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RESUMO 

A TI (Tecnologia da Informação) hoje, para muitas empresas, se tornou um parceiro 
estratégico, faz parte do negócio. Ela deixou de ser tratada por técnicos e passou a 
ser incorporada na estratégia da empresa para alcançar seus objetivos. Com o au-
mento da importância dentro da organização, esta área passou a ter vários desafios, 
como por exemplo, o alinhamento dos serviços de TI com as necessidades atuais e 
futuras do negócio, ambientes de TI cada vez mais complexos, dependência da TI 
para o negócio, justificativa para retorno sobre os investimentos em TI, entre outros.  
Em virtude deste cenário, onde a TI aparece com grande importância para o negócio 
da empresa, buscando por otimização de seus processos, redução de custos e ris-
cos, vários frameworks de processos e melhores práticas foram criados. Atualmente 
a ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é o framework mais adequado 
para o Gerenciamento de serviços para os departamentos de TI, sendo utilizado por 
milhares de empresas no mundo todo. 
Este trabalho consiste na modelagem de um sistema que seja capaz de registrar os 
incidentes de TI, que vão desde uma simples dúvida de um usuário na operação de 
um sistema ou de uma ferramenta até casos de maior impacto na operação normal 
do serviço como falhas de hardware, falhas de software ou indisponibilidades, que 
podem ser de links de comunicação ou de serviços, como e-mail ou servidores de 
arquivos. Este sistema também deve ser capaz de registrar a solução aplicada a ca-
da incidente e as tecnologias utilizadas. Estes dados podem ser analisados para ge-
rar informações que indicam os tipos e dimensões das demandas e a qualidade dos 
processos da empresa. O objetivo é mapear a realidade da empresa para buscar 
alinhamento com as boas práticas indicadas na ITIL. 

Palavras-chaves: Tecnologia da Informação, ITIL, modelagem, boas práticas. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

IT (Information Technology) today for many companies has become a strategic part-
ner, it is part of the business. It is no longer handled by technicians and is now incor-
porated into the company's strategy to achieve its objectives. As the importance with-
in the organization increases, this area has a high number of challenges, such as 
aligning IT services with current and future business needs, increasingly complex IT 
environments, reliance on IT for The business, justification for return on investments 
in IT, among others. 
Because of this scenario, where IT appears to be of great importance to the compa-
ny's business, seeking to optimize its processes, reduce costs and risks, several pro-
cess frameworks and best practices have been created. Currently the ITIL (Infor-
mation Technology Infrastructure Library) is the most appropriate framework for Ser-
vice Management for IT departments, being used by thousands of companies world-
wide. 
This work consists in the modeling of a system that is able to record IT incidents, 
ranging from a simple question of a user in the operation of a system or a tool to 
cases of greater impact in the normal operation of the service such as hardware fail-
ures, software failures or outages, which may be communication links or services, 
such as e-mail or file servers. This system should also be able to record the solution 
applied to each incident and the technologies used. This data can be analyzed to 
generate information that indicates the types and dimensions of the demands and the 
quality of the company's processes. The objective is to map the reality of the compa-
ny to seek alignment with the good practices indicated in ITIL. 

Key words: Information Technology, ITIL, modeling, good practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes de tratar de Central de Serviços, que é o foco deste trabalho, é im-

portante conhecer alguns conceitos diretamente relacionados ao assunto. O primeiro 

é o termo Tecnologia da Informação ou simplesmente TI, que pode ser definido co-

mo todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais. Sendo a 

informação um dos principais patrimônios para empresas e indivíduos, faz-se neces-

sária a utilização correta de ferramentas e métodos para que se alcance bons resul-

tados com o menor custo possível. É necessário conhecer os objetivos estratégicos 

da empresa antes de construir e manter serviços de tecnologia. É preciso estudar 

requisitos de negócio, as prioridades e o equilíbrio dos custos e benefícios. Para co-

nhecer a solução desejada, é preciso entender o que agregará valor para integrar os 

objetivos de TI aos objetivos do negócio. Deve-se estar atento a aspectos como: 

 

 Previsões de utilização - Observando-se o índice de crescimento da 

demanda de determinado serviço, é possível prever quando a de-

manda vai superar a oferta do serviço e tomar providências no sen-

tido de aumentar a capacidade de atendimento. 

 Garantia de orçamento - Conhecendo-se as necessidades atuais e 

futuras, pode-se estimar orçamentos com bons índices de acerto. 

Um projeto mal elaborado pode gerar um orçamento além do ne-

cessário, o que significa prejuízo, já que será feito investimento em 

algo que não será plenamente utilizado. Por outro lado, um orça-

mento aquém do necessário, embora consuma menos recursos, 

não atenderá os objetivos da empresa e também vai trazer prejuí-

zos. 

 Serviço proativo no lugar de reativo - Quando o gerenciamento de 

problemas é bem feito, é possível melhorar a qualidade do serviço 

prestado. O relacionamento disto com a redução de custos para 



 

 

 

empresa fica claro. Menos incidentes significa menos tempo de ser-

viços parados, que significa maior produtividade, que significa maior 

lucro. Menos incidentes significa menos esforço para tratar dentro 

do setor de tecnologia, que significa menor alocação de esforços 

em incidentes repetidos, que significa melhor alocação de recursos, 

que significa menor custo. Ou seja, proatividade significa prevenção 

de prejuízos. 

 

Para planejar, escolher e decidir os serviços que serão entregues deve-se 

ter valor agregado ao negócio para cada serviço que será prestado por TI. Desta 

forma é possível entregar os serviços corretos e prioritários para a organização, com 

devidos níveis de utilidade e garantia. 

ITIL é um acrônimo que vem do inglês “Information Technology Infrastruc-

ture Library”. É uma biblioteca que apresenta melhores práticas para promover uma 

gestão direcionada a entrega eficiente dos serviços ao cliente, o que ajuda as orga-

nizações a atingirem seus objetivos de negócio utilizando apropriadamente os servi-

ços TI (Mundo ITIL, 2016). 

A Central de Serviços é uma função dentro da TI que tem como objetivo 

ser o ponto único de contato (SPOC – Single Point of Contact) entre os usuários e 

clientes com o departamento de TI. Ela fornece atendimento direto ao usuário, de 

forma a resolver o problema e registrar o atendimento, aplicando os conhecimentos 

difundidos na ITIL e na gestão estratégica e planejada de serviços (Cestari Filho, 

2012). 

A proposta da Central de Serviços é separar, dentro das operações, os 

profissionais de suporte aos usuários daqueles que realizam atividades de desen-

volvimento e resolução de problemas. Uma área específica para o suporte oferece 

vantagens aos usuários, propiciando um suporte melhor e mais ágil, e mais eficiên-

cia para a equipe de TI, pois o técnico especialista não é mais interrompido pelas 

chamadas diretas de usuários (Cestari Filho, 2012). 

Como ponto único de contato entre os usuários e o prestador de serviços, 

as principais atividades da Central de Serviços são:  

- Atender as solicitações de abertura de incidentes ou requisições;  

- Encaminhar o incidente/requisição, para o setor correto;  



 

 

 

- Solucionar alguns incidentes no primeiro atendimento;  

- Manter o usuário atualizado sobre o andamento do incidente/requisição;  

- Obter o feedback do usuário antes de fechar os registros de inciden-

tes/requisições. 

O presente trabalho apresenta uma proposta de modelagem de um siste-

ma de Service Desk para empresas cuja atividade fim não seja necessariamente a 

TI. O escopo é um órgão de uma autarquia do Governo Federal especializado em TI 

onde foi feito um estudo de caso para contextualizar este projeto. A missão deste 

órgão é fornecer suporte e soluções. 

O objetivo deste trabalho é fornecer a modelagem básica de um sistema 

que atenda a estes requisitos. Uma empresa deve sempre buscar as melhores téc-

nicas e ferramentas para auxiliar suas atividades. No gerenciamento dos serviços de 

TI, a ITIL tem se mostrado como um caminho bem-sucedido e seguro na busca pela 

excelência no atendimento. Pretende-se, com este trabalho, atingir benefícios na 

prestação de serviços com a modelagem de um software alinhado com estas técni-

cas. 

Atualmente existem no mercado soluções similares à solução apresentada 

neste trabalho, tanto livres quanto pagas. No Capítulo 2 é apresentado um estudo 

sobre algumas ferramentas: GLPI (GLPI, 2016), OTRS (OTRS, 2016), CITSMART 

(CITSmart, 2016) e CA Service Desk Manager (Computer Associates, 2016). Algu-

mas podem ser de difícil adaptação à realidade da empresa, enquanto outras apre-

sentaram o custo de licenças muito alto. O resultado deste trabalho se mostra como 

uma alternativa mais econômica e que mais facilmente atenderá às peculiaridades 

da empresa, visto que a própria empresa desenvolve o software que vai utilizar. 

O que está sendo proposto não é uma solução definitiva, mas a modela-

gem básica para o desenvolvimento de um sistema para uma Central de Serviços. 

Visto que, apesar das semelhanças em seus processos, cada empresa tem suas 

particularidades, torna-se impossível oferecer uma solução que atenda a todos os 

casos. A própria ITIL foi criada com o intuito de ser uma biblioteca não prescritiva, o 

que significa dizer que as recomendações contidas em seus livros não devem ser 

diretamente aplicadas em uma empresa, mas adaptadas à realidade de cada em-

presa e que essas recomendações servem de inspiração.  



 

 

 

Além disso, as disciplinas da ITIL devem ser implantadas paulatinamente, 

adaptando cada processo à medida que a empresa vai adquirindo maturidade para 

seguir em frente, trazendo para o seu dia-a-dia as boas práticas na Gestão de Servi-

ços. A modelagem apresentada neste trabalho fornece condições de se implementar 

a primeira versão de uma aplicação que posteriormente irá evoluir para atender as 

demandas da empresa onde será desenvolvida. 

No Capítulo 2 são realizados estudos introdutórios sobre Governança de 

TI, Central de Serviço, ITIL e seus processos a serem adotados no desenvolvimento 

do trabalho. Ainda neste capítulo, são abordadas algumas técnicas e aspectos teóri-

cos que envolvem a tecnologia utilizada no projeto. Finalizando o capítulo é apresen-

tada uma discussão sobre linguagem e ferramentas sugeridas, bem como alguns 

trabalhos relacionados. 

O Capítulo 3 trata da descrição dos processos da Central de Serviços e 

dos usuários envolvidos direta ou indiretamente no sistema, bem como os requisitos 

funcionais e não-funcionais.  

O Capítulo 4 é dedicado à especificação do projeto. Serão descritos os 

casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de sequência, o mapeamento re-

lacional e as telas da interface. A implementação do projeto, ou seja, a codificação 

em linguagem de programação, não faz parte do escopo deste trabalho. O objetivo 

deste trabalho não é oferecer uma ferramenta pronta, onde a empresa precisa adap-

tar seus processos às funcionalidades que a ferramenta disponibiliza. Isso já existe e 

não serviu como solução para todos os casos. A proposta é que sejam reconhecidos 

os benefícios da ITIL na gestão de serviços e que seja desenvolvido o software com 

base no projeto aqui apresentado. Apesar de este trabalho apresentar ferramentas, 

linguagens e tecnologias que melhor se adequam ao projeto, outras podem ser utili-

zadas sem prejuízo para o desenvolvimento, o que contribui ainda mais para a ade-

quação do projeto a diferentes cenários. 

Finalmente, as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros serão 

apresentados no Capítulo 5.  

 

 



 

 

 

2 FUNDAMENTOS 

2.1 ITIL 

Atualmente a dependência da Tecnologia da Informação (TI) é bastante 

acentuada para a maioria das organizações, pois nela encontram uma forma de 

apoiar o seu crescimento e de encontrar soluções para alcançar seus objetivos es-

tratégicos. 

Toda empresa deve ter a geração de valor para as suas partes interessa-

das como um objetivo de governança e deve buscá-lo por meio da entrega de bene-

fícios, otimizando os riscos e os custos dos recursos. Este tem sido o grande desafio 

de todas as áreas de uma companhia. Para a área de Tecnologia da Informação não 

é diferente, e essa missão tem sido árdua, pois historicamente a TI é considerada e 

vista como Centro de Custos (ou Despesas) e quebrar esse paradigma é mais difícil 

do que parece. O Retorno sobre o Investimento (ROI – Return On Investment) rece-

be atenção especial na ITIL, como uma medida da habilidade de utilizar os ativos 

para a geração de valor adicional, ou seja, como uma forma de justificar o investi-

mento em serviços (Fernandes, 2014). 

A fim de garantir a tradução das necessidades da organização em termos 

de requerimentos de serviços, a ITIL propõe o processo de gerenciamento do nível 

de serviço (Service Level Management – SLM). Tal processo viabiliza a definição de 

valores-padrão para as diferentes variáveis de desempenho consideradas importan-

tes para um determinado serviço, celebrando um acordo de nível de serviço (Service 

Level Agreement – SLA) entre o cliente e a área de TI. Ao realizar esta tarefa, defi-

ne-se a importância e a contribuição de cada serviço de TI para o negócio, possibili-



 

 

 

tando que esta área gerencie e demonstre o valor de sua contribuição na execução 

da estratégia da organização (Magalhães, 2007). 

O Gerenciamento de Serviços de TI é o instrumento pelo qual pode-se 

iniciar a adoção de uma postura proativa em relação ao atendimento das necessida-

des da organização, de forma a participar na geração de valor. O Gerenciamento de 

Serviços de TI visa alocar adequadamente os recursos disponíveis e gerenciá-los de 

forma integrada, fazendo com que a qualidade do conjunto seja percebida pelos 

seus clientes e usuários, evitando-se a ocorrência de problemas na entrega e na 

operação dos serviços. 

Várias organizações têm relatado benefícios com a adoção e implemen-

tação da ITIL como modelo de melhores práticas em gerenciamento de TI, conforme 

mostram os exemplos a seguir (Fernandes, 2014): 

- Corte dos custos operacionais de 6% a 8%. 

- Redução de 10% na quantidade de chamadas da Central de Serviços. 

- Redução de 40% nos custos de suporte. 

- Aumento da taxa de atingimento do tempo de resposta para incidentes 

em serviços relacionados à Internet, de 60% para 90%. 

- Reduções superiores a 40% na indisponibilidade dos sistemas. 

- Aumento significativo no retorno do investimento (ROI) dos serviços de 

TI. 

- Economia da ordem de grandeza de centenas de milhares de dólares. 

 

Medições feitas pelo Gartner Group (www.gartner.com) mostram que a 

migração de uma situação onde não há qualquer processo de Gerenciamento de 

Serviços de TI para a adoção completa das melhores práticas poderá reduzir o custo 

total de propriedade (TCO) de uma organização em cerca de 48% (Fernandes, 

2014). 

Além dos resultados quantitativos, a implementação do Gerenciamento de 

Serviços de TI através da ITIL poderá trazer resultados qualitativos tais como (Fer-

nandes, 2014): 

- Melhoria da satisfação dos clientes. 

- Redução gradativa dos custos de treinamento, principalmente se o pa-

drão ITIL se tornar corporativo. 



 

 

 

- Melhoria da disponibilidade dos sistemas e aplicações. 

- Melhoria da produtividade das equipes de serviços (já que todos os en-

volvidos conhecem seus papéis e responsabilidades). 

- Redução dos custos relacionados aos incidentes e problemas, devido à 

detecção e eliminação antecipada. 

- Redução dos custos indiretos que influenciam substancialmente o custo 

total de propriedade (manutenção, suporte etc.). 

- Melhor utilização dos recursos de TI. 

- Maior clareza no custeio dos serviços. 

- Aplicação de uma visão organizacional ao trabalho dos indivíduos. 

- Melhoria da satisfação interna dos colaboradores. 

- Redução da rotatividade dos colaboradores. 

 

Outros benefícios poderão ser percebidos indiretamente, tais como a re-

dução do custo das oportunidades de negócio perdidas (as melhores práticas da 

ITIL têm sido utilizadas como embasamento técnico para análise e seleção de pro-

postas de prestação de serviços), ou da falta de capacitação para o atendimento dos 

serviços. Com a visão através do ciclo de vida do serviço presente na ITIL 2011, al-

guns benefícios adicionais podem ser relacionados (Fernandes, 2014): 

- Subsídios concretos para justificar investimentos em TI (através de fatos 

e dados extraídos da própria organização). 

- Maior clareza na demonstração do retorno sobre os investimentos (ROI) 

e do valor dos investimentos (VOI) nos serviços de TI. 

- Visão clara do Portfólio de Serviços, como ferramenta estratégica de pri-

orização dos investimentos nos serviços de TI. 

- Maior flexibilidade para adaptação às organizações de vários tipos e ní-

veis de maturidade. 

- Aumento da convergência com outros modelos de melhores práticas em 

uso no mercado. 

- Direcionamento da TI para a integração (e não simplesmente o alinha-

mento) com o negócio, com base no valor que ela representa. 

- Medições de desempenho dos serviços e de seus componentes, desdo-

bradas com base no valor do negócio. 



 

 

 

- Relação direta entre os ativos de serviços de TI e os serviços do negó-

cio. 

 

A ITIL é considerada um padrão e é adotada por inúmeras empresas em 

todo o mundo. Não é de domínio público, pois foi desenvolvida e é de propriedade 

do governo britânico, representada pela Office Government Commerce (OGC). As 

recomendações contidas em seus livros não devem ser diretamente aplicadas, mas 

sim adaptadas à realidade de cada empresa, servindo de inspiração para a adoção 

de boas práticas (Cestari Filho, 2012). 

No início da década de 1980, a baixa qualidade dos serviços de TI forne-

cidos ao governo britânico levou a Central Computer and Telecommunications 

Agency (CCTA), hoje Office of Government Commerce (OGC), a desenvolver melho-

rias em processos para tornar os recursos de TI mais eficientes e financeiramente 

eficazes para o governo britânico. O foco era desenvolver uma biblioteca que fosse 

independente do fornecedor, e isto resultou na biblioteca ITIL (Fernandes, 2014). 

A biblioteca fornece descrições de boas práticas em TI, com processos 

cobrindo a maioria das atividades dos serviços. Foi desenvolvida para ser baseada 

em processos e para ser suficientemente flexível de modo a ser adaptável em qual-

quer organização, independentemente de seu porte. Em resumo, a ITIL é um con-

junto de práticas para a definição de processos necessários ao funcionamento de 

uma área de TI (Fernandes, 2014). 

2.2 OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS  

Embora a ITIL classifique um número maior de categorias de Serviços de 

TI, no escopo deste trabalho pretende-se explorar a sua aplicabilidade ao contexto 

de uma Central de Serviços abrangendo as seguintes categorias. 

Gerenciamento de Incidentes: visa restaurar a operação normal de um 

serviço no menor tempo possível, de forma a minimizar impactos adversos para o 

negócio (Fernandes, 2014). 



 

 

 

Gerenciamento de Problemas: visa minimizar os impactos adversos de 

incidentes e problemas para o negócio, quando causados por falhas na infraestrutu-

ra de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a essas falhas ocorram 

novamente (Fernandes, 2014). 

Problema é a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Enquanto o 

Gerenciamento de Incidentes é responsável por restaurar o Serviço contratado o 

mais rápido possível, o Gerenciamento de Problemas é responsável por encontrar a 

causa raiz dos incidentes que afetam a operação normal do serviço. 

O Gerenciamento de Problemas terá que registrar todos os erros e solu-

ções conhecidas, fazendo com que a maioria dos incidentes sejam concluídos no 

primeiro Nível de atendimento. É importante que o Processo de Gerenciamento de 

Problemas faça com que as correções dos erros sejam previamente analisadas em 

relação aos riscos, pois muitas vezes a correção de um incidente acaba gerando 

mais incidentes e criando impacto para o cliente. 

Gerenciamento de demanda: é um aspecto crítico do gerenciamento de 

serviço, pois a demanda não gerenciada de forma eficiente causa incerteza e é uma 

fonte de riscos para o provedor de serviço. O objetivo principal do gerenciamento de 

demanda é auxiliar o provedor de serviço no entendimento da demanda do cliente 

para os serviços e na provisão da capacidade para o atendimento das demandas 

(Cestari Filho, 2012). 

Em relação à capacidade em excesso, pode-se afirmar que gera custos 

sem criar valor, quando se sabe que os clientes não querem pagar por capacidade 

ociosa, a não ser que ela represente algum valor o negócio. Já a capacidade insufi-

ciente impacta diretamente na qualidade do serviço entregue, limitando o seu cres-

cimento (Cestari Filho, 2012). 

Gerenciamento da capacidade: assegura que a capacidade da infraes-

trutura de TI absorva as demandas evolutivas do negócio de forma eficaz e dentro 

do custo previsto, balanceando a oferta de serviços em relação à demanda e otimi-

zando a infraestrutura necessária à prestação dos serviços de TI. Em relação à ca-

pacidade em excesso, pode-se afirmar que gera custos sem criar valor. Já a capaci-

dade insuficiente impacta diretamente na qualidade do serviço entregue, limitando o 

seu crescimento (Fernandes, 2014).  



 

 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

O autor deste trabalho realizou um estudo com algumas ferramentas para 

Central de Serviços semelhantes a esta proposta. Cada ferramenta foi instalada em 

um ambiente de laboratório e analisada segundo alguns aspectos. Abaixo está a lis-

ta das ferramentas: 

 

1 – GLPI; 

2 – OTRS; 

3 – CITSMART; 

4 – CA Service Desk Manager. 

 

As três primeiras não necessitam de pagamento de licenças enquanto 

que a última ferramenta necessita. 

Cada uma destas ferramentas foi instalada em um ambiente de testes e 

algumas de suas funcionalidades foram analisadas. Abaixo seguem algumas especi-

ficações observadas. 

 

GLPI 

Ferramenta livre utilizada, principalmente, para abertura de chamados 

(tickets) e registro de equipamentos (GLPI, 2016). 

a) Plataformas: Windows e Linux (GLPI, 2016); 

b) Banco de dados utilizado: MySQL (GLPI, 2016); 

c) Navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Google 

Chrome (GLPI, 2016); 

d) ITIL: possui oito disciplinas do ITIL (GLPI, 2016); 

e) Relatórios: os relatórios são pré-definidos pelo sistema, e são mais vol-

tados para gerência dos equipamentos de informática (O Autor, 2016); 

f) Documentação: a documentação está localizada no site da própria fer-

ramenta, utilizam-se, também, fóruns de discussão (O Autor, 2016); 

 

 



 

 

 

OTRS 

Ferramenta livre utilizada para abertura de chamados e registro dos inci-

dentes (OTRS, 2016). 

a) Plataformas: Windows, Linux e MAC OSX (OTRS, 2016); 

b) Banco de dados utilizado: MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL 

(OTRS, 2016); 

c) Navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explore, Google Chro-

me, Apple Safari e Opera (OTRS, 2016); 

d) ITIL: possui cinco disciplinas do ITIL (OTRS, 2016); 

e) Relatórios: existem relatórios pré-definidos pelo sistema, mas é possí-

vel a criação de novos relatórios, com limitações (O Autor, 2016); 

f) Documentação: a documentação está localizada no site da própria fer-

ramenta (O Autor, 2016); 

 

CITSMART 

Ferramenta livre utilizada para abertura de chamados e registro dos inci-

dentes, possuindo, também, catálogos de serviço (CITSmart, 2016). 

a) Plataformas: Windows e Linux (CITSmart, 2016); 

b) Banco de dados utilizado: Oracle, SQL Server, PostgreSQL (CITSmart, 

2016); 

c) Navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explore e Google 

Chrome (CITSmart, 2016); 

d) ITIL: possui nove disciplinas do ITIL (CITSmart, 2016); 

e) Relatórios: os relatórios são pré-definidos, com uma gerência significa-

tiva das informações do sistema (O Autor, 2016); 

f) Documentação: possui manuais de utilização da ferramenta, configura-

ções e glossário das informações (O Autor, 2016); 

 

CA Service Desk Manager 

Ferramenta paga utilizada para abertura de chamados e registro dos inci-

dentes. Dentre o grande número de funcionalidades pode-se dar destaque ao catá-

logo de serviços, acesso via dispositivos móveis, autoatendimento, chat, geração de 



 

 

 

relatórios avançada, integração com o ambiente de TI, entre outros (Computer As-

sociates, 2016). 

a) Plataformas: Windows, Linux, Oracle Solaris e IBM AIX (Computer As-

sociates, 2016); 

b) Banco de dados utilizado: Oracle, SQL Server, MySQL (Computer As-

sociates, 2016); 

c) Navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Ed-

ge, Apple Safari e Google Chrome (Computer Associates, 2016); 

d) ITIL: possui quinze disciplinas do ITIL (Computer Associates, 2016); 

e) Relatórios: os relatórios são pré-definidos, com uma gerência significa-

tiva das informações do sistema (O Autor, 2016); 

f) Documentação: possui manuais de utilização da ferramenta, configura-

ções e glossário das informações (O Autor, 2016); 

 

Após este estudo, ficou muito claro a superioridade da ferramenta paga 

sobre as ferramentas livres. Obviamente o demasiado alto valor das licenças acaba 

por ser justificado pela qualidade e o suporte do produto. 

Na autarquia onde este estudo foi feito, a questão levantada foi se seria 

justificável o investimento em um software desse quilate, tanto em licenças quanto 

em treinamento, sendo que a empresa ainda não tem maturidade suficiente na ges-

tão de processos segundo as boas práticas indicadas pela ITIL, e para chegar ao 

nível desejado de maturidade ainda levaria meses ou talvez anos. 

Por outro lado, as opções de software livre se mostraram de difícil adap-

tação à realidade da empresa e com suporte limitado. A adoção de um software as-

sim pode trazer um desgaste que geraria um custo indireto, uma vez que não levará 

a empresa a desenvolver todo o seu potencial. Diante deste cenário cogitou-se a 

possibilidade de ser desenvolvido um software que atendesse às necessidades atu-

ais da empresa e posteriormente evoluísse junto com os processos da empresa ali-

nhados à ITIL. 



 

 

 

2.4 ESTRUTURA DO PROJETO E TECNOLOGIAS SUGERIDAS 

Neste trabalho a aplicação será modelada e implementada uma arquitetu-

ra em três camadas para a Web. A linguagem sugerida é o C# para o .NET Fra-

mework, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados sugerido é o SQL Server 2016, 

que será acessado através do Microsoft Entity Framework utilizando-se a linguagem 

de consulta LINQ (Box, 2005). A ferramenta sugerida para o desenvolvimento é o 

Visual Studio 2016. Cada um desses itens será explicado nos próximos parágrafos. 

 

.NET Framework 

A Microsoft Developer Network (MSDN) é uma partição da Microsoft res-

ponsável por monitorar a relação da empresa com desenvolvedores e testadores de 

software. Esse relacionamento com programadores é feito tanto pelo website, quan-

to por periódicos, blogs, conferências e distribuição de DVD’s. No site da MSDN a 

definição do .NET Framework é a seguinte: O .NET Framework é um ambiente de 

execução gerenciado que fornece uma variedade de serviços para os aplicativos em 

execução. Ele consiste em dois componentes principais: o common language runti-

me (CLR), que é o mecanismo de execução que gerencia a execução de aplicativos; 

e a biblioteca de classes do .NET Framework, que fornece uma biblioteca testada de 

código reutilizável que os desenvolvedores podem chamar a partir de seus próprios 

aplicativos (Microsoft, 2015). 

Em outras palavras, o .NET Framework é uma iniciativa da empresa Mi-

crosoft que visa uma plataforma única para desenvolvimento e execução de siste-

mas e aplicações. Todo e qualquer código gerado para .NET pode ser executado em 

qualquer dispositivo que possua um framework de tal plataforma. Com ideia seme-

lhante à plataforma Java, o programador deixa de escrever código para um sistema 

ou dispositivo específico, e passa a escrever para a plataforma .NET. O artigo “Dez 

Razões para Migrar para ASP.NET” (Haddad, 2012) elenca algumas vantagens da 

plataforma. 

 

 

 



 

 

 

Sistema Gerenciador de Banco de dados 

Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD — Database Mana-

gement System) é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e man-

ter um banco de dados. O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita 

o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de 

dados entre diversos usuários e aplicações. Definir um banco de dados envolve es-

pecificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados (Elmasri, 

2014). 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados sugerido é o Microsoft SQL 

Server 2016, que é a última versão lançada até a data de confecção deste trabalho. 

A sugestão se deve à boa compatibilidade e integração com as outras tecnologias 

escolhidas. 

 

Entity Framework 

O artigo “Fundamentos do Entity Framework” (Santos, 2012) no site do 

MSDN, traz a seguinte definição: O Microsoft Entity Framework é uma ferramenta de 

mapeamento objeto relacional (ORM – Object Relational Management), que permite 

aos desenvolvedores trabalhar com classes (entidades) que correspondem a tabelas 

em um banco de dados, tornando transparente o acesso a estes dados e principal-

mente, eliminando a necessidade de escrever código de banco de dados (SELECT, 

INSERT, UPDATE, DELETE) na aplicação. Com o Entity Framework os desenvolve-

dores manipulam os dados através de classes que são mapeadas com as tabelas do 

banco de dados, sendo assim, o acesso e manipulação destes dados fica mais sim-

ples, pois o desenvolvedor já trabalha naturalmente com objetos, propriedades e co-

leções no seu desenvolvimento (Santos, 2012). 

A comunicação do Entity Framework com o banco de dados é feita atra-

vés do ADO.Net Provider, que funciona como um driver do banco de dados, nor-

malmente desenvolvido pelo próprio fabricante do banco, ou em alguns casos por 

um terceiro. Sendo assim, todos os comandos submetidos pelo Entity Framework 

são traduzidos para a linguagem do banco de dados através do seu provider, geran-

do os comandos SQL mais adequados a cada operação e principalmente, comandos 

que tenham o máximo de desempenho. A Figura 1 ilustra o funcionamento do Entity 

Framework. 



 

 

 

 

 

Figura 1: Funcionamento do Entity Framework (Santos, 2012). 

 

Linq 

O LINQ (Box, 2005) (Language Integrated Query) é uma linguagem de 

consulta integrada a ser usada em coleções de dados. A grande vantagem deste 

modelo é trabalhar com a Linguagem de consulta LINQ, que será utilizada para rea-

lizar todas as operações com o banco de dados. A Figura 2 apresenta um exemplo 

de consulta simples de dados usando o ADO .Net tradicional na linguagem C#. 

 



 

 

 

 

Figura 2: Consulta simples de dados usando o ADO.Net tradicional (O Autor, 2016). 

 

Neste modelo foi preciso abrir uma conexão com o banco de dados, criar 

um comando SQL, no caso um “Select”, abrir a conexão, executar o comando e fe-

char a conexão. No exemplo acima o resultado seria uma lista com todas as catego-

rias do banco de dados NorthWind. 

A Figura 3 apresenta um exemplo da mesma operação usando Entity 

Framework: 

 

 

Figura 3: A mesma operação usando Entity Framework (O Autor, 2016). 

 



 

 

 

Basicamente foi preciso instanciar um objeto de contexto, que é onde é 

feito o mapeamento objeto relacional, depois foi usado Linq para realizar uma con-

sulta. O resultado é o mesmo do exemplo anterior, mas agora não foi preciso abrir a 

conexão com o banco de dados, nem saber qual comando SQL necessário e tam-

bém o fechamento da conexão foi totalmente gerenciado pelo Entity Framework. 

Existe uma versão, o SQL Server Express, que é livre de pagamento de 

licença. Esta versão possui uma limitação de 10 GB por banco de dados. Caso haja 

a necessidade de um banco de dados maior, mas não haja recurso para pagar por 

licenças, pode-se trocar o SQL Server por um SGBD livre. Para isto basta fazer o 

download do provider do novo SGBD no site do fabricante. 

Um exemplo completo e detalhado para realizar operações SQL de se-

lect, insert, update e delete está disponível no artigo “An Introduction to Entity Fra-

mework for Absolute Beginners” (Singh, 2012).  

 

Microsoft Visual Studio 

A sigla IDE vem do inglês Integrated Development Environment, que sig-

nifica Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É um programa de computador que 

reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o 

objetivo de agilizar este processo. 

O Visual Studio Community é um IDE gratuito, completo e extensível para 

a criação de aplicativos modernos para Windows, Android e iOS, bem como aplicati-

vos Web e serviços de nuvem. Ele é gratuito para desenvolvedores individuais, pro-

jetos de código aberto, pesquisa acadêmica, treinamento e pequenas equipes de 

profissionais. Foi escolhido como ferramenta de desenvolvimento sugerida para este 

trabalho por apresentar alta compatibilidade com as tecnologias apresentadas. Os 

termos de licença para utilização deste IDE estão disponíveis na página “Termos de 

Licença para Software Microsoft” (Microsoft, 2015). 

Existem várias linguagens criadas para utilizar o .NET Framework. O C# é 

sugerido neste trabalho por apresentar uma grande quantidade de exemplos de có-

digos na internet, tanto no site do MSDN quanto em vários outros ligados ao desen-

volvimento de software. 

 

 



 

 

 

Aplicação em camadas 

A estrutura da aplicação Web em camadas sugerida segue a seguinte di-

visão: 

1- Camada de Acesso a Dados - DAL (Data Access Layer).  

2- Camada de Negócios - BLL (Business Logic Layer); e 

3- Interface do usuário ou Camada de Apresentação - UI (User Interface). 

 

Esta estrutura é utilizada por muitos programadores que utilizam o .NET 

Framework. A documentação e exemplos são abundantes na internet. Abaixo estão 

listados alguns sites que abordam o tema com detalhes: 

i) Visão geral de aplicativos de dados de N camadas (Microsoft, 

2016). 

ii) Criando uma aplicação ASP .NET em três camadas (IBM, 2011).  

iii) Creating a Data Access Layer (Microsoft, 2006).  

 

Além disso, será usada uma camada chamada DTO (Data Transfer Ob-

ject), que será responsável pela transferência de dados entre as camadas sendo as-

sim visível e acessível por todas as demais camadas. 

A camada UI terá acesso às camadas BLL e DTO, mas não à camada 

DAL. Já a camada BLL terá acesso às camadas DAL e DTO, enquanto que a cama-

da DAL somente terá acesso à camada DTO. 

As ações para acessar, incluir, alterar e excluir dados deverão ser feitas 

exclusivamente pela camada de acesso a dados. As classes desta camada possu-

em diversos métodos que acessam, retornam e persistem informações em um banco 

de dados. Essa classe será chamada e referenciada pela camada de negócios (BLL) 

para realizar quaisquer operações com o banco de dados. 

Na camada de negócios (BLL) estão as classes que tratam as regras de 

negócio da aplicação. As classes desta camada fornecem métodos para o cliente 

usar na apresentação e persistência das informações. Assim, quando a camada UI 

requisitar ou enviar dados, ela se comunica com a camada de negócios sem se pre-

ocupar como os dados são mantidos ou persistidos. 



 

 

 

A camada de apresentação é a chamada GUI (Graphical User Interface), 

ou simplesmente interface. Esta camada interage diretamente com o usuário, é atra-

vés dela que são feitas as requisições. A Figura 4 ilustra a estrutura apresentada. 

 

 

Figura 4: Arquitetura em camadas (Santos, 2012). 

2.5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foi apresentada uma introdução à ITIL e alguns dos seus 

processos. A ideia é mostrar que o alinhamento com as boas práticas apresentadas 

certamente vai trazer benefícios para a empresa e gerar valor para o cliente. 



 

 

 

O estudo feito com outras ferramentas revelou que há casos em que não 

há uma solução pronta. Cabe ao gerente de TI reconhecer esta necessidade e ela-

borar a própria solução. Este trabalho se apresenta como uma alternativa para este 

caso, fornecendo os elementos básicos para implementação da primeira versão de 

um software de Central de Serviços que poderá, posteriormente, implementar novos 

módulos, dependendo da realidade de cada empresa. 

As ferramentas e tecnologias sugeridas já estão consagradas na área de 

desenvolvimento de software, haja visto que estão há anos no mercado, recebendo 

atualizações e sendo utilizadas em muitos casos de sucesso, enquanto outras já caí-

ram em desuso. Mas a modelagem proposta neste trabalho não está presa a alguma 

ferramenta ou tecnologia. A escolha da linguagem de programação, do SGBD e da 

IDE é livre. 



 

 

 

 

3 CENTRAL DE SERVIÇOS: USUÁRIOS E PROCESSOS 

Este capítulo trata dos processos da Central de Serviços, bem como dos 

usuários que vão utilizar o sistema. Em outras palavras, fala do que os diversos 

usuários da Central de Serviços fazem e como fazem. Serão apresentados os dife-

rentes perfis que os usuários podem assumir no sistema, depois serão apresentados 

os processos da Central de Serviços, ilustrados por diagramas. Os requisitos serão 

identificados à medida que os processos forem explicados. Ainda neste capítulo se-

rão enumerados os requisitos não funcionais do sistema. 

3.1 CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

O Catálogo de serviços (Service Catalogue) é o banco de dados ou do-

cumento estruturado com informações sobre todos os serviços de TI que são entre-

gues, incluindo-se aqueles disponíveis para entrar em produção. O catálogo de ser-

viço é somente a parte do portfólio de serviços publicada aos clientes, sendo utiliza-

do no suporte à venda e entrega de serviços de TI. O catálogo de serviço inclui in-

formações sobre os serviços, preços, pontos de contato e processos de pedido e re-

quisição (Cestari Filho, 2012). 

O Catálogo de Serviços é uma lista dos serviços prestados pela TI funcio-

nando da mesma forma que um cardápio de restaurante e permitindo que o fornece-

dor de serviços demonstre para seus clientes quais são as opções disponíveis, os 

modos como estas são entregues e, quando pertinente, os custos envolvidos.  



 

 

 

3.2 PERFIS DE USUÁRIOS 

Administrador – É o perfil com mais privilégios entre todos. Além de po-

der realizar todos os procedimentos que os outros que os outros usuários realizam, 

também mantém os vários cadastros que o sistema possui. O local de trabalho deste 

profissional é na Central de Serviços e uma de suas atribuições é supervisionar os 

atendentes. 

Gerente – Este é o perfil do gerente de TI de um escritório. Um escritório 

pode ter um ou mais gerentes, e uma pessoa pode ser gerente de um ou mais escri-

tórios. Um gerente tem privilégios para manter os cadastros dos usuários que per-

tencem ao seu escritório. Pode-se dizer que o gerente tem os privilégios de um ad-

ministrador, mas apenas no escopo do seu escritório. Ele também tem acesso a re-

latórios. 

Solucionador – Este é o perfil da pessoa responsável por resolver os 

chamados. O local de trabalho destes profissionais é nos vários escritórios da em-

presa. São técnicos capacitados para atuar nos serviços que a seção de TI oferece. 

Usuários com este perfil pertencem a grupos de acordo com a sua capacitação. 

Exemplos de grupos seriam Servidores Windows, Servidores Linux, Cabeamento de 

rede, Roteadores, Antivírus, etc. 

Atendente – Este é o perfil do profissional que trabalha na Central de 

Serviços e atende o usuário no seu primeiro contato com a Central de Serviços, seja 

por telefone, e-mail ou chat. Ele cadastra, encaminha e fecha chamados, além de 

dar atendimento em primeiro nível. 

Cliente – Este é o perfil do usuário comum, que não é necessariamente 

um profissional de TI. Ele pode abrir chamados e interagir com eles, bem como man-

ter o próprio cadastro. 



 

 

 

3.3 PROCESSOS E REQUISITOS FUNCIONAIS 

A noção de ciclo de vida pode ser usada em diferentes âmbitos. Na biolo-

gia refere-se às transformações pelas quais os seres vivos podem passar durante a 

vida. O marketing assume que, durante o ciclo de vida, o produto passará por etapas 

definidas de seu lançamento até sua descontinuação. O processo simplificado do 

ciclo de vida de um chamado de TI em uma empresa é ilustrado na Figura 5, que se 

inicia quando o chamado é aberto e termina quando é fechado, tendo ou não uma 

solução. Como será visto no decorrer deste capítulo, há variações e fluxos alternati-

vos, mas que na verdade são casos especiais deste fluxo principal. 

 

Figura 5: Fluxograma do ciclo de vida de um chamado (O Autor, 2016). 

 

Um requisito funcional é a descrição de uma função que o sistema deve 

fornecer para o cliente e como o sistema deve se comportar em determinadas situa-

ções. Os requisitos funcionais deste sistema estão explicitados em seguida e serão 

acompanhados de explicações e/ou ilustrações quando necessário. 

O termo Usuário refere-se a qualquer usuário, independentemente do per-

fil atribuído. Caso contrário, será usado o nome do perfil. 

Já é possível identificar os primeiros requisitos funcionais que, a partir de 

agora, serão denotados pelas letras RF seguidos de uma numeração. 



 

 

 

RF1 – O sistema deve validar os usuários que o acessam, identificando o 

seu perfil. 

RF2 – O sistema deve disponibilizar ao usuário as funcionalidades asso-

ciadas ao seu perfil. 

RF3 – O sistema deve permitir que um administrador mantenha o cadas-

tro de qualquer usuário. 

Entende-se por “manter cadastro” o privilégio de incluir, alterar e consultar 

este cadastro. O privilégio de excluir não será permitido no sistema para que seja 

possível realizar auditoria. Para o caso de algum cadastro que não deva mais ser 

acessado ou não seja mais necessário ao sistema, deve-se alterar o valor do atribu-

to booleano “ativo” para “falso”. 

RF4 – O sistema deve permitir que um usuário esteja associado a apenas 

um perfil de cada vez. 

RF5 – O sistema deve permitir que um gerente mantenha o cadastro so-

mente dos usuários que pertençam ao escritório onde ele seja um dos gerentes. 

Os grupos servem para que os gerentes e solucionadores tenham acesso 

aos chamados que eles têm competência resolver. Quando um chamado é encami-

nhado para um grupo, todos os gerentes e solucionadores daquele grupo conse-

guem visualizar e interagir com aquele chamado. Os administradores e atendentes 

têm acesso a todos os chamados, independentemente do grupo. Os gerentes e so-

lucionadores somente têm acesso aos chamados encaminhados aos grupos aos 

quais pertencem. Os clientes têm acesso somente aos chamados que abriram. 

A Central de Serviços é um setor de trabalho dentro da organização. Ela 

pode estar dentro de um escritório, onde há outros setores, ou em um prédio sepa-

rado. No organograma da empresa, ela é vista como uma entidade separada, inde-

pendentemente da sua posição geográfica. Isto fica evidenciado na Figura 6, que 

mostra os usuários com diferentes perfis e os seus respectivos locais de trabalho. 

 



 

 

 

 

Figura 6: Perfis e locais de trabalho (O Autor, 2016). 

 

RF6 – O sistema deve permitir que os administradores e atendentes pos-

sam interagir com todos os chamados. 

RF7 – O sistema deve permitir que os gerentes e solucionadores possam 

interagir somente com os chamados encaminhados aos grupos dos quais façam par-

te. 

RF8 – O sistema deve permitir que cada chamado cadastrado tenha um 

usuário cadastrador (usuário que cadastra o chamado) e um usuário afetado (usuá-

rio que está como problema). 

RF9 – O sistema deve permitir que o usuário cadastrador e o usuário afe-

tado sejam o mesmo usuário. 

RF10 – O sistema deve permitir que os clientes possam interagir somente 

com os chamados abertos por eles mesmos ou em seu nome. 

RF11 – O sistema deve permitir que um gerente associe aos usuários 

somente os perfis de gerente, solucionador ou cliente.  

RF12 – O sistema não deve permitir usuários com o perfil “cliente” seja in-

cluído em algum grupo. 

RF13 – O sistema deve excluir de todos os grupos um usuário que tenha 

seu perfil alterado para “Cliente”. 

RF14 – O sistema deve permitir que um gerente somente inclua ou exclua 

um solucionador ou um gerente dos grupos dos quais ele mesmo já faça parte. 



 

 

 

RF15 – O sistema deve permitir que um usuário recupere sua senha, ca-

so a esqueça. 

RF16 – O sistema deve permitir que um administrador mantenha os ca-

dastros de escritório, setor, item de configuração, categoria, grupo, causa raiz e so-

lução. 

RF17 – O sistema deve permitir que um gerente mantenha os cadastros 

de setor, item de configuração, categoria, grupo e solução que pertençam ao escritó-

rio onde ele seja um dos gerentes. 

Uma categoria refere-se a um ou mais serviços de TI. Exemplos de cate-

gorias são: Cadastro de usuários, Rede cabeada, Rede wireless, Servidores Win-

dows, Servidores Linux, e-mail, Instalação de software, entre outros. Quando um in-

cidente é cadastrado, deve-se escolher uma categoria. Ao se escolher uma catego-

ria, o sistema automaticamente atribui um grupo ao incidente, pois no cadastro da 

categoria existe a informação de qual grupo será associado aos incidentes daquela 

categoria. 

Nos escritórios que possuem uma equipe de TI suficientemente grande, 

os profissionais podem ser alocados em grupos de serviços mais específicos, en-

quanto que em escritórios que possuem equipes menores, os profissionais serão 

alocados em grupos mais genéricos. Em alguns casos incomuns, existe apenas uma 

pequena equipe de TI que é responsável por todos os serviços do escritório. 

Portanto, um chamado de determinada categoria será encaminhado para 

o grupo que está previsto no cadastro da categoria, enquanto que cada um dos 

chamados encaminhados para determinado grupo pode ser de categorias diferentes. 

A Figura 7 ilustra este processo. 

 



 

 

 

 

Figura 7: Atribuição de grupos (O Autor, 2016). 

 

RF18 – O sistema deve permitir que os usuários cadastrem incidentes. 

Os chamados, durante seu ciclo de vida, recebem diferentes status, que 

indicam qual a situação do chamado naquele momento. 

Um chamado cadastrado por um cliente recebe o status “Registrado”. Es-

te cliente não é necessariamente um profissional de TI, logo, não se espera que es-

teja capacitado a atribuir uma categoria ao chamado. Os chamados com este status 

deverão ser analisados por um atendente para terem uma categoria associada e, 

consequentemente, serem encaminhados para o grupo solucionador. Este chamado 

recebe então o status “Aberto”. 

Um atendente pode cadastrar um chamado no nome de um cliente que 

esteja fazendo contato com ele por telefone, chat ou e-mail. Neste chamado consta-

rá o nome do cliente, embora tenha sido cadastrado por um atendente. O processo 

do cadastro de um chamado feito por um atendente na Central  de Serviços está 

ilustrado na Figura 8. 

RF19 – O sistema deve atribuir automaticamente o status “Registrado” a 

todos os chamados que forem cadastrados. 

RF20 – O sistema deve atribuir automaticamente o status “Aberto” quan-

do um chamado for encaminhado para um grupo de solucionadores. 

 



 

 

 

 

Figura 8: Atendimento na Central de Serviços (O Autor, 2016). 

 

Os chamados com o status “Aberto” deverão ser analisados por um ge-

rente, que vai eleger um solucionador da sua equipe para ser o responsável pelo 

chamado. Quando o solucionador tomar ciência do chamado e iniciar o atendimento, 

deve mudar o status para “Em atendimento”. 

Caso o solucionador necessite de mais informações para dar prossegui-

mento ao atendimento do chamado, ele deve registrar quais informações faltam e 

alterar o status para “Pendente de informações”. O gerente também pode alterar o 

status para “Pendente de informações” caso perceba que faltam informações para 

atender ao chamado. 

Um usuário que visualize um chamado com o status “Pendente de infor-

mações” deve adicionar ao chamado estas informações, caso as possua. Mas a 

responsabilidade de buscar estas informações é dos atendentes. São eles que en-

tram em contato com os usuários para obter as informações e adicioná-las ao cha-



 

 

 

mado. Quando as informações são adicionadas ao chamado, o status deve retornar 

para “Aberto”.  

Para que um chamado receba o status “Resolvido”, é necessário informar 

que solução foi aplicada ou, caso não haja solução, informar o motivo da impossibili-

dade de solucionar. O status “Resolvido” indica que não há mais o que ser feito na-

quele chamado. Podem receber este status os chamados que estejam com status 

“Aberto” ou “Em atendimento”. Os chamados com status “Pendente de informações” 

também podem receber o status “Em atendimento” ou “Resolvido”, caso o solucio-

nador tenha recebido as informações faltantes por outro meio que não seja o registro 

no chamado, por exemplo, e-mail ou telefone.  

O gerente ou o solucionador podem mudar o status de um chamado 

“aberto” ou “Em atendimento” para “Devolvido”, caso o chamado tenha sido equivo-

cadamente atribuído ao seu grupo. Para isso, ele deve informar o motivo de o cha-

mado estar sendo devolvido. 

Um chamado com o status “Devolvido” deve ser analisado por um aten-

dente ou um administrador e encaminhado para o grupo correto, e neste caso rece-

be o status “Aberto”. Ele também pode receber o status “Pendente de informações”, 

caso seja observado que não possua todas as informações necessárias, o que in-

clusive pode ter causado o encaminhamento incorreto. 

Um chamado com o status “Resolvido” pode receber o status “Fechado 

com solução” ou “Fechado sem solução”. Antes de mudar o status, um atendente 

deve entrar em contato com o cliente que abriu o chamado e verificar se a solução 

foi satisfatória. Caso não seja possível entrar em contato com o cliente, o atendente 

deve alterar o status para “Fechado com solução” ou “Fechado sem solução”, de 

acordo com a descrição adicionada pelo solucionador e enviar, pelo sistema, um e-

mail contendo um link para uma pesquisa de satisfação. 

Um chamado com o status “Fechado com solução” ou “Fechado sem so-

lução” pode ter seu status alterado para “Aberto”, caso o cliente assim solicite. 

RF21 – O sistema deve permitir que um chamado com status “Aberto” te-

nha seu status alterado apenas para “Em atendimento”, “Devolvido”, “Pendente de 

informações” ou “Resolvido”. 



 

 

 

RF22 – O sistema deve permitir que um chamado com status “Em aten-

dimento” tenha seu status alterado apenas para “Devolvido”, “Pendente de informa-

ções” ou “Resolvido”. 

RF23 – O sistema deve permitir que um chamado com status “Pendente 

de informações” tenha seu status alterado apenas para “Aberto” ou “Resolvido”. 

RF24 – O sistema deve permitir que um chamado tenha seu status alte-

rado para “Resolvido” somente se o campo “Causa raiz” estiver preenchido. 

RF25 – O sistema deve permitir que um chamado com status “Resolvido” 

tenha seu status alterado apenas para “Fechado com solução” ou “Fechado sem so-

lução”. 

RF26 – O sistema deve permitir que um chamado com status “Devolvido” 

tenha seu status alterado apenas para “Aberto” ou “Pendente de informações”. 

RF27 – O sistema não deve permitir que um chamado com status “Fe-

chado com solução” ou “Fechado sem solução” tenha seu status alterado ou tenha 

algum comentário adicionado. 

A Figura 9 mostra o processo do ciclo de vida de um chamado desde 

quando ele é registrado até o momento em que ele é fechado, passando por todos 

os status possíveis. 

 

Figura 9: Todos os status possíveis de um chamado (O Autor, 2016). 

 



 

 

 

O sistema deve ainda enviar e-mails informando sobre a situação do 

chamado para determinados grupos e usuários de acordo com os requisitos abaixo. 

RF28 – O sistema deve enviar um e-mail para os gerentes do grupo ao 

qual foi encaminhado quando o chamado recebe o status “Aberto”. 

RF29 – O sistema deve enviar um e-mail para o usuário que abriu o cha-

mado quando este recebe o status “Em atendimento”, “Resolvido” ou “Pendente de 

informações”. 

RF30 – O sistema deve enviar um e-mail para os administradores quando 

o chamado recebe o status “Devolvido”. 

RF31 – O sistema deve enviar um e-mail para o usuário que abriu o cha-

mado contendo um link para uma pesquisa de satisfação quando este recebe o sta-

tus “Fechado com solução” ou “Fechado sem solução”. 

RF32 – O sistema deve guardar um registro de log de todas as mudanças 

de status de um chamado. 

RF33 – O sistema deve permitir inserir comentários livres como um log de 

um chamado. 

RF34 – O sistema deve apresentar os logs de um chamado dispostos em 

ordem cronológica quando um usuário consultar este chamado. 

3.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Os requisitos não funcionais referem-se aos critérios que qualificam os 

requisitos funcionais. Esses critérios podem ser de qualidade para o software, ou se-

ja, os requisitos de performance, usabilidade, confiabilidade, robustez, etc. Ou então, 

os critérios podem ser quanto a qualidade para o processo de software, ou seja, re-

quisitos de entrega, implementação, etc (Devmedia, 2013). 

Os requisitos não funcionais estão listados abaixo. De forma semelhante 

ao que foi feito com os requisitos funcionais, serão denotados pelas letras RNF se-

guidos de uma numeração. 

 

RNF1 – O sistema deve ter acesso via web. 



 

 

 

RNF2 – O sistema deve ter segurança contra violação de dados. 

RNF3 – O sistema deve ter interface amigável.  

3.5 CONCLUSÃO 

Este capítulo é o resultado de todo o levantamento de requisitos feito jun-

to ao cliente. Os requisitos constituem a matéria prima que o será usada para propor 

o sistema, documentá-lo e finalmente levá-lo ao desenvolvimento e uso. 

A etapa de levantamento de requisitos é composta por diversas técnicas 

que visam obter do cliente as informações necessárias para desenvolver o projeto 

do sistema de informação. Algumas técnicas foram utilizadas neste trabalho e estão 

descritas a seguir: 

 Entrevistas não estruturadas: É uma reunião informal ou sem 

agenda pré-definida; 

 Observação do comportamento: Consiste em observar os usuários 

em seu ambiente de trabalho; 

 Aprendizagem com o usuário: Análise e discussão com o usuário 

sobre a maneira como é feito o trabalho; 

 Brainstorming: Reunião com várias pessoas onde todos discutem 

um tema central; 

 Reutilização de requisitos: Reaproveitamento de padrões ou requi-

sitos de outros sistemas. 

 

 



 

 

 

 

4 ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO 

De posse dos requisitos do sistema, é possível realizar a especificação do 

projeto, o que será feito através de documentos como Diagrama de Casos de Uso, 

Diagrama de Classes e Diagramas de Sequência. Por fim será apresentado o mode-

lo de Banco de Dados e modelos para as diversas telas do sistema. 

4.1 CASOS DE USO 

4.1.1 Diagrama de casos de uso 

O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação 

entre os analistas e o cliente. Ele descreve um cenário que mostra as funcionalida-

des do sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve ver no diagrama de Ca-

sos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema (UFCG, 2007). 

A Figura 10 mostra o diagrama de casos de uso deste projeto. A relação 

de herança entre os atores explicita os casos de uso que estão disponíveis para ca-

da perfil de usuários do sistema. Os casos de uso “Acessar sistema”, “Recuperar 

senha”, “Abrir chamado”, “Inserir informações adicionais” e “Adicionar comentário” 

podem ser executados por qualquer usuário. O Profissional de TI é um usuário que 

tem o perfil de “Administrador”, “Atendente”, “Gerente” ou “Solucionador”. Este ator 

pode executar os casos de uso “Atender chamado”, “Solicitar informações adicio-

nais” e “ “Resolver chamado”, além dos casos de uso que qualquer usuário executa. 



 

 

 

O diagrama também mostra os atores “Profissional da Central de Servi-

ços” e “Profissional de Seção de TI”. O primeiro representa os usuários com perfil 

“Administrador” ou “Atendente”, enquanto o segundo representa os usuários com 

perfil “Gerente” ou “Solucionador”. 

O Profissional da Central de Serviços pode executar os casos de uso 

“Encaminhar chamado” e “Fechar chamado”, mas somente os usuários com perfil 

“Administrador” podem executar “Incluir usuário” e “Alterar usuário”. Já o Profissional 

da Seção de TI pode executar o caso de uso “Devolver chamado”, enquanto os usu-

ários com perfil “Gerente” podem executar “Incluir usuário” e “Alterar usuário”. 

 

Figura 10: Diagrama de casos de uso (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.1.2 Lista dos casos de uso 

C1 – Acessar ao sistema 

C2 – Recuperar senha 

C3 – Abrir chamado 

C4 – Encaminhar chamado 

C5 – Atribuir chamado 

C6 – Atender chamado 

C7 – Devolver chamado 

C8 – Solicitar informações adicionais 

C9 – Inserir informações adicionais 

C10 – Adicionar comentário 

C11 – Resolver chamado 

C12 – Fechar chamado 

C13 – Incluir usuário 

C14 – Alterar usuário 

4.1.3 Descrição dos casos de uso 

C1 – Acessar o sistema. 

Objetivo: Fornecer acesso ao sistema. 

Atores: Todos os usuários. 

Pré-condições: Acesso à tela inicial. 

Trigger: Selecionar a opção para logar no sistema. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema apresenta a tela de login; 

2 – O ator insere login e senha nos respectivos campos e clica no botão 

específico; 

3 – O sistema realiza a autenticação do usuário; 

4 – O sistema apresenta a tela inicial de acordo com o perfil do usuário. 



 

 

 

Fluxo alternativo: 

3.1: O login e/ou a senha estão incorretos. 

 1 – O sistema exibe uma mensagem de erro. 

 2 – O caso de uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

Pós-condições: O sistema exibe a tela principal de acordo com o perfil 

do usuário. 

Regras de Negócio: Nenhuma. 

 

C2 – Recuperar senha. 

Objetivo: Enviar uma nova senha para o e-mail cadastrado. 

Atores: Todos os usuários. 

Pré-condições: Nenhuma. 

Trigger: Selecionar a opção de recuperação de senha. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema apesenta a tela de recuperação de senha; 

2 – O ator insere login ou CPF e clica no botão para solicitar nova senha; 

3 – O sistema verifica se o ator tem cadastro; 

4 – O sistema gera uma nova senha aleatória; 

5 – O sistema envia a senha para o e-mail registrado no cadastro do ator; 

6 – O sistema exibe uma mensagem informando para qual endereço de e-

mail a nova senha foi enviada. 

Fluxo alternativo: 

3.1 – O sistema não encontra um cadastro com os dados for-

necidos; 

  1 – O sistema exibe uma mensagem de erro; 

2 – O caso de uso volta ao passo 2 do fluxo princi-

pal. 

Pós-condições: Senha do ator resetada. 

Regras de Negócio: Nenhuma. 

 

C3 – Abrir chamado 

Objetivo: Registrar um novo chamado no sistema. 

Atores: Todos os usuários. 



 

 

 

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Trigger: Selecionar a opção de abertura de chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema apresenta a tela de abertura de chamado; 

2 – O ator digita a descrição do seu problema/solicitação; 

3 – O ator clica no botão para registrar o chamado; 

4 – O sistema atribui ao chamado o status “Registrado”; 

5 – O sistema cria um log registrando a abertura do chamado, com data e 

o usuário que executou; 

6 – O sistema exibe uma mensagem informando que o chamado foi regis-

trado com sucesso; 

Fluxo alternativo: 

 2.1 – O ator escolhe outro usuário para ser o usuário afetado; 

1 – O caso de uso volta ao passo 3 do fluxo princi-

pal. 

2.2 – O ator não escolhe outro usuário para ser o usuário afe-

tado; 

  1 – O sistema coloca o ator como “usuário afetado”. 

2 – O caso de uso volta ao passo 3 do fluxo princi-

pal. 

Pós-condições: Chamado cadastrado com o status “Registrado”. 

Regras de Negócio: 

RN1 – Um chamado deve ter um usuário cadastrador (usuário que cadas-

tra o chamado) e um usuário afetado (usuário que está com o problema). 

RN2 – O usuário cadastrador e o usuário afetado podem ser o mesmo 

usuário. 

 

C4 – Encaminhar chamado 

Objetivo: Tornar o chamado acessível para os usuários de um grupo de 

solucionadores. 

Ator: Profissional da Central de Serviços. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Registrado” ou 

“Devolvido”. 



 

 

 

Trigger: Selecionar a opção para encaminhar chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema habilita a escolha da área do chamado; 

2 – O ator escolhe uma área e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema atribui o chamado a um grupo de solucionadores (RN1); 

4 – O sistema atribui o status “Aberto” ao chamado (RN2); 

5 – O sistema envia um e-mail para os gerentes do grupo de solucionado-

res; 

6 – O sistema cria um log registrando o encaminhamento do chamado, 

com data, o usuário que executou a área escolhida e o grupo atribuído; 

7 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: Chamado encaminhado para um grupo de solucionado-

res. 

Regras de Negócio: 

RN1 – Cada área deve estar associada a um e apenas um grupo de solu-

cionadores. 

RN2 – Quando um chamado é atribuído a um grupo de solucionadores, o 

status deve ser alterado para “Aberto”. 

 

C5 – Atribuir chamado 

Objetivo: Alocar um solucionador a um chamado. 

Ator: Gerente. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Aberto”. 

Trigger: Selecionar a opção para atribuir um solucionador ao chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema habilita a escolha de solucionadores; 

2 – O ator escolhe um solucionador e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema cria um log registrando alocação do solucionador ao cha-

mado, com data, o usuário que executou e o solucionador alocado; 

4 – O sistema envia um e-mail para o solucionador; 

5 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 



 

 

 

Pós-condições: O chamado tem um solucionador. 

Regras de Negócio: Nenhuma. 

 

C6 – Atender chamado 

Objetivo: Alterar o status do chamado para “Em atendimento”.  

Ator: Profissional da seção de TI. 

Pré-condições:  

1 – O chamado deve estar com o status “Aberto”. 

2 – O chamado deve ter um solucionador. 

Trigger: Selecionar a opção para colocar o chamado em atendimento. 

Fluxo principal: 

1 – O Sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da mu-

dança de status; 

2 – O ator confirma a mudança de status; 

3 – O sistema altera o status do chamado para “Em atendimento”. 

4 – O sistema cria um log registrando a mudança do status, com data e o 

usuário que executou; 

5 – O sistema envia um e-mail para o usuário afetado; 

6 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: O chamado tem seu status alterado para “Em atendi-

mento”. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C7 – Devolver chamado 

Objetivo: Devolver para a Central de Serviços um chamado que foi en-

caminhado incorretamente. 

Ator: Gerente. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Aberto” ou “Em 

atendimento”. 

Trigger: Selecionar a opção para devolver o chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema solicita uma justificativa para a devolução; 



 

 

 

2 – O ator digita a justificativa e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema retira o chamado do grupo ao qual estava atribuído; 

4 – O sistema retira do chamado o solucionador que foi alocado; 

5 – O sistema altera o status do chamado para “Devolvido”. 

6 – O sistema cria um log registrando a devolução do chamado, com data, 

o usuário que executou e a justificativa digitada pelo ator; 

7 – O sistema exibe uma mensagem informando sucesso; 

8 – O sistema envia um e-mail para os administradores; 

9 – O sistema retorna para a tela de listagem dos chamados. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: O chamado tem seu status alterado para “Devolvido”. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C8 – Solicitar informações adicionais 

Objetivo: Registrar no chamado uma solicitação de informações adicio-

nais. 

Ator: Profissional de TI. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Aberto”, “Em aten-

dimento” ou “Devolvido”.  

Trigger: Selecionar a opção para solicitar informações adicionais. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema solicita a descrição das informações faltantes; 

2 – O ator digita o texto e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema altera o status do chamado para “Pendente de informa-

ções”. 

4 – O sistema cria um log registrando a mudança de status, com data, o 

usuário que executou e o texto digitado pelo ator; 

5 – O sistema exibe uma mensagem informando sucesso; 

6 – O sistema envia um e-mail para o usuário afetado; 

7 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: O chamado tem seu status alterado para “Pendente de 

informações”. 



 

 

 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C9 – Inserir informações adicionais 

Objetivo: Registrar no chamado informações faltantes. 

Atores: Todos os usuários. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Pendente de infor-

mações”. 

Trigger: Selecionar a opção para inserir informações adicionais. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema solicita a descrição das informações faltantes; 

2 – O ator digita o texto e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema altera o status do chamado para “Aberto”. 

4 – O sistema cria um log registrando a mudança de status, com data, o 

usuário que executou e o texto digitado pelo ator; 

5 – O sistema exibe uma mensagem informando sucesso; 

6 – O sistema envia um e-mail para o usuário solucionador; 

7 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: O chamado tem seu status alterado para “Aberto”. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C10 – Adicionar comentário 

Objetivo: Adicionar um comentário ao chamado. 

Atores: Todos os usuários. 

Pré-condições: O chamado não pode estar com o status “Fechado com 

solução” ou “Fechado sem solução”. 

Trigger: Selecionar a opção para adicionar comentário. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema solicita a descrição do comentário; 

2 – O ator digita o texto e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema cria um log com data, o usuário que executou e o texto digi-

tado pelo ator; 

4 – O sistema exibe uma mensagem informando sucesso; 



 

 

 

5 – O sistema retorna para a tela de detalhes do chamado. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: Um comentário é adicionado ao chamado. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C11 – Resolver chamado 

Objetivo: Registrar a solução de um chamado. 

Ator: Profissional de TI. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Em atendimento”. 

Trigger: Selecionar a opção para adicionar resolver o chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema solicita a escolha da causa raiz; 

2 – O ator escolhe a causa raiz; 

3 – O sistema solicita a descrição da solução ou a escolha de uma solu-

ção cadastrada; 

4 – O ator digita a solução e clica no botão para confirmar; 

5 – O sistema altera o status do chamado para “Resolvido”. 

6 – O sistema cria um log registrando a resolução do chamado, com data, 

o usuário que executou e a solução digitada pelo ator; 

7 – O sistema exibe uma mensagem informando sucesso; 

8 – O sistema envia um e-mail para o usuário afetado; 

9 – O sistema retorna para a tela de listagem dos chamados. 

Fluxo alternativo:  

4.1 - O ator escolhe uma solução cadastrada e clica no botão 

para confirmar; 

1 – O caso de uso volta ao passo 5 do fluxo princi-

pal. 

Pós-condições: O chamado tem seu status alterado para “Resolvido”. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C12 – Fechar chamado 

Objetivo: Alterar o status do chamado para “Fechado com solução” ou 

“Fechado sem solução”. 



 

 

 

Ator: Profissional da Central de Serviços. 

Pré-condições: O chamado deve estar com o status “Resolvido”. 

Trigger: Selecionar a opção para fechar o chamado. 

Fluxo principal: 

1 – O Sistema solicita o tipo de fechamento (com solução ou sem solu-

ção); 

2 – O ator seleciona o tipo de fechamento e clica no botão para confirmar; 

3 – O sistema altera o status do chamado de acordo com a opção esco-

lhida; 

4 – O sistema cria um log registrando a mudança do status, com data e o 

usuário que executou; 

5 – O sistema envia um e-mail para o usuário afetado contendo um link 

para uma pesquisa de satisfação; 

6 – O sistema retorna para a tela de listagem dos chamados. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: O chamado é fechado. 

Regras de Negócio: Não há. 

 

C13 – Incluir usuário 

Objetivo: Efetuar o cadastro de um usuário. 

Atores: Administrador ou gerente. 

Pré-condições: O ator deve estar na tela de listagem de usuários. 

Trigger: Selecionar a opção para cadastrar novo usuário. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema apresenta a tela de cadastro de usuários com os campos 

em branco; 

2 – O ator digita os campos de texto; 

3 – O ator escolhe os valores dos campos selecionáveis; 

4 – O ator clica no botão para confirmar; 

5 – O sistema exibe uma mensagem de cadastro realizado com sucesso. 

Fluxo alternativo:  

 4.1 – O sistema verifica que o usuário já está cadastrado; 



 

 

 

1 – O sistema exibe uma mensagem informando que 

o usuário já está cadastrado; 

2 – O caso de uso volta para o passo 2 do fluxo prin-

cipal. 

Pós-condições: Usuário cadastrado no sistema. 

Regras de Negócio:  

RN1 – Cada usuário pode ter somente um perfil. 

RN2 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode cadastrar usuários 

que pertençam a um escritório onde ele é um dos gerentes. 

RN3 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode cadastrar usuários 

que pertençam a um grupo do qual ele já faça parte. 

RN4 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode cadastrar usuários 

com perfil “Gerente”, “Solucionador” ou ”Cliente”. 

RN5 – Um usuário com perfil “Administrador” pode cadastrar usuários 

com qualquer perfil, em qualquer grupo e em qualquer escritório. 

RN6 – Um usuário com perfil “Cliente”, “Atendente” ou “Solucionador” não 

tem acesso ao cadastro de usuários. 

 

C14 – Alterar usuário 

Objetivo: Permitir a alteração do cadastro de um usuário. 

Atores: Administrador ou gerente. 

Pré-condições: O ator deve estar na tela de detalhes do usuário. 

Trigger: Selecionar a opção para editar usuário. 

Fluxo principal: 

1 – O sistema torna os campos editáveis; 

2 – O ator altera os campos desejados; 

3 – O ator clica no botão para confirmar; 

4 – O sistema exibe uma mensagem de cadastro atualizado com sucesso. 

Fluxo alternativo: Não há. 

Pós-condições: Cadastro de usuário atualizado. 

Regras de Negócio:  

RN1 – Cada usuário pode ter somente um perfil. 



 

 

 

RN2 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode atualizar o cadastro 

de usuários que pertençam a um escritório onde ele é um dos gerentes. 

RN3 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode atualizar o cadastro 

de usuários que pertençam a um grupo do qual ele já faça parte. 

RN4 – Um usuário com perfil “Gerente” somente pode atualizar o cadastro 

de usuários com perfil “Gerente”, “Solucionador” ou ”Cliente”. 

RN5 – Um usuário com perfil “Administrador” pode atualizar o cadastro de 

usuários com qualquer perfil, em qualquer grupo e em qualquer escritório. 

RN6 – Um usuário com perfil “Cliente”, “Atendente” ou “Solucionador” não 

tem acesso ao cadastro de usuários. 

4.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

O diagrama de classes é utilizado na construção do modelo de classes 

desde o nível de análise até o nível de especificação. De todos os diagramas da 

UML, esse é o mais rico em termos de notação. Ele representa as principais classes 

que compõe a camada de aplicação do sistema. O objetivo destas classes é proces-

sar os dados de acordo com as regras de negócios estabelecidas no levantamento 

dos requisitos e dos casos de uso (Bezerra, 2014). 

É apresentada na Figura 11 uma modelagem conceitual das classes do 

sistema, mostrando as principais classes, e os relacionamentos entre elas. Por sim-

plificação e melhor visualização da ilustração, foram omitidos alguns atributos e ope-

rações de classe, ficando os mais representativos. Pelo mesmo motivo, foram omiti-

das algumas classes de manipulação de dados da camada de aplicação. 

As classes no diagrama são representadas por uma caixa dividida em três 

partes: a superior contém o nome da classe, a intermediária é reservada aos atribu-

tos da classe, e a parte inferior contém os principais métodos desta classe. Os rela-

cionamentos são representados por linhas que podem apresentar alguns símbolos 

de acordo com o tipo de associação. Junto a esta linha há um nome descrevendo a 

associação, como por exemplo, na associação entre a classe Usuario e a classe Se-

tor, há o relacionamento “está alocado”, que mostra que um usuário trabalha em um 



 

 

 

determinado setor de um escritório (de acordo com a cardinalidade representada pe-

los números nas extremidades da linha de associação). Um exemplo de generaliza-

ção neste diagrama pode ser visto na classe Notificação, que é uma generalização 

da classe NotificacaoEmail. Esta generalização foi escolhida pois esta primeira ver-

são do sistema envia as notificações por e-mail. No caso de surgir no futuro a ne-

cessidade de uma outra forma de notificação, por exemplo notificações por SMS, 

poderá ser criada uma nova classe derivada de Notificação para se fazer uso dos 

benefícios do polimorfismo. Estas generalizações/especializações são representa-

das por um triângulo na extremidade da linha de associação junto a classe mais ge-

ral. 



 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de classes (O Autor, 2016). 

4.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

Os diagramas de sequência e os diagramas de comunicação – chamados 

de diagramas de interação – são dois dos diagramas utilizados na UML para a mo-

delagem dos aspectos dinâmicos de sistemas.  Um diagrama de interação mostra 



 

 

 

uma interação, formada por um conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluin-

do as mensagens que poderão ser enviadas entre eles. Um diagrama de sequência 

é um diagrama de interação que dá ênfase à ordenação temporal das mensagens; o 

diagrama de comunicação é um diagrama de interação que dá ênfase à organização 

estrutural dos objetos que enviam e recebem mensagens. (BOOCH, RUMBAUGH, 

JACOBSON, 2006). 

Neste trabalho será feito uso apenas do diagrama de sequência por ser 

de mais fácil construção e entendimento, já que apresenta a rotina de forma se-

quencial de acordo com o fluxo de chamada. 

O diagrama de sequência baseia-se no diagrama de caso de uso e, nor-

malmente, existe um diagrama de sequência para cada caso de uso declarado, uma 

vez que o caso de uso se refere a um processo disparado por um ator. Sendo assim, 

o diagrama de sequência depende do diagrama de classe, já que as classes dos ob-

jetos utilizados no diagrama de sequência estão descritas nele. 

A seguir serão apresentados os diagramas de sequência dos principais 

casos de uso descritos na seção 4.1.3. 



 

 

 

4.3.1 Abrir chamado (caso de uso C3) 

 

Figura 12: Diagrama de sequência Abrir Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.2 Encaminhar Chamado (caso de uso C4) 

 

Figura 13: Diagrama de sequência Encaminhar Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.3 Atribuir Chamado (caso de uso C5) 

 

Figura 14: Diagrama de sequência Atribuir Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.4 Atender Chamado (caso de uso C6) 

 

Figura 15: Diagrama de sequência Atender Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.5 Devolver Chamado (caso de uso C7) 

 

Figura 16: Diagrama de sequência Devolver Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.6 Solicitar informações Adicionais (caso de uso C8) 

 

Figura 17: Diagrama de sequência Solicitar Informações Adicionais (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.7 Inserir Informações Adicionais (caso de uso C9) 

 

Figura 18: Diagrama de sequência Inserir Informações Adicionais (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.8 Adicionar Comentário (caso de uso C10) 

 

Figura 19: Diagrama de sequência Adicionar Comentário (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.9 Resolver chamado (caso de uso C11) 

 

Figura 20: Diagrama de sequência Resolver Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.10 Fechar Chamado (caso de uso C12) 

 

Figura 21: Diagrama de sequência Fechar Chamado (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.3.11 Incluir Usuário (caso de uso C13) 

 

Figura 22: Diagrama de sequência Incluir Usuário (O Autor, 2016). 

 

4.4 MAPEAMENTO RELACIONAL 

O modelo de banco de dados representa a camada de armazenamento 

que compõe a arquitetura do sistema web deste trabalho. O objetivo desta camada é 

armazenar os dados cadastrais dos usuários, além de dados de cada chamado e 

também cadastros auxiliares como Escritório e Setor. 

Optou-se para este projeto, a implementação de uma arquitetura com 

banco de dados centralizado. Em comparação com uma arquitetura descentralizada, 



 

 

 

tem-se a vantagem de oferecer dados em tempo real e ter um desenvolvimento mais 

fácil e simples, mas com a desvantagem de dependência maior da rede, em que 

uma falha pode comprometer a transferência, arquivamento e busca dos dados. Em 

contrapartida, em uma base descentralizada (como exemplo, uma base em cada es-

critório) tem-se a vantagem de não depender da rede externa (rede entre um escritó-

rio e outro), com a transferência periódica de informação, o que compromete o le-

vantamento dos dados em tempo real. 

A Figura 23 mostra a modelagem do banco de dados do sistema. Cada 

caixa na ilustração, representa uma tabela no banco de dados e cada campo é um 

atributo, sendo que cada tabela possui sua chave primária, representada por um 

símbolo de uma chave dourada, e possivelmente chaves estrangeiras, representa-

das por um símbolo de um losango vermelho. 

 



 

 

 

 

Figura 23: Modelo do Banco de Dados (O Autor, 2016). 



 

 

 

4.5 TELAS DE INTERFACE 

As telas de um sistema compõem a camada de apresentação, como prin-

cipal interface com o usuário. Devem ter aparência amigável e boa funcionalidade, 

pois é através delas que o usuário visualizará os dados. Neste projeto, as telas são 

visualizadas através do navegador e, para tanto, são construídas em HTML e 

ASP.NET. 

4.5.1 Telas de login e recuperação de senha 

A tela de login do sistema é o ponto de partida para qualquer usuário in-

dependentemente do seu perfil. A tela é muito simples, com apenas dois campos 

onde o usuário deve digitar seu login e sua senha. O botão ‘Ok’ envia os dados ao 

servidor para realizar o login. O botão ‘Recuperar senha’ abre uma nova tela para 

recuperação da senha eventualmente esquecida. Esta tela possui apenas um campo 

onde o usuário deve digitar seu CPF ou o e-mail do seu cadastro. Quando clicar no 

botão ‘enviar’, a sua senha é enviada para o e-mail cadastrado. As telas de login e 

de recuperação de senha podem ser vistas respectivamente nas Figuras 24 e 25. 

 



 

 

 

 

Figura 24: Tela de login (O Autor, 2016). 

 



 

 

 

 

Figura 25: Tela de recuperação de senha (O Autor, 2016). 

4.5.2 Tela inicial 

A tela inicial mostra um resumo dos chamados que o usuário pode visua-

lizar. Os usuários com perfil ‘cliente’ têm acesso somente aos chamados onde são o 

usuário solicitante ou o usuário afetado. Usuários com perfil ‘gerente’ ou ‘soluciona-

dor’, além do acesso semelhante aos ‘clientes’, têm acesso aos chamados que fo-

ram encaminhados para um grupo ao qual eles pertençam. Já os usuários com perfil 

‘administrador’ ou ‘atendente’ possuem acesso a qualquer chamado. 

No canto superior direito está uma saudação. Ela aparece em todas as te-

las depois que o usuário efetua o login. Clicando sobre esta saudação, é mostrada a 



 

 

 

opção de logout. No canto superior direito é mostrado o nome do sistema. Ele apa-

rece em todas as telas e é também um link para a tela inicial. 

Além dos links ‘Novo chamado’ e ‘Pesquisar chamado’, cada linha mos-

trando a quantidade de chamados com os diferentes status é um link para a listagem 

destes chamados. 

A tela inicial de usuários com perfil ’cliente’ é mostrada na Figura 26. A te-

la inicial dos usuários com outros perfis é semelhante, diferindo apenas de mais op-

ções para cadastros de usuário, escritório, setor, item de configuração, solução, área 

e grupo, sempre de acordo com o que está previsto nos requisitos funcionais. 

 

 

Figura 26: Tela inicial de usuários com perfil ‘cliente’ (O Autor, 2016). 

 



 

 

 

4.5.3 Tela para abertura de chamado 

A Figura 27 mostra a tela usada para abrir um chamado. Os campos 

‘Usuário solicitante’ e ‘Usuário afetado’ vão receber valores que foram previamente 

cadastrados no sistema. Para agilizar o preenchimento, estes campos possuem o 

recurso de auto-completar, que sugere a ocorrência mais próxima do valor que está 

sendo digitado. Além disso, o rótulo do campo é um link para a pesquisa daquele 

campo, para o caso de não se encontrar o valor desejado usando o recurso de auto-

completar. 

 

 

Figura 27: Tela para abertura de chamados (O Autor, 2016). 

 



 

 

 

4.5.4 Tela de pesquisa de usuário 

Esta tela traz vários campos que podem ser preenchidos livremente. Ao 

clicar no botão ‘Pesquisar’, será mostrada uma grade com as ocorrências que cor-

respondem aos quesitos digitados. O botão ‘Limpar campos’ deixa todos os campos 

vazios, e o botão ‘Criar usuário’ segue para a tela de cadastro de usuário, que será 

vista adiante. Este botão somente estará disponível para usuários com tal privilégio, 

de acordo com as definições dos requisitos funcionais. 

O primeiro campo da grade, que contém os nomes dos usuários, é um 

link. Ao clicar neste link, o sistema vai para a tela de Detalhes do Usuário, caso a 

tela anterior tenha sido a tela inicial. Mas, caso a tela anterior tenha sido a tela de 

Abertura de Chamado, ao clicar no link, o sistema volta para a tela de Abertura de 

Chamado e preenche o campo com o valor escolhido. Esta tela é apresentada na 

Figura 28. 

 



 

 

 

 

Figura 28: Tela de pesquisa de usuários (O Autor, 2016). 

4.5.5 Tela de detalhes do usuário 

Esta tela mostra todos os dados do usuário. O botão ‘Editar’ torna os 

campos editáveis. Os campos ‘Perfil’, ‘Setor’, ‘Escritório’ e ‘Ativo’ vão assumir valo-

res previamente cadastrados no sistema. Eles possuem o recurso de auto-completar 

e o rótulo do campo é um link para uma tela de pesquisa do campo. 

Ao clicar no botão ‘Editar’, este desaparece e surgem dois novos botões, 

a saber, ‘Ok’ e ‘Cancelar’, que, respectivamente, confirma e cancela as alterações. 

O botão ‘Atualizar grupos’ leva para a tela de mesmo nome que será vista em segui-

da. A Figura 29 mostra a tela de detalhes do usuário. 



 

 

 

 

Figura 29: Tela de detalhes do usuário (O Autor, 2016). 

4.5.6 Tela Atualizar Grupos 

Nesta tela, conforme mostrado na Figura 30, há a opção de pesquisar 

grupos. O resultado da pesquisa é mostrado na listagem do lado esquerdo da tela 

(Grupos pesquisados), enquanto que do lado direito estão os grupos atuais do usuá-

rio escolhido (Grupos atuais), ou seja, grupos dos quais o usuário faz parte. 

Os botões no centro da tela são utilizados incluir ou retirar o usuário do 

grupo selecionado. Ao clicar no botão com o sinal “<”, o usuário é retirado do grupo 

selecionado na listagem do lado direito da tela (Grupos atuais), e o grupo seleciona-

do sai da listagem “Grupos atuais”. O botão com o sinal “>” produz resultado contrá-

rio pois, quando clicado, o usuário é incluído no grupo selecionado na listagem do 



 

 

 

lado esquerdo da tela (Grupos pesquisados), e o grupo selecionado sai da listagem 

“Grupos pesquisados” e entra na listagem “Grupos atuais”. O botão ‘Ok’ confirma as 

alterações e retorna para a tela de detalhes do usuário. O botão ‘Cancelar’ também 

retorna para a tela de detalhes do usuário, porém sem realizar alterações. 

 

 

Figura 30: Tela de atualização de grupos (O Autor, 2016). 

4.5.7 Tela de Pesquisa de Chamados 

Esta tela é mostrada quando se clica em um dos links de chamados da te-

la inicial. Na grade apresentada, cada chamado ocupa uma linha. A primeira coluna 



 

 

 

de cada linha, o número do chamado, é um link para a tela de detalhes daquele 

chamado. A Figura 31 mostra a tela para usuários com perfil ‘cliente’. 

Para os outros usuários, esta tela apresenta vários campos editáveis aci-

ma da grade, bem como o botão ‘Pesquisar’. A funcionalidade desta tela é bastante 

parecida com a tela de Pesquisa de Usuário. 

 

 

Figura 31: Tela de listagem de chamados (O Autor, 2016). 

4.5.8 Tela de detalhes do chamado 

Esta tela traz todas as informações sobre um chamado. Na parte superior 

estão vários campos. Em seguida estão os botões com as opções disponíveis para o 



 

 

 

chamado. Note que estes botões vão mudar de acordo com o status do chamado. 

Isto acontece para cumprir o que está definido pelos requisitos funcionais. 

Abaixo dos botões está uma grade com as informações de todas as ativi-

dades que ocorreram com o chamado. A Figura 32 mostra esta tela. 

 

 

Figura 32: Tela de detalhes do chamado (O Autor, 2016). 

4.5.9 Tela de Solicitar Informações Adicionais 

Esta tela requer do usuário um texto. Possui na parte inferior dois botões: 

‘Enviar’ e ‘Cancelar’. O botão ‘Enviar’ recebe o que foi escrito na caixa de texto e re-

aliza as operações descritas no caso de uso C8. O botão ‘Cancelar’ retorna para a 

tela de detalhes do chamado sem fazer alteração alguma. Esta tela pode ser vista 

na Figura 33. 



 

 

 

Há no sistema outras telas semelhantes, como Inserir Informações Adici-

onais, Fechar Chamado, Devolver chamado, entre outras. Essas telas recebem um 

texto e realizam alguma tarefa. Devido a essa semelhança, julgou-se desnecessário 

apresentar tais telas. 

 

 

Figura 33: Tela Solicitar Informações Adicionais (O Autor, 2016). 

 

Há ainda no sistema os cadastros de Escritório, Setor, Item de Configura-

ção, Solução, Área e Grupo. Pela semelhança entre o mecanismo de pesquisa e ca-

dastro, também não serão explicitados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O Gerenciamento de Serviços de TI é um conjunto formado por pessoas, 

processos e ferramentas que cooperam para assegurar a qualidade dos serviços.  

Ao agrupar as atividades em processos torna-se mais fácil o seu controle, 

pois possibilita a criação de métricas para acompanhamento de performance. Os 

processos devem ser bem definidos para buscar a eficiência e eficácia. A tecnologia 

se faz necessária para prover serviços com maior automação das atividades. Por 

fim, as pessoas têm tanta importância quanto os outros elementos, pois são elas 

que executam as atividades. 

A maioria dos benefícios de um programa de Gerenciamento de Serviços 

pode levar um tempo para serem obtidos, entretanto há também benefícios em curto 

prazo, como por exemplo: 

 Melhor qualidade no serviço, com um suporte mais confiável. 

 Segurança e confiança da continuidade dos serviços de TI, com o 

aumento da capacidade de restaurar os serviços quando houver 

necessidade. 

 Visão mais clara da capacidade atual. 

 Fornecimento de informações gerenciais para acompanhamento de 

desempenho, possibilitando traçar melhorias. 

 Equipe de TI mais motivada, pois com o conhecimento da carga de 

trabalho é possível um melhor gerenciamento das expectativas. 

 Maior satisfação para os clientes e usuários, com a entrega do ser-

viço com mais qualidade e rapidez. 

 

O Gerenciamento de Serviços necessita estar apoiado em um sistema ca-

paz de registrar os incidentes e as soluções adotadas. Estes dados reunidos e cate-

gorizados vão gerar as informações que servirão de apoio para a tomada de deci-



 

 

 

sões do negócio. A modelagem do sistema apresentado neste trabalho vem ao en-

contro desta necessidade. 

A ITIL está em constante evolução e não é algo novo. Os consultores nes-

te assunto, quando contratados por empresas que desejam implementar a ITIL e 

uma Central de Serviços, não testam soluções novas, mas oferecem soluções que já 

estão consagradas. É claro que as empresas possuem suas particularidades, até as 

empresas do mesmo ramo de negócio. Mas a forma de tratar os problemas, segun-

do uma visão macroscópica, é muito semelhante. Na verdade, desde o início dos 

tempos, os serem humanos tratam dos problemas da mesma forma. Quando uma 

pessoa tem um problema que não tem como resolver por si só, ela procura alguém 

que o possa, um especialista. Este especialista analisa o problema e, caso seja um 

problema conhecido, oferece a solução. Se o problema é desconhecido, ele usa a 

sua criatividade para tentar resolver. Se ele obtém sucesso, adquire uma solução 

para um novo tipo de problema. Caso contrário, o problema "acaba" sem solução. 

Esse padrão básico para registro de incidentes é encontrado em vários 

sistemas desenvolvidos para este fim. Isto foi observado no estudo do item 2.3 do 

presente trabalho. O perfil que aqui foi chamado de 'Solucionador', em outro sistema 

recebe o nome de 'Responsável'. O que aqui foi chamado de 'Status', em outro sis-

tema recebe o nome de 'Situação'. Mas o mecanismo de registro de um incidente e 

sua solução é muito semelhante. As diferenças entre os sistemas de uma empresa e 

de outra começam a se evidenciar justamente quando o sistema da Central de Ser-

viços vai evoluindo e se tornando mais específico para refletir detalhes cada vez 

menores dos processos da empresa. Isto é algo que fatalmente vai acontecer nas 

próximas versões deste sistema. 

Para que uma organização de TI possa funcionar como um negócio dentro 

de um negócio, é preciso traçar uma visão que inclua objetivos, metas e métricas. O 

gerenciamento de serviços deve ter um programa de melhoria contínua. A cada ciclo 

deste programa devem ser traçados os objetivos que se espera atingir em determi-

nado prazo, sendo avaliados continuamente os processos e adaptando-os para ob-

ter a melhor eficiência e eficácia nos resultados. Os gestores de TI devem, a cada 

ciclo, buscar responder às seguintes perguntas: 

 Onde nós queremos chegar? - Isto está relacionado à visão e aos 

objetivos do negócio; 



 

 

 

 Onde estamos agora? - Avaliação de métricas e medidas atuais; 

 Como chegaremos onde queremos? - Aperfeiçoamento dos pro-

cessos ou reengenharia; 

 Como sabemos se chegamos lá? - Nova avaliação de métricas e 

medidas. 

 

Como foi visto no Capítulo 3, o Catálogo de Serviços é algo fundamental 

para o funcionamento de uma Central de Serviços. O cliente precisa saber o que é 

oferecido para poder pedir o que deseja. Mas depois que o sistema estiver em ope-

ração por algum tempo, já é possível colher dados estatísticos de quanto tempo ca-

da solicitação leva, em média, para ser atendida. Esta estimativa de tempo é basea-

da em dados reais, e não na impressão pessoal que alguém pode ter do tempo ne-

cessário para se atender determinada solicitação. Assim chegamos a dois novos 

conceitos que são o Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) e 

o Acordo de Nível Operacional (Operational Level Agreement – OLA). 

O Acordo de Nível de Serviço (ANS) é o acordo entre o provedor de servi-

ços e o cliente. O acordo de nível de serviço descreve o serviço de TI, documenta as 

metas do nível de serviço e especifca as responsabilidades do provedor de serviços 

de TI e do cliente (Cestari Filho, 2012). 

O Acordo de Nível Operacional é o acordo realizado entre o provedor de 

serviços de TI e outra parte da mesma organização. Um acordo de nível operacional 

suporta a entrega dos serviços acordados entre o provedor de serviços e seus clien-

tes. O Acordo de Nível Operacional (ANO) define os produtos ou serviços providos e 

as responsabilidades entre ambas as partes (Cestari Filho, 2012). 

Exemplo: o fornecimento de energia elétrica pode ser regido por um ANO 

entre a área de TI e a área que administra o fornecimento para a organização. 

Com acesso a estas novas informações, o sistema pode adquirir uma no-

va funcionalidade. À medida que um chamado vai se aproximando do prazo definido 

no seu ANS, o sistema pode notificar Solucionadores, Gerentes e Administradores 

para que seja tomada alguma ação antes que o tempo se esgote. Esta é uma ação 

proativa que evita que o problema ocorra. 

Isto, na verdade, é uma parte dos processos da Gestão de Incidentes des-

critos na ITIL. Quanto mais o Gestor de TI se aprofundar no conhecimento da ITIL, 



 

 

 

mais ele vai conhecer as boas práticas que podem ser incorporadas aos processos 

da empresa para cada vez mais incrementar o programa de melhoria contínua. 
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