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RESUMO 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem sido utilizada para auxílio da gestão 

das universidades públicas no Brasil, portanto, ter um sistema que atenda as demandas dos 

gestores é fundamental. Para desempenhar este papel as universidades contam com o suporte 

de setores de TI. No presente trabalho são apresentados conceitos relevantes que darão 

embasamento ao projeto, como também alguns exemplos de sistemas utilizados por algumas 

instituições públicas de ensino do Brasil. Será apresentada uma pesquisa realizada na 

Universidade Federal Fluminense – UFF do Campus Aterrado de Volta Redonda, que por 

meio de entrevistas, questionários e observações no Setor de Tecnologia da Informação do 

Instituto de Ciências Exatas – STI/VCX da universidade é realizada a avaliação do Sistema de 

Ordem de Serviço – SisOS utilizado pelo setor para atendimento das demandas dos seus 

usuários. Chegou-se à conclusão de que, apesar de o SisOS ser considerado suficiente para os 

usuários, para realização dos atendimentos os técnicos do STI/VCX precisam de um sistema 

mais amplo, que comporte funções além da criação de chamados para melhor gestão dos 

processos relativos ao atendimento. Finalizadas as análises, as possíveis soluções serão 

apresentadas ao gestor do STI/VCX e para isso também foi realizado um comparativo entre o 

SisOS e o Gestão Livre de Parque de Informática – GLPI, sistema que será proposto para 

implantação no setor. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação, Sistemas de Gestão de Recursos, 

Instituições Públicas de Ensino Brasileiras. 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Information and Communication Technologies - ICT has been used to aid the management of 

public universities in Brazil, so they have a system that meets the demands of managers is 

elementary. To play this role universities rely on the support of IT sectors. This paper presents 

a relevant concepts that justify to the project, as well as some examples of systems used by 

brazilian public educational institutions. It will be presented a survey conducted at the 

Universidade Federal Fluminense - UFF Campus Aterrado in Volta Redonda, which through 

interviews, questionnaires and observations in the sector of Information Technology Institute 

of Exact Sciences - STI / VCX of University a evaluation of the system SisOS - Work Order 

System - used to STI/VCX to meets the clients demands. The conclusion of the research is 

that despite of SisOS to be consider enough to the clients, to the STI/VCX workers needs that 

a larger system, incorporating functions besides creating called for better management of 

processes related service. In the end of the analysis, possible solutions will be presented to the 

manager of STI / VCX and it was also carried out a comparison between the wisdom teeth 

and the Information Technology Park Free Management - GLPI, a system that will be 

proposed for implementation in the sector. 

 

Keywords: Information and Communication Technology, Resource Management Systems, 

Public Institutions of Brazilian Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a qualidade dos serviços e custos das operações faz com 

que os administradores busquem modelos de gestão de TI, pois os recursos apresentados por 

esses modelos permitem melhorias no planejamento, suporte e controle dos serviços 

prestados, padronizando-os e obtendo melhores resultados (RODRÍGUEZ E VIEIRA, 2007). 

Ainda de acordo com Rodríguez e Vieira (2007) quando se trata das organizações públicas 

brasileiras, devido à alta complexidade da gestão e limitações no orçamento, implantar um 

modelo de Governança em TI pode ser um projeto trabalhoso e lento. Assim ele sugere que 

essas organizações escolham um modelo que se adeque de acordo com sua realidade. 

Com 5 anos de existência, o Campus Aterrado da Universidade Federal Fluminense de 

Volta Redonda enfrenta o desafio de otimizar a Governança em TI, assim como grande parte 

das organizações públicas do país (PDTIC, 2016) e, para isso, o STI/VCX atua na gestão, 

suporte, manutenção, desenvolvimento, implantação de projetos e soluções para os processos 

administrativos existentes na Universidade e na busca de melhoria contínua dos seus 

processos. 

O Campus Aterrado da UFF em Volta Redonda surgiu de um projeto de expansão e 

interiorização da UFF em parceria com o Governo Federal e durante os primeiros anos de 

existência a forma de comunicação e de solicitação de serviços entre os setores 

administrativos era o e-mail. No Setor de Tecnologia não era diferente, as solicitações, 

controle e atendimento dos serviços prestados, eram realizados e gerenciados por e-mail, o 

que causava vários problemas: dificuldades na comunicação, no acompanhamento das 

requisições e consequentemente no atendimento insatisfatório ao usuário. Atualmente o setor 

possui um sistema chamado Sistema de Ordem de Serviço – SisOS, um sistema closed source 

(código fechado) que foi desenvolvido por um programador, servidor da UFF, para criação de 
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chamados via Ordem de Serviço – OS para atendimento das demandas dos diversos usuários 

do Campus Aterrado. 

O SisOS foi criado há 3 anos e, mesmo com dificuldades na implantação e aceitação 

dos usuários, atendia as necessidades do STI/VCX. Devido ao crescimento do setor e do 

próprio Campus, outras demandas surgiram e para acompanhar esse desenvolvimento novas 

soluções gerenciais devem ser propostas. Diante disto, o presente estudo partiu de uma breve 

análise do setor para examinar o sistema de OS utilizado, objetivando a busca de soluções 

para as demandas encontradas. 

 

1.1 Descrição do problema de pesquisa e hipóteses 

 

Um setor de Tecnologia da Informação possui muitas responsabilidades e para manter 

toda sua estrutura e garantir o bom funcionamento é preciso ter pensamento voltado para 

melhoria contínua e incentivo a inovações em tecnologia. Nesse sentido, o STI/VCX está 

sempre em busca de melhorias na comunicação, no atendimento ao usuário interno e externo, 

atualização de seus sistemas e soluções para os problemas que surgem. 

O SisOS tem colaborado com as funções do STI/VCX desde o final de 2013, mas com 

o tempo o STI/VCX foi se desenvolvendo e novas necessidades foram surgindo, deste modo, 

a pesquisa pretende responder uma questão: qual seria a melhor opção para resolução dos 

problemas de atendimento aos usuários do STI/VCX? Algumas hipóteses podem ser 

levantadas, dentre elas pode-se citar: a possibilidade de implantar um sistema único que 

atenda as demandas dos usuários; utilizar mais de um sistema para atendimento das 

demandas; realizar mudanças no sistema atual ou permanecer utilizando o sistema atual. No 

decorrer do projeto espera-se que essas dúvidas sejam sanadas. 
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1.2 Objetivos Geral e Específicos 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor uma solução para a gestão dos 

recursos e processos do STI/VCX, a fim de melhorar a gestão do atendimento dos usuários. 

Para isso, como objetivos específicos, pretende-se: 

 Realizar um breve estudo bibliográfico sobre temas que darão embasamento para o 

trabalho; 

 Efetuar um diagnóstico do STI/VCX, verificar suas atuais demandas e problemas 

relacionados à gestão do atendimento aos usuários; 

 Realizar uma avaliação do SisOS por meio de entrevistas e questionários; 

 Sugerir a utilização de outro sistema, o GLPI; 

 Levantar as funcionalidades do sistema proposto; 

 Realizar um comparativo entre ambos os sistemas, o SisOS e o GLPI. 

Durante a pesquisa as demandas e problemas do STI/VCX deverão ser identificadas, 

além de averiguar se o SisOS atende às demandas dos usuários, bem como as necessidades 

dos técnicos, verificando se é viável implantar um novo sistema no setor. 

 

1.3 Justificativa 

 

Na administração pública, encontram-se desafios cotidianos incluindo administração 

dos processos, gestão do conhecimento e de informações.  

Para manter o bom funcionamento, disposição e ordem dos elementos essenciais que 

compõem a estrutura acadêmica, se faz necessária a utilização de sistemas que contemplem 
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desde funções básicas até as mais complexas para auxílio dos gestores na administração dos 

processos e no processo de tomada de decisões.  

As limitações funcionais do SisOS se traduzem em consequências no cotidiano dos 

usuários e técnicos do STI/VCX, pois podem comprometer o andamento das atividades do 

mesmo. As poucas opções que o SisOS oferece não têm acompanhado o crescimento das 

demandas dos setores da UFF. As dúvidas na descrição do chamado que, por vezes, 

aumentam o tempo gasto na realização dos atendimentos, problemas de comunicação em 

geral, são fatores que podem gerar problemas não só nos atendimentos ao usuário, mas 

também para a equipe dos setores responsáveis pela OS - Ordem de Serviço - e ao próprio 

técnico que vai atender ao chamado. 

A falta de um sistema mais amplo tem dificultado a realização dos atendimentos de 

forma eficiente e eficaz. Portanto, foi necessária uma pesquisa para apurar os fatos e, 

posteriormente, propor possíveis soluções para o problema. Assim, a realização da pesquisa 

proporcionará um diagnóstico das necessidades e deficiências do sistema SisOS e 

proporcionará alternativas e propostas para melhorias na gestão dos processos e atendimento 

aos usuários do setor. 

 

1.4 Resultados que se espera alcançar 

 

Com essa pesquisa, pretende-se atingir o objetivo geral, propondo soluções viáveis 

para resolução dos problemas de gestão dos atendimentos dos serviços prestados pelo 

STI/VCX e problemas relativos à comunicação, sugerindo a utilização de um sistema mais 

amplo, que comporte funções que completem as lacunas encontradas no SisOS e supra as 
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novas necessidades do setor, como gestão de projetos, base de conhecimento acessível, 

controle de patrimônio,  reservas de equipamentos, controles internos em geral.  

 

1.5 Delimitação da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no STI/VCX, Setor de TI da UFF Campus Aterrado em 

Volta Redonda, onde será realizado um estudo sobre o SisOS, suas funções e limitações. A 

população da pesquisa foi retirada do histórico de chamados do SisOS do ano de 2015 e é 

composta por Docentes, Discentes, Técnico-Administrativos e Terceirizados da UFF, que 

participarão respondendo um questionário sobre o SisOS. Serão entrevistados três 

funcionários internos do STI/VCX, ambos Técnicos de TI, um Desenvolvedor (D), um 

técnico com ênfase em Redes e Telefonia (TI1) e o outro em Manutenção de Equipamentos 

(TM1). 

Na primeira sessão, serão descritas informações relativas ao tema escolhido: 

descrição, hipóteses, objetivos, justificativa, resultados que se espera alcançar e delimitação 

do estudo. Em seguida, na sessão dois, o referencial teórico servirá de base para realização da 

pesquisa apresentando conceitos relevantes que serão úteis no desenvolvimento. Na sessão 

três, serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, onde aspectos como o 

tipo de pesquisa e suas classificações sob os pontos de vista existentes são definidos. No 

desenvolvimento, quarta sessão do trabalho, o diagnóstico, as entrevistas, os questionários e 

observações feitas no STI/VCX serão relacionados, bem como um comparativo do SisOS 

com o Gestão Livre de Parque de Informática – GLPI que é o sistema proposto para 

implantação no setor em substituição do SisOS. Por fim, na quinta e última sessão, serão 

apresentadas as conclusões dos estudos realizados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão de Processos 

 

O modelo de gestão de uma organização possui características capazes de trazer 

benefícios ou malefícios para a mesma. Para a obtenção de bons resultados na prestação dos 

serviços/produtos aos clientes, internos e externos, as organizações adotam o gerenciamento 

de processos (ROJAS et al., 2011) 

A compreensão e prática da gestão de processos é útil em qualquer tipo de 

organização, pois a necessidade de coordenar provém da divisão e organização do trabalho 

(PAIN et al., 2009). Deste modo, para melhorar a gestão empresarial e promover 

entendimento das partes envolvidas com o processo, o gerenciamento de processos tem sido 

vastamente estudado nos últimos anos (ROJAS et al., 2011). 

Para compreender o gerenciamento de processos partiremos do conceito de processos, 

que segundo Albuquerque (2011) são uma sequência de atividades conectadas – executadas 

por pessoas ou máquinas (ABPMP, 2013) – que produzam um bem ou serviço, ou seja, os 

processos têm a capacidade de receber entradas (inputs), transformá-las, e devolver saídas 

(outputs) que serão utilizadas nas tarefas subsequentes. 

Complementando essa ideia, Magalhães e Pinheiro (2007) afirmam que os processos 

representam uma sucessão de ações e atividades interligadas que permitem que a organização 

alcance uma meta ou satisfaça um propósito, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Fonte: ABPMP (2013). 

Figura 1: BPM e a conexão com objetivos estratégicos 

 

O Gerenciamento de Processos de Negócios, do inglês Business Process Management 

– BPM é uma técnica que vem sendo amplamente utilizada por trazer a proposta de conferir 

flexibilidade, agilidade e respostas às demandas das empresas ou organizações (SILVA, 

2014). A técnica une gestão de negócios e TI para otimizar os processos de negócios 

(VASCONCELLOS, 2012) “através do uso de métodos e de ferramentas que servem para 

modelar, analisar, publicar e controlar processos de negócios envolvendo os aspectos 

estratégicos, organizacionais, sistemas aplicativos e humanos” (PIZZA, 2012 p20). Ele 

viabiliza o mapeamento dos processos organizacionais a fim de proporcionar maior a 

integração funcional e a agilidade para as atividades que envolvem pessoas, tarefas, maquinas 

aplicações de software etc (PIZZA, 2012).  

De acordo com ABPMP (2013 p40), o gerenciamento de processos “engloba 

estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e 

Organizações existem para entregar valor para os 
clientes por meio de seus produtos e/ou serviços

Objetivos organizacionais devem, portanto, estar 
conectados à entrega de valor para os clientes

Processos de negócio são os meios pelos quais 
produtos e serviços são criados e entregues para os 

clientes

Gerenciamento de Processos de Negócio estabelece a 
forma pela qual processos de negócio são 
gerenciados, executados e transformados

Portanto, objetivos organizacionais podem ser 
atingidos por meio de um gerenciamento centrado em 

processos de negócios
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tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 

estabelecer a governança de processos”.  

Corroborando com essa perspectiva, Olea et al. (2007) refere-se ao BPM como sendo 

um conjunto de tecnologias que apoiam sistemas de informações empresariais orientados para 

realização de processos de negócios, que permitem projetar e reorganizar os processos de 

acordo com o fluxo de execução das atividades, buscando automatizá-las e disseminá-las na 

organização, de forma a colaborar na gestão dos processos. Olea et al. (2007) afirma que o 

termo BPM geralmente é acompanhado pelo termo workflow – fluxo de trabalho, que é o 

passo a passo para realização de um trabalho, ou seja, passos ou atividades sequenciais, que 

juntas completam um trabalho. Esse fluxo pode ser realizado por máquinas, pessoas, ou pela 

interação de ambos, de forma a eliminar boa parte da atividade manual. 

A BPM se aplica a organizações públicas ou privadas, independentemente de seu 

porte, pois é uma cultura de gestão que tem por objetivo a criação de valor para os clientes, 

dessa maneira, ela traz a proposta de criar uma nova cultura em que os processos devem ser 

pensados de modo que se adeque às necessidades de seus clientes e entregue valor na forma 

de produtos e serviços oferecidos pela organização (SILVA, 2014). 

Sob a ótica da BPM, percebe-se que as organizações públicas precisam melhorar seus 

desempenhos e buscar ferramentas que lhes tornem mais eficientes, eficazes e que lhes 

permitam ser mais efetivas no atendimento das demandas da sociedade (SILVA, 2014). Em 

relação às Instituições de ensino superior - objeto deste estudo - Rojas et al. (2011) dizem que 

as universidades federais do país possuem uma estrutura bastante hierarquizada, “se 

assemelha a um grande bloco horizontal” e é dividida em setores e departamentos conectados 

à entidade superior sob imagem do reitor, comprometendo a comunicação, que torna-se 

inconsistente e permitindo “brechas de relacionamento justificadas pelas diferenças 
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comportamentais e pessoais dentro do âmbito organizacional”. Deste modo, elas precisam 

estar se reestruturando a partir de ferramentas que supram a administração (SILVA, 2014). 

Grande parte dos processos organizacionais estão atrelados a utilização de tecnologia 

(VASCONCELLOS, 2012), sendo assim uma está diretamente relacionada à outra, indicando 

que para que o BMP seja bem-sucedido ele precisa da tecnologia (SILVA, 2014). Entretanto, 

pode-se afirmar que a TI entra como apoio e suporte dos métodos de BPM, sendo apenas um 

“facilitador de esforços” e não a solução para gestão dos processos (SILVA, 2014). Nesse 

sentido, Pizza (2012) enfatiza que criar uma solução tecnológica adequada que alinhe a TI aos 

processos tecnológicos é um desafio para as organizações. 

 

2.2 Tecnologia da Informação (TI) 

 

 A terminologia Tecnologia da Informação – TI ganhou notoriedade a partir da década 

de 80, quando substituiu os termos informática e processamento de dados; e apesar de já 

contemplar o uso de telecomunicações, atualmente, alguns autores têm utilizado a expressão 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação para designá-la (LAURINDO, 2008). 

De acordo com Bessa e Carvalho (2005), a TI indica o conjunto de recursos 

tecnológicos utilizados na formação e uso da informação e está baseada em componentes 

como: hardware, software, sistemas de telecomunicações e gestão de dados e 

informações.  Magalhães e Pinheiro (2007) caracterizam o sistema de TI de forma mais 

ampla, como sendo a combinação de hardware, software, facilidades, processos e pessoas. 

Para Rossetti e Morales (2007) a TI é gerada e explicitada devido ao conhecimento das 

pessoas, sendo utilizada como instrumento para diversos fins, citando dentre eles a 

comunicação e gestão empresarial. Mas Laurindo et al., (2001) informam que nem sempre foi 
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assim, anteriormente ela servia apenas como suporte administrativo, mas passou a ter um 

papel estratégico nas organizações, uma vez que sustenta as operações de negócio existentes e 

permite que se viabilizem novas estratégias empresariais. Desta maneira, tornou-se um dos 

componentes mais importantes no ambiente empresarial atual, sendo amplamente utilizada 

pelas as organizações brasileiras (ALBERTIN E ALBERTIN, 2008). 

Confirmando essa perspectiva, Bessa e Carvalho (2005) afirmam que o papel a ser 

desempenhado pela TI é importante na integração dos vários setores da empresa, sendo 

considerado como estratégico, pois precisa identificar, desenvolver e implementar tecnologias 

e sistemas de informações que apoiem a comunicação, promovendo o desenvolvimento do 

conhecimento coletivo e do aprendizado contínuo. 

Rossetti e Morales (2007) salientam que a TI é um instrumento fundamental que 

agrega valor aos produtos, processos e serviços fornecidos pelas organizações e que não pode 

ser dissociada de qualquer atividade. À vista disto, pode-se afirmar que para que ela ofereça 

vantagens competitivas para a organização, precisa ser explorada constantemente 

(LAURINDO et al., 2001). 

Segundo Albertin e Albertin (2008) os benefícios da área de TI precisam ser 

definidos e medidos pelos usuários e solicitantes de TI a fim de criar indicadores que 

estabeleçam a relação entre o desempenho empresarial e os benefícios gerados a partir do uso 

de TI. 

A TI traz inúmeras vantagens para as organizações. Em relação ao armazenamento 

de dados e informações, ela possibilita que os registros estejam sempre atualizados 

(BERTOLINI et al., 2015), seja sobre funcionários, recursos, necessidades organizacionais 

etc. Suas ferramentas auxiliam na comunicação intra e interorganizacional; possibilitam o 

acesso de gerentes e funcionários de diferentes níveis à informações importantes, 

possibilitando que estes tenham acesso a informação adequada no momento de executar a 
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ação e permitindo aos tomadores de decisão ações que aproveitem de modo mais correto e 

concreto as oportunidades que venham a surgir (BETOLINI et al., 2015). 

Na administração pública, a gestão de TI deve vislumbrar não apenas o contexto 

interno da organização que visa a obter a eficácia organizacional, mas principalmente o 

ambiente externo, que diferencia a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, contribuindo 

para uma atuação eficaz do poder público na área de atuação de sua competência. Além de 

melhorias no ambiente interno da organização, pelo aumento da eficácia organizacional - 

agilização de processos, da estrutura, da comunicação e pela eliminação da burocracia - o uso 

estratégico da TI e a administração dos recursos de informática podem e devem melhorar o 

atendimento da população e os serviços prestados ao cidadão (Pereira et al., 2012). 

 

2.3 Governança de TI 

 

De acordo com Rodríguez e Vieira (2007): “O conceito de governança em TI é 

derivado do conceito de governança corporativa”. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2005) conceitua 

governança corporativa como sendo “sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas”.  

A Governança de TI surgiu como ferramenta para auxiliar as organizações no 

entendimento e tratamento da TI (VASCONCELLOS, 2012). Trata-se de um conjunto de 

processos que tem a finalidade de fornecer auxílio às organizações no gerenciamento de suas 

áreas de tecnologia a partir de ferramentas e métricas que garantam que os processos de TI 
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suportem e estejam alinhados com as estratégias e objetivos do negócio (RODRÍGUEZ E 

VIEIRA, 2007). 

Para Symons et al. (2005) “governança de TI é o processo pelo qual as decisões são 

tomadas em torno de investimentos em TI”.  Segundo ele, faz parte da governança de TI o 

modo e por quem as decisões são tomadas, quem é o responsável e como os resultados das 

decisões são medidos. Para Sethibe, Campbel e McDonald (2007) Governança de TI é a 

estrutura das relações, processos e mecanismos usados para desenvolver, dirigir e controlar a 

estratégia e recursos de TI para alcançar as metas e objetivos de uma empresa, a partir de um 

conjunto de processos que objetivam agregar valor a organização, equilibrar o risco e retornar 

aspectos associados com investimentos em TI. 

A governança de TI engloba o desenvolvimento de um plano estratégico que avalie o 

impacto do uso de novas tecnologias, determine o treinamento de recursos humanos e alinhe 

os recursos de TI aos objetivos da organização (CEPIK E CANABARRO, 2010). 

De acordo com Tarouco e Graeml (2010), a governança em TI possibilita que as 

perspectivas de negócios, de infraestrutura de pessoas e de operações sejam levadas em 

consideração ao definir as ações de TI. 

O Instituto de Governança de TI – ITGI (2003) destaca que a governança de TI deve 

direcionar os esforços de TI a um desempenho satisfatório para alcançar aos seguintes 

objetivos: 

1. Alinhamento da TI com os objetivos da organização; 

2. Uso da TI para permitir que maximize os benefícios a partir da exploração de 

oportunidades; 

3. Uso responsável dos recursos de TI; 

4. Gestão adequada dos riscos relativos a TI. 



 

13 
 

A estrutura da governança de TI deve tratar das estruturas; dos processos e das 

comunicações de governança (SYMONS et al. 2005): 

As estruturas de governança dizem respeito aos mecanismos organizacionais criados 

em torno do processo de investimento em TI, elas são incumbidas de assegurar o 

cumprimento dos processos de governança, que incluem o gerenciamento de portfólio, 

acordos de nível de serviço, mecanismos de cobrança retroativa, e a gestão da procura. A 

comunicação sobre governança de TI deve ser continuamente reforçada, ela tem a função de 

educar os funcionários a respeito da governança, sua importância e como é implementada 

em toda a empresa. A medição também é fundamental para assegurar que os investimentos 

dão retorno à empresa. 

De acordo com Vasconcellos (2012) é importante frisar que o conceito da 

Governança de TI vai além do que se entende por gestão de TI, pois ela indica um 

alinhamento claro entre os objetivos estratégicos do negócio e os objetivos da TI, enquanto a 

gestão tem um viés operacional. 

 

2.3.1 Práticas de governança de TI  

 

Os modelos de administração de TI são a implementação da sua governança. As 

melhores práticas para gestão de TI utilizadas mundialmente são: o Objetivo de Controle para 

Tecnologia da Informação e Áreas Relacionadas, do inglês Control objectives for information 

and related technology – COBIT e a Biblioteca de Infra-Estrutura de TI, do inglês 

Information technology infrastructure library – ITIL (ALBERTIN E ALBERTIN, 2008). O 

COBIT é mais voltado para auditoria e controle, e o ITIL para o gerenciamento de serviços, 
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sendo orientado para o processo, assim ambos são complementares e não competitivos em si 

(SYMONS, 2005). 

O COBIT é um guia para a gestão de TI recomendado pelo Informations Systems 

Audit and Control Foundation – ISACF, que fornece informações detalhadas para gerenciar 

processos baseados nos objetivos de negócios (RODRÍGUEZ E VIEIRA, 2007). Ele orienta e 

monitora a gestão para o cumprimento das metas organizacionais e desempenho dos 

processos de TI, ou seja, representa um quadro para implementar a governança de TI com 

uma forte auditoria e controles de perspectiva (SYMONS, 2005). 

O ITIL é composto por um conjunto das melhores práticas para a definição dos 

processos necessários ao funcionamento de uma área de TI. Ele fornece uma alternativa para 

o Gerenciamento de Serviços de TI, partindo de uma metodologia de gestão focada nos 

processos e nas suas relações de dependência, objetivando permitir o máximo de alinhamento 

entre área de TI e as demais áreas de negócio, para garantir a geração de valor à organização 

(MAGALHÃES E PINHEIRO, 2007). O modelo trata do gerenciamento de propriedade do 

software; da implantação, suporte, e gestão dos serviços prestados; do gerenciamento da infra-

estrutura de TI; do gerenciamento de aplicações; do gerenciamento de segurança, entre outros 

(LAURINDO, 2008). 

 

2.4 Gestão de TI 

 

Conforme elucidado por Peterson (2004) Gestão e Governança de TI são coisas 

diferentes: A Governança é algo mais amplo, ela engloba o ambiente interno e externo, a fim 

de executar e transformar a TI para atender as demandas atuais e futuras da organização, 
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enquanto a Gestão refere-se ao gerenciamento das operações de TI internas da organização, 

no presente. 

 Sendo assim, pode-se afirmar que a gestão tem a função de garantir a exploração dos 

recursos tecnológicos em toda a sua capacidade, adaptando os implementos tecnológicos às 

necessidades organizacionais para melhorar o nível de serviço (ALBUQUERQUE, 2011); 

 Complementando essa visão, Cepik e Canabarro (2010) informam que a gestão de TI 

tem seu foco na eficiência e administração das operações internas e dos serviços de TI 

correspondentes.  

 

2.5 Serviços de TI 

 

De acordo com Lopes (2016) a área de TI é considerada uma prestadora de serviços 

nas organizações.  Essa área possui o desafio de manter a TI funcionando frente a sua 

complexidade e evolução constante, alinhando-a com as necessidades do negócio e 

cumprindo as regulamentações externas ou de segurança da informação além de criar valor 

frente ao desafio de redução de custos de projeto e operação (LOPES, 2015). 

As organizações dependem dos serviços de TI – que geralmente dependem de vários 

departamentos, clientes ou disciplinas – e esperam que estes as auxiliem e apresentem novas 

opções para implementar seus objetivos (BON, 2006).  

Magalhães e Pinheiro (2007) definem o serviço de TI como um conjunto de recursos 

que têm por finalidade satisfazer as necessidades de um cliente, ou áreas de negócio, e 

suportar os objetivos estratégicos do negócio. Pereira et al. (2012) informam que além de 

fornecer melhorias no ambiente interno da organização, tais como a agilização de processos e 
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comunicação bem como a eliminação da burocracia, o uso estratégico da TI na administração 

pública deve sobretudo observar o ambiente externo, contribuindo para uma atuação eficaz do 

poder público. 

Para maximizar o valor dos serviços de TI, deve haver a integração entre os 

objetivos estratégicos da organização e da equipe, que deve estar comprometida com o 

gerenciamento dos processos necessários para a entrega dos serviços de tecnologia em 

termos de custo, qualidade e desempenho (GOUVEIA, 2011). 

De acordo com a publicação da Bon (2006) o Gerenciamento de Serviços em TI – GTI 

trata da oferta e do suporte de serviços de TI ajustados às necessidades da organização.  

Magalhães e Pinheiro (2007) enfatizam que é fundamental equilibrar as necessidades dos 

clientes e usuários com a capacidade disponível e custos definidos pelo negócio. Ele afirma 

ainda que a qualidade do serviço de TI vai ser definida pelo grau de satisfação e expectativas 

do cliente. 

 

2.6 Soluções para o Gerenciamento de Serviços de TI 

 

De acordo com Albertin (2001) para desenvolver e implementar aplicações de TI é 

necessário planejá-las de acordo com as características das organizações, não sendo possível 

executar as atividades de forma exatamente igual às de um outro projeto. 

Gouveia, (2011) enfatiza que ao pensar em implementações de práticas de gestão que 

visam a melhoria dos serviços de TI, é importante analisar quais são os reais benefícios que 

estas podem propiciar às organizações. 

As soluções/ferramentas para os serviços de TI podem partir de uma infinidade de 

softwares, sendo eles de código aberto ou fechado. 
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Os sistemas open source referem-se à classe de software cuja licença é de código 

aberto, ou seja, o público pode modificar e redistribuí-lo de forma gratuita (TUTUNEA, RUS 

2012). Isso significa que eles podem ser baixados e utilizados para qualquer finalidade, sem 

que haja restrições, mesmo que seus desenvolvedores não os tivessem projetado para tais usos 

(BERNARDINO, 2011). 

Atualmente muitas soluções de código aberto vêm sendo amplamente utilizadas, entre 

elas podemos citar o sistema operacional Linux e o navegador de internet Firefox 

(TUTUNEA, RUS 2012), a principal atração para a adoção desses sistemas é a economia de 

tempo e dinheiro (BERNARDINO 2011). 

BERNARDINO (2011) cita alguns benefícios desses sistemas: 

 O software evolui mais rapidamente: Como mais usuários podem corrigir erros, incluir 

novas características, fornecer feedbacks e redistribuir o software, as melhorias 

tendem a acontecer mais rápido. 

 Não possui custos de licença: Para organizações que têm conhecimento interno, os 

sistemas open source podem ser implementados praticamente sem custos. Isso 

significa que, seu orçamento não precisa contar com recursos para aquisição de 

software, podendo investir esse dinheiro em outros serviços, como treinamento, 

hardware ou outras solicitações de negócios. 

 É confiável e seguro: Como o código fonte está disponível, as falhas de segurança 

podem ser expostas mais facilmente e suas correções ocorrerem mais rapidamente. 

 Não dependência de fornecedores: A partir do momento que todos podem ter acesso 

ao código fonte, o usuário tem a garantia de que não haverá barreiras de entrada para 

outros fornecedores caso o seu não esteja disponível. 
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Os sistemas closed source, por sua vez, referem-se à classe de software cuja licença é 

de código fechado, ou seja, o acesso ao código-fonte é restrito aos seus desenvolvedores e 

outros indivíduos escolhidos, que estão sob um acordo de confidencialidade (FORD, 2007). 

Esses sistemas representam os desenvolvedores de software corporativo tradicional, 

em que trabalhos derivados do software são, em sua maioria, proibidos por lei (FORD, 2007). 

O maior debate entre os defensores dos dois modelos é em relação à segurança do 

software. Schryen e Kadura (2009) afirmam que ambas as partes concordam que o software 

open source torna mais fácil a identificação de vulnerabilidades, entretanto o quesito 

“segurança” é discutido sob duas perspectivas: A primeira afirma que eles são mais seguros 

pois estão em constante processo de revisão e correção. A segunda perspectiva afirma que 

isso torna o software mais vulnerável, pois ele se torna mais atraente para programadores 

qualificados e outros que estão interessados em explorar vulnerabilidades de software, sendo 

assim, o código fonte de um novo software (versão), que não tenha sido verificado por muitos 

usuários fica mais ameaçado. 

Ford (2007) avalia os dois sistemas sob as perspectivas do atacante e do defensor. 

Segundo ele, sob ótica do defensor, a maior vantagem do open source é permitir a inspeção 

do código, assim, o usuário pode analisar se uma característica em particular é segura, desde 

que ele tenha o conhecimento de segurança necessária para detectar um problema fornecido 

pelo código. Já pela ótica do atacante, a disponibilidade de código implica na existência de 

informações completas sobre a forma como uma característica particular é implementada e 

que a maioria das discussões sobre os pontos fracos e decisões de design geralmente 

acontecem no aberto, fornecendo uma ampla visão sobre o produto e seus problemas. 

Em sua avaliação sobre o closed source, Ford (2007) afirma que sob a ótica do 

defensor, é importante perceber que o usuário fica completamente dependente do 

desenvolvedor do código em termos de alterações de funcionalidades ou correções de erros. 



 

19 
 

Já do ponto de vista do atacante, este código significa que o acesso ao software se torna mais 

demorado e complicado, pois o atacante precisa conhecer de engenharia reversa do binário. 

 

 

2.7 Gestão de atendimento em Instituições de Ensino Públicas  

 

Hoje em dia, além dos muitos sistemas de gestão disponíveis, existe também a 

possibilidade de criação de um sistema personalizado que desempenhe somente as funções 

relevantes especificamente para determinada organização. Em vista da necessidade de 

planejar e controlar recursos, atender serviços prontamente de forma eficiente e eficaz, as 

universidades públicas buscam por soluções em TI que facilitem suas atividades do cotidiano, 

desde as mais simples até as mais complexas. 

Neste sentido, será brevemente apresentada, uma pesquisa acerca dos sistemas 

utilizados para o atendimento de chamados em algumas instituições de ensino públicas. 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ possui uma Diretoria de 

Informática, diretamente vinculada a Reitoria, responsável pela gestão da TI da Universidade 

e tem como objetivos principais: “prospectar, desenvolver e implantar tecnologias de 

informação e comunicação, visando oferecer os melhores recursos para apoio à gestão do 

ensino, da pesquisa e da extensão” (DINFO, 2010). De acordo com a Diretoria de Informática 

– DINFO (2010) da UERJ, a Diretoria se divide em dois departamentos: o Departamento de 

Sistemas de Informação – DSI e o Departamento de Infraestrutura e Tecnologia – DIT. O DSI 

tem como finalidade o desenvolvimento de sistemas corporativos, enquanto o DIT atua na 

garantia da disponibilidade dos serviços de comunicação interna e externa, suporte de 

hardware e software e integridade e acesso dos dados corporativos pelos sistemas. No site da 

DINFO, é possível ter acesso às informações relativas aos serviços prestados e a cada sistema 
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já desenvolvido internamente para atendimentos realizados pela Universidade. Portanto, além 

de solicitações feitas por e-mail, a Universidade utiliza sistemas do tipo código fechado. 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ o processo de atendimento à 

serviços prestados pela Universidade é realizado através do sistema de código aberto, o 

OSTicket. A Universidade possui uma Superintendência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação dividida em várias diretorias: Diretoria de Sistemas, Diretoria de Telefonia, 

Diretoria de Infraestrutura de Redes, Diretoria de Suporte a Sistemas Corporativos – DSSC e 

Diretoria de Segurança da Informação e Governança de TIC. Para controle dos serviços 

prestados, existe um Centro de Atendimento, que indica as funções das diretorias e seus 

serviços e possibilita a criação de um ticket, com uma base de Perguntas Frequentes – FAQs 

que auxiliam o usuário na criação de um novo ticket. 

O OsTicket é um sistema open source, ou seja, de código aberto, totalmente gratuito, 

que possibilita a integração de solicitações criadas pelos usuários em forma de tickets para 

requerer atendimento de algum serviço. O sistema permite gerenciar, organizar e arquivar os 

pedidos e as respostas realizadas em um único local, com uma interface web simples e ainda 

permite ao usuário visualizar o histórico e status do ticket criado (OPENHUB, 2016). 

De acordo com o Github, o OsTicket é um sistema simples, leve, fácil de configurar e 

usar, sendo uma alternativa atraente, para os usuários criarem chamados pelo website, por e-

mail ou pelo telefone. Após abertura, os tickets são salvos e atribuídos aos responsáveis que 

irão colaborar para solucionar os problemas envolvidos no chamado. 

Segundo o Enhancesoft, empresa que cria plataformas simples de suporte ao cliente 

para ajudar outras empresas a prosperarem, criadora do OsTicket, as principais características 

do sistema são: Personalização dos dados coletados dos usuários; Criação de textos de 

descrição ricos, com possibilidade de adicionar imagens; Definição de regras para os tickets 

que são encaminhados para indivíduo ou equipe responsável pelo atendimento; Tópicos de 
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ajuda em uma lista pré definida com os tipos de atendimentos; Definição de prioridade do 

ticket; Mecanismo de bloqueio por tempo pré determinado, permitindo que apenas uma 

pessoa tenha acesso a um ticket; Transferência de tickets; Configuração de respostas 

automáticas; Adicionar notas internas aos tickets; Planos de Acordo de nível de serviços ou 

Garantia de desempenho de serviço, do inglês Service Level Agreement – SLA, que permite 

acompanhamento do status do ticket; Portal do cliente; Painel de Relatórios, visão geral de 

estatísticas dos tickets. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ o 

suporte, gestão de TI e os serviços prestados são gerenciados pela Diretoria de Gestão da 

Tecnologia da Informação – DGTI que atua nas áreas de Serviços de TI e Suporte ao usuário 

– CSTI; Infraestrutura física e lógica de TI – COINF; Desenvolvimento de Sistemas – 

CODES; Governança de TIC do IFRJ e Qualidade. A DGTI possui uma Central de Serviços 

que descreve os serviços oferecidos que são separados em 8 categorias: Acadêmico, 

Administrativo, Apoio, Controle, Autenticação, Comunicação, Infraestrutura e Academias 

Educacionais. Para controle dos chamados dos usuários, criados para atendimento de suas 

demandas, além de dar a opção dos usuários fazerem as solicitações por e-mail, o IFRJ utiliza 

o GLPI, que é um sistema de código aberto, para criação de chamados. 

O GLPI é um sistema open source que apresenta soluções para gestão de ativos de TI, 

central de atendimento e suporte ao usuário, acompanhamento de tarefas com notificações, 

criação de um banco de dados e um inventário, facilitando o dia a dia dos administradores 

(GLPI PROJECT, 2016). 

O GLPI “disponibiliza uma extensa e flexível gama de relatórios que permitem que 

você localize de maneira rápida os chamados, requisições, projetos e equipamentos que mais 

mereçam atenção e intervenção imediata” (GLPI BRASIL, 2015). No site do Centro de 

Recursos Computacionais da Universidade Federal de Goiás – CERCOMP são dados 
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exemplos das estatísticas que são geradas a partir do GPLI: tipos de chamados, estatísticas de 

tempo, de duração e status dos chamados abertos, dos chamados realizados por horário ou dia 

da semana entre outros. Esses relatórios, aplicados ao contexto do STI/VCX, possibilitariam 

que os tomadores de decisões do STI/VCX identificassem, por exemplo, quais áreas têm 

melhor desempenho, que merecem mais atenção, quais equipamentos mais causam 

problemas, além de permitir a identificação de problemas reincidentes. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O capítulo anterior deste trabalho apresentou a base teórica que contextualiza este 

estudo. A partir deste referencial buscou-se definir quais os processos metodológicos seriam 

efetuados para tornar possível a proposição de uma solução de melhoria para a gestão do 

atendimento aos usuários do setor. 

Para atingir esse objetivo, a pesquisa foi realizada com servidores, docentes, alunos e 

demais usuários do setor. Ela pode ser classificada, em relação aos seus objetivos como 

Exploratória e Descritiva. Exploratória tendo em vista que objetivou explicitar e proporcionar 

maior familiaridade com o problema. Descritiva já que para explorar o problema, usou da 

descrição das características do ambiente e suas demandas (GIL 2002). 

Quanto à natureza, este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, 

pois envolve os interesses locais do setor de TI da UFF no Campus Aterrado em Volta 

Redonda e de seus usuários, com a finalidade de gerar conhecimentos que serão aplicados na 

prática e dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA E MENEZES, 2005). 

Do ponto de vista da forma de abordagem, pode-se classificar a pesquisa de ambos os 

modos: quantitativa e qualitativa. Quantitativa, pois as opiniões e informações analisadas 
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foram traduzidas em números. Qualitativa, pois o ambiente natural foi a fonte direta da coleta 

dos dados que foram interpretados e atribuídos significados (SILVA E MENEZES, 2005). 

Os procedimentos técnicos adotados na pesquisa se deram de várias formas: Pesquisas 

bibliográficas em livros e publicações de revistas científicas, através dos quais pôde-se 

identificar o conhecimento disponível sobre o assunto; Pesquisa Documental realizada através 

dos documentos do setor, que não haviam recebido ainda nenhum tratamento analítico; 

Levantamento realizado a partir da interrogação direta das pessoas acerca do problema 

estudado para obter conhecimento direto da realidade e posteriormente quantificar as 

variáveis do estudo (GIL 2002). Já as coletas de dados ocorreram a partir de entrevistas e 

questionários. 

As entrevistas foram realizadas com três técnicos do STI/VCX que serão denominados 

(D), desenvolvedor do SisOS e (TM1) e (TI1) são técnicos de Manutenção e Informática, 

respectivamente. As entrevistas foram feitas de forma semiestruturada para garantir maior 

espontaneidade e proximidade com os entrevistados. Boni e Quaresma (2005) afirmam que 

“as entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto”. Ainda segundo Boni e Quaresma 

(2005) o pesquisador utiliza um conjunto pré-definido de questões como base para a 

entrevista que ocorrerá de forma semelhante a uma conversa informal, podendo acrescentar 

perguntas no meio da entrevista em momentos que achar propício, dando foco maior ao tema, 

já que o entrevistador poderá interromper direcionando o entrevistado para que os objetivos 

da entrevista sejam alcançados. 

Para a realização da entrevista foi utilizado um roteiro de 16 perguntas para o 

Desenvolvedor e 24 perguntas para os outros dois técnicos. Essas entrevistas objetivaram 

trazer as argumentações e interpretações dos entrevistados envolvidos. Todas as respostas 

obtidas foram gravadas e analisadas, sendo que as informações mais importantes foram 
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transcritas. Para interpretar os dados das entrevistas levou-se em conta que em muitas 

respostas, os entrevistados passaram a mesma ideia sobre o assunto, demonstrando a 

relevância do questionamento. 

O questionário teve como finalidade analisar o SisOS e verificar sua utilidade. Ele foi 

enviado para 197 pessoas, população que foi retirada do histórico de OS do ano de 2015 

gerado pelo SisOS, e a amostra, de 56 pessoas, é considerada como não probabilística, pois se 

deu por conveniência, visto que os respondentes foram os que se mostraram disponíveis.  

Nele foram feitas perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha em que foram 

avaliadas as características do sistema, sua funcionalidade e nível de satisfação dos usuários. 

Anterior à aplicação do questionário propõe-se que ele seja testado. A aplicação de um 

pré-teste é fundamental, pois a partir dele as dúvidas e problemas relativos ao questionário 

poderão ser resolvidos, evitando perda de tempo (CHAGAS, 2000). Richardson (1999) 

complementa que o questionário deve ser testado em um grupo que apresente características 

idênticas à população da pesquisa para “revisar e direcionar aspetos da investigação”. O pré-

teste foi impresso e realizado pessoalmente, respondido por pessoas que possuem 

características similares a população em estudo, que opinaram sobre as questões levantadas 

sobre o tema. Após sua conclusão algumas questões foram repensadas e outras foram 

excluídas. A opção “Nunca abri uma OS” foi excluída de todas as questões que continham 

essa opção, pois a população selecionada são todas as pessoas que abriram OS durante o ano 

de 2015. Na questão “Com que frequência você encontra problemas no atendimento da OS?” 

a opção “Nunca tive problema ao abrir uma OS” foi reduzida para apenas “Nunca tive 

problema”. Por fim, a questão “Se sim, como você considera o procedimento para abrir uma 

OS?” foi modificada para “Como você considera o procedimento para abrir uma OS?”. As 

duas últimas questões “Você acha que o SisOS poderia ser melhorado?” e “Você acha que o 

SisOS deveria ser substituído por um sistema com mais recursos?” passaram a ser perguntas 
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obrigatórias. A realização de um pré-teste permitiu avaliação das questões quanto a sua 

funcionalidade e utilidade para o tema da pesquisa. 

O questionário foi idealizado e seus dados analisados buscando compreender o ponto 

de vista da maior parte dos usuários do sistema, suas necessidades, insatisfações ou quaisquer 

outras considerações. 

Salienta-se que, na etapa final da análise foi feito o cruzamento das respostas obtidas no 

questionário e nas entrevistas. As respostas foram comparadas para confrontar as informações 

e identificar, a partir da interpretação, se os dados que convergiam para a obtenção de uma 

conclusão que confirmasse ou não, as hipóteses preestabelecidas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO  

 

4.1 A UFF do Campus Aterrado e a TI 

 

Com pouco mais de 55 anos de existência, desde a década de 90 a UFF vêm 

apresentando crescimento significativo em seus indicadores acadêmicos (PDTIC, 2016). A 

gestão de conhecimento, recursos e processos é uma tarefa importante e desafiadora para os 

gestores que atuam nas universidades para que esses indicadores continuem progredindo. 

Outro desafio da UFF, assim como outras organizações públicas, é o de melhorar a 

Governança em TI (PDTIC, 2016). Para isso a Universidade conta com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e 

Comunicação – PDTIC.  

O PDI é composto por um conjunto de ferramentas de gestão e governança que, por 

meio da definição de objetivos estratégicos alinhados aos objetivos da organização, busca 
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viabilizar o desenvolvimento institucional, melhoria contínua e inovação. Ambos os planos 

devem ser considerados nas atividades diárias da Universidade e utilizam TIC para suporte no 

desenvolvimento de seus processos administrativos e acadêmicos (planejamento, 

acompanhamento, avaliação e controle) nos meios de comunicação, instrumento de pesquisa, 

coleta e armazenamento de informações, entre outros (PDTIC, 2016). 

O PDTIC consiste em estratégias e um plano de ação para nortear as atividades da 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI e demais setores da universidade 

voltados a atividades de TI, sendo um instrumento importante para a tomada de decisões, 

possibilitando minimizar desperdícios e enxergar oportunidades. A STI atende a toda 

universidade e é responsável pela manutenção e melhoria da TI em todos os campi e pólos 

(PDTIC, 2016). No PDTIC várias áreas funcionais da STI podem ser identificadas: “relações 

externas, escritório de gestão de projetos (PMO), gestão de infraestrutura básica e redes, 

gestão de operações, central de atendimento, governança de TI, escritório de arquitetura 

corporativa, escritório de segurança da informação, comunicação, aquisições e contratos, 

apoio administrativo, e recursos humanos” (PDTIC, 2016). 

Os departamentos de TI têm função fundamental na gestão de informações de uma 

organização, são desde inventários até suporte ao fornecedor, portanto é necessário que haja 

um sistema que permite criação de um banco de dados para armazenamento dessas 

informações (PRODROMOU, 2009). Uma vez armazenadas e organizadas, essas informações 

poderão ser utilizadas estrategicamente no processo de tomada de decisões do gestor, 

proporcionando maior controle sobre os processos internos. 

O STI/VCX gerencia toda a TI do Campus Aterrado da UFF em Volta Redonda. 

Segundo o Regimento Interno do Setor de Tecnologia da Informação (2015) o STI/VCX é 

responsável pela “informática, telecomunicações, infraestrutura de rede, multimídia e projetos 

envolvendo a tecnologia da informação no Campus Aterrado”. No Regimento também consta 
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que o STI/VCX tem como papel auxiliar a gestão dando suporte para desenvolvimento e 

implantação de projetos e prestação de serviços como: instalação e manutenção de sistemas, 

equipamentos, rede, telefonia, segurança, auditórios, laboratórios, salas, vídeo conferências, 

oferece também serviços de programação e desenvolvimento, entre outras demandas dos 

usuários relativas a tecnologias de informação e comunicação. 

O Regimento Interno do STI/VCX coloca que os usuários dos serviços prestados pelo 

setor são: “alunos de graduação presencial, semipresencial e a distância; alunos de pós-

graduação; professores e pesquisadores; técnicos administrativos; funcionários terceirizados; 

demais unidades da UFF quando necessário”. 

 

4.2 O STI/VCX e o SisOS 

 

O STI/VCX é um setor estratégico da UFF que auxilia na gestão, suporte, instalação e 

manutenção de sistemas, equipamentos, rede, telefonia, segurança, auditórios, laboratórios, 

salas, vídeo conferência, oferece também serviços de programação e desenvolvimento, entre 

outras demandas relativas a tecnologias de informação e comunicação do Campus Aterrado 

em Volta Redonda. A função de comunicação se faz importante, pois por meio dos sistemas 

internos do STI/VCX a comunicação ocorre de forma mais simplificada, permitindo 

interligação entre os diversos setores e diferentes tipos de usuários dos sistemas. Para todas as 

áreas de atuação do STI/VCX, além de atendimento das necessidades dos usuários, também 

são desenvolvidos e implantados projetos de inovação em TI. 

As demandas dos usuários do STI/VCX podem ser classificadas sob três óticas: a dos 

clientes, dos técnicos prestadores de serviços do setor e dos responsáveis pela gestão do setor. 

Do ponto de vista dos clientes, percebe-se que é preciso atender as demandas dos usuários – 
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em relação às suas solicitações e reservas – de forma eficiente e eficaz, incluindo a facilidade 

de abertura e acompanhamento da OS, bem como na comunicação entre solicitante e 

prestador de serviços. Do ponto de vista dos funcionários do setor, percebe-se que é 

necessário que a infraestrutura do setor e software utilizado ofereçam o suporte necessário 

para que eles possam atender aos clientes, para isso eles demandam um sistema que dê 

suporte à  reserva de espaços e reservas integradas de equipamentos, que possibilite a 

comunicação facilitada, contenha uma base de conhecimentos, que permita controlar as 

atividades diárias, acompanhar o atendimento dos serviços etc. Do ponto de vista dos 

responsáveis pela gestão do setor, identifica-se a necessidade de organizar os processos e 

documentações, estabelecer padrões, gerir os ativos de TI, gerenciar projetos, compartilhar e 

distribuir informações de forma adequada aos interessados, controlar mudanças, alocar 

recursos humanos, criar relatórios e controlar indicadores. 

Para auxílio no atendimento de suas demandas o STI/VCX utiliza o SisOS, porém 

nem sempre foi assim. Antes do SisOS as solicitações chegavam por e-mail e o gestor 

distribuía as tarefas entre os técnicos responsáveis por realizar cada tipo de atendimento, 

porém grande parte dos usuários preferia ir até o setor para solicitar algum serviço ou 

solucionar o problema pelo telefone. 

O STI/VCX passou por muitas mudanças e inovações. A princípio as atividades eram 

realizadas conforme a demanda, pelos funcionários que se encontravam disponíveis para o 

atendimento, porém com o tempo a forma como os processos e os atendimentos ocorriam no 

STI/VCX foram mudando. Após criação do SisOS, o setor passou a ser dividido internamente 

em grupos que são classificados de acordo com os tipos de serviço prestados. Essa divisão 

compreende as seguintes áreas: Apoio Administrativo, Informática, Infraestrutura de Rede e 

Telefonia, Segurança, Desenvolvimento e Manutenção. Dentro de cada área, técnicos, 

estagiários e bolsistas colaboram para realização das tarefas. 
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As Ordens de Serviço estão classificadas nas seguintes categorias: Informática, 

Manutenção e Oficina Eletromecânica ICEx e os serviços disponíveis aos usuários estão 

relacionados em vários tipos dentro dessas categorias, são desde instalação e manutenção de 

equipamentos, reservas (equipamentos, salas, auditório etc.), segurança patrimonial, projetos e 

manutenção eletrônica, até manutenção predial, serviços de limpeza e conservação. Uma vez 

enviada, a OS não pode ser alterada e a comunicação entre atendente e solicitante ocorre por 

e-mail, o que pode gerar consequências negativas para o atendimento dessas demandas, pois 

pode ocorrer desencontros e falhas na comunicação. 

 

4.2.1 Análise das Entrevistas 

 

O SisOS foi criado pelo técnico (D), em 2013, devido à dificuldade de distribuição e 

controle dos serviços solicitados e falhas na comunicação. O funcionamento do sistema é 

simples, permite ao usuário solicitar serviços via OS, criando tipos de chamados já pré-

definidos pelo próprio sistema e escolhidos pelo usuário no ato de abertura da OS. Esse 

chamado é direcionado a um único atendente que, a partir daquele momento, terá 48 horas 

para dar uma primeira resposta para a solicitação recebida. Segundo o técnico (D), o tempo 

para desenvolvimento e implantação do SisOS foram em média 4 meses, 2 meses e para o 

desenvolvimento e 2 meses para implantação. 

Anteriormente o SisOS era utilizado apenas pelo STI/VCX, mas ele sofreu algumas 

modificações. Uma alteração importante citada pelo técnico (D) foi: “Inicialmente ele era 

apenas para a Informática, mas depois expandiu para a Manutenção, agora tem a parte de 

Eletrônica também. Ele foi feito só para a Informática, não foi idealizado para atendimento de 

outras demandas, mas com o tempo as pessoas acabaram gostando e foram sendo criados 
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novos setores dentro do SisOS”. O SisOS é utilizado também por outros setores do Campus 

Aterrado, para o setor de Infraestrutura, por exemplo, podem ser feitas requisições de serviços 

como: reservas (de carro e transporte, de sala ou espaço e de auditório), movimentação de 

mobiliário e instalação ou manutenção de ar condicionado. 

Outra mudança considerada útil pelos entrevistados foi o fato de poder acrescentar um 

arquivo à OS como anexo, colaborando para o entendimento e execução do serviço solicitado, 

porém a OS permite apenas anexo de um único arquivo, sendo ele um documento ou uma 

foto. O técnico (TM1) citou: “A possibilidade de acrescentar um anexo ou uma foto na OS. 

As vezes uma planta, uma planilha. Uma planta de como o usuário quer que eu arrume a sala. 

Com o anexo já seguimos aquele padrão dado pelo usuário”. 

O SisOS apresenta-se como uma solução para gestão dos serviços realizados pelo 

STI/VCX, mas os procedimentos utilizados pelos técnicos para atendimento variam de acordo 

com cada solicitação, pois cada serviço pode utilizar diferentes tipos de normas e padrões, 

podendo envolver mais de um servidor, técnico, estagiário ou bolsista para atendimento do 

serviço. Portanto é fundamental saber administrar o tempo e os recursos humanos e 

operacionais que envolvem cada tarefa, além de ter uma base de conhecimento para ser 

consultada quando necessário. 

Segundo o técnico (TM1): “Existem procedimentos que possuem manuais. Como 

fazer determinadas instalações, manutenções, realizar determinados serviços, normas de 

movimentação de equipamentos. É interessante que essas normas e manuais sejam 

disponibilizados, que possam ser consultados a qualquer momento. E como os serviços são 

variados, cada problema poderá ter um tratamento diferente, então é interessante poder 

acrescentar novos manuais e normas em uma base de conhecimento acessível”. Assim, para 

os técnicos, a criação de uma base de conhecimentos se faz necessária para manter um padrão 
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de atendimento e facilitar o treinamento de novos funcionários, que também terão acesso aos 

manuais e normas.  

Conforme o (TM1) e o (TI1), apesar de o STI/VCX não apresentar normas específicas 

das áreas, cada área possui seus próprios manuais e padrões dos seus processos internos, ou 

também utilizam normas universais já existentes para a área, na realização de determinados 

serviços, além de planilhas e quadros que dão suporte no atendimento e desempenho de suas 

tarefas.  

Diante da afirmação do técnico (TM1): “Seria melhor se o SisOS pudesse criar 

procedimentos, padrões para economizar tempo”, a capacidade de definir e implementar 

workflows, sistematizando os processos, facilitando o fluxo desses processos dentro do 

STI/VCX, proporcionará economia de tempo e redução de erros. 

Os entrevistados acreditam que o SisOS seja um sistema simples e útil, que atende as 

demandas básicas do STI/VCX. Eles também consideram que o processo de abertura de uma 

OS é intuitivo, de fácil acesso e com uma interface amigável. 

A utilização de um sistema para realização da gestão dos atendimentos é fundamental 

para auxiliar no controle e planejamento dos atendimentos. Com base nas entrevistas 

realizadas, o sistema deve permitir o acompanhamento e andamento do chamado, além de 

alteração da solicitação, caso necessário, conforme dito pelo técnico (TM1): “No SisOS há a 

possibilidade de transferir uma OS, mas o técnico não podia perder o acompanhamento da 

OS. O usuário podia ter acesso ao sistema para trocar informações dentro da OS, alterando 

informações, não só fazendo contato por e-mail ou telefone”.   

A opção de transferência e subdivisão dos chamados também é importante para os 

técnicos. O técnico (TI1) citou que: “Uma função que o SisOS deveria ter é a possibilidade de 

subdividir uma OS. Para poder desmembrar um chamado com várias requisições é necessário 

abrir várias OS. O usuário também não sabe se a solicitação dele envolve mais de um técnico 
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ou não”, concordando o técnico (TM1) disse: “O SisOS não permite a criação de vários 

chamados em uma OS, cada chamado é uma OS. Para criar mais de um chamado tem que 

abrir várias OS. E se o técnico transferir uma OS ele perde o controle sobre aquele serviço, 

não receberá nem e-mail sobre a atualização da OS, o que é ruim”. 

Em relação a gestão pôde-se notar que algumas ferramentas são fundamentais para o 

desempenho da função do gestor. Os relatórios estatísticos, analíticos e gráficos, por exemplo, 

cooperaram para a criação de indicadores dando suporte no processo de tomada de decisões. 

Outra função importante é a gestão de projetos e quando se trata de um setor de tecnologia de 

uma universidade novas ideias e inovações sempre acontecem e precisam ser aproveitadas. 

Ao perguntar se o SisOS disponibiliza esses relatórios os entrevistados disseram que não há 

essa possibilidade no sistema. O técnico (D) complementou que: “O SisOS permite que, 

através de um script que eu disponibilizo para o Apoio Administrativo, as informações sobre 

os chamados ficam registradas e posteriormente podem ser criadas planilhas no Excel para 

elaboração de gráficos e relatórios”. Esse script só pode ser acessado e alterado pelo próprio 

técnico (D). 

Como o próprio SisOS é utilizado por outros setores do Campus Aterrado, é 

importante que o sistema viabilize a criação de um inventário para controlar, além dos ativos 

de TI, equipamentos de informática, hardwares e softwares, dos móveis e imóveis da 

Universidade, permitindo o controle de mudanças quando necessárias, por exemplo, 

mudanças de sala de professores, trocar um setor de sala. Um inventário com um controle 

mais minucioso e completo dos itens citados evitaria perdas e danos aos mesmos. 

As atividades acadêmicas envolvem uma série de recursos e necessitam de uma 

estrutura para o desenvolvimento de suas atividades. Portanto, a gestão desses recursos, 

disponibilidade e conservação da estrutura são fatores importantes. Com um sistema que 

permita o controle de reservas de salas, laboratórios, auditórios, espaços da UFF, bem como 
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equipamentos para os eventos ou aulas que ocorrem diariamente, possibilitará melhor controle 

e organização das atividades. 

Uma observação importante do (TI1) relacionada à abertura de uma OS foi o fato de 

que o SisOS permite que qualquer pessoa com acesso à internet abra uma OS, podendo 

ocasionar a poluição do próprio sistema conforme mencionado pelo (TI1): “Eu acho o 

procedimento de abertura de uma OS amigável, porém muito vulnerável, porque qualquer um 

pode abrir uma OS. Uma pessoa pode, a qualquer momento, criar várias OS e poluir o 

sistema”. 

Os técnicos entrevistados concordam que o sistema não acompanhou as mudanças que 

ocorreram na UFF e do próprio crescimento do setor, surgindo novas demandas. O técnico 

(D) disse: “O setor está ficando muito grande e o sistema atual está ficando defasado. Agora 

temos subsetores na Informática, oferecemos muitos outros serviços que requer um 

planejamento maior e essas coisas o Sistema de OS não está atendendo, precisa ser melhorado 

ou substituído”.  

Assim, os entrevistados reconhecem a necessidade de um sistema mais amplo que 

possibilite melhor controle e planejamento dos recursos, das atividades a serem 

desempenhadas e dos serviços prestados. O técnico (TM1) afirmou que: “O sistema atende às 

demandas do setor, ele é funcional, mas pode melhorar, precisa ter melhorias. Têm a 

necessidade de um sistema mais amplo”. 

Percebe-se que há certa resistência às mudanças, o técnico (D) conclui que: “O SisOS 

é bem simples e ainda sim os usuários quando iam fazer requerimento se enrolavam com 

algumas coisas. Então talvez teremos um problema, inicialmente, deles se acostumarem, dos 

usuários se acostumarem com uma interface mais complexa. Os técnicos vão aprender rápido, 

isso é normal acontecer. Vão ter recursos mais complexos e os técnicos vão ter que se 

adequar, mas isso não será problema”. O técnico (TM1) em concordância citou: “Pode ter sim 
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um momento da adaptação, como todo sistema tem, dificuldade da pessoa que está 

acostumada a abrir um chamado no SisOS, abrir um chamado num outro sistema, seja ele qual 

for. Vai ter dificuldade, ainda mais se o visual não é o mesmo. Acho que o que pesa mais para 

o usuário é a aparência”. 

 

4.2.2 Resultados do Questionário 

 

Das pessoas que responderam o questionário, 28 são docentes, 18 são Técnico-

Administrativos, 8 discentes e 2 terceirizados, onde 32 são do Instituto de Ciências Humanas 

e Sociais – ICHS, 22 são do Instituto de Ciências Exatas – ICEx e duas pessoas marcaram a 

opção “Outros”, sendo 1 do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS e 

outra da Biblioteca do Pólo Universitário do Aterrado Volta Redonda – BAVR. Todos os 

respondentes já precisaram de algum serviço do STI/VCX. A maior parte dos respondentes 

trabalha ou estuda na UFF Campus Aterrado há mais de um ano, apenas 2 estão entre seis 

meses e um ano e apenas 1 está a menos de seis meses, os outros 53 estão há mais de um ano. 

Os usuários consideram o SisOS bastante útil. Foi questionado se o tempo inicial para 

atendimento das solicitações é satisfatório e 73,6% das pessoas afirmaram que sim e apenas 

26,4% consideram que não é satisfatório. Dos respondentes, 42 nunca tiveram problema no 

atendimento da OS, 9 tiveram problema em média 30% das vezes e apenas 5 tiveram 

problema no atendimento da OS 50% das vezes. O tempo para resolução da OS não é 

considerado um problema para a maioria como pode ser visto no Gráfico 1. Mais de 50% dos 

atendimentos são finalizados em no máximo 5 dias. Foi pedido que os usuários atribuíssem 

uma nota para a utilidade do Sistema em relação ao atendimento de suas demandas, 35,7% 
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consideram o SisOS muito útil atribuindo a ele a nota 5; 44,6% deram nota 4; 18,2% deram 

nota 3 e apenas 1,8% deu nota 2, ninguém deu nota 1.  

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Gráfico 1: Tempo médio para resolução do problema descrito pelo usuário na OS 

 

Mesmo que ainda existam pessoas que vão até o STI/VCX solicitar atendimento, 

85,7% dos usuários utiliza o sistema para fazer requisições. Existem também pessoas que 

ligam para o setor e pedem para abrir uma OS quando estão com alguma dificuldade, para que 

o serviço seja realizado e fique registrado. Confirmando essa afirmativa, ao perguntar como 

costumam solicitar um serviço, 48 pessoas responderam que fazem abrindo uma OS, 3 indo 

até o STI/VCX, 1 por e-mail, 1 pelo telefone e 3 escolheram a opção “Outros”, onde 2 

disseram que utiliza duas formas: ou indo ao STI/VCX ou via OS e um deles citou: “Uma 

combinação não linear de todos os anteriores, sempre terminando na OS”. 

Também foi questionado qual das maneiras citadas anteriormente era a mais eficiente 

e o resultado foi, com 62%, abrindo uma OS, conforme mostrado no Gráfico 2. 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

Gráfico 2: Eficiência dos meios de solicitação de uma OS 

 

Os usuários costumam abrir uma OS a cada mês, representando 73,2% dos 

respondentes, porém alguns ainda precisam e utilizam o sistema até mais de 5 vezes por 

semana (7,1%), conforme mostrado no Gráfico 3. Assim, nota-se que o sistema é bastante 

utilizado como forma de requisição de serviços e, portanto, é um sistema que os usuários têm 

facilidade para utilizar. 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

Gráfico 3: Frequência do uso do SisOS pelos usuários 

  

Confirmando a facilidade de utilização do SisOS pelos usuários, no Gráfico 4, 62,5% 

dos questionados acham o procedimento de abertura de uma OS prático, 50% acham 

acessível, 42,9% fácil e 35,7% consideram rápido, apenas 7,1% marcaram a opção 

complicado, 3,6% a opção demorado e 1,8% inacessível. Assim, o SisOS não pode ser 

considerado como um sistema complexo para utilização e facilita o dia-a-dia dos usuários. 
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Fonte: elaborado pelas autoras 

Gráfico 4: Características do procedimento de abertura de uma OS 

 

Como pode ser observado no Gráfico 5, o SisOS proporciona benefícios para os 

usuários do sistema. Os benefícios mais relevantes para os usuários são: a facilidade de 

acesso, que representa 53,6% dos respondentes, também foi destacada a simplicidade do 

sistema por 46,4% dos questionados e com 33,9% o direcionamento da solicitação para um 

responsável da área. Além dos benefícios destacados no Gráfico 5, outro fator importante 

citado por 2 dos respondentes que marcaram a opção “Outros” foi descrito por um deles como 

sendo: “Registro da solicitação, o que permite a realização do mesmo, sem desculpas”. 

Porém, 3 pessoas que marcaram a opção “Outros” colocaram que não enxergam benefícios no 

uso do SisOS. 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

Gráfico 5: Benefícios observados pelos usuários no uso do SisOS 

 

Em contrapartida, por não ser um sistema amplo e facilmente customizável, 

dificuldades no uso do SisOS podem surgir. O Gráfico 6 mostra algumas das dificuldades que 

podem ser observadas pelos usuários e as mais relevantes são: o sistema não possui uma 

interface amigável (16,1%), a solicitação não pode ser alterada depois de enviada (16,1%) e o 

acompanhamento do status da OS via e-mail dificulta a visualização (14,3%). Porém mesmo 

que apresente algumas dificuldades, 55,4% dos usuários responderam que não encontraram 

nenhuma dificuldade ao utilizar o SiOS. Desta forma, os usuários gostam do sistema e 

utilizam ele sem muita dificuldade.  

Das 3 pessoas que marcaram a opção “Outros”, 1 acha que o atendimento demora ou 

não ocorre em alguns casos, outra tem dificuldades para lembrar o caminho para abrir uma 

OS e a outra colocou que: “Algumas vezes não soube ao certo a que setor vincular o meu 

problema (tive que “chutar”) ”. 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

Gráfico 6: Dificuldades encontradas pelo usuário no uso do SisOS 

 

O acompanhamento da OS, bem como a comunicação por e-mail podem atrapalhar o 

atendimento, o que também foi observado ao perguntar qual a nota para a maneira como a 

comunicação é realizada através do SisOS, 23,2% acham que a comunicação é excelente, 

51,8% considera muito bom com nota 4, outros 17,9% consideram bom e deram nota 3, 

porém ainda temos pessoas que consideram ruim e deram nota 2 (5,4%) e nota 1 (1,8%). 

No questionário também foi perguntado se o sistema poderia ser melhorado ou não, 48 

respondentes marcaram que sim e 8 que não, porém ao perguntar se o sistema deveria ser 

substituído ou não, 30 acham que sim enquanto os outros 25 acham que o SisOS não deveria 

ser substituído. O nível de satisfação dos usuários em relação ao SisOS variou entre as notas 2 

e 5, onde 32,7% estão extremamente satisfeitos, 45,5% estão muito satisfeitos e atribuíram 

nota 4, 18,2% deram nota 3 e apenas 3,6% não estão muito satisfeitos marcaram nota 2.  
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4.3 Comparativo: SisoOS vs GLPI 

 

A escolha de um sistema deve ser alinhada às necessidades e objetivos do STI/VCX 

para a obtenção de bons resultados, ou seja, o software deve ser escolhido com base nas suas 

estratégias, proporcionando gestão dos processos com uma comunicação facilitada entre 

usuário/solicitante e técnico/atendente para que as necessidades dos mesmos sejam atendidas. 

Alguns pontos relevantes devem ser levados em consideração na escolha do software, pois 

não é um processo rápido e simples, apresenta custos e necessidade de mão de obra 

especializada. 

Um sistema de código aberto, que contenha documentação, se torna mais acessível, 

dando liberdade para customização e adequação do mesmo conforme as demandas, podendo 

ser utilizado por qualquer pessoa que detenha os conhecimentos de um programador.  

Diante da pesquisa realizada na sessão 2.5.2 sobre alguns sistemas utilizados por 

instituições de educação superior, pode-se perceber que sistemas de código aberto são bem 

aceitos e utilizados no meio acadêmico. 

No site do GLPI Project, o GLPI é caracterizado como sendo: uma aplicação Web 

completa para gestão de ativos de TI, dando suporte e auxílio ao usuário. Prodromou (2009) 

complementa que o GLPI é uma ferramenta destinada para: “gerenciamento de estoque, 

acompanhamento de tarefas, reserva de equipamentos, bem como informações básicas de 

topologia da rede. Ao contrário de muitas ferramentas proprietárias equivalentes, o GLPI não 

exige uma aplicação cliente local; em vez disso, opera através de uma interface pela web 

simples e flexível”. 

Segundo Abreu (2013) “o sistema GLPI é desenvolvido desde 2003 por um grupo 

francês, chamado INDEPNET, que mantém um desenvolvimento constante do software”. 
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Os principais benefícios proporcionados pelo GLPI são: redução de custos, otimização 

dos recursos, gestão rigorosa de licenças, gestão da qualidade, satisfação do usuário e 

segurança (GLPI PROJECT, 2016). 

O GLPI permite a criação de boletins de ocorrência, agendamento de tarefas dos 

técnicos e FAQs para usuários ou para os técnicos. As FAQs para os usuários oferecem 

respostas rápidas para perguntas frequentes, o que possibilita a redução de ocorrências abertas 

sobre dúvidas ou pedidos de informações. Enquanto que para os técnicos pode ser útil como 

um banco de dados com soluções para os problemas mais frequentes (ABREU, 2013). 

A central de serviços do GLPI é baseada no ITIL (GLPI PROJECT, 2016), o que 

proporciona mais confiança para os gestores que utilizarão os serviços de TI de forma 

apropriada. 

O Service Desk Brasil (2015) apresenta uma gama de recursos do GLPI, entre eles 

pode-se destacar a possibilidade de acompanhar e consultar o histórico de chamados bem 

como a pesquisa de satisfação e aprovação da solução, os chamados a serem realizados por 

um analista e os equipamentos destinados a cada chamado, além de permitir a gestão de 

orçamentos, contratos, documentos relacionados a equipamentos, entre outros. 

Devido as características e vantagens apresentadas pelo GLPI, nesta sessão será 

apresentado um comparativo entre o SisOS e o GLPI, com o intuito de sugeri-lo para 

implantação no STI/VCX. 

Diante das ferramentas consideradas importantes para o bom funcionamento do 

STI/VCX que foram levantadas anteriormente na sessão 4.2 no diagnóstico do mesmo, pôde-

se ter base para a construção da Tabela 1, onde é feito um comparativo entre as funções 

apresentadas pelo SisOS e pelo GLPI. 
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Funções GLPI SisOS 

Envio automático de e-mail ✓ ✓ 

Abertura de chamados ✓ ✓ 

Gerenciamento de atividades ✓ ✓ 

Perguntas Mais Frequentes – FAQs ✓ ✖ 

Base de conhecimentos ✓ ✖ 

Capacidade de definir e implementar Workflows ✓ ✖ 

Relatórios (analíticos, estatísticos, gráficos etc.) ✓ ✖ 

Documentação do Código ✓ ✖ 

Identificação do Usuário ✓ ✖ 

Informações de hardware e software levantadas automaticamente ✓ ✖ 

Inventários de ativos de TI ✓ ✖ 

Reservas integradas de equipamentos ✓ ✖ 

Reservas de espaços (laboratórios, auditórios, salas etc.) ✓ ✖ 

Expansão de funcionalidades por meio de plug-ins ✓ ✖ 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Tabela 1: Comparativo entre funções do SisOS e do GLPI 

 

Do ponto de vista do programador, técnicos e todo o quadro de funcionários do 

STI/VXC foi percebido que a utilização de um novo software para gestão do atendimento será 

bem aceita, pois o sistema atual, o SisOS, não apresentou desempenho satisfatório nas 

análises feitas com os técnicos que, diante das mudanças ocorridas no setor necessitam de um 

sistema mais amplo. Porém, do ponto de vista dos usuários, o SisOS é suficiente para o 

atendimento das suas demandas, mas ao mesmo tempo também são aceitas melhorias. Logo, 

percebe-se uma diferença entre as necessidades percebidas pelos técnicos e pelos usuários. 

Nota-se que a mudança do sistema não afetaria tanto os usuários, pois sua maior 

demanda é o atendimento dos chamados e se para os técnicos realizarem os atendimentos o 

SisOS não apresenta desempenho tão satisfatório, a implantação de um novo sistema que 
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atenda as demandas dos usuários pode agregar mais valor, melhorando o atendimento e 

realização dos serviços. 

O GLPI, como sistema de código aberto e com documentação disponível, torna-se 

mais acessível, dando liberdade para customização e adequação do mesmo conforme as 

demandas, podendo ser utilizado por qualquer pessoa que detenha os conhecimentos de um 

programador. Desta forma, é possível adicionar plug-ins para que o sistema se adeque às 

necessidades do STI/VCX, diferente do SisOS, que é um sistema que não possui 

documentação e seu código-fonte é considerado propriedade da UFF do Campus Aterrado. 

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de emissão de relatórios, pois os 

técnicos, principalmente gestores, têm a necessidade de obter estatísticas (relatórios analíticos, 

estatísticos, gráficos etc) dos chamados efetuados e o SisOS não fornece esse tipo de 

conteúdo. 

No GLPI é possível ciar uma base de conhecimentos que permite que o técnico possa 

descrever o procedimento realizado no atendimento do chamado, sendo ele comum ou atípico, 

permitindo que qualquer outro técnico que precise resolver caso semelhante já ocorrido 

anteriormente, otimizando o tempo da realização do serviço e padronização do mesmo. Já 

com SisOS os técnicos criam como bases de conhecimentos planilhas no Excel, documentos 

do Word e normas disponíveis na internet para auxiliá-los. 

A capacidade de definir e implementar workflows disponível no GLPI viabiliza a 

sistematização dos fluxos de trabalho, o que permitirá economia de tempo, redução de erros e 

padronização dos processos, possibilitando melhor gestão dos mesmos. No SisOS a 

sistematização dos fluxos de trabalho ocorre de forma reduzida, pois o sistema só permite a 

criação de uma OS que não pode ser alterada e nem acessada no sistema pelo usuário que fez 

a solicitação, já no GLPI, essa sistematização dos fluxos é mais ampla, o controle dos 

chamados criados pelos usuários é mais fácil e mais acessível pro próprio usuário que poderá 
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fazer alterações e observações dentro do próprio sistema, podendo optar por receber e-mails 

de atualizações da solicitação ou não e acrescentar observadores interessados para 

acompanhar o chamado. 

Um recurso de muito importante também é a documentação do usuário que passará a 

ter uma identidade no GLPI e será direcionada de acordo com o perfil do usuário. Essa função 

excluirá a possibilidade de poluição do sistema. 

Outra ferramenta importante que o GLPI proporciona é a criação de um inventário. O 

inventário permite que se tenha um maior domínio sobre os recursos de TI disponíveis. A 

partir dele é possível identificar onde os equipamentos e dispositivos se encontram, quais suas 

condições, as modificações efetuadas, além de documentar e controlar contratos de garantias, 

entre outros. A partir dessa gestão dos ativos, é possível vincular máquinas, softwares e outros 

equipamentos aos chamados efetuados, bem como aos usuários correspondentes a cada 

equipamento. 

O GLI também disponibiliza FAQs que, tanto para os usuários como para os técnicos, 

fornecem uma relação de perguntas frequentes com respostas para dúvidas comuns, dessa 

maneira os próprios usuários podem encontrar facilmente solução para alguns de seus 

problemas.  

Junto com o controle e atendimento dos chamados o GLPI permite que os próprios 

usuários façam reservas de equipamentos, o que pelo SisOS é realizado de forma mais 

burocrática e lenta, pois através de uma OS o usuário solicita os equipamentos e somente após 

verificação da disponibilidade e aprovação dos responsáveis pelos equipamentos que é feita a 

confirmação do empréstimo. No GLPI o usuário pode verificar a disponibilidade de todos os 

equipamentos do setor e poderá reservar para as datas e horários que desejar, podendo alterar 

sua solicitação a qualquer momento. 
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Além das reservas de equipamentos, o GLPI também tem a função de reserva de salas, 

laboratórios, auditórios e espaços em geral, o que é realizado pelo SisOS da mesma forma que 

são feitas as reservas de equipamentos, o usuário abre uma OS com a relação das disciplinas e 

horários que deseja e essa requisição deverá esperar pela autorização. 

Deste modo, os benefícios percebidos pelos usuários em relação ao SisOS 

permaneceriam com a implantação do GLPI e as dificuldades encontradas pelos técnicos do 

STI/VCX, por exemplo, dificuldades no acompanhamento da OS, dificuldade de 

comunicação, entre outras, seriam solucionadas no sistema proposto, que conta com recursos 

capazes de tornar o serviço do setor mais eficiente.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir deste estudo identificou-se que dentre as atribuições pertinentes ao setor de TI 

podem ser destacadas: integração dos setores da organização; captação e disseminação do 

conhecimento; apoio à comunicação intra e interorgarnizacional; registro dos funcionários; 

controle de inventários; atualização de informações; gestão de projetos; sistematização de 

processos; controle e planejamento de chamados, entre outras. 

O presente estudo apresentou o diagnóstico do STI/VCX, que decorreu da necessidade 

de conhecer de forma mais detalhada os processos e demandas do setor e o software utilizado 

para o gerenciamento dos chamados do mesmo.  

De acordo com as entrevistas foi possível verificar que há a necessidade de 

implantação de um sistema mais amplo, pois o SisOS não tem atendido as necessidades dos 

técnicos de forma satisfatória, e que para atender as demandas identificadas, o sistema deve 

possuir uma interface colaborativa, que possa se adequar as necessidades do STI/VCX e que 

permita melhor gestão dos atendimentos, para que os técnicos possam responder aos 
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chamados prontamente e que propicie uma comunicação facilitada entre o solicitante e os 

envolvidos no serviço, garantindo um atendimento eficiente e eficaz ao usuário. 

A busca por um sistema que preste suporte administrativo e permita que estratégias 

organizacionais sejam desenvolvidas e aplicadas resultou na proposta de implantação do 

GLPI, um software disponível gratuitamente no mercado e com alto grau de customização, 

capaz de melhorar a comunicação e atendimento dos serviços, que já vem sendo amplamente 

utilizado por outras universidades e bem aceito no mercado. 

Diante das comparações efetuadas e resultados apresentados, pode-se afirmar que o 

GLPI possibilita o aumento da qualidade dos serviços prestados pelos técnicos, um dos 

principais objetivos do gerenciamento de processos, colaborando para um melhor atendimento 

dos usuários do STI/VCX. Evidenciando que, mesmo com a satisfação e utilidade percebida 

por parte dos clientes do setor, em relação ao SisOS, por exemplo, sua facilidade, praticidade 

e acessibilidade, o GLPI surge como uma ótima opção para gerenciamento de serviços do 

setor. Percebe-se que a adoção desse software permite que a organização exerça a gestão da 

TI, a partir da exploração mais eficaz dos seus recursos, uma vez que ele é flexível o bastante 

para se adequar as necessidades atuais e futuras da universidade. Além disso, a sugestão é 

válida à medida que possibilita, através de seus relatórios, a criação de indicadores de 

qualidade dos serviços prestados pelo setor, permitindo aos gestores o acesso às informações 

adequadas, viabilizando o melhor gerenciamento não apenas dos recursos de TI, mas dos 

processos e projetos da universidade. 

A conclusão desse trabalho reitera a importância da efetiva Governança de TI, por 

meio da qual será possível fornecer auxílio no gerenciamento da área de tecnologia a partir da 

utilização de ferramentas que assegurem que os processos de TI suportem e estejam alinhados 

com as estratégias e objetivos do negócio. 
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No decorrer da pesquisa as dúvidas inicialmente levantadas no trabalho foram sanadas 

e chegou-se à conclusão de que a melhor opção para resolução dos problemas relacionados ao 

atendimento é a implantação de um único sistema que atenda as demandas dos usuários, pois 

diante das pesquisas realizadas ficou claro que a comunicação é uma ferramenta de 

importante, então a conexão entre as áreas do STI/VCX depende de uma comunicação 

facilitada e compartilhamento de informações de forma adequada e utilizar mais de um 

sistema para atendimento das demandas não seria interessante por este motivo.  

Permanecer no sistema atual não solucionará o problema apresentado no trabalho, 

assim essa opção foi a primeira a ser descartada. Incrementar melhorias no SisOS não é uma 

opção viável, pois como o sistema não possui documentação e seu código-fonte é considerado 

propriedade da UFF do Campus Aterrado sendo alterado apenas pelo desenvolvedor do 

STI/VCX, o sistema pode levar muito tempo para se adequar às novas demandas do setor. 

Todos os objetivos do trabalho foram atingidos: foram levantadas as funcionalidades 

do GLPI e sua possível aplicabilidade ao setor, demonstrando que a proposta de troca do 

sistema é bem aceita por parte dos técnicos e em relação aos usuários pode sofrer, 

inicialmente, certa resistência à mudança devido à diferença de design dos sistemas, mas, 

ainda sim, a modificação proporciona benefícios para ambas às partes. Assim, os resultados 

serão apresentados ao gestor que poderá avaliar a implantação do GLPI ao STI/VCX. 

Como limitações da pesquisa, vale ressaltar que, a ênfase deste trabalho se deu em 

torno do atendimento das ordens de serviço, não alcançando elevado grau de análise dos 

outros aspectos do setor, além disso, é importante destacar que apesar dos inúmeros exemplos 

de organizações públicas e privadas, inclusive outras universidades, que utilizam o software 

proposto, os benefícios apresentados por ele e por outros sistemas open source precisam ser 

avaliados efetivamente na organização em questão para que seja comprovada sua eficácia. 
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Como proposta de estudos futuros, indica-se avaliar o efeito da implantação do GLPI 

em relação a outros fatores, não apenas ao atendimento dos chamados, como nos processos do 

STI/VCX, no gerenciamento de projetos, entre outros fatores.  
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ANEXOS 

 

Anexo I - Entrevistas 

 

1) Desenvolvedor (D) 

Dados iniciais: Nome; Data; Local; Nível de escolaridade; Cargo; Tempo no cargo. 

 

Pontos a serem abordados na entrevista: 

 

 Quando o SisOS foi desenvolvido? 

 Quanto tempo levou para ser desenvolvido?  

 Quanto tempo para ser implantado? 

 Como era o atendimento antes da criação do SisOS?  

 Quais os recursos utilizados para ser desenvolvido? 

 Em qual contexto ele foi criado? Qual é o objetivo do sistema? 

 Ele pode sofrer melhorias ou expansões? O sistema já sofreu alterações? Quais as 

principais? 

 Quando foi desenvolvido, o SisOS atendia plenamente as demandas do setor e dos 

usuários externos? E atualmente, ele atende a todas as demandas existentes? 

 O sistema segue padrões de mercado? Ou é um sistema ultrapassado? 

 Ele é de código livre/aberto? 

 Qualquer desenvolvedor consegue customizar/modificar?  

 O sistema oferece ferramentas de avaliação e controle interno? (Relatórios, gráficos 

etc.) 
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 O SisOS possui documentação? 

 Você conhece o GLPI? 

 Você acha viável a implantação de um sistema como o GLPI, por exemplo, ou acha 

que deve ser mantido o SisOS? 

 Em sua visão quais seriam as vantagens e desvantagens de se implantar o GLPI em 

substituição ao SisOS? 

 

2) Técnicos (TM1) e (TI1) 

Dados iniciais: Nome; Data; Local; Nível de escolaridade; Cargo; Tempo no cargo. 

 

Pontos a serem abordados na entrevista: 

 

 Como processos realizados no STI/VCX são padronizados e normatizados?  

 Qual a sua opinião sobre a burocracia nos processos de atendimento aos clientes do 

STI/VCX? 

 Antes a implementação do SisOS, como os processos de antedimento aos clientes do 

Setor eram realizados e gerenciados. E atualmente? Por uma ou várias ferramentas? 

Quais?  

 Existe uma base de conhecimento acessível no STI/VCX? 

 Ele oferece várias maneiras de você administrar suas tarefas? É um sistema flexível 

para customização? 

 O sistema já sofreu alterações? Quais? 

 Como é o procedimento para abrir uma OS? 

 Qual o tempo para resposta de uma OS pelo técnico? E para a resolução?  
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 Qual a sua opinião sobre o processo de abertura da OS? 

 Você considera que o usuário necessita de algum treinamento ou conhecimento de 

informática para abertura de OS? 

 O local para criar uma OS é acessível e prático?  

 O usuário tem a possibilidade de alterar sua solicitação via OS quando e quantas vezes 

for necessário? Como funciona esse procedimento?  

 Como funciona o acompanhamento da OS? 

 Você acha o acompanhamento da OS prático e satisfatório? 

 Como é a comunicação pelo SisOS com os usuários? Você considera essa 

comunicação satisfatória? Como você acha que deveria ser? 

 Você já teve problemas com a descrição da solicitação do usuário?  

 O sistema é capaz de gerenciar várias atividades ao mesmo tempo? É possível solicitar 

diferentes chamados em apenas uma OS? 

 O SisOS atende as necessidades do setor? O sistema atende a todas as demandas dos 

usuários internos e externos? 

 O que você acha que precisa melhorar? 

 Mesmo com o SisOS as pessoas ainda iam no setor pra poder solicitar atendimento? E 

hoje? 

 Você acha que as mudanças de um novo sistema seria empecilho para trocar de 

sistema? 
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Anexo II - Questionário 

 

Sistema de Ordens de Serviço – UFF 

 

O seguinte questionário tem como finalidade analisar o Sistema de Ordens de Serviço 

– SisOS, que é um sistema criado e desenvolvido no Setor de Tecnologia da Informação – 

STI/VCX da Universidade Federal Fluminense – UFF do Campus Aterrado de Volta Redonda 

para o atendimento das demandas dos diversos usuários que o utilizam. Por meio deste 

questionário pretende-se verificar a utilidade do SisOS. Serão avaliadas as características do 

sistema, sua funcionalidade e satisfação dos usuários.  

Os resultados dessa pesquisa serão utilizados em um projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso de Administração – ICHS, que está sendo desenvolvido pelas alunas Laryssa Luz e 

Vanessa Oliveira. 

 

*Obrigatório 

 

1. Há quanto tempo você trabalha/estuda na UFF? * 

Menos de 6 meses 

Entre 6 meses e 1 ano 

Mais de 1 ano 
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2. Em qual categoria você se encaixa? * 

Técnico-Administrativo 

Docente 

Estudante 

Outros: 

 

3. Em qual Instituição/local você trabalha/estuda? * 

ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

ICEx - Instituto de Ciências Exatas 

Outros: 

 

4. Você já precisou de algum serviço do STI/VCX - Setor de Informática? * 

Sim 

Não 

 

5. De qual forma você costuma solicitar um serviço? * 

Por e-mail 

Abrindo uma OS 

Pelo telefone 
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Indo até o STI/VCX 

Outros: 

 

6. Qual delas você acha mais eficiente? * 

Por e-mail 

Abrindo uma OS 

Pelo telefone 

Indo até o STI/VCX 

Outros: 

 

7. Como você considera o procedimento para abrir uma OS? * 

Acessível 

Prático 

Rápido 

Fácil 

Demorado 

Complicado 

Inacessível 

Outros: 
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8. Com que frequência você utiliza o SisOS? * 

Mais de 5 vezes por semana 

De 2 a 5 vezes por semana 

1 vez por semana 

1 vez por mês 

 

9. Quais as dificuldades você encontrou ao utilizar o SisOS? * 

Marque mais de uma opção se desejar 

Não sei qual é o procedimento para abrir uma OS 

A interface (design da tela, disposição dos campos) não é amigável 

A comunicação entre solicitante e atendente por e-mail não é satisfatória 

O acompanhamento do status da OS via e-mail dificulta a visualização 

Não posso alterar minha solicitação depois de uma vez enviada, tenho que abrir outra 

OS 

A versão para celular não é satisfatória 

Tenho a possibilidade de anexar apenas um documento à OS 

Não encontrei nenhuma dificuldade 

Outros: 
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10. Quais os benefícios você encontrou ao utilizar o SisOS? * 

Marque mais de uma opção se desejar 

Facilidade de acesso (a abertura da OS pode ser realizada em qualquer local com 

acesso a internet) 

Simplicidade do sistema (é um sistema claro e objetivo) 

Contribui para a comunicação entre pessoas (atendente e solicitante) facilitando o 

atendimento 

Possibilidade de adicionar um documento em anexo na OS 

Tipos de serviço já pré-definidos para escolha do solicitante 

Direcionamento da solicitação para um responsável da área 

Outros: 

 

11. Com que frequência você encontra problemas no atendimento da OS? * 

Sempre que abro uma OS 

50% das vezes 

30% das vezes 

Nunca tive problema 
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12. Você acha que o tempo para resposta inicial a uma OS é satisfatório? * 

Obs: O prazo é de 48h 

Sim 

Não 

 

13. Quanto tempo em média demora para resolução do seu problema? * 

No máximo em 1 dia 

De 2 a 5 dias 

De 10 a 20 dias 

De 21 a 30 dias 

Mais de um mês 

 

14. Qual sua nota para a utilidade do SisOS em relação ao atendimento das demandas? 

Pouco útil 1 - 5 Muito útil 

 

15. Qual seu nível de satisfação em relação ao SisOS? 

Ruim 1 - 5 Excelente 

 

16. Qual sua nota pela maneira como a comunicação é realizada através do SisOS? 
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Ruim 1 - 5 Excelente 

 

17. Você acha que o SisOS poderia ser melhorado? * 

Sim 

Não 

 

18. Você acha que o SisOS deveria ser substituído por um sistema com mais recursos? * 

Sim 

Não 
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