia-se quando a organização decide mapear 

seus processos a fim de conhecê-los melhor a partir de documentação detalhada dos 

elementos constitutivos do processo.  

Com ênfase primordialmente na modelagem dos processos, inicia a identificação 

da necessidade ou do problema, seguindo para a etapa seguinte onde se dá o 

levantamento e desenho dos processos existentes, por meio de entrevistas, reuniões (ex: 

grupo focal) e exame de documentos, bloco superior direito.  

A etapa seguinte compreende a análise, redesenho, modelagem e criação do 

novo processo; novamente recorrendo à instrumentos qualitativos - entrevistas, reuniões 

(ex: grupo focal) e trabalhos de criação para proposição de novos insights visualizados 

no bloco inferior direito. Por último, a etapa de implantação do novo processo, que 

demandam dentre outras atividades treinamento, implantação, acompanhamento e coleta 

de dados no bloco inferior esquerdo.  

Neste escopo o ciclo é fechado, quando são realizadas análises dos resultados 

obtidos e se verifica a necessidade da execução de novas rodadas para refinamento da 

modelagem.  

 

3.3 Modelagem de Processos 
 

Para Davenport (1993) a modelagem de processos de negócio é uma ferramenta 

de disponibilização ou explicitação do negócio para análise e avaliação de 

oportunidades de melhorias, na medida em que as interfaces (como, por exemplo: 

informações, produtos e serviços entre processos e partes da organização) podem ser 

facilmente identificados no modelo.  

A modelagem de um processo é considerada uma das mais importantes 

atividades no ciclo de gerenciamento de processo, uma vez que ela criará a 

representação (modelo) de um processo existente ou proposto, através da formalização e 

demonstração efetiva de sua existência e forma de execução. Contribui, em última 

análise para desconstruir a complexidade organizacional no tocante à maneira como as 

operações são realizadas (BANDARA, 2007).  

Esta tentativa de representação é materializada de forma gráfica por meio da 

construção de diagramas operacionais que demonstram o comportamento de um 

processo e suas partes componentes (atividades, eventos, estados); e ainda, ilustra a 
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lógica de controle de seus fluxos que permite analisar, desenhar, mensurar e testar suas 

reações sob diversas condições em atendimento a requisitos pré-estabelecidos 

(BALDAM et. al., 2007).  

Assim, se o processo já existe, a modelagem compreende a representação do 

estado atual do processo (conhecida como fase ou cenário “AS-IS”). Caso contrário, 

tratando-se de novos processos a modelagem compreende a representação do estado 

desejado que objetiva melhorias (conhecida como fase ou cenário “TO-BE”) 

(BALDAM et. al., 2007; OLIVEIRA e ALMEIDA, 2009).  

A modelagem do cenário “AS-IS” é vista como de extrema importância por 

diversos autores, pois permite entender exatamente o funcionamento do processo na 

organização, contribuindo desta maneira para identificação de possíveis pontos de 

melhorias e otimizações através do cenário “TO-BE” (BALDAM et. al., 2007). 

A modelagem de processo tem vários objetivos, dentre eles podemos destacar: 

desenvolvimento de software, gerenciamento de mudanças, melhoria de negócios 

colaborativos, gerenciamento de fluxo de processos, documentação de processos de 

negócio, melhoria dos processos de negócio internos, programação do planejamento, 

baseline para melhoria contínua, retenção de conhecimento e aprendizagem, 

treinamentos, framework para métricas, conformidades e auditorias, programação de 

execução, dentre outras (BPMN, 2011).  

Vernadat (1996) define modelagem de processos como sendo um conjunto de 

atividades a serem seguidas para criar um ou mais modelos com o propósito de 

representação, comunicação, análises, desenhos ou sínteses, tomada de decisão ou 

controle. 

No esforço desta representação foram desenvolvidas diversas notações, tendo a 

maioria delas em essência a preocupação com a ilustração da integração e a visualização 

dos processos valendo-se de recursos da tecnologia da informação. 

 
3.4 BPMN - Business Process Modeling Notation 

 

Atualmente existem inúmeras técnicas utilizadas na modelagem de processos, 

tais como: UML (Unified Modeling Languague), EPC (Event Driven Process Ghain), 

BPMN (Business Process Modeling Notation), dentre outras. 

Pesquisas recentes realizadas nos mercados norte e sul-americanos e europeu 

apontaram que 41% das organizações entrevistadas adotam o BPMN como padrão na 
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para modelagem de processos, acompanhada pela UML com 30% das respostas 

(XAVIER, 2009). 

Assim, dado o seu reconhecimento e extensa referência trataremos neste estudo 

da notação BPMN que foi criada pelo Business Process Management Initiative (BPMI) 

atualmente mantido pela Object Management Group (OMG); e cuja essência está 

centrada na simplificação do entendimento (notação de fácil leitura e compreensão) que 

atendem os interesses das diversas partes envolvidas - analistas de negócios (criação dos 

modelos inicias de processos), desenvolvedores técnicos (implementação tecnológica de 

tais modelos) e gestores (gerenciamento e monitoramento dos processos).  

A notação BPMN provê um padrão que preenche a lacuna entre a teoria e a 

prática, fazendo uma ligação entre modelos de negócio e sua implementação (BPMN, 

2011). 

O resultado da utilização da notação BPMN é a geração de um diagrama de 

processos de negócio denominado de Business Process Diagram (BDP). Este diagrama 

é constituído de elementos gráficos similares a fluxogramas que denotam maior 

familiaridade por parte da maioria dos analistas de negócio (WHITE, 2011). 

Além disso, a notação BPMN fornece um nível de especificação de processos 

tanto da utilização de mecanismos simples (recursos básicos - BPD Core Element Set) 

quanto de mecanismos mais complexos (recursos avançados - BPD Extended Set) para 

lidar com a complexidade inerente a tais processos (BPMN, 2011). 

Os principais elementos gráficos que compõem um BDP, segundo os recursos 

mencionados acima, são explicados nas seções seguintes, objetivando um melhor 

entendimento da notação BPMN, uma vez que esta foi escolhida para a modelagem do 

processo objeto deste estudo. 

 
3.5 Elementos Básicos de BPMN 

 
O conjunto completo de símbolos utilizados no BPMN é composto por quatro 

categorias básicas de elementos: os objetos de fluxo, os objetos de conexão, os artefatos 

e as raias (BPMN, 2011). 

• Objetos de Fluxo 

A notação BPMN descreve um conjunto de três objetos de fluxo conforme pode 

ser verificado na descrição abaixo e ilustrado na figura 3.2:  
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o Eventos: representados por círculos e demonstram acontecimentos no 

curso de um processo e afetam o fluxo de um processo, podendo 

eventualmente ter uma causa ou impacto; 

o Atividades: são representadas por retângulos com cantos arredondados e 

são usadas para demonstrar algum tipo de trabalho realizado na 

empresa.  

o Gateways: são representados por um losango e são usados para controlar 

a divergência e/ou a convergência de um fluxo de controle, 

determinando decisões tradicionais e também caminhos paralelos ou 

junções de caminhos. 

 

 
Figura 3.2 - Objetos de Fluxo do BPMN 

 

• Objetos de Conexão 

Os objetos de conexão têm como função criar o esqueleto estrutural básico de 

um processo de negócio. Existem três tipos básicos de objetos para prover esta função 

conforme pode ser verificado na descrição abaixo e ilustrado na figura 3.3: 

 

o Fluxo de sequência: representado por uma linha sólida e uma seta sólida 

que demonstram a ordem em que as atividades serão executadas em um 

processo; 

o Fluxo de mensagens: representado por uma linha pontilhada, com um 

círculo aberto no ponto de partida e uma seta aberta na sua extremidade, 

que demonstram o fluxo de mensagens entre dois participantes de 

processos de setores ou unidades de negócio distintas, ou até mesmo de 

outra organização; 

o Associação: representada por uma linha pontilhada com uma seta aberta 

na sua extremidade que associa dados, textos e outros artefatos com 

objetos de fluxo. 
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Figura 3.3 - Objetos de Conexão do BPMN 

 

• Artefatos 

A especificação BPMN define três tipos de artefatos básicos conforme pode ser 

verificado na descrição abaixo e ilustrado na figura 3.4: 

o Objetos de dados: mecanismos que demonstram como os dados são 

requeridos ou produzidos por atividades. São conectados em atividades 

através de associações; 

o Grupos: representados por um retângulo pontilhado e pode ser usado com 

o propósito de destaque, documentação ou análise, porém não afeta o 

fluxo de sequência; 

o Anotações: mecanismos que fornecem ao modelador a capacidade de 

descrever informações textuais adicionais ao leitor do diagrama. 

 

 
Figura 3.4 – Artefatos do BPMN 

• Raias (lanes) 

A notação BPMN, assim como muitas outras notações para representação de 

processos, utiliza o conceito de raias de natação (swimlanes) como um mecanismo para 

organizar atividades em diferentes categorias visuais, de forma a ilustrar diferentes 

capacidades funcionais ou responsabilidades. Estas categorias são suportadas pelo 

BPMN através de dois tipos de construtos: pools e raias que são representados na forma 

horizontal conforme ilustra Figura 3.5: 
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             Figura 3.5 - Elementos de Raia do BPMN 

 

Um exemplo dessa técnica de modelagem mostra um processo hipotético e 

genérico de vendas, conforme apresentado na figura 3.6. 

 
 

 
3.6 Business Process Management Systems (BPMS) 

 
Segundo Cruz (2008) os Business Process Management Systems são softwares 

que contém um motor para execução de modelos de processos de negócio, um conjunto 

de ferramentas que suportam totalmente o ciclo de vida do processo e conectores que 

permitem integrações com outros softwares. 

Para Baldam et al (2007) embora existam no mercado diversas suítes com 

propostas de cobertura de todos os requisitos do ciclo de vida do processo, em sua 

Figura 3.6 – Exemplo da modelagem BPMN 
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maioria elas dão cobertura parcial aos mesmos, o que remete uma classificação destas 

ferramentas segundo sua competência essencial nas etapas do ciclo de vida do processo:  

• Planejamento: com foco em funcionalidades para criação de 

cronogramas, alocação de recursos, redes PERT-CPM, diagramas de Gantt, dentre 

outras. Estão nesta classificação ferramentas como Primavera, MS-Project ou mesmo 

embutidas em ERPs; 

• Modelagem e otimização de processos: cobrindo requisitos como o desenho do 

processo, padrões de simbologia, estabelecimento de fluxos (workflow), integrações e 

simulações. Nesta classificação as ferramentas mais comuns são: BizAgi, Aris, 

ProVisio, Igrafix, Visio, entre outros.  

• Execução de processos: como existe uma grande variedade de tipos de 

processos de negócios, as possibilidades de ferramentas que podem ser empregadas na 

execução destes processos são vastas desde soluções de gestão integrada (ERP´s) até 

soluções específicas de nichos (Sistema Especialista). 

• Controle e análise de dados: por último, compreendem as ferramentas que dão 

uma visão geral do desempenho dos processos em uso por meio de relatórios de dados 

associados a indicadores. Neste cenário estão relacionadas soluções como: CEP 

(Controle Estatístico de Processos), BAM (Business Activity Monitoring), dentre outras. 

 

3.7 Melhoria de Processo 
 

A melhoria de processos significa a realização dos processos já existentes com 

eficiência e eficácia maiores do que habitualmente eram realizados (Davenport, 1993). 

As iniciativas de melhoria de processos são muitas vezes, contínuas, tendo como 

meta a melhoria constante e simultânea de múltiplos processos. 

Magalhães e Pinheiros (2007) corroboram com esta visão quando destacam que 

o processo de aumento da qualidade é caracterizado por um esforço coletivo e 

coordenado de melhoria contínua, ou seja, para estes autores, a introdução de melhorias 

passíveis de medição em áreas específicas dos processos de trabalho visando à 

perpetuação dos resultados é o que permitirá alcançar um novo patamar de desempenho 

que servirá de referência para as próximas melhorias. 

Dentro do ciclo de vida dos processos verificamos que após as fases de 

planejamento, mapeamento, modelagem (desenho AS-IS) e redesenho (desenho TO-
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BE) temos a implementação e definição do ciclo de melhoria contínua dos processos, 

como mecanismo de aprimoramento. 

Tal proposição é reforçada por Paim (2007) quando destaca que após a fase de 

levantamento dos processos, os projetos de redesenho, em geral, entram numa fase de 

estudo e melhoria dos processos. Para este autor, nesta fase são utilizadas técnicas como 

a 5W1H (Who, When, What, Where, How e Why com o objetivo de simplificar, 

eliminar, reunir e padronizar os processos) para aperfeiçoar a forma que o trabalho é 

realizado nas organizações. Este aperfeiçoamento pode ser acompanhado por estudos 

periódicos para a identificação de gargalos e redundâncias de trabalho.  

Outros importantes estudos de melhoria de processos são as análises de 

paralelismo, simultaneidade, seqüenciamento e alocação de recursos às atividades, 

inclusive envolvendo as pessoas. Nestes estudos a representação dos processos 

possibilita a discussão em torno da ordem dos fluxos, da alocação de recursos e das 

interfaces entre processos (PAIM, 2007).  

Além disso, temos o apoio provido por softwares de modelagem cuja 

representação auxilia na realização de análises (associando tempos às etapas dos 

processos para identificação de gargalos) e de simulações. Os resultados destas análises 

e simulações podem sugerir alterações nos fluxos do processo (em uma ou mais áreas) 

ou modificações na alocação de recursos ao longo do processo. 

 
3.8 Considerações Finais 
 

Este capítulo apresentou os principais conceitos do gerenciamento de processos 

de negócios BPM. O ciclo de vida de BPM é composto das atividades de modelagem de 

processos, análise de processos, automação de processos e melhoria de processos. 

Existem diversas notações para modelar processos, a notação mais adotada é a BPMN. 

A notação BPMN provê um padrão que preenche a lacuna entre a teoria e a prática, 

fazendo uma ligação entre modelos de negócio e sua implementação. 
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4. Método 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o método de pesquisa utilizado para a 

realização do estudo, além de contextualizar o ambiente da organização onde a pesquisa 

foi desenvolvida. A Seção 4.1 descreve a caracterização da pesquisa relacionando os 

aspectos relativos à metodologia científica com os objetivos do estudo. Na Seção 4.2 é 

apresentado o método de pesquisa, bem como os critérios que nortearam sua 

aplicabilidade no contexto em estudo. Em seguida, na Seção 4.3 centra-se na ilustração 

do desenho de pesquisa caracterizado em diferentes fases de consecução - desde o 

estudo do referencial teórico até a análise dos resultados. Por fim, a Seção 4.4 onde se 

encontram as considerações finais desse capítulo.    
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4.1 Caracterização da Pesquisa 

 
O principal objetivo deste estudo é responder à questão de pesquisa “Como 

promover melhorias nos processos de suporte de TI do CIn? Sob esta orientação e 

resgatando os propósitos citados no objetivo geral, que é – propor um modelo baseado 

nas boas práticas do ITIL para garantir a melhoria dos processos do suporte de TI do 

Centro de Informática da UFPE (CIn), esta pesquisa foi realizada adotando uma 

abordagem qualitativa. Nesta abordagem o ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento-chave (MARCONI et al., 2010). 

Dentro desta perspectiva, a pesquisa foi apoiada por uma metodologia científica 

que se apresentou como um conjunto de procedimentos utilizados pelo pesquisador para 

desenvolver uma experiência capaz de produzir um novo conhecimento, ou ainda, 

corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes com o cuidado de seguir certo rigor 

científico. 

Para Yin (2010) a metodologia tem este papel de tratar o modo de conduzir a 

pesquisa, vendo a mesma como o conhecimento geral e as habilidades que são 

necessárias ao pesquisador para orientar o processo de investigação, a tomada de 

decisões oportunas, a seleção de conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados. 

 

4.2 Estratégia de Pesquisa 
 

Numa visão simplificada, uma pesquisa se caracteriza como um conjunto de 

ações propostas na busca da resolução de um dado problema. Para Gil (1999) a pesquisa 

tem um caráter pragmático que envolve um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico com o objetivo fundamental de descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de tais procedimentos.  

Neste sentido, tendo como referência os aspectos destacados na caracterização 

da pesquisa onde as ações acontecerão em uma organização real e as discussões de 

proposições do pesquisador com o grupo envolvido têm o objetivo de promover 

melhorias nos processos de suporte internos, é válido afirmar que o (método) de estudo 

de caso é aderente ao desenvolvimento deste estudo. 

Esta visão do estudo de caso como opção metodológica para verificação dos 

conhecimentos teóricos (modelagem de processos e boas práticas ITIL) num campo 



37 

prático é corroborada por Castro (1978) quando afirma que “o interesse primeiro não é 

pelo caso em si, mas pelo que ele sugere a respeito do todo”. 

Yin (2010) complementa quando comenta que o estudo de caso permite ao 

pesquisador reter características holísticas e significativas dos eventos da vida real; e 

ilustra sua aplicabilidade em situações de comportamento de grupos e processos 

organizacionais e administrativos.  

Existem duas possibilidades de implementação do estudo de caso: caso único ou 

casos múltiplos. Nesta pesquisa foi implementado o projeto de caso único em virtude da 

facilidade de acesso a dados, do apoio e interesse por parte da instituição envolvida, do 

ponto de vista da exploração de novos conhecimentos e, por último, pelo interesse do 

pesquisador como profissional do suporte de TI do Centro de Informática da UFPE. 

Assim, uma vez que a estratégia é adequada e propícia ao estudo e há total 

acessibilidade do pesquisador ao ambiente, o critério de seleção de caso único é 

considerado conveniente (MILES E HUBERMAN, 1994). 

Evidentemente, por se tratar de um estudo de caso único e, principalmente pela 

característica participante do pesquisador foram tomadas providências para realização 

de uma investigação criteriosa, desde os cuidados com vieses e influências até a 

esquematização de um processo de condução para prover imparcialidade e rigor no 

tratamento das evidências encontradas no estudo. 

Para tal propósito, coube ao pesquisador buscar extrair do caso as informações 

relevantes através de procedimentos fortemente baseados na percepção e na capacidade 

analítica conforme prescreve (GIL, 1999). Para aumentar a confiabilidade foi 

desenvolvido um protocolo de estudo de caso, onde estão contidos um conjunto de 

questões que refletem as necessidades da pesquisa, os procedimentos e regras gerais 

relativos à investigação e um guia de orientação ao pesquisador para condução do 

estudo. 

Esta orientação é herança de diversas obras estudadas sobre metodologia de 

pesquisa, conforme evidencia Yin (2010) quando destaca a importância destes 

instrumentos na medida em que mantém o foco sobre o tópico do estudo e o exercício 

de sua preparação força o pesquisador a antecipar vários problemas. 

Por outro lado não são raras as críticas dirigidas ao estudo de caso, 

especialmente com questionamentos relativos ao seu valor acadêmico e à dificuldade de 

generalização dos resultados. Reconhece-se esta lacuna, mas conforme Yin (2010) os 

estudos de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou 
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universos; e quando realizado de forma sistemática e crítica para promover melhorias da 

educação e estender o conhecimento existente é visto como uma forma válida e 

metodicamente planejada de pesquisa (BASSEY, 1981). 

Como o campo escolhido foi estudado de forma profunda, mas não exaustiva, a 

análise dos elementos em estudo ficou restrita mais aos aspectos analíticos do que 

estatísticos. Tais considerações apontam que as escolhas da abordagem qualitativa de 

caráter exploratório e do método de estudo de caso único afiguram-se como pertinentes. 

A tabela 4.1 apresenta um resumo com os critérios metodológicos da pesquisa científica 

adotada. 

CRITÉRIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos Exploratória 
Quanto aos meios Pesquisa de Campo 
Quanto à abordagem Qualitativa 
Quanto à estratégia de pesquisa Estudo de Caso 

 

 
4.3 Locus da Investigação 

 
O estudo de caso foi realizado no Centro de Informática (CIn) da Universidade 

Federal de Pernambuco. O CIn teve seus primórdios no início dos anos 70 com a 

criação do Departamento de Estatística e Informática (DEI) e dos cursos de graduação e 

mestrado em ciência da computação. Em 1983 foi criado o Departamento de 

Informática (DI), em 1992 iniciou-se o doutorado em ciência da computação e, 

finalmente em 1999, o Departamento passou a ser um Centro.  

Atualmente o CIn possui o departamento de Sistemas da Computação, o 

departamento de Ciência da Computação, e o departamento de Informação e Sistemas. 

O CIn oferece 3 cursos de graduação – Ciência da Computação, Engenharia da 

Computação e Sistemas de Informação, além do programa de pós-graduação em Ciência 

da Computação, tanto no nível de mestrado acadêmico e profissional, quanto no nível 

de doutorado. Este programa carrega o título de "Centro de Excelência e Referência" em 

ensino e pesquisa, com inserção nacional e internacional - segundo a Avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que o 

classificou com conceito 6 em sua mais recente avaliação. 

O CIn dispõe de um quadro efetivo de 77 docentes, 50 técnico-administrativos 

responsáveis pelas atividades meio, além de cerca de 200 profissionais que atuam 

Tabela 4.1– Quadro resumo do método 
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diretamente nos diversos projetos de P&D em execução, frutos das parcerias com 

organizações públicas e privadas.  

Conforme pode ser observado na figura 4.1 que ilustra o organograma do CIn, a 

presente pesquisa terá seu foco junto à equipe relacionada à coordenação de infra-

estrutura. Esta equipe desenvolve um trabalho através de serviços de suporte de TI no 

atendimento das demandas dos usuários do CIn (professores, funcionários, alunos e 

projetos) e na administração de redes e sistemas.  

 
 

4.4 Desenho de Pesquisa 
 

Nesta seção será apresentado o desenho de pesquisa, um instrumento que ajuda a 

descrever o encadeamento de etapas que conduziram à realização da pesquisa, ou seja, 

ilustrar via esquema como a investigação do problema definido preliminarmente foi 

desenvolvida (KERLINGER, 1980). 

O esquema resultante desta proposição é sintetizado na figura 4.2. Ele permite 

ilustrar que o estudo preliminar do referencial teórico, nas áreas de melhoria de 

processos e boas práticas do ITIL, pode dar embasamento teórico que auxilie na 

caracterização de problemas de serviços de suporte de TI no ambiente real de pesquisa.  

Figura 4.1 – Organograma do Centro de Informática da UFPE 
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Baseados nestas teorias buscou-se explorar na fase de diagnóstico o 

conhecimento da equipe de trabalho e, juntamente com análises documentais em bases 

de dados, identificar pontos passíveis de melhorias. Na fase de proposição foi realizada 

a modelagem de processos norteadas por boas práticas do ITIL. Tal configuração além 

de permitir maior rigor, facilita o entendimento de todo processo metodológico que 

culminou numa discussão com a equipe de trabalho acerca do aprendizado ao longo do 

processo. Na fase de avaliação foi analisada a viabilidade das sugestões de melhorias 

(DAVISON et al, 2004). 

  

 
 
 
4.5. Estudo Preliminar do Referencial Teórico 
 

Esta pesquisa teve início com uma vasta revisão de literatura especialmente na 

temática de modelagem de processos, serviços de suporte de TI e biblioteca de boas 

práticas do ITIL. Além da exploração dos principais conceitos, características e 

notações em diversas origens como: artigos científicos, dissertações, livros, documentos 

técnicos e websites especializados. Durante esta etapa, buscou-se o estudo, a análise 

individual e coletiva das informações para identificação de oportunidades de aplicações 

com aderência aos objetivos do estudo. 

Assim como em outros métodos de pesquisa, no estudo de caso, a revisão de 

literatura, a definição de propósitos e a construção de um “modelo” são atividades que 

devem ser realizadas de antemão.  

 
4.6 Estudo de Caso 

 
Muitos estudos qualitativos combinam diferentes técnicas de coleta de dados. 

Dadas as potencialidades e limitações de cada técnica é papel do pesquisador decidir 

Figura 4.2 – Desenho de pesquisa 
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qual é a mais adequada a uma questão em particular ou a um determinado conjunto de 

questões do estudo, ou ainda, selecionar a melhor combinação de técnicas considerando 

a complementaridade entre potencialidade e limitação de uma técnica em relação a outra 

(MARSHALL e ROSSMAN, 1995). O estudo de caso está caracterizado em três fases 

resumidas conforme a figura 4.3.  

 

Fase 2:
PROPOSIÇÃO

Fase 1: 
DIAGNÓSTICO

Grupo Focal
Pesquisa 
documental  
(documentos e RT);
Modelagem de 
processos (AS-IS);

Identificação de 
Melhorias (BPM e 
ITIL);
Modelagem de 
Processos (TO-BE);

Fase 3:
AVALIAÇÃO

Grupo Focal 
(Avaliação de 
Melhorias);

FASES

TÉCNICAS

 

  
 
4.6.1 Fase 1: Diagnóstico 

 
A fase de diagnóstico consiste em descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento ou exploração 

da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações (YIN, 2010). 

Dentro desta perspectiva, a proposta apresentada usou a técnica de coleta de 

dados de grupo focal com os atores envolvidos na coordenação de infra-estrutura; 

gerência de infra-estrutura, gerência de informações e sistemas; e equipe de suporte para 

identificação para categorização dos principais problemas na prestação dos serviços de 

suporte de TI do CIn. Na medida em que a técnica de grupo focal permite aos 

participantes a apresentação e discussão de suas idéias, caminhou-se para verificação de 

pontos de vista convergentes em torno do assunto abordado na pesquisa.  

De fato, o uso do grupo focal como instrumento de coleta de dados permite que 

discussões informais em um roteiro flexível tragam à tona atitudes, opiniões e 

percepções dos participantes acerca de questões que precisam ser melhor esclarecidas 

ou complementadas no decorrer do processo. Tal contribuição, levando-se em 

consideração o perfil dos participantes e o seu estreito envolvimento com os problemas 

 
Figura 4.3 - Fases do Estudo de Caso 
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em questão pode promover adequações na proposição do estudo, tornando-o mais 

preciso e adequado à solução do problema original (GIL, 1999; YIN, 2010). 

De forma complementar foi utilizada a pesquisa documental para levantamento 

de documentos e informações dos processos de suporte de TI do CIn. Além disso, foi 

feita exploração na base de dados do sistema Request Tracker (RT) utilizado pelo 

suporte para registrar todas as solicitações dos usuários do CIn. Segundo Yin (2010) a 

busca sistemática de documentos relevantes é importante em qualquer plano de coleta 

de dados, pois podem proporcionar detalhes específicos para aumentar a evidência de 

outras fontes.  

Finalmente, foi realizada a modelagem de processos usando a notação BPMN 

(Business Process Modeling Notation) para identificação e desenho dos processos da 

situação atual (modelagem AS-IS). A modelagem do cenário “AS-IS” é tida como de 

grande importância, pois permite compreender o funcionamento dos processos na 

organização e possibilitar a identificação de possíveis pontos de melhoria através de 

cenários futuros (modelagem TO-BE) (BALDAM et. al., 2007). 

Para Bandara (2007) a modelagem de processos é uma das etapas mais 

importantes no ciclo de gerenciamento de processo, pois formaliza o modelo de um 

processo existente ou proposto demonstrando efetivamente a sua existência e 

principalmente como o mesmo é realizado. 

 

4.6.2 Fase 2: Proposição 
 

A fase de proposição compreendeu a discussão de alternativas para promoção de 

melhorias nos processos de suporte de TI do CIn. Assim, a execução desta ação 

orientada pelo protocolo do estudo de caso que propiciou um conjunto de 

procedimentos para discutir como a aplicação da modelagem de processos e boas 

práticas ITIL poderia levar a esta promoção de melhorias. 

Para este propósito o presente estudo analisou os esforços empreendidos na fase 

de diagnóstico envolvendo a documentação dos processos e construção de diagramas 

(modelagem AS-IS). Estes diagramas foram uma importante fonte de informação 

(documentada) para realização de inferências quanto ao potencial de integração e 

automação dos processos, análises de custeio das atividades componentes, ou ainda, 

dimensionamento do perfil e tamanho da equipe para sua execução. 
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Além disso, a partir da inspiração de estruturação dos processos orientada pelo 

modelo de referência (ITIL) foi possível analisar oportunidades de melhorias dos 

processos desejados (modelagem TO-BE). Neste contexto foi possível confrontar a 

orientação proveniente de tal modelo com gestão dos serviços de suporte de TI do CIn 

no que tange a existência de retrabalhos, desperdícios de esforços, ineficiências, custos 

e riscos ao negócio descobertos na fase de diagnóstico.  

Todo este esforço valeu-se de intervenções baseadas na utilização de 

instrumentos técnicos que envolveram a modelagem de processos usando a notação 

BPMN (Business Process Modeling Notation). Os modelos foram gerados a partir do 

Software (BizAgi Process Modeler). 

 

4.6.3 Fase 3: Avaliação 
 

Por último, a fase de avaliação realizou um grupo focal para avaliação de 

impressões dos participantes quanto à percepção de melhorias dos processos para 

resolução dos problemas dos serviços de suporte de TI levantados na fase de 

diagnóstico. Esta fase compreendeu a apreciação das oportunidades de aprimoramento 

de processos desejados (modelagem TO-BE) na forma de um exercício de 

racionalização de processos em alternativas como incremento ou simplificação (que 

permitessem ganhos de escala) e automação ou eliminação (que se traduzissem em 

exclusão de atividades ou transferência para terceiros). 

Para Thiollent (1986) um trabalho de investigação e interpretação dentro da 

problemática adotada levando em conta a pesquisa com seus elementos explicativos e a 

discussão em grupos exerce um efeito de síntese de informações parciais coletadas e 

propicia maior diálogo entre os participantes. Trata-se, portanto, de uma tarefa que 

permite discutir o conhecimento e comunicar os resultados da pesquisa que, por sua vez, 

poderá gerar reações e contribuições para a dinâmica da tomada de consciência.  

 

4.7  Protocolo de Estudo de Caso 
Para condução do estudo de caso, foi elaborado um protocolo de estudo de caso 

contendo uma visão geral do projeto em estudo, procedimentos de campo e um guia 

para o relatório de estudo de caso conforme propõe (YIN, 2010). 
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A tabela 4.2, apresenta um esboço detalhado do protocolo de estudo de caso para 

desenvolvimento da pesquisa. Sua sequencia lógica permitiu uma investigação criteriosa 

e cuidadosa, buscando minimizar equívocos e maximizar as evidências do estudo.  

 

CIn-UFPE PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 
Nº DO 

DOCUMENTO 

01 

Nº DA FOLHA 

01/01 

Coordenação de                 
Infra-Estrutura 

PESQUISADOR 

JULIANA GOUVEIA 

Nº DA REVISÃO 

01 
DATA DA REVISÃO 

06/08/2011 
 

 O QUE 
(atividade) 

QUEM 
(resp.) 

QUANDO 
(prazo) 

ONDE 
(fase) 

COMO 
(tarefa) 

1 Levantamento 
Referencial Teórico Pesquisador Nov a 

Dez/2010 Preliminar 
1.1 Pesquisar literatura nas temáticas: gestão de 
processos, serviços de suporte de TI e biblioteca de 
boas práticas do ITIL, etc.. 

2 Coleta de Dados:     
Grupo Focal Pesquisador Nov a 

Dez/2010 Diagnóstico 

2.1 Identificar e categorizar os principais problemas na 
prestação dos serviços de suporte do CIn através de um 
grupo focal; 
 
2.2. Identificar, analisar e discutir os problemas e 
processos do suporte obtidos na coleta de dados; 
 

3 
Coleta de Dados: 
Análise 
Documental 

Pesquisador Nov a 
Dez/2010 Diagnóstico 

3.1 Levantar documentos e informações dos processos 
de suporte do CIn (ex: documentos do PET, manual do 
aluno, intranet); 
 
3.2. Analisar informações e contabilização de 
demandas do sistema Request Tracker (RT) utilizado 
pelo suporte para registrar todas as solicitações dos 
usuários do CIn; 

4 Coleta de Dados: 
Modelagem AS-IS Pesquisador Jan a 

Mar/2011 Diagnóstico 

4.1. Compreender o funcionamento dos processos de 
suporte de TI do CIn através de consultas às pessoas 
chaves (gerências e coordenação de infra-estrutura); 
 
4.2. Formalizar processo de atendimento do suporte de 
TI do CIn com especificação na notação BPMN; 
 
4.3 Modelar o processo de atendimento do suporte de 
TI do CIn no cenário “AS-IS” com a utilização do 
software BizAgi; 

5 Coleta de Dados: 
Modelagem TO-BE Pesquisador Abr a 

Jun/2011 Proposição 

5.1. Discutir melhorias de processos de serviços de 
suporte de TI do CIn através das boas práticas do ITIL 
e dos conceitos de melhorias de processos; 
 
5.2 Formalizar processo de atendimento do suporte de 
TI do CIn com especificação na notação BPMN 
verificando potenciais racionalizações e 
aprimoramentos sobre o cenário “AS-IS”; 
 
5.3 Modelar uma proposta de processo de atendimento 
do suporte de TI do CIn no cenário “TO-BE” com a 
utilização do software BizAgi; 

6 Avaliação de 
Percepções Pesquisador Jul a 

Set/2011 Avaliação 

6.1 Descrever e discutir a estruturação do “modelo” de 
processo de atendimento do suporte de TI do CIn 
através de um grupo focal; 
 
6.2. Análise qualitativa (prós e contras) das 
ferramentas e técnicas utilizadas, bem como da 
ferramenta experimentada na prototipação do 
processo. 

 
 

Tabela 4.2 – Macro visão do protocolo de estudo de caso 
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4.8 Análise e Conclusão 
Na análise dos dados foram tabulados os resultados obtidos através da coleta de 

dados e analisadas as informações levantadas. A utilização de várias fontes de 

evidências, tais como, grupo focal, análise documental, exploração de base de dados do 

Request Tracker (RT) permitiu a triangulação sobre as questões de pesquisa 

consideradas durante o estudo.  

Martins (2008) corrobora com este recurso de triangulação quando menciona 

que a convergência de resultados provenientes de várias fontes de evidências coletadas a 

partir de diferentes técnicas é um mecanismo catalisador da confiabilidade de um estudo 

de caso. Yin (2010) complementa destacando que o uso de diversas fontes distintas de 

informação amplia as possibilidades do resultado final do estudo ser mais acurado e 

convincente. 

A triangulação das informações ocorreu quando o pesquisador confrontou os 

resultados provenientes das duas técnicas de coleta utilizadas no estudo de caso com a 

exploração em profundidade do funcionamento dos serviços de suporte de TI do CIn 

modelado à partir do cenários “AS-IS” conforme ilustrado na figura 4.4. 

FATO 
Modelagem “AS IS” do 

funcionamento do suporte 
de TI do CIn

GRUPO FOCAL
Principais problemas do 

suporte de TI do CIn

ANÁLISE 
DOCUMENTAL

Documentos e principais 
solicitações (RT)

 

Figura 4.4 – Triangulação das informações  
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4.9  Considerações Finais 
O propósito deste capítulo foi apresentar o quadro de referência metodológica 

utilizado na realização deste estudo. A escolha da estratégia de pesquisa foi definida em 

atendimento ao objetivo de pesquisa e embasada na revisão da literatura, que indicou o 

estudo de caso como o método mais adequado para responder a questão de pesquisa: 

Como promover melhorias nos processos de suporte de TI do CIn? 

O trabalho de pesquisa ocorreu em várias etapas. Desde o estudo preliminar do 

referencial teórico, incluindo as fases do estudo de caso foram adotados aspectos de 

rigor metodológico necessários para garantir a validade científica do estudo, a 

consistência e confiabilidade dos resultados obtidos durante sua condução.  

Após a tabulação e análise dos resultados foi elaborado um novo “modelo” de 

processo de atendimento do suporte de TI do CIn. O objetivo do modelo proposto é 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, maximar a produtividade e aumentar a 

satisfação dos usuários do CIn. No próximo capítulo serão apresentados os resultados 

desta pesquisa. 
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5. Resultados 

 
 

A proposta deste capítulo é apresentar a análise dos resultados obtidos com a 

pesquisa, observando os procedimentos estabelecidos para diagnóstico da situação 

problemática no atendimento do suporte de TI do CIn. As proposições apresentadas 

baseadas na modelagem de processos e de boas práticas ITIL. Além disso, foi 

considerada a percepção dos stakeholders quanto a possíveis melhorias.  
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5.1 Análise da Situação Atual (Fase 1: Diagnóstico) 

Esta fase compreendeu a identificação e categorização dos principais problemas 

na prestação dos serviços de atendimento do suporte de TI do CIn através das técnicas 

de grupo focal, análise documental e modelagem AS-IS.  

 
5.1.1 A Condução do Grupo Focal 
 

 A proposta desta etapa foi envolver os participantes para apresentação e 

discussão de idéias em torno do assunto abordado na pesquisa.  Para cumprir com os 

objetivos propostos que consiste na identificação dos principais problemas na prestação 

dos serviços de atendimento do suporte de TI do  Cin, a pesquisa foi conduzida de 

forma sistemática e independente, com estabelecimento de intervalos de tempo para 

exposição de visões individuais, para discussão em grupo acerca das informações 

levantadas e para busca de convergência das opiniões.  

 Os atores envolvidos foram: coordenação de infra-estrutura, gerência de infra-

estrutura e gerência de informações e sistema; e toda equipe de suporte. Através de um 

comunicado formal por email foi feito o convite para participação no grupo focal, 

explicitando a importância da opinião de cada participante, os objetivos a serem 

alcançados e a riqueza das discussões à partir da participação de todos.  

 Na condução da dinâmica, foi realizada uma breve explanação dos objetivos do 

estudo e do grupo focal, assim como um orientação geral acerca da sistemática a ser 

utilizada. Em seguida, o processo foi iniciado com o lançamento de uma questão para o 

estabelecimento do foco do estudo: “Quais os principais problemas de atendimento do 

suporte de TI do CIn?”. Ao todo, foram elencados 28 problemas pelos participantes, que 

em discussão foram simplificados em 17 problemas mais importantes por entender que 

havia sobreposições em relação à lista original. A lista resultante dos principais 

problemas é apresentada em ordem alfabética na tabela 5.1. 
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Principais Problemas 
1 Ausência de acompanhamento do atendimento das solicitações 
2 Ausência de documentação de compras/renovação de licenças 
3 Carência de recursos para monitoramento dos equipamentos e serviços da rede (hardware, 

software, pessoas) 
4 Dificuldade no gerenciamento de reservas de recursos (ex: sala de aula) 
5 Necessidade de avaliação de capital humano/consultoria 
6 Necessidade de redundância no link de internet 
7 Falta de conhecimento/capacitação dos serviços web 
8 Falta de controle do acesso à rede pelos usuários 
9 Falta de definição de plano de manutenção preventiva da infra-estrutura 
10 Falta de definição das políticas de gerenciamento de cotas de impressão 
11 Falta de definição das políticas de gerenciamento e manutenção dos sistemas internos 
12 Falta de definição das políticas de manutenção das contas dos usuários 
13 Falta de definição das políticas de uso dos laboratórios pelos alunos e professores 
14 Falta de definição das políticas do suporte em relação aos projetos institucionais e acadêmicos 
15 Falta de documentação acessível para os usuários 
16 Falta de documentação interna de processos/conhecimento 
17 Falta de reunião periódica sobre problemas do suporte  

 
A partir da identificação dos principais problemas elencados pelos participantes, 

foi possível verificar que a maioria dos problemas estão relacionados à ausência de 

mecanismos de compartilhamento de informações (documentações, bases de 

conhecimento, dentre outras) e de apoio à definição de políticas de uso dos recursos. 

Nesta direção, recorreu-se à análise documental detalhada na próxima etapa para 

identificar possíveis evidências destas carências levantadas.   

 
5.1.2 Análise Documental  

 

Nesta etapa, a pesquisadora realizou extensiva busca de documentos e 

informações dos processos de suporte de TI do CIn. Foram encontrados apenas: o 

“Manual de Sobrevivência”, um documento produzido pelo Programa de Educação 

Tutorial (PET) da Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC) que contém apenas 

informações essenciais de apoio dentro do CIn; o próprio “Manual do Aluno” com 

orientações gerais dos principais processos e algumas informações disponíveis na 

intranet. 

Ademais, valendo-se da condição de funcionária do Cin, a pesquisadora teve a 

oportunidade de acessar o sistema Request Tracker (RT) utilizado pelo suporte para 

registro todas as solicitações dos usuários do CIn. O Request Tracker (RT) é um sistema 

de rastreamento de “ticket” usado para coordenar tarefas e gerenciar solicitações entre 

Tabela 5.1 – Principais problemas do suporte de TI  
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uma comunidade de usuários. É uma solução de código aberto e distribuído sob a 

Licença Pública Geral (GNU). Ele possui uma interface primária através de e-mail que 

inclui suporte para auto-respostas, anexos e personalização completa das regras que 

envolvem o remetente e a data de envio. Assim os e-mails são armazenados no RT em 

correspondência a um ticket, podendo o software fazer a distinção entre respostas 

públicas e privadas. 

Foram contabilizados 1.416 tickets do início de agosto ao término de dezembro 

de 2010 que compreendeu um período de 05 meses estabelecido pela pesquisadora para 

evitar possíveis divergências decorrentes de sazionalidades. Deste montante, 1.078 

tickets compreenderam solicitações da área de Administração de Sistemas, o que 

representa 76% do total de atendimento, os demais 338 tickets foram tidos como 

solicitações da área de Infra-estrutura com a representatividade de 24% conforme pode 

ser ilstrado na figura 5.1. 
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Adm. de Sistemas Infra-estrutura

Solicitações Request Tracker

 
Figura 5.1 – Solicitações request tracker 

 

A partir desta contabilização de solicitações, conforme ilustrado na tabela 5.2, 

juntamente com a análise de informações usando as bases conceituais do ITIL foi 

possível identificar que em sua maioria os tickets estão relacionados à requisições 

(informação, reclamação, sugestão ou serviços) em detrimento de incidentes 

(restauração de um serviço ao seu etado de normalidade), fato este justificado pela 

ausência de tratamento dos processos de gerenciamento de incidentes do software RT.  
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SOLICITAÇÕES DO REQUEST TRACKER (RT) QTD (%) ÁREA 

Cadastro de equipamento para acesso à rede 226 15,9 Adm. de Sistemas 
Troca de senha 121 8,5 Adm. de Sistemas 
Gerenciamento de contas (criação e manutenção) 117 8,2 Adm. de Sistemas 
Gestão de listas (criação e manutenção) 97 6,9 Adm. de Sistemas 
Reserva de sala 86 6,0 Adm. de Sistemas 
Manutenção de equipamentos 82 5,8 Infra-estrutura 
Problemas de impressão 74 5,2 Adm. de Sistemas 
Problemas de refrigeração 54 3,8 Infra-estrutura 
Acesso ao SVN 47 3,3 Adm. de Sistemas 
Acesso às contas de grupo 47 3,3 Adm. de Sistemas 
Substituição de lâmpadas 47 3,3 Infra-estrutura 
Acesso à servidores de projeto e VLANS de projetos 43 3,0 Adm. de Sistemas 
Acesso ao MSDN (contas e resolução de problemas) 43 3,0 Adm. de Sistemas 
Consertos em geral 43 3,0 Infra-estrutura 
Problemas com ramais 43 3,0 Infra-estrutura 
Informações de problemas VPN 35 2,5 Adm. de Sistemas 
Solicitação de acesso externo 35 2,5 Adm. de Sistemas 
Problemas de acesso à paginas internas 31 2,2 Adm. de Sistemas 
Abertura de contas de BD 23 1,6 Adm. de Sistemas 
Solicitação de software 23 1,6 Adm. de Sistemas 
Limpeza de ar condicionado 19 1,4 Infra-estrutura 
Aquisição de extensões (tomadas) 16 1,1 Infra-estrutura 
Informações sobre crachás 16 1,1 Infra-estrutura 
Utilização da rede para projetos de 
mestrado/doutorado/TG 12 0,8 Adm. de Sistemas 
Problemas com profile 8 0,5 Adm. de Sistemas 
Instalação de software 8 0,5 Infra-estrutura 
Antivirus 4 0,3 Adm. de Sistemas 
Reativação de contas 4 0,3 Adm. de Sistemas 
Recuperação de backup 4 0,3 Adm. de Sistemas 
Problemas hidráulicos 4 0,3 Infra-estrutura 
Solicitação de equipamentos 4 0,3 Infra-estrutura 
Utilização de vídeo conferência 4 0,3 Infra-estrutura 

TOTAL 1.416 100  - 
 

Tabela 5.2 – Análise das solicitações do request tracker 
 

Tais evidências sinalizam a ausência de processos de suporte de TI estruturados 

com métricas pré-estebelecidas, cujo monitoramento e controle são instrumentos 

essenciais à discussão de políticas e à tomada de decisão. Visando dar profundidade ao 

estudo, buscou-se então compreender melhor como é o funcionamento do suporte de TI, 

o que remete à exploração da etapa da modelagem descrita a seguir.    
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5.1.3 Modelagem AS-IS 

À partir da modelagem do cenário “AS-IS” foi possível compreender o 

funcionamento do processo de suporte de TI do CIn, além de permitir uma 

documentação do mesmo através de uma representação ilustrada na figura 5.2. 

Com base neste mapeamento foi possível verificar que as solicitações de 

serviços de suporte de TI do CIn não são registradas em sua totalidade, haja visto que 

parte das mesmas são resolvidas através de contato direto na janela de atendimento (fora 

do RT). Ademais, dada a ausência de categorizações e/ou estabelecimento de serviços 

associados, todas as solicitações são tratadas de forma uniforme através da análise de 

suas descrições encaminhadas por email. Este tipo de tratamento dificulta a implantação 

de políticas para estabelecimento de prioridades, de diferenciação de níveis de 

atendimento por complexidade, de dimensionamento da equipe, dentre outras 

oportunidades de melhorias.  

Solicitação de 
Serviço

Envio de email

Atendimento 
da Solicitação

Contato direto

Janela de 
Atendimento

Request
Tracker (RT)

Solicitação 
registrada

Solicitação 
não registrada

Retorno para usuário diretamente ou via email

Telefone

Contato direto
Solicitação 

não registrada

 
 

 

De forma complementar, o processo atual de Suporte de TI do CIn é desdobrado 

em detalhes e descrito na notação BPMN conforme pode ser verificado na figura 5.3. 

Esta estruturação apresenta dois grupos de processos para cada uma das áreas 

Figura 5.2 – Macro visão do suporte de TI do CIn  
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responsáveis pelo suporte do CIn. Os processos da área de suporte compreendem: 

atendimento ao usuário, administração de redes e sistemas, especificação e manutenção 

de sistemas de informação e aquisição de software. Enquanto os processos da área de 

infra-estrutura incluem: a manutenção das instalações e equipamentos, especificação, 

aquisição e alocação de equipamentos, planejamento e execução de expansões da área 

física e aquisição de peças ou material de consumo. 

 
Visando cumprir com propósitos estabelecidos e dar profundidade ao estudo, 

buscou-se analisar, de forma mais detalhada, os processos que compõe o processo de 

Atendimento ao Usuário por tratar das interações deste com o suporte em seus diversos 

canais e, como tal, ser o principal indicador de avaliação de qualidade do serviço de 

suporte.  

Conforme pode ser visto na figura 5.4, o usuário pode entrar em contato com o 

suporte através de três canais distintos: por email, pelo contato direto na janela de 

atendimento ou por telefone. As solicitações encaminhadas através do email são 

armazenadas no sistema de requisição – Request Tracker (RT), onde as mesmas 

recebem uma numeração de identificação, são analisadas e resolvidas pelos 

profissionais com a especificação técnica requerida conforme conteúdo das mesmas e, 

por último, devolvidas ao solicitante com informações de resolução. As solicitações 

realizadas diretamente na janela de atendimento são resolvidas de imediato quando se 

caracterizarem de demandas de pronto atendimento, caso contário são registradas via 

email para análise, solução es resposta via sistema.  O procedimento é o mesmo para as 

solicitaçoes realizadas pelo telefone. 

 

 

Figura 5.3 – Macro processo do suporte e infra-estrutura do CIn 
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Ainda com foco nos processos relacionados aos usuários, a pesquisadora 

explorou em maior profundidade os “tickets” mais representativos de solicitações no RT 

elencadas na etapa anterior. Este exercício validou a aplicabilidade dos conceitos 

estudados em modelagem de processos e da usabilidade da notação BPMN no 

entendimento, documentação e análise de processos potenciais para proposições de 

melhorias ilustrados na figura 5.5. Dado que o ticket “Cadastro de equipamentos para 

acesso à rede” era um processo mais simples, a pesquisadora optou pela exploração do 

processo “Gerenciamento de contas (criação e manutenção)” que se encontra entre as 

solicitações mais citadas na quantificação no RT.  

 

  
 

Figura 5.4 - Modelagem BPMN do atendimento de suporte de TI do CIn  

Figura 5.5 – Processos identificados no Suporte do CIn  
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O gerenciamento das contas de usuários se divide em quatros sub-processos: 

criação, modificação, remoção e suspensão da conta conforme pode ser ilustrado na 

figura 5.6. O processo de criação de conta é o mais complexo envolvendo uma 

quantidade maior de tarefas.  

 

 

 
 

O esquema apresentado na figura 5.7 ilustra em detalhes o desdobramento deste 

sub-processo que se inicia com a análise para criação da conta, seguida de classificação 

e atribuição a um usuário ou grupo de usuários.  Após a criação e classificação de uma 

determinada conta, é gerada uma etiqueta contendo informações tais como: nome, senha 

do domínio, dentre outras que são utilizadas para acesso à conta e aos recursos 

computacionais do CIn (impressoras, logon na rede, etc.). Se este processo de criação 

estiver associado a uma disciplina isolada, a conta é criada com a data de expiração até 

o término da disciplina (caracterizando o acesso por período determinado); caso 

contrário, será verificado o tipo de vínculo do usuário com o CIn (aluno, professor, 

funcionário ou integrante de projeto) para o estabelecimento de permissões e perfis de 

acesso aos recursos. Após a criação, a depender da origem da solicitação, a etiqueta será 

entregue ao próprio usuário, à secretaria geral ou à secretaria responsável pelo curso. 

 

Figura 5.6 – Processo de criação de conta de usuários  
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Figura 5.7 – Explosão do processo de criação de contas dos usuários  
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O sub-processo de troca de senha está relacionado com a segurança na utilização 

da conta que é única e intransferível, sendo para a área de administração de sistemas a 

própria identidade do usuário e o meio pelo qual o mesmo tem acesso às informações e 

recursos computacionais do CIn. Este acesso se dá através de um login, a partir do qual 

é possível identificar o nome completo, seu vínculo com a organização, os serviços que 

o mesmo tem direito, histórico de utilização, dentre outras informações.  

Por último, os demais sub-processos suspensão de conta e remoção de conta 

estão relacionados ao tipo de vinculo e histórico de uso, sendo o primeiro caracterizado 

quando há necessidade de ação punitiva, decorrente de mau uso ou extrapolação das 

permissões; e o segundo, quando se extingue o vínculo do usuário com a organização. A 

documentação dos processos na notação BPMN encontra-se no Apêndice B. 

 

5.2 Análise da Situação Pretendida (Fase 2: Proposição) 
 
5.2.1 Modelagem TO-BE 

Como descrito na etapa anterior, a modelagem AS-IS permitiu verificar nos 

processos de suporte de TI do CIn a ausência de mecanismos de quantificação e 

qualificação das solicitações, das resoluções de problemas e de diversos tipos de 

orientações ou informações.  

Ademais, o excessivo tempo verificado em resposta a estas solicitações, muitas 

vezes provenientes da necessidade de processos de pesquisa, da ausência de bases de 

conhecimentos ou do não estabelecimento de perfis de atendimento, dificulta a gestão 

adequada do serviço e o cumprimento de padrões tidos como satisfatórios para os 

usuários, o que em última análise são obstáculos à promoção da qualidade na prestação 

dos serviços de suporte de TI do CIn.  

Nesta etapa, buscou-se de forma não extensiva, utilizar a modelagem do cenário 

TO-BE conjugada às boas práticas propostas pelo ITIL na proposição de um modelo 

para promoção de melhorias dos processos. Vale salientar que esta tarefa não foi 

extensiva, por não cobrir todos os processos dos estágios do ciclo de vida do serviço 

apregoados pelo ITIL, mas teve o enfoque necessário à exploração deste modelo na 

Operação do Serviço que trata da gestão das atividades do dia-a-dia.  

Em adição, para dar maior robustez ao modelo, foram contextualizados também 

os processos de Gerenciamento do Catálogo de Serviços e Gerenciamento do Nível de 

Serviços do estágio do ciclo de vida de Desenho do Serviço. Estes processos são 
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importantes, pois atendem às necessidades de comunicação e ao estabelecimento de 

algumas métricas, problemas elencados na primeira etapa deste estudo. 

O modelo resultante desta conjugação pode ser verificado na figura 5.8, que 

apresenta uma visão macro do processo de atendimento conjugando todas as 

solicitações provenientes de diversos canais centralizadas numa central de serviços para 

qualificação e endereçamento de tratamento de acordo com as características das 

mesmas. Ademais, explicitam-se na figura as principais oportunidades de melhorias em 

resposta às problemáticas identificadas na fase de diagnóstico. 

 

Solicitação de 
Serviço

Envio de 
email

Central de 
Atendimento

Via web

Central de Serviços

Catálogo de 
Serviços

...
Gerenciamento 

de Eventos

Gerenciamento 
de Incidentes

GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS

Cumprimento 
de Requisições

Gerenciamento 
de Problemas

Oportunidades de Melhorias

Registro de todas as solicitações 
de serviços 

Ampliação  da capacidade de 
definição de políticas (ex: SLA s)

Contabilização e dimensionamento 
de necessidades

Construção de base de 
conhecimento

Melhoria na comunicação (ex: 
disponibilidade de informações e 

documentação) 

 
Figura 5.8 – Macro visão do modelo proposto para atendimento de suporte de TI do CIn 

 

De forma complementar, o processo de Atendimento de Suporte de TI do CIn é 

desdobrado em detalhes e descrito na notação BPMN conforme pode ser verificado na 

figura 5.9. Esta estruturação, além de facilitar o entendimento e servir como 

documentação, tornou possível verificar as diversas perspectivas de ações de cada ator 

no processo: 

• Usuário: em contato com a central de serviços o usuário tem a opção de 

escolha do canal que julgar mais conveniente e acessível. Optando pelo 

acesso via sistema, após o login no service desk, o usuário pode fazer 

registro direto de sua solicitação ou optar pelo auto-atendimento 

(representado pela utilização de FAQ´s), além da possibilidade de 

acompanhar informações de status e resultados de todas as suas solicitações. 

Caso utilize o telefone ou contato direto na janela de atendimento, o registro 

da solicitação é realizado pela equipe de atendimento, habilitando o 

acompanhamento da mesma pelo próprio usuário através de sua interface no 

service desk. Em adição, foi considerada a oportunidade de avaliar os 
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serviços prestados, que em conjunto com os recursos de registro e auto-

atendimento são fatores determinantes da agilidade e da satisfação com o 

atendimento; 

• Suporte de 1° Nível: com a centralização de todos os registros de 

solicitações na central de serviços ( seja pelo registro direto do usuário, da 

intermediação por telefone/janela de atendimento, ou ainda, pela automação 

na ocorrência de eventos) é possível relacionar cada solicitação a um item 

de um catálogo estruturado de serviços, e estabelecer níveis diferenciados de 

atendimento a depender de acordos predefinidos com usuários. A partir da 

tipologia da solicitação, a mesma pode ser caracterizada como: (i) uma 

requisição de serviço, em suas diferentes variantes (informação, sugestão, 

reclamação, serviço) as quais serão tratadas ou direcionadas para outra 

equipe competente; (ii) um incidente, que a depender de sua gravidade será 

diagnosticado e resolvido no primeiro nível de atendimento ou direcionado 

para investigação e tratamento no segundo nível; 

• Suporte de 2° Nível: com o recebimento de questões mais “diferenciadas”, é 

neste nível de suporte que são tratadas as requisições de serviço mais 

complexas e os incidentes taxados de graves, os quais passarão por 

investigação, diagnóstico e análise de possíveis relacionamentos com outros 

incidentes, este último podendo remeter ao tratamento de problemas. Todo 

este esforço é avaliado e registrado para manter atualizada uma base de 

conhecimento que é insumo básico de consulta do modelo; 

• Gerência de Suporte: é atribuição deste nível o gerenciamento de acordos de 

nível de serviços (prioridades, impactos, urgência, dentre outras); a 

definição de políticas de atendimento (uso, manutenção, cotas, prazos, 

dentre outras) e o gerenciamento de atividades e recursos (estruturação e 

dimensionamento da equipe, perfis e responsabilidades, dentre outras). 

Também foi considerado no modelo as sugestões e/ou reclamações oriundas 

das requisições dos usuários, cuja análise pode remeter à atualizações nas 

políticas de atendimento;  

• Equipe de Infra-estrutura: por último, é realizado o endereçamento das 

questões do escopo de infra-estrutura (requisições e/ou incidentes) que em 

geral recebem o devido tratamento (aquisições, permutas, manutenções, 

dentre outras). 
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Atores de ações 

Figura 5.9 – Processo proposto de atendimento de suporte de TI do CIn  
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Nas seções subseqüentes serão exploradas de forma mais detalhada algumas 

perspectivas de ações dos agentes, conjugando com os fundamentos teóricos propostos 

pelo ITIL e a visualização dos requisitos deste processo prototipados em software. 

 

5.2.2  Visão Geral do modelo proposto 
 

Visando cumprir os propósitos elencados nos objetivos deste estudo, a 

pesquisadora explorou as oportunidades potenciais de melhorias vislumbradas a partir 

do modelo proposto, empreendendo um esforço de apresentar possíveis requisitos 

prototipados em software para obtenção de ganhos de produtividade e agilidade dos 

processos. 
 

5.2.3  Estruturação de um Catálogo de Serviços 
 

A proposta de tratar o aspecto do Gerenciamento do Catálogo de Serviços, 

conforme pode ser ilustrado na figura 5.10, visa primeiramente catalogar todos os 

serviços que o suporte de TI do CIn oferece aos seus usuários. A partir desta 

estruturação é possível gerenciar as informações dos serviços disponíveis em diferentes 

níveis, seja voltada ao negócio do usuário ou especificada com detalhes técnicos para 

equipe interna de suporte. 

 

 
 

Figura 5.10 – Catálogo de serviços e acordo de nível de serviço (SLA)  
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Contudo, para que este processo seja bem sucedido é necessário que as 

informações estejam sempre atualizadas e precisas. Além disso, é necessário que os 

usuários conheçam os serviços que são oferecidos pelo suporte de TI. Neste sentido, 

faz-se necessário que a definição dos serviços seja acordada, documentada e 

formalizada com todos os envolvidos (stakeholders), garantindo alinhamento e 

atendimento das necessidades de negócio.   

Assim, para cada item do Catálogo de Serviços é estabelecido um acordo de 

nível de serviço (Service Level Agreement - SLA) que visa garantir a definição de metas 

específicas de avaliação para cada serviço, cumprir com as expectativas de entrega dos 

usuários, agir mais proativamente em melhorias com custos justificáveis para o negócio.  

Neste estudo, esta iniciativa visou atender aos anseios elencados pelos 

participantes na primeira fase, no que tange à falta de documentação acessível para os 

usuários e à falta de documentação interna de processos/conhecimento.  

Em complemento, a pesquisadora empreendeu uma prototipação em software 

cuja representação pode ser verificada nas figuras 5.11, 5.12 e 5.13. O critério de 

escolha e análise do software encontra-se no Apêndice A. Na figura 5.11 é possível 

verificar a estruturação do catálogo em categorias (níveis), partindo do nível mais geral 

(à esquerda) para o nível mais detalhamento (à direita). As figuras 5.12 e 5.13 ilustram o 

SLA desde o estabelecimento de padrões de atendimento de cada categoria de serviços 

para um determinado grupo de usuários até aspectos de excelência, notificação e 

criticidade do acordo. 

 

 
Figura 5.11 – Modelo do catálogo de serviços  
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Figura 5.12 – Modelo “padrão OURO” de SLA 

 

 
Figura 5.13 – Detalhamento SLA 

 
 

5.2.4  Implantação de uma Central de Serviços  
 

A proposta de utilização de uma Central de Serviços é configurar a existência de 

um único ponto de contato entre os usuários e o suporte de TI do CIn. Este tipo de 

iniciativa facilita a comunicação e a gestão de todas as solicitações relacionadas à 

incidentes e requisições de serviços. Magalhães e Pinheiros (2007) concordam com esta 

visão quando destacam que a Central de Serviços é um importante componente de 

aprovisionamento de serviços de TI para a organização. 
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A proposição apresentada no modelo manteve os diferentes canais de 

comunicação do usuário com o suporte de TI do CIn atualmente em uso (email 

ampliado para contexto de acesso web, telefone e janela de atendimento), conforme 

ilustrado na figura 5.14.  

 
Figura 5.14 – Modelo dos diferentes canais de comunicação do CIn 

 

Desta forma, a expectativa é que todos os registros e acompanhamentos de 

solicitações, oriundos de diferentes origens (canais), sejam contabilizados e 

categorizados com auxílio de um catálogo de serviços. Isto permitirá mais velocidade e 

eficiência de atendimento, seja por facultar ao usuário a possibilidade de auto-

atendimento utilizando FAQ´s (com orientações pré-estabelecidas) e/ou implicitamente 

encaminhando sua solicitação diretamente para equipe ou executor da tarefa.  

Do ponto de vista do usuário é um mecanismo que contribui para melhoria da 

satisfação. Além da abertura/acompanhamento de suas solicitações durante todo o ciclo 

de vida ao fechamento (inclusive com estabelecimento de acordos de níveis de serviço 

variáveis com o seu perfil e a sua necessidade), permite a disponibilização de recursos 

Canais de acesso da 
Central de Serviços 

Perspectivas de Ações 
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adicionais como FAQ´s (Frequently Asked Questions), notas informativas de serviços, 

conforme podem ser verificadas na prototipação em software ilustradas nas figuras 5.15 

e 5.16 respectivamente. 

 
Figura 5.15 – Acompanhamento de solicitações  

 

 
 

Figura 5.16 – FAQ´s e notas informativas 
 

A possibilidade de estruturação de níveis de atendimento permite que um maior 

número de demandas sejam atendidas no primeiro nível, garantindo maior agilidade, e 

habilitando a equipe técnica de segundo nível, mais especializada (custo mais elevado) a 

se dedicar ao tratamento de questões mais complexas ou agir mais proativamente sobre 

demais aspectos do suporte. A necessidade de uma ferramenta informatizada para esta 

função, conforme ilustrado na figura 5.17, visa dentre outras oportunidades de 

Notas informativas 
FAQ´s 
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exploração: o registro (contabilização) de todas as solicitações dos usuários, o 

gerenciamento de todas as informações do ciclo de vida das solicitações, o 

estabelecimento de escalonamentos automáticos, o feedback automático de mudanças 

de status das solicitações, etc. 

 
Figura 5.17 – Monitoramento das solicitações de serviços  

 

Em adição, sua implantação gera uma rica base de dados para construção de 

indicadores de desempenho tais como: número de chamados atendidos, número de 

incidentes resolvidos no primeiro nível de atendimento, número de incidentes resolvidos 

de acordo com SLA´s estabelecidos, número de requisições atendidas, número de 

incidentes resolvidos por canal (telefone, site, etc.), tempo médio de resolução de 

incidentes, dentre outras.  

Estas métricas são, em última instância, elementos substanciais para apoiar à 

resolução dos problemas de acompanhamento do atendimento das solicitações e 

insumos para o estabelecimento de inúmeras políticas de atendimento tidas como 

ausentes. Uma forma bastante comum de monitoramento destas métricas, para fins de 

apoio ao processo de tomada de decisão, é a utilização de painéis ou dashboards 

personalizados por perfil contendo gráficos, tabelas e links de conteúdo conforme pode 

ser representado na figura 5.18.  
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Figura 5.18 – Painel de monitoramento das solicitações 

 
5.2.5  Tratamento de Eventos  

 

O tratamento de eventos consiste no monitoramento, análise e ação sobre 

qualquer aviso ou notificação gerado por um serviço de tecnologia da informação que 

tenha significância na infraestrutura do suporte de TI do CIn. Em geral, para este tipo de 

proposta são utilizadas ferramentas informatizadas que realizam automaticamente as 

notificações quando um limite pré-estabelecido é alcançado e, do outro lado, captam e 

classificam estas notificações para adequadas ações corretivas ou informativas. 

Valendo-se das considerações conceituais do ITIL e da modelagem de cenário 

TO-BE que norteiam este estudo, a pesquisadora modelou o processo de gerenciamento 

de eventos aplicável às necessidades de atendimento das demandas de suporte de TI 

associando sua ocorrência ao registro automático de solicitações na central de serviços, 

– conforme pode ser ilustrado na figura 5.19, seguido de uma configuração do evento 

representada em software como destacado na figura 5.20.   
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Figura 5.19 – Gerenciamento de eventos 

 

 
Figura 5.20 – Modelo de configuração de eventos 

 
 

5.2.6  Gerenciamento de Incidentes  
 

A Central de Serviços foi o primeiro passo em relação à implantação de um 

processo de Gerenciamento de Incidentes eficaz. A proposição de sua utilização no 

presente estudo ancora-se nas inúmeras possibilidades de promoção de melhorias nos 

processos de suporte de TI do CIn, tais como: tratamento de limites de tempo em que o 

incidente tem de ser resolvido durante seu ciclo de vida baseados nos SLA´s negociados 

com os usuários, utilização de padrões (ex: scripts) para orientação e agilidade no 

atendimento, criação de níveis de suporte (ex: central de serviços = nível 1, suporte 
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especializado = nível 2, etc.), escalações para garantir que os incidentes sejam 

resolvidos dentro dos prazos estipulados pelos SLA´s, priorização com base em 

impactos sobre os negócios e a urgência para resolução, dentre outras.   

 Novamente, valendo-se das considerações conceituais do ITIL e da modelagem 

de cenário “TO-BE” que norteiam este estudo, a pesquisadora buscou modelar o 

processo de gerenciamento de incidentes aplicável às necessidades de atendimento das 

demandas de suporte de TI do CIn – conforme pode ser ilustrado na figura 5.21 – 

seguido de uma apreciação da prototipação deste recurso em software destacado na 

figura 5.22. 

 

 

 

 
 

 Figura 5.21 – Gerenciamento de incidentes  
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Em complemento, sua implantação permite, além da manutenção da memória 

organizacional a partir da geração de uma base de conhecimento ilustrada na figura 

5.22, a criação de uma fonte de dados para extração adicional de indicadores de 

desempenho tais como: número de incidentes utilizando base de conhecimento, número 

de incidentes categorizados erroneamente, quantidade de incidentes escalonados, etc. 

Assim, estas métricas são, em última instância, elementos substanciais para apoiar a 

resolução dos problemas de falta de documentação interna de processos/conhecimento e 

insumos para o estabelecimento de inúmeras políticas de atendimento tidas como 

ausentes. 

Atributos de qualificação do 
incidente 

Figura 5.22 – Prototipação em software do gerenciamento de incidentes 
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Figura 5.23 – Base de conhecimento 
 
 

5.2.7  Cumprimento de Requisições  
 

De forma similar aos incidentes, sugerimos o tratamento das requisições de 

serviços do cotidiano de suporte de TI do CIn. Em consonância com as boas práticas do 

ITIL, foi identificada a necessidade de uma diferenciação em relação aos incidentes, por 

entender que estas são solicitações de mudanças padrões pré-aprovadas que dão aos 

usuários acesso rápido e eficaz aos serviços requisitados melhorando a produtividade. 

Foi verificado que a maioria das solicitações dos usuários elencados no RT 

(Request Tracker) durante a fase de diagnóstico trata-se de exemplos de requisições, tais 

como: troca de senha, criação de listas de discussão, reserva de salas, solicitação de 

crachás, etc. Assim, como no tratamento dos incidentes, buscou-se ilustrar as 

possibilidades de utilização de modelos de requisições, de grupos de atendimento, de 

tempo de atendimento, de diretrizes para escala. A modelagem do cenário TO-BE do 

processo de cumprimento de requisição, e sua representação em software, encontram 

destacados nas figuras 5.24 e 5.25 respectivamente.  
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Figura 5.25 - Prototipação em software do gerenciamento de requisições 

 
5.2.8  Gerenciamento de Problemas 

 

Por último, o estudo tratou do processo de gerenciamento de problemas que visa 

à identificação da causa-raiz dos problemas, fornecendo soluções permanentes, ou seja, 

o processo de Gerenciamento de Problemas é o responsável pela resolução definitiva e 

prevenção das falhas por trás dos incidentes que afetam o funcionamento normal dos 

serviços de TI (MAGALHAES E PINHEIROS, 2007).  

O pressuposto nesta proposta é que este tipo de tratamento evitaria a recorrência 

de incidentes, e minimizaria os efeitos negativos que estes incidentes e problemas 

trazem na visão dos usuários, impactando diretamente em sua percepção da qualidade.  

 Neste processo é reforçada a necessidade da utilização de bases de 

conhecimento, que auxiliam a exploração de informações detalhadas de incidentes já 

ocorridos ou similares, bem como de possíveis soluções para resolução. De forma 

Atributos de qualificação das 
requisições 

Figura 5.24 – Gerenciamento de requisições de serviços 
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análoga, valendo-se das considerações conceituais do ITIL e da modelagem de cenário 

TO-BE que norteiam este estudo, foi modelado o processo de gerenciamento de 

problemas aplicável as necessidades de atendimento das demandas de suporte de TI do 

CIn ilustradas na figura 5.26 e prototipado em software na figura 5.27.  

 

 
 

.

 

 
 
 

Atributos de qualificação dos 
problemas 

Figura 5.27 – Prototipação em software gerenciamento de problemas 

Base de 
conhecimento 

Figura 5.26 – Gerenciamento de problemas  
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5.3 Análise de Melhorias (Fase 3: Avaliação)  
 

Nesta etapa, a realização do grupo focal visou levantar impressões dos 

participantes quanto à percepção de melhorias dos processos para resolução dos 

problemas dos serviços de suporte de TI do CIn apreciados na fase de diagnóstico. Na 

condução da dinâmica, foi realizada uma breve explanação dos objetivos desta fase do 

estudo, assim como um orientação geral acerca da sistemática a ser utilizada. 

A partir do detalhamento das etapas do processo empreendido (envolvendo a 

modelagem do cenário TO-BE e das proposições do ITIL, que culminaram na 

proposição de um modelo de melhoria), a pesquisadora solicitou opiniões e sugestões 

acerca de sua aplicabilidade. Em adição, valendo-se do recurso de apresentar este 

modelo prototipado através do software SYSAid® foram realizadas explicações e 

explorações de uso do mesmo, o que ampliou a capacidade dos participantes na 

avaliação do modelo. 

Dentre as diversas opiniões discutidas e consenso dos participantes a 

possibilidade de melhoria: da comunicação, agilidade e satisfação do usuário; a 

manutenção da memória organizacional (bases de conhecimento) e os indicadores de 

desempenho para identificação de pontos de atuação e dimensionamento de recursos. 

Outro aspecto considerado pelos participantes foi que as definições e integrações 

entre os diversos processos propostos pelo ITIL remetem à necessidade do 

estabelecimento de planos e políticas, e que estes aspectos envolvem um repensar sobre 

o funcionamento do suporte de TI do CIn. Esta análise crítica é fundamental para 

garantir o sucesso das melhorias propostas. Vale salientar que estas melhorias terão 

impacto em aspectos técnicos da gestão da área de suporte do CIn, mas também irão 

exigir uma mudança cultural dos envolvidos. Tais mudanças englobam novas rotinas de 

trabalho, nova atitude da equipe para aceitar um processo de transformação que visa 

uma ampla melhoria dos processos de suporte de TI do CIn. 

 

5.4 Considerações Finais 
 

O propósito deste capítulo foi apresentar um modelo proposto para melhoria dos 

processos de suporte de TI do CIn através do uso de conceitos de modelagem de 

processos e boas práticas ITIL. Na fase de diagnóstico foi possível evidenciar a opinião 

conjugada dos participantes acerca dos principais problemas da área; explicitar 
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evidências sobre o volume e as características das solicitações dos usuários registradas 

no RT e compreender melhor seu funcionamento (pós modelagem).  

A contribuição da fase de proposição foi exercitar a conjugação da teoria e 

prática com a modelagem pretendida dos processos do suporte de TI do CIn, o que 

possibilitou trazer uma clarificação de entendimento do modelo ITIL aplicado à uma 

realidade organizacional 

Por último, a fase de avaliação compreendeu a experiência de discussão da 

pesquisadora e participantes acerca das melhorias propostas. Foi verificada grande 

aceitação na abordagem metodológica do estudo, em termos de facilidade e 

simplicidade, e no aporte do uso do software para visualização prática dos requisitos 

discutidos em cada parte do processo. No próximo capítulo serão apresentadas as 

conclusões desta pesquisa. 
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6. Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

 
A proposta do presente capítulo é apresentar as conclusões da pesquisa, 

confrontar os objetivos pretendidos e alcançados, analisar as limitações do estudo e 

apresentar contribuições para trabalhos futuros. 
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6.1 Conclusões 
 

A dinâmica do ambiente organizacional tem exigido das organizações maior 

agilidade, flexibilidade e desempenho superior, o que tem remetido dentre outras ações 

à utilização de modelos de gestão mais adequados. Na busca em atender esta 

necessidade e diante de uma diversidade de possibilidades, o gerenciamento de 

processos de negocio visa o acompanhamento de todo o ciclo de vida dos processos 

para garantir maior alinhamento à estratégia organizacional.  

Nesta direção, a abordagem de BPM tem ganho cada vez mais destaque em 

diversos segmentos, incluindo organizações públicas e privadas.  

No contexto do Gerenciamento de Serviços de TI, vimos que a modelagem de 

processos e o conjunto de boas práticas do ITIL deram contribuições valiosas para ações 

mais proativas e produtivas diretamente relacionadas à geração de valor. Verificamos a 

utilidade do BPM como ferramental tanto para facilitar o entendimento do 

funcionamento do processo atual AS-IS quanto para padronizar a leitura deste 

entendimento mediante uniformidade dos modelos gerados. A aplicação de BPMN 

neste estudo possibilitou a análise das dificuldades dos processos de suporte de TI do 

CIn. Em particular, foram levantados os seguintes problemas: verificação de ausências 

de pontos de controles, de políticas de uso, retrabalhos e gargalos. Tais desafios 

conduziram a uma maior reflexão e compreensão dos processos de suporte de TI do 

CIn. 

Além disso, a caracterização de muitos dos problemas de suporte de TI 

evidenciados e as características das solicitações levantadas na base de dados do RT, 

configurou um ambiente propício à utilização do conjunto de boas práticas do ITIL 

apontando sua exeqüibilidade de suporte útil e de fácil entendimento, pois não exigiu 

treinamentos elaborados para exploração dos conceitos na modelagem do cenário TO-

BE. No entanto, vale ressaltar que este fato não implica, necessariamente, facilidade de 

implantação ou uso, pois como foi verificado, alguns processos são possíveis apenas 

com o apoio de software (ex: automação no gerenciamento de eventos).  

A extensão das melhorias propostas apoiadas pela modelagem de processos e 

boas práticas do ITIL pode ser obtida através da implementação de um sistema de 

gerenciamento de serviços de TI. Este sistema teria semelhanças com as soluções de 

service desks para estabelecer a colaboração e eficiência no trabalho colaborativo. Por 
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outro lado, as organizações, embora ainda pouco habilitadas e desconhecendo as 

possibilidades de uso deste tipo de soluções, ainda canalizam seus esforços unicamente 

em sistemas de atendimento de chamados (ex: help desks).  

De uma maneira geral, ficou evidenciada a necessidade da utilização de uma 

ferramenta informatizada para obtenção destes resultados, ou seja, embora a proposta 

envolvesse aspectos relacionados à mudança de cultura para melhoria de processos de 

suporte de TI do CIn estas melhorias foram vistas como factíveis se implementadas em 

software. Por último, esta perspectiva de mudança cultural foi considerada pelos 

participantes como um tipo de transformação mais profunda, dado o tempo e o esforço 

para trabalhar convicções, conhecimentos e expectativas de usuários e da própria equipe 

de suporte de TI do CIn. 
 

6.1.1  Confronto com os objetivos propostos 
 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se perceber que a consistência conceitual 

verificada na modelagem de processos e das boas práticas ITIL e a riqueza potencial 

verificada em sua aplicação, ilustram a contribuição para a melhoria dos processos de 

suporte de TI do CIn. Em particular, no que concerne a busca de novas alternativas 

(técnicas, ferramentas e instrumentos) disponíveis para atuar como catalisadores no 

avanço de soluções de problemas do suporte. Para responder a questão de pesquisa 

levantada no capítulo 1: “Como promover melhorias nos processos de suporte de TI do 

CIn?”, esta dissertação apresentou um modelo baseado na modelagem de processos e 

boas práticas do ITIL. Os requisitos levantados pelo modelo foram prototipados para 

explicitar como os serviços podem ser satisfeitos através de um sistema de software. 

Cabe destacar que, embora fundamentadas por toda a trajetória teórica e prática 

do processo de avaliação do modelo proposto, as recomendações (modelagem TO-BE) 

apresentadas se constituíram como propostas potenciais, cabendo à gerência de suporte 

a opção pelo uso (ou não) dos resultados gerados.  

No que diz respeito aos objetivos específicos, verificamos como contribuições 

adicionais a importância de ter identificado, discutido e registrado os principais 

problemas de suporte de TI do CIn. Além disso, foi possível verificar como estes 

problemas se materializam através das principais solicitações de serviços demandas 

pelos usuários.  
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6.2 Limitações do estudo 
 

Apesar das contribuições da pesquisa e da profundidade envolvida no estudo, o 

limite do foco - estudo de caso único - e a subjetividade das análises (vieses), tanto das 

respostas dos participantes, quanto da percepção da pesquisadora limitam de certa forma 

a confiabilidade dos resultados. 

A modelagem e a orientação do processo proposto de suporte de TI podem ser 

evidenciadas como limitações à subjetividade, uma vez que apenas a pesquisadora 

realizou a estruturação do modelo, mesmo tendo sido considerada a amplitude de 

opiniões proveniente do grupo focal. 

Por último, é importante ressaltar a identificação dos problemas de suporte de TI 

do CIn não compreendeu um levantamento estatisticamente representativo da opinião de 

um determinado grupo de usuários, mas explorou dentro de um seleto grupo de 

especialistas – gerências e analistas de suporte – compartilhamento de informações com 

o objetivo de levantar opiniões conjuntas sobre as questões investigadas. Neste sentido, 

as questões de validade estatística da amostra e dos resultados ficam prejudicadas ou 

mesmo não se aplicam. 
 

6.3 Trabalhos Futuros 
A idéia de sugerir um modelo de processo de suporte de TI utilizando-se dos 

conceitos da modelagem de processos e das boas práticas do ITIL atingiu os objetivos 

esperados. A análise das informações obtidas neste estudo poderá servir como 

contribuição para estudos futuros, em comparações com áreas de suporte de outras 

organizações. Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto são 

sugeridos, abaixo, alguns tópicos para investigações futuras: 

• Explorar os principais problemas de suporte de TI em outros segmentos, 

tais como, outras universidades e organizações públicas e organizações do setor privado 

para comparação de perspectivas; 

• Estabelecer indicadores de desempenho para avaliar resultados do 

gerenciamento de serviços de TI; 

• Implementar os protótipos propostos dentro de um sistema integrado de 

suporte de TI; 

• Analisar a influência de fatores humanos e culturais para implementar as 

mudanças propostas. 
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APÊNDICE A – Detalhes das Ferramentas Pesquisadas 
 

Em atendimento aos propósitos do estudo foram exploradas algumas soluções 

em software que detivessem funcionalidades capazes de implementar as proposições de 

melhorias apresentadas no modelo. O critério de escolha considerou apenas a solução de 

melhor aderência dentre um conjunto de requisitos necessários para dar cobertura 

funcional e técnica ao objeto deste estudo, não correspondendo, portanto, a uma 

comparação extensiva de todos os recursos destas aplicações.  

Do ponto de vista funcional, a solução deveria, além de ser amigável e intuitiva, 

atender aos principais processos apregoados no ITIL, em especial no que diz respeito à 

Operação do Serviço que trata da gestão das atividades do dia-a-dia: central de serviço, 

gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidentes, cumprimento de requisições, 

gerenciamento de problemas, dentre outros.  

No aspecto técnico, uma série de questões foram analisadas, tais como: ser 

totalmente web, permitir envio de mensagens SMS, notificações de escalação, 

mensagens automáticas via e-mail, pesquisas textuais, personalização de interface,  

dentre outras. No entanto, duas delas foram bastante limitadoras das opções de escolha:  

• Compatibilidade com LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que é 

o protocolo utilizado pelo Servidor Windows onde os usuários possuem 

contas da rede do CIN e senhas para utilização dos serviços oferecidos;  

• Integração com Google Apps que hospeda o domínio do Centro de 

Informática para o serviço de email; 

Ademais, apesar do estudo não tratar da análise de viabilidade financeira da 

aquisição e utilização da solução foi dedicado destaque especial às soluções tidas como 

open source ou, pelo menos, que detivessem alguma forma de licenciamento especial 

para fins acadêmicos; e as bases de referências, especialmente a possibilidade de 

implantações em organizações de perfil similar ( Universidades Públicas e Órgãos de 

Pesquisa).  

A pesquisa utilizou o Google e o Apps Marketplace do Google valendo-se de 

filtros como software Service Desk ou software ITIL. As soluções verificadas como 

mais aderentes e interessantes encontram-se listadas no quadro abaixo, bem como uma 

breve descrição de sua proposta de atendimento. 
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Solução Descrição Aderência no Estudo 

 
ServiceDesk 

Plus 

ServiceDesk Plus é uma solução que integra as 
solicitações de help desk e os ativos auxiliando no 
gerenciamento mais efetivo de TI. Personalizável e 
customizável é capaz de implementar as melhores 
práticas de ITIL. Mais informações:  
http://www.manageengine.com/help-desk-software.html 

Atendimento Funcional (++) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

 
ZenDesk 

Zendesk é uma solução de help desk e ticket de suporte 
baseado na web, acessível em diferentes canais e com 
recursos para criação de comunidades e base de 
conhecimento, dentre outros. Mais informações: 
http://www.zendesk.com/ 

Atendimento Funcional (+-) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

MySuite 
 

MySuite é uma solução web de help desk disponível em 
cloud e com recursos de workflow, FAQ´s, chats, dentre 
outros. Mais informações: 
http://www.brazip.com.br/mysuite/paginas/helpdesk.php 

Atendimento Funcional (+-) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (++) 

 
SysAid 

SysAid é uma solução web de service desk acessível em 
diferentes canais e com recursos para principais 
processos ITIL, inventário, base de conhecimento, 
gestão de mudança, dentre outros. Mais informações: 
http://www.sysaid.com/ 

Atendimento Funcional (++) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (++) 

Referência (++) 

DeskManager 

DeskManager é uma solução de help desk também 
disposnível via SAAS (software como serviço) com 
recursos de portais, mensagens via SMS, gestão de 
contrattos, dentre outras. Mais informações: 
http://www.softwareservicedesk.com.br/ 

 

Atendimento Funcional (+-) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

Fireman Help 
Desk 

 

Fireman Help Desk é uma solução para registro de 
chamados e incidentes, help desk e suporte técnico. 
Permite o gerenciamento de solicitações de serviços, 
base de conhecimento, inventário, dentre outros. Mais 
informações: 
http://fireman.com.br/ 

Atendimento Funcional (+-) 

Atendimento Técnico (+-) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

 
0800Net 

0800net é uma solução de central de serviços baseado 
na web, acessível em diferentes canais e com recursos 
para gestão de projetos, funções de service desk, 
inventário, base de conhecimento, gestão de mudança, 
dentre outros. Mais informações:  
http://www.ellevo.com.br/ 

Atendimento Funcional (++) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

Qualitor 
 

Qualitor é uma solução de service desk, acessível em 
diferentes canais e com recursos que vão desde o 
faturamento e cobrança de serviços prestados até o 
monitoramento gráfico de ativos. Mais informações: 
http://www.qualitor.com.br 

Atendimento Funcional (++) 

Atendimento Técnico (++) 

Licenciamento (+-) 

Referência (+-) 

Request 
Tracker 

 

RT é uma solução de help desk e ticket de suporte 
baseado na web e com recursos de interface de auto-
atendimento, dashboards, dentre outros. Mais 
informações: 
http://bestpractical.com/rt/ 

Atendimento Funcional (+-) 

Atendimento Técnico (+-) 

Licenciamento (++) 

Referência (++) 
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APÊNDICE B – Documentação dos Processos na Notação 
BPMN 

 

 

 

 

 

 

Processos de Atendimento ao Usuário 

Processos de Gerenciamento de Conta de Usuário 

Macro Processos do Suporte e Infraestrutura 
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Processo de Criação de Conta de Usuário 

Processo de Remoção de Conta de Usuário 
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Processo de Troca de Senha  

Processo de Gerenciamento de Listas de Discussão 
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Processo de Criação de Listas de Discussão 

Processo de Cadastro de Equipamento  
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Processo de Recuperação de Dados  
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