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RESUMO 

 

A Gestão da Tecnologia da Informação vem recebendo mais atenção ao longo dos anos, 

seja na esfera pública ou privada, devido à conscientização por parte dos gestores da 

importância em se alinhar as estratégias das organizações às estratégias da Tecnologia da 

Informação (TI). É objetivo da TI entregar valor ao cliente baseada nas melhores práticas, que 

tenham como base as necessidades dos mesmos, alinhados ao desempenho das demais áreas do 

negócio. Desta forma, a busca por ferramentas e práticas que auxiliem às instituições a ter um 

gerenciamento adequado da infraestrutura de serviços de TI tornou-se uma questão muito 

importante para as organizações. Assim o objetivo deste trabalho foi implementar um novo 

processo de gerenciamento de incidentes no departamento de TI, da Escola de Engenharia 

Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Para isto utilizou-se as recomendações da Biblioteca 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Como resultados foram identificados e 

categorizados os principais incidentes, definidas as prioridades e prazos de atendimento a modo 

a garantir os níveis de serviços acordados com os clientes internos. Foi proposta do trabalho o 

uso de métodos de tomada de decisão com múltiplos critérios, especificamente o Analytic 

Network Process (ANP), para estabelecer as prioridades dos incidentes. Por fim foi 

implementado um novo processo de gerenciamento de incidentes apoiado no software 

Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI) que permitirá alterar a forma de gerenciar os 

mesmos dentro da operação de serviços no Departamento de TI. 

 

Palavras-chaves: Gestão de Tecnologia de Informação; Information Technology 

Infrastructure Library; Analytic Network Process. 
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ABSTRACT 

 

Information Technology Management has been receiving more attention over the years, 

both in the public and private spheres, due to managers' awareness of the importance of aligning 

with the strategies of organizations to Information Technology (IT) strategies. It is goal to 

deliver value to the client based on best practices, related to their needs, in line with the 

performance of other areas of the organization. Therefore, the search for tools and practices that 

help institutions to have an adequate management of the infrastructure of IT services has 

become a very important issue for organizations. Thus, to implement a new incident 

management process in the IT department of the School of Industrial Metallurgical Engineering 

of Volta Redonda is the objective of this work. For this, the recommendations of the 

Information Technology Infrastructure Library were used. As a result, the main incidents were 

identified and categorized, and the priorities and deadlines were defined in order to guarantee 

the levels of services agreed with the internal clients. It was proposed the use of multi-criteria 

decision-making methods, specifically the Analytic Network Process (ANP), to establish the 

priorities of the incidents. Finally, a new incident management process was implemented, based 

on the software Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI), which will allow changing 

the way incidents are managed within the service operation in the IT department. 

 

Keywords: Information Technology Management; Information Technology Infrastructure 

Library; Analytic Network Process 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A evolução tecnológica trouxe mudanças em todas as áreas da sociedade, desde atividades 

simples do dia-a-dia das pessoas até ao ponto de influenciar nas estratégias das organizações. 

Nesta evolução, a tecnologia da informação (TI) tem progredido em ritmo cada vez mais 

acelerado e se tornou parte integrante de todas as organizações. 

A TI traz um arcabouço de benefícios que vão ao encontro dos anseios da sociedade e das 

organizações. A demanda é contínua e crescente por serviços de TI que apresentem como 

características:  praticidade, agilidade, disponibilidade, operabilidade e a segurança em todas 

as transações. 

 De acordo como Rossetti e Morales (2007), a tecnologia da informação é usada como 

ferramenta de comunicação e gestão empresarial, de modo que organizações e pessoas se 

mantenham operantes e competitivas nos mercados em que atuam.  

As TI têm sofrido constantes processos de modificação, atualização e inovação inerentes 

à sua natureza. Como não poderia ser diferente, o emprego e tratamento dado às TI nas 

organizações administrativas (sejam públicas ou privadas) também evoluiu de acordo com tal 

dinâmica (CANABRRO; CEPIK, 2010). 

A gestão da tecnologia da informação vem acompanhando ao longo dos anos as mudanças 

nas estratégias de negócios das organizações de forma a atender de forma eficiente as novas 

exigências. Inicialmente o foco era basicamente na tecnologia, ou seja, em fazê-la funcionar e 

atualmente o foco é o cliente, o usuário da informação e, para isto, exige-se uma infraestrutura 

que suporte tamanho crescimento, recursos humanos capacitados diante de tantas alterações e 

especificidades de serviços, softwares que garantam o gerenciamento, disponibilidade e a 

segurança dos recursos. Os produtos e serviços relacionados à TI ocupam posição estratégica, 

isto graças ao avanço tecnológico e a internet, que alterou a forma dos gestores atuarem com 

maior transparência e mais dependentes dos recursos de TI. 

A norma internacional NBR ISO/IEC 38500 (2009), voltada para governança de 

tecnologia da informação, publicada conjuntamente com a Organização Internacional de 

Normalização e a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), define TI como recursos 

necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações. 

A TI é importante na perpetuação da organização pública em função dos serviços 

prestados. Isto significa que, além de melhorias no ambiente interno da organização, pelo 
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aumento da eficácia organizacional (agilização de processos, da estrutura, da comunicação e a 

eliminação da burocracia), o uso estratégico da TI e a administração dos recursos de informática 

podem melhorar o atendimento da população e os serviços prestados ao cidadão (CAMPOS; 

TORRES, 2012) 

Segundo Magalhães e Pinheiro (2007), é possível a adoção de uma sistemática de 

gerenciamento de serviços de TI estruturada de forma semelhante e independente do tipo ou 

tamanho das organizações, seja ela pública, privada, sem fins de lucro, fornecedora de serviços 

de TI ou ambiente de escritório apenas com uma pessoa responsável por fornecer suporte aos 

serviços de TI. Para cada caso existe o requisito de fornecer serviços de TI de forma econômica, 

ou seja, com a melhor relação custo/benefício, e que, ao mesmo tempo, sejam confiáveis, 

consistentes do ponto de vista dos seus usuários e adequados aos propósitos da organização, ou 

seja, alinhados com os objetivos estratégicos definidos a partir da estratégia de negócios da 

organização.  

O desafio de aprimorar os usos da TI no Poder Executivo Brasileiro envolve questões que 

vão muito além da tecnologia: pessoas, estruturas, processos e, sobretudo, o conhecimento 

devem ser articulados para que os recursos de informática de fato respondam adequadamente 

às aspirações da Administração Pública e da Sociedade, seja  no que  se refere à 

eficiência/eficácia de processos administrativos, seja na melhoria da prestação de serviços 

públicos, das condições para exercício do controle social e da participação popular 

(CANABARRO; CEPIK, 2010). 

Ainda segundo os mesmos autores, uma nova abordagem de tratamento da TI está se 

desenvolvendo, cujo objetivo central vai além da eficiência e da geração de conteúdo. 

Adequando práticas já consagradas no setor privado à realidade política e multisetorial do setor 

público, hoje se assume que a TI é a ferramenta fundamental para transformação da 

administração pública, deixando de ser objeto apenas de gestão para ser objeto de governança. 

A incorporação de novas tecnologias que fomentam resultados satisfatórios aos clientes-

cidadãos da administração pública é imediatamente percebida pelos mesmos, devido às 

características endêmicas da administração pública. Contudo, segundo Garcia (2011), há de se 

observar que a incorporação de novas tecnologias por si só não é o bastante para obtenção de 

melhorias efetivas. A revisão dos conceitos, das estruturas e dos processos, é fundamental para 

reformulação da gestão, e melhor adequação/utilização dos recursos existentes.   

Dentro deste novo contexto, a Gestão da Tecnologia da Informação na Administração 

pública apresenta vários desafios. São decisões que precisam ser tomadas, de acordo com a 
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legislação vigente, que envolve, por exemplo: todo o processo de aquisição de software ou 

hardware deve estar em conformidade com a Lei 8666/93 (normas de licitações e contratos da 

administração pública), onde muitas das vezes pode dificultar a escolha de um produto de 

qualidade. Problemas de gestão no dia-a-dia onde muitas das vezes os recursos são escassos e 

a visão equivocada da Gestão Tecnologia da Informação, por parte de algumas direções, como 

apenas operacional e não estratégica, com pouca autonomia. Existem inúmeros fatores que 

devem ser cuidadosamente analisados de forma a não ocasionar danos, que muitas das vezes 

são irreversíveis. Primando sempre pela qualidade dos serviços prestados à Sociedade. 

A dependência dos negócios das organizações em relação aos serviços de infraestrutura 

de TI, atribuem aos gestores de TI a responsabilidade de manter o ambiente em operação 

durante o maior tempo, com o mínimo de instabilidade e com o máximo de segurança. Lidam 

diariamente com os incidentes, que é uma interrupção não programada ou a queda da qualidade 

de um serviço de TI. A indisponibilidade dos serviços leva os usuários a não ter acesso aos 

principais serviços de TI o que afeta diretamente a produtividade e consequentemente a 

competitividade das organizações. 

Isto reforça a importância deste estudo. Logo, a pesquisa justificou-se pela busca por 

ferramentas e práticas que auxiliassem a implementação de um novo processo de gerenciamento 

de incidentes no Departamento de Tecnologia da Informação da Escola de Engenharia 

Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.  Uma vez que o papel das Instituições de Ensino 

Superior (IES) é produzir conhecimento, promover o pensamento crítico, organizar o 

conhecimento, formar cidadãos, profissionais, líderes e pesquisadores, o que torna um ambiente 

propício a articulação do saber. Diante desta missão, é inevitável que as IES assumam uma 

gestão de TI, eficiente e eficaz, que atenda à comunidade interna e externa, através da prestação 

de serviços com maior valor agregado e com menor custo. 

1.2 FORMULAÇÃO DA PESQUISA 

 

Desta forma, este trabalho propõe a implementar o processo de gerenciamento de 

incidentes no Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da EEIMVR/UFF, indo ao 

encontro das necessidades da comunidade e da equipe de TI do referido setor. Tendo como 

questionamento: Como implementar um novo processo de Gerenciamento de Incidentes no 

DTI/EEIMVR, de acordo com as recomendações da Biblioteca Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL)?  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Desta forma, a justificativa do presente trabalho se baseia nos três tópicos definidos por 

Roesch (2005): 

I. Ao aspecto da importância: para DTI/IES será a aplicação pela primeira vez, desde a 

sua fundação, de um trabalho acadêmico voltado para esta área. Além de permitir, ao 

final deste estudo e como resultado esperado, a implantação de um novo processo de 

gerenciamento de incidentes no DTI/EEIMVR. Para a pesquisadora a oportunidade de 

crescimento profissional, uma vez que é gestora do DTI da EEIMVR/UFF há doze 

anos. Do ponto de vista acadêmico, permite realizar um estudo cientifico 

exclusivamente voltado ao setor. 

II. Quanto ao aspecto da oportunidade: para o pesquisador, é lançar referências de 

estudos para as outras Unidades da UFF, para a Comunidade interna, é a prescrição de 

mudanças na atual gestão do setor que espera-se, culmine em melhorias no atendimento 

com maior qualidade, segurança e transparência 

III. Quanto ao aspecto da viabilidade: o pesquisador tem acesso às informações devido 

ao seu cargo atual na organização, tem experiência na função e a autorização por parte 

da Direção da Unidade para realizar a pesquisa, conforme Anexo A. 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é implementar um novo processo de gerenciamento de 

incidentes no Departamento de TI, da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta 

Redonda (EEIMVR) utilizando para isto as recomendações da Biblioteca Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL). 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com o intuito de atingir o objetivo geral, a presente pesquisa desdobrou- se nos seguintes 

objetivos específicos: 

I. Levantar o conhecimento teórico para descrever e analisar as atividades em torno 

da implementação do processo Gerenciamento de Incidentes, baseado nas 

recomendações da Biblioteca ITIL   

II.  Mapear o processo de gerenciamento de incidentes na operação de serviços de 

TI; 

III. Identificar, categorizar e priorizar os principais incidentes que acontecem na 

prestação de serviços de TI; 

IV. Estabelecer um novo processo de gerenciamento de incidentes; 

V. Implementar uma ferramenta de TI para o gerenciamento de atendimentos 

(incidentes) e ativos. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O projeto delimitou-se em implementar o processo de Gerenciamento de Incidentes 

baseado na ITIL no DTI/EEIMVR, levando em consideração cultura organizacional e as 

limitações dos recursos, sejam físicos e humanos. Dentro da bibliografia estudada, a versão da 

ITIL utilizada foi a Versão 3 (V3), por estar diretamente ligada com a melhoria dos processos, 

identificação de prioridades e otimização do trabalho. 

É importante ressaltar que todo este trabalho foi realizado para um único cenário, que 

neste caso, do dia-a-dia, sem nenhum evento externo relacionado a ele. 

 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Para dar cumprimento aos objetivos, este trabalho está estruturado de forma progressiva 

e partindo dos conceitos gerais até os específicos sobre o tema da investigação, conforme Figura 

1.  
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Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

Fonte:  Elaborado pelo Autor 

  

Introdução: Problemas da pesquisa, objetivos e estrutura da pesquisa

Referencial Teórico: Governança Corporativa, Governança Corporativa de
Tecnologia da Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Biblioteca
ITIL, Métodos Multicritérios de Apoio a Decisão eo Método Analytic
Network Process (ANP)

Procedimentos metodológicos: Classificação da pesquisa, procedimentos
de busca bibliográfica, instrumentos de coletas de dados e descrição das
etapas da pesquisa

Resultados: Entrevistas com os especialistas, coleta e análise dos dados e
aplicação dos conceitos da ITIL (Priorização dos incidentes)

Conclusão: Conclusão, recomendações e sugestão de trabalhos futuros
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo são analisados diferentes aspectos sobre o tema estudado com os principais 

conceitos e pesquisas das áreas: Governança Corporativa da Tecnologia da Informação, Gestão 

de Tecnologia da Informação, Information Technology Infrastructure Library (ITIL), a 

abordagem dos métodos de tomada de decisão com múltiplos critérios e o Método ANP que 

auxiliarão no cumprimento dos objetivos desta pesquisa. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), International 

Organization of Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission (IEC) 

38500 (2009), governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e 

controladas (CADBURY, 1992; OECD, 1999). 

As boas práticas de governança corporativa, seja na esfera pública ou privada, estão 

relacionadas aos processos pelos quais as organizações são administradas e controladas.  

Embora o objetivo principal seja a recuperação e a garantia da confiabilidade das organizações 

com os atores, ela promove uma gestão mais profissional e transparente, criando mecanismos 

de controle e monitoramento. De forma que as decisões dos gestores sejam em prol do bem 

estar das organizações e não em prol de um grupo privilegiado destes atores ou em benefício 

próprio do gestor. A básica separação entre a propriedade e a gestão. 

De acordo Teodoro, Przeybilovicz e Cunha(2014), a partir de escândalos corporativos, a 

ênfase da governança corporativa voltou-se para responsabilização e controle. A percepção dos 

autores, a partir de suas experiências acadêmicas e profissionais, é de que essa ênfase em 

controle se transferiu também para a Governança de Tecnologia da Informação (GTI). Uma vez 

que a Governança corporativa exige dos gestores uma postura baseada nos princípios da 

transparência, independência e prestação de contas. Todas as informações dos setores de uma 

organização, sejam financeiras ou operacionais, transitam em sistemas de informações, e 

somente isto é possível com a presença da tecnologia da informação. Uma gestão de dados 

depende dos recursos tecnológicos. 

De acordo com Alonso, Verdún e Caro (2017) o conceito de governança de TI tem sido 

por muito tempo um assunto interessante em discussão. Desde o final dos anos 90, são 

numerosas as definições de acadêmicos e profissionais de TI em relação ao tema. Eles se 
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concentram em diferentes aspectos, com vista a obter sucesso nos negócios através do melhor 

uso da tecnologia. 

Segundo a ABNT/NBR/ ISO/IEC 38500 (2009), a governança de TI é o sistema pelo 

qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado. Significa avaliar e direcionar o uso da 

TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar os planos. Inclui a estratégia 

e as políticas de uso da TI dentro da organização. 

Assim como a governança corporativa apareceu como um tópico recentemente 

descoberto, o mesmo ocorreu com a Governança de TI. Embora questões e preocupações sobre 

esta temática venham sendo discutidas desde a introdução dos primeiros computadores a falta 

de um corpo consistente e bem estabelecido de conhecimentos e habilidades a seu respeito tem 

feito da Governança de TI um tema mal definido e, consequentemente, com seus limites ainda 

obscuros (PETERSON, 2004).  

Segundo Lunardi (2008), grande parte da literatura de Sistema de Informação tem 

sugerido que a evolução de Governança de TI foi fortemente influenciada pela Governança 

Corporativa. Devido aos princípios da Governança Corporativa exigir por parte das 

organizações forma de controle a transparência. 

O foco da governança de TI está em permitir que as perspectivas de negócios, de 

infraestrutura de pessoas e de operações sejam levadas em consideração no momento de 

definição das ações de TI, garantindo o que mais interessa à empresa, que é o atingimento dos 

seus objetivos estratégicos (TAROUCO; GRAEML, 2011). 

Marulanda-Echeverry, López-Trujillo, Valencia-Duque (2017), consideram que 

governança de TI também envolve todos os assuntos organizacionais relacionados à TI, como: 

definição de políticas, direitos e responsabilidades de tomada de decisão de TI, aprovação de 

investimentos e projetos, manutenção e monitoramento de toda a estrutura de TI existente, 

avaliação da entrega de valor de TI. 

A governança de TI é a estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e controlar 

a empresa de modo a atingir os objetivos corporativos, adicionando valor através de 

balanceamento do risco versus retorno obtido pela TI e seus processos (ISACA, 2010). 

Segundo Peterson (2004), a Governança de TI precisa ser integrada na estrutura da 

Governança Corporativa, conforme já indicado por vários autores e entidades (GULDENTOPS, 

2003, IGCI, 2001, PETERSON, 2003, DULFY, 2002). 

A Figura 2 apresenta os principais norteadores que os gestores de governança de TI 

devem garantir: 
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Figura 2 - Principais Norteadores de Governança de TI 

Fonte: Manual de Boas Práticas de TI – ABRAPP (2012) 

 

I. Alinhamento à Estratégia do Negócio → Refletir a estratégia do negócio no 

modelo mais eficiente e eficaz de gestão de TI; 

II. Suporte ao Negócio → Identificar as necessidades e oportunidades para 

aplicação de soluções de TI na entidade;  

III. Gestão de Riscos → Os controles de riscos de TI formam uma parte essencial na 

gestão de tecnologia da informação das entidades;  

IV. Gestão de Recursos de TI → Otimização dos investimentos e dos recursos de 

TI;  

V. Disponibilidade dos Serviços de TI → Disponibilização, monitoramento e 

mensuração dos serviços oferecidos pela área de TI; 

VI. Entrega de Valor e Qualidade dos Serviços → Projetos e serviços de TI entregues, 

priorizados de acordo com a estratégia de negócio, e dentro dos prazos e qualidade 

necessários para a entidade; 

O objetivo de se adotar práticas de governança de TI por parte das organizações é que a 

Gestão de TI seja melhorada, uma vez que Governança de TI afeta diretamente a Gestão de TI.  

O conceito de governança de TI é necessário para estabelecer mecanismos, otimizar 

todos os processos organizacionais através da Gestão de TI, além de servir de base para a 

tomada de decisões e cumprir os objetivos estratégicos estabelecidos (CRUE, 2015 apud 

ZAMBRANO; MOLINA-SABANDO, 2018) 
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Os termos Governança de TI e Gestão de TI se confundem com muita frequência como 

é confirmado por Peterson (2004) “[...] quem nem sempre é claro a diferença entre Governança 

de TI e Gestão de TI[...]”. 

Segundo Cepik e Canabarro (2010), a gestão de TI se foca na automatização e na 

eficiência das operações internas, na administração destas operações e nas decisões a serem 

tomadas acerca dos produtos e serviços de TI correspondentes. Por outro lado, a governança de 

TI é mais ampla e foca a utilização de TI de maneira que possa atender às demandas e objetivos 

presentes e futuros do negócios de seus clientes – ou, no caso do setor público, os objetivos da 

administração pública, de suas atividades finalísticas e de seus usuários (cidadãos, empresas, 

terceiro setor). Por meio da governança de TI, decide-se quem toma as decisões relativas à TI 

e como estas decisões são monitoradas de maneira a alinhar, da melhor maneira possível, as 

tecnologias aos objetivos e metas das organização. 

2.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

De acordo com Peterson (2004), a Gestão de TI está focada no fornecimento efetivo de 

serviços e produtos internos de TI, assim como no gerenciamento das suas operações. Já a 

Governança de TI, por sua vez, é muito mais ampla e se concentra em realizar e transformar TI 

para atender as demandas atuais e futuras do negócio (foco interno) e nos clientes de negócios 

(foco externo), conforme apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 -Governança de TI e Gestão de TI 

Fonte: Peterson (2004) 

 



26 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a definição da gestão de TI está voltada para o ambiente 

interno das organizações, o que não prejudica a sua importância e nem sua complexidade. Mas 

enquanto seus elementos de gerenciamento, fornecimento de serviços e produtos de TI podem 

ser delegados por um provedor externo, o mesmo não se aplica a governança de TI, em que o 

controle que deve ser exercida pela própria organização. 

O uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão além da 

idéia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso. Hoje, o 

caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com o hardware e o software 

utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com 

a estratégia e as características da empresa e de sua estrutura organizacional (LAURINDO et. 

al, 2001). 

A responsabilidade pelo projeto eficaz e eficiente do uso do TI está no gerenciamento de TI 

da empresa (BECKER; KNACKSTEDT, PÖPPELBUß, 2009). 

A visão tradicional da Gestão de TI era focada apenas na tecnologia, em como fazer 

funcionar. Atualmente a Gestão de TI está voltada para o cliente.  Segundo Mülbert, Júnior e 

Santana (2011), as atividades de TI passam a ser influenciadas pelo ambiente externo ao 

departamento de TI, pois a maior preocupação não é mais a tecnologia em si, e sim a satisfação 

do cliente/usuário da tecnologia e dos resultados que ele poderá obter a partir de seu uso. 

Nessa linha de raciocínio, podem-se definir os serviços de TI como um meio de entregar 

valor para os clientes, facilitando, desta forma, os resultados que eles desejam atingir, sem que 

envolvam riscos e custos específicos (BON, 2008 apud MÜLBERT, JÚNIOR e SANTANA, 

2011). 

A Gestão de TI, portanto, precisa de ferramentas de suporte para avaliar a situação atual da 

empresa, derivar e priorizar medidas, para posteriormente, controlar o progresso de sua 

implementação (BECKER; KNACKSTEDT, PÖPPELBUß, 2009). 

De acordo com Tarouco e Graeml (2011, p. 10)  

 

Nas duas últimas décadas, vêm surgindo diversos modelos de melhores práticas 

para TI, que parecem ajustar-se às aspirações dos acionistas e do mercado, em geral, 

de garantir que as ações de TI estejam alinhadas com a estratégia das organizações, 

contribuindo para o atingimento dos objetivos dos investidores. Alguns desses 

modelos são originais e outros, derivados, tendo evoluído a partir de outros modelos.  

 

O termo “Melhores Práticas” pode ser entendido como as recomendações que são contidas 

em modelos ou metodologias, alguns deles apresentados a seguir: 
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I. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): Foi 

desenvolvido na década de 1990 pela ISACA (Information System Audit and Control 

Association), e pode ser traduzido como "objetivos de controle para a Informação e 

Tecnologia". Esta metodologia é composta por três modelos: Modelo de Processos 

(framework), Modelo de Governança de TI e Modelo de Maturidade. (LUCIANO; 

TESTA, 2011). 

II. A ITIL (Information Technology Infrastructure Library): Provê um abrangente e 

consistente conjunto de melhores práticas para a identificação de processos da área 

de TI e o alinhamento dos seus serviços às necessidades da organização, promovendo 

uma abordagem qualitativa para o uso econômico, efetivo, eficaz e eficiente da 

infraestrutura de TI. Tem por objetivo a redução de custos pelo aumento da eficiência 

na entrega e suporte dos serviços de TI. (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

III. TOGAF (The Open Group Architecture Framework): Também conhecido como 

framework de arquitetura do grupo aberto é um software livre. É uma estrutura - um 

método detalhado e um conjunto de ferramentas de suporte - para o desenvolvimento 

de uma arquitetura empresarial. Ele pode ser usado gratuitamente por qualquer 

organização que deseje desenvolver uma arquitetura corporativa (THE OPEN 

GROUP TOGAF, 2017). 

Um ponto comum na maioria dos guias e bibliotecas de melhores práticas para 

gerenciamento de TI - como ITIL ou COBIT - é a preocupação explícita com os riscos 

relacionados às atividades de TI. Lidar proativamente com eventos adversos e favoráveis que 

possam surgir durante as operações cotidianas pode impedir atrasos, falhas e custos excessivos. 

(WICKBOLDT et al., 2011). 

De acordo com Rodrigues, Maccari e Simões (2009), a ITIL, COBIT e ISO gozam da 

preferência da maioria absoluta dos executivos de TI. Uma das mais recentes metodologias para 

a gestão da TI como um negócio, o TOGAF, é praticamente ignorado pelos executivos de TI 

(1%). Talvez por ser ainda uma prática de gestão recente de arquiteturas e processos, apesar de 

já estar em sua nona edição. A ITIL foi apontada como o modelo estrutural ou sistema de 

padronização de processos e atividades de TI mais adotado pelos seus executivos.  

No trabalho de Magalhães e Pinheiro (2007), que traz um pesquisa realizada pela 

International Network Services, com 194 organizações de todo o mundo, constatou-se que 38% 

das organizações pesquisadas utilizam a ITIL, quer de modo isolado ou em conjunto com outras 

práticas desenvolvidas internamente ou de mercado, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Resultado da Pesquisa sobre adoções de Práticas de Gestão de TI 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007) 

 

De acordo com Mingay e Bittinger apud Rodrígues e Vieira (2007), os modelos não são 

excludentes, pelo contrário, podem ser integrados para se obter um maior gerenciamento de TI 

(KLUMB; AZEVEDO, 2014). 

Um aspecto crítico da gestão de TI é a decisão pela melhor alternativa em um conjunto 

de projetos de TI.  Sendo uma atividade empresarial crítica que tem sido reconhecida e 

repetidamente enfatizada por muitos pesquisadores (ASOSHEH; NALCHIGAR; 

JAMPORAZMEY, 2010) 

Um processo de seleção de qualquer projeto, seja na área de TI ou não, é uma decisão 

estratégica de alocação de recursos que podem envolver a organização em compromissos e 

riscos por um longo prazo.   

Selecionar o mais adequado de um conjunto de projetos é um recurso significativo de 

decisão de alocação que pode melhorar a vantagem da competitividade operacional de um 

negócio. No entanto, a seleção de projetos de TI é difícil porque há muitos fatores quantitativos 

e qualitativos para serem considerados nos projetos de TI concorrentes, como negócios 

objetivos, benefícios, riscos do projeto e recursos disponíveis (CHEN; CHENG,2008 apud 

ASOSHEH; NALCHIGAR; JAMPORAZMEY, 2010). 

Diante do que foi exposto o presente trabalho seguiu as recomendações das pesquisas 

analisadas, adotando as recomendações da ITIL na implantação do gerenciamento de 

incidentes. Embora a Figura 4 apresente que a abordagem mais utilizada seja a Própria, isto 

requer recursos que nem todas as organizações dispõem, que é caso do DTI/EEIMVR. Além 

do fato da ITIL se concentrar nos aspectos operacional e tático, apresenta como característica, 

ser bem genérica o que permite ser adaptada a qualquer organização. 

  



29 

 

2.3 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) 

 

O Gerenciamento de Serviços de TI (GSTI) é uma questão importante nos dias atuais, a 

função tradicional de gerenciamento de TI (instalação de hardware e software, rede/ sistemas, 

gerenciamento de aplicativos e helpdesk) agora inclui suporte de serviço orientado a negócios, 

nos quais serviços de TI são planejados e gerenciados de acordo com contribuições para os 

processos de negócios.  

A gestão de TI apresenta as seguintes premissas: o alinhamento estratégico, entrega de 

valor, gerenciamento de recursos e mensuração dos resultados. Visa alocar os recursos 

disponíveis, que muitas das vezes são escassos, e gerenciá-los de forma integrada, com o 

objetivo de buscar qualidade aos serviços que são entregues aos seus clientes e usuários, 

evitando anomalias no fornecimento destes serviços. Para alcançar tais objetivos, muitas 

organizações adotam procedimentos de implementação e gerenciamento de processos internos 

de TI de acordo com as práticas reunidas na ITIL. 

A ITIL é um conjunto de livros que apresentam melhores práticas na Gestão de TI. O 

objetivo era desenvolver uma biblioteca independente do fabricante, baseada em processos com 

condições a ser adaptada em qualquer organização, independentemente do porte ou das 

atividade que se desenvolva. Vale ressaltar que quando se menciona melhores práticas significa 

fazer o mesmo que todos estão fazendo a fim de se obter também um resultado satisfatório. E 

a ITIL reúne estas práticas através de técnicas de benchmarking. 

De acordo com Magalhães e Pinheiro (2007), a ITIL foi formada no final da década de 

1980 pela CCTA (Central Communications and Telecom Agency), atual OGC (Office of 

Government Commerce), com um esforço para disciplinar e permitir a comparação entre as 

propostas dos diversos proponentes a prestadores de serviços de TI do governo britânico. 

Considerando a larga adoção de outsourcing e a subcontratação de serviços de TI pelos seus 

diferentes órgãos, agências e instituições, o objetivo era garantir um mínimo de padronização 

de atendimento em termos de processos, terminologia, desempenho, qualidade e custo 

(CESTARI FILHO, 2011). 

A ITIL nasceu da necessidade de incorporar TI nas organizações, para atingir seus 

objetivos corporativos, já que em um ambiente globalizado é essencial ter serviços de TI com 

altos padrões de qualidade que suportam o cumprimento desses objetivos (OSMA; GUZMAN; 

RAMIREZ, 2017). 
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De acordo com Mülbert, Júnior e Santana(2011), a ITIL foi desenvolvida pela 

motivação basicamente de três fatores: 

I. Insatisfação com o custo e a qualidade dos serviços de TI fornecidos ao governo 

britânico; 

II. Dependência crítica do negócio com os serviços de TI; 

III. Necessidade de interdependência de fornecedores. 

 

Desde a concepção da ITIL, foram geradas três versões, cujo objetivo é acompanhar as 

mudanças no mercado e nas indústrias das novas tecnologias, em um cenário extremamente 

dinâmico:   

I. ITIL Versão 1 (ITIL V1) (1986-1999): é a ITIL original, baseado em funções de boas 

práticas, constituída por 40 livros, de acordo com a variedade das práticas de TI. 

II. ITIL Versão 2 (ITIL V2) (1999-2006): baseado em processos de boas práticas, é 

composto por 10 livros. Os principais elementos da ITIL V2 são: perspectiva de 

negócios, entrega de serviço, gerenciamento de segurança, gerenciamento de 

infraestrutura, gerenciamento de aplicações planejamento da implantação do 

gerenciamento de serviços. Esta versão é considerada desatualizada, uma vez que 

todo serviço deve ser gerenciado durante o seu ciclo de vida, desde a sua concepção 

até a sua descontinuação, se for o caso. 

III. ITIL Versão 3 (ITIL V3) (2007-~): baseado em ciclos de vida das boas práticas de 

serviços, complementa os processos do ITIL V2. Esta nova versão da biblioteca é 

composta por cinco livros, onde cada um representa uma fase do ciclo de vida do 

serviço. Estas etapas são: estratégia de serviço; desenho de serviço; transição de 

serviço; operação de serviço; melhoria de serviço contínua.  

Segundo Van Bon (2008), a visão da ITIL V3 é que o serviço de TI só agregará valor 

para o cliente e para o negócio se for acompanhado pelo gerenciamento de serviços de TI ao 

longo de todo o seu ciclo de vida. Desta forma o presente trabalho optou pela ITIL V3. 

A ITIL foi escrita para ser adaptável a qualquer tipo de empresa, por isso não é correto 

chamá-la de metodologia, por isto significaria dizer que ela é prescritiva, na verdade o seu foco 

está no que “deve ser feito” e não no “como”. Portanto, a ITIL é uma biblioteca não prescritiva, 

onde as recomendações devem ser adaptáveis à realidade de cada empresa (MÜLBERT; 

JÚNIOR; SANTANA, 2011). 

Os principais objetivos do ITIL são:  
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I. Aumentar a disponibilidade 

II. A redução de riscos e custos 

III. Aumentar a eficiência e eficácia  

IV. Ajustar a capacidade de TI e 

V. Melhorar a escalabilidade.  

As boas práticas da ITIL são aplicadas em diversas áreas como alguns exemplos 

encontrados na literatura: 

I. Na pesquisa, Modelo De Gerenciamento De Serviços Para Educação Virtual, dos 

autores Osma, Guzman e Ramirez (2017), concluíram que a biblioteca ITIL pode ser 

adaptada aos requisitos dos programas da metodologia virtual, facilitando a gestão 

na prestação deste tipo de serviço;  

II. Já no trabalho, ITIL Na Perspectiva Das Redes Sociais Corporativas, dos autores 

Alimam, Bertin e Crespi (2017), na qual analisaram o foco do estudo na literatura 

atual, na qual teve como base em 45 artigos, abrangendo de 2010 a 2016, voltados 

para aplicação da biblioteca ITIL, na qual foram analisados e agrupados de acordo 

com ciclo vida da ITIL. Os resultados sugerem em manter uma visão completa de 

todos os estágios, iniciando a partir dos objetivos do Planejamento Estratégico. Os 

objetivos devem ser específicos e mensuráveis, não termos vagos, como “trazer 

agilidade” ou “formas de transformação de trabalho”. 

III. No estudo, A Implantação De Um Service Desk: Um Estudo De Caso aplicando 

conceitos do ITIL e do PMBOK, dos autores Briganó e Barros (2010), o objeto de 

estudo foi o projeto Gerenciamento de Serviços de TI (GERTI), projeto financiado 

pela Fundação Araucária e que faz parte do Programa Universidade Sem Fronteiras 

– Extensão Tecnológica Empresarial do governo do estado do Paraná. Foi implantado 

um sistema Service Desk no Departamento de Computação da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL). Na pesquisa foram realizados testes, análises e especificações de 

ferramentas livres, tecnologias, metodologias e frameworks, que pudessem ser 

aplicadas nas empresas. Em um dos resultados conseguiu-se ter dados concretos de 

performance do serviço, lições aprendidas e estimativas para auxiliar a diretorias a 

tomar decisões, bem como identificar os erros e dificuldades mais comum aos 

usuários e elaborar meios para solucioná-los com maior eficiência e eficácia. A prova 

disso foi a redução de 23% no tempo de atendimento dos chamados tende a aumentar 

a partir do aprimoramento da solução. Também foi criado um modelo genérico para 
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a implantação de um Service Desk que pode ser estendido por toda a universidade e 

até para outras organizações. 

A Figura 5 apresenta os respectivos processos de cada um dos cinco ciclos de vida, 

apresentada pela ITIL V3.  

 
Figura 5 - Processos dos cinco ciclos de vida do Serviço da ITIL V3 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

De acordo com Palma (2009), não se implanta ITIL, a biblioteca é uma referência. Não 

é um objetivo, o objetivo é um bom gerenciamento de TI. 

I. Estratégia de Serviço: É o primeiro ciclo de vida de um serviço e tudo é baseada 

nesta fase.  De acordo com Van Bon (2008), a fase de estratégia de Serviço fornece 

um guia para o planejamento, para o desenvolvimento da gestão como um recurso 

estratégico. A estratégia de serviço é um elemento crítico no contexto dos processos 

ao longo do ciclo de vida do serviço. Este volume ITIL incentiva os leitores a parar 

e pensar sobre por que algo deve ser feito antes de pensar como (OGC, 2007). 

II. Desenho de Serviço:  Esta é a segunda fase do ciclo de vida do serviço, trabalha 

como se fosse a continuação da estratégia, é considerada um elo de ligação entre a 

necessidades do negócio e a tecnologia da informação. Orienta as organizações sobre 

como desenvolver as capacidades de design para gestão de serviços (OGC, 2007). 

III. Transição de Serviço: São fornecidas orientações sobre como transferir o controle 

de serviços entre clientes e prestadores de serviços (OGC, 2007). Nesta etapa está 

baseada na transferência dos serviços para o ambiente de produção onde é operado. 
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Move os serviços para o ambiente de produção. Os serviços são desenvolvidos, 

testados e liberados de forma controlada (CESTARI FILHO, 2017). Segundo Palma 

(2009), esta fase orienta o desenvolvimento e implementação de capacidades de 

transição em novos serviços e mudanças para operações de serviços.  

IV. Operação de Serviço: Engloba as práticas diárias dos serviços de TI. O foco deste 

estudo é a implantação da gerência de incidentes tendo como base da pesquisa a 

melhora no registro e fluxo de execução das requisições do cliente. No tópico a seguir 

será abordado com mais detalhe por ser o foco do trabalho. 

V. Melhoria de Serviço Continuada: É nesta etapa que os serviços são avaliados e 

identificados as formas de melhoria dos serviços. Avalia os serviços e identifica 

formas de melhorar sua utilidade e garantia no suporte aos objetivos do negócio 

(CESTARI FILHO, 2017).  A fase de melhoria de serviço continuada é a última fase 

do ciclo de vida de um serviço. O processo de melhoria contínua do serviço ou 

processo de melhoria em sete passos ocorre de acordo com o ciclo PDCA 

(Plan/Planejar; Do/Fazer; Check/ Checar; Act/Agir). Ela descreve como mensurar e 

registrar a melhoria (MÜLBERT; JÚNIOR; SANTANA, 2011). 

 

2.4 OPERAÇÃO DE SERVIÇO 

 

O propósito da Operação de Serviços é coordenar e realizar as atividades e processos 

requeridos para entregar e gerenciar os serviços em níveis acordados com usuários e clientes. 

Também é responsável pelo gerenciamento contínuo da tecnologia usada para entregar e 

suportar os serviços de TI (CESTARI FILHO, 2017). 

A operação de serviço pode ser vista como a “fábrica” de TI. Isso implica um foco mais 

próximo nas atividades do dia-a-dia e infraestrutura que são usadas para fornecer serviços. O 

objetivo primordial da Operação de Serviço é fornecer serviços de suporte, gestão da 

infraestrutura e as atividades operacionais que devem sempre apoiar propósito (OGC, 2007).  

Envolve todas as atividades do cotidiano, infraestrutura e processos que são os 

responsáveis pela entrega de valor ao negócio através do TI. É o ciclo de vida de um processo 

mais percebida pelo usuário, é o ciclo em que a área de TI demonstra todo o seu potencial.  

O valor do serviço é modelado na estratégia de serviço, o custo é desenhado, previsto e 

validado no desenho de serviço e na transição, as medidas de otimização são identificadas na 
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melhoria de serviço continuada, mas é na operação de serviço que o valor é percebido 

(MÜLBERT; JÚNIOR; SANTANA, 2011). 

O ciclo de Operação de Serviço é responsável em coordenar e executar todas as 

atividades e processos necessários para entrega dos serviços de TI em níveis acordados aos 

clientes. (DE SOUSA, 2013; FREITAS, 2010; OGC, 2007) 

É composto por cinco processos: 

I. Gerenciamento de Eventos ou de Alterações 

II. Gerenciamento de Incidentes 

III. Gerenciamento de Problemas 

IV. Gerenciamento de Acesso 

V. Execução de Requisição ou Pedidos de Serviço 

Neste trabalho será abordado especificamente o processo Gerenciamento de Incidentes. 

 

2.4.1 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES 

 

Incidente é uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução da 

qualidade de um serviço de TI (ITIL, 2011; FREITAS, 2010). A falha de um item de 

configuração (IC) que ainda não afetou o serviço também é um incidente (ITIL, 2011). 

De acordo com Cestari Filho (2013), o processo de Gerenciamento de Incidentes 

procura restaurar os serviços o mais rápido possível com o mínimo de interrupção, minimizando 

os impactos negativos nas áreas de negócio. O Processo de Gerenciamento de Incidentes tem 

como objetivos: 

I. Resolver os incidentes o mais rápido possível, restabelecendo o serviço normal 

dentro do prazo; 

II. Manter a comunicação da situação dos incidentes aos usuários; 

III. Escalonar os incidentes para os grupos de atendimento para que seja cumprido o 

prazo de resolução; 

IV. Fazer avaliação dos incidentes e informar as possíveis causas ao processo de 

Gerenciamento de Problema. 

O Gerenciamento de Incidentes é o processo que resolve o gerenciamento do ciclo de 

vida de todos os incidentes e cujo principal objetivo é devolver o serviço de TI aos usuários o 

mais rápido possível. Na Versão ITIL V3 contém atualização de fluxo de trabalho, adição de 

política e procedimento incidente - correspondência de problemas (JAŠEK, 2015) 
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O Gerenciamento de Incidentes é responsável por tratar exceções que causam falhas na 

operação normal dos serviços ou qualquer interrupção não planejada pelas equipes de TI ou 

reportada pelos usuários dos Serviços de TI (FREITAS, 2010).   

Conforme OCG (2007), Gerenciamento de Incidentes inclui qualquer evento que 

interrompa ou que poderia interromper um serviço. Isso inclui eventos que são comunicados 

diretamente pelos usuários, seja através do Service Desk (SD) ou através de uma ferramenta na 

interface do Gerenciamento de eventos para o Gerenciamento de Incidentes. 

De acordo com Marquis (2010), a definição da ITIL em relação à incidente é bastante 

ampla na qual abrange dois vastos tipos de trabalho: falhas ou panes e pedidos de serviços novos 

ou adicionais. O que complica um pouco a classificação, pois deve determinar se o pedido é 

uma solicitação ou um incidente. 

O SD é uma das funções-chave integrantes do ciclo Operação de Serviços. Segundo o 

ITIL V3, o SD fornece um ponto central de contato para todos os utilizadores de TI na sua 

operação diária, sendo responsável por gerir vários eventos relacionados com o serviço prestado 

(geridos via telefone, interface web ou através de uma infraestrutura especializada) (DE 

SOUZA, 2013). Incidentes também podem ser relatados e/ou registrados pelos técnicos (se, por 

exemplo, eles percebem algo desagradável em um componente de hardware ou rede, eles 

podem relatar ou registrar um incidente e encaminhá-lo para o SD) (OGC, 2007). 

Dentro das áreas do ciclo operação de serviços, o gerenciamento de incidentes é o mais 

visível e consequentemente mais fácil de demonstrar o valor e sua relevância para o negócio, e 

que justifica ser implementado primeiramente. Segundo Freitas (2010), por ser responsável 

diretamente pelo primeiro atendimento de falhas na operação normal dos Serviços de TI, o 

Gerenciamento de Incidentes é o processo mais visível para os usuários dos Serviços de TI. 

Um incidente pode ser novo ou reincidente, desta forma, muitas organizações adotam 

modelos de incidentes.  De acordo com a OGC (2007), um modelo de incidente é uma maneira 

de pré-definir as etapas que devem ser tomadas para lidar com um processo (neste caso, um 

processo para lidar com um determinado tipo de incidente) de acordo com o caminho.  

Ferramentas de suporte podem ser usadas para gerenciar um processo requerido. Isso garantirá 

que incidentes padrões serão tratados em um caminho pré-definido e dentro dos prazos. Para 

Cestari Filho (2013) definir modelo de incidente é uma forma de pré-definir os passos que 

devem ser seguidos para manusear um incidente, de maneira acordada, seguindo os passos a 

serem executados, a ordem cronológica dos mesmos, responsabilidades, tempos de execução, 

procedimentos de escalonamento e geração de evidências. Já Freitas (2010), ratifica que “os 
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modelos auxiliam na rápida identificação de ações a serem tomadas ou orientam no 

direcionamento de determinado Incidente a equipe competente.” 

Segundo Freitas (2010), sem modelos de Incidentes definidos geralmente aparecem as 

seguintes situações: 

I. Incidentes órfãos sem atendimento largados na fila de atendimento; 

II. Conflitos de responsabilidade; 

III. Incidentes parados na fila de atendimento porque estão esperando algum sinal dos 

céus para resolvê-lo; 

IV. Equipes realizando as mesmas atividades repetidamente.  

 

As atividades de gerenciamento de Incidentes de acordo com a OCG (2007): 

I. Identificação do Incidente 

II. Registro do Incidente 

III. Categorização do Incidente 

IV. Priorização do Incidente 

V. Diagnóstico Inicial do Incidente 

VI. Escalação do Incidente 

VII. Investigação e Diagnóstico do Incidente 

VIII. Resolução e recuperação do Incidente 

IX. Fechamento do Incidente 

 

 

 

2.4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DO INCIDENTE 

 

Segundo a OGC (2007), todos os incidentes devem ser totalmente registrados com data 

/ hora, independentemente de serem levantados através de um serviço chamada telefônica ou 

automaticamente detectada via um alerta de evento.  

A detecção de Incidentes e registro, na maioria das vezes, é oriunda de necessidades de 

suporte dos usuários. O contato com a central de serviço poderá acontecer por telefone ou e-

mail (CESTARI FILHO, 2011).  

De acordo com Freitas (2010), os incidentes podem ser identificados através do 

Gerenciamento de Eventos, da identificação da própria equipe de TI através da ligação 
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telefônica, abertura de Registro de Incidentes pelo sistema disponível na Intranet ou Internet ou 

qualquer outro canal de solicitação disponibilizado pela Função Central de Serviços. 

 

2.4.1.2 REGISTRO DO INCIDENTE 

 

Todos os Incidentes devem ser registrados em um sistema de Registro e 

Acompanhamento de Incidentes. Todas as informações relevantes devem ser registradas e 

devem ser mantidos os históricos de Incidentes para posterior análise, se necessário (FREITAS, 

2010). 

A OCG (2007) descreve algumas informações necessárias para o registro do incidente:  

I. Número de identificação único para o Incidente. 

II. Categorização do incidente  

III. Urgência do incidente  

IV. Impacto do incidente 

V. Priorização do incidente  

VI. Registro da data e horário de abertura e de cada atualização 

VII. Nome/ID da pessoa e/ou equipe técnica ou suporte que está atendendo o incidente  

VIII. Fontes de origem do registro (Telefone, e-mail, intranet, etc.)  

IX. Status do incidente (aberto, aguardando em fila, sendo atendido, fechado, cancelado, 

etc.). 

X. Item de configuração relacionado 

XI. Descrição dos sintomas  

XII. Atividades realizadas para resolver o incidente  

XIII. Resolução aplicada 

XIV. Metas de atendimento do Acordo de Nível de Serviço  

 

2.4.1.3 CATEGORIZAÇÃO DO INCIDENTE 

 

Cada organização deve definir a sua categorização, baseada nos serviços que oferecem 

aos seus clientes. Deve ser o mais clara, precisa e objetiva possível de modo que não haja dúvida 

por parte do requente, geralmente feita através de uma central de atendimento ou sistemas Web, 

o tipo de atendimento que necessita.  Quanto maior a precisão da categorização maior será a 

rapidez no atendimento. Uma correta categorização do incidente ajudará o encaminhamento da 

equipe de TI apropriada para resolver a questão informada. 
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A categorização dos incidentes deve ser realizada referente aos critérios previamente 

definidos de cada organização, podendo ser baseado no Catalogo de Serviços de Negócio, no 

Catalogo de Serviços de TI, em Pacotes de serviços, Linhas Base de Serviços, Sistema 

Gerenciamento da Configuração (FREITAS, 2010). 

 

2.4.1.4 PRIORIZAÇÃO DO INCIDENTE 

 

De acordo com Freitas (2010), a priorização é definida baseada em uma matriz de risco 

entre urgência do tratamento do Incidente e o impacto que o Incidente causa na operação da 

empresa. O impacto pode ser definido de acordo com alguns critérios a seguir: 

I. Quantidade de área afetas na empresa 

II. Quantidade de serviços impactados 

III. Nível de exposição da imagem da empresa 

IV. Conformidade com leis e regulamentações 

Já a urgência segundo o mesmo autor, é a determinação do tempo máximo que uma 

empresa pode suportar esses impactos sem solução.  

É importante definir o Impacto e Urgência de cada incidente para determinar a 

prioridade, na qual determina a ordem de execução para a resolução dos incidentes. Para 

determinar a prioridade, utilize como boa prática a combinação entre Impacto e Urgência do 

incidente. O Impacto considera o número de pessoas ou sistemas prejudicados pelo incidente. 

Já a urgência determina o prazo dentro do qual o incidente precisa ser resolvido (CESTARI 

FILHO, 2012). 

 

2.4.1.5 DIAGNÓSTICO INICIAL DO INCIDENTE 

 

Consiste na análise do sintoma do incidente e identificação do Modelo do Incidente, se 

houver. Podem ser consultadas bases de informações de Incidentes anteriores e Bases de Dados 

de Erros Conhecidos para auxílio no diagnóstico do Incidente (FREITAS, 2010). 

 

2.4.1.6 ESCALAÇÃO DO INCIDENTE 

 

Uma vez registrado o incidente, a atividade de investigação e de diagnóstico será 

iniciada. Se a Central de Serviço não puder resolver um incidente, ele será endereçado a outros 

níveis de suporte, que farão a investigação através de um conjunto de habilidades e ferramentas 
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disponíveis, como uma base de registro de Erros Conhecidos. É importante que todas as partes 

que trabalham com os Incidentes mantenham o registro de suas ações, atualizando a base de 

registro dos incidentes (CESTARI FILHO, 2012). 

Existem dois tipos de escalação de incidente previstos: 

I. Escalação Funcional ou Horizontal: De acordo como Freitas (2010), escalação para 

equipe com capacidade para resolver o incidente. Geralmente são equipes 

especializadas. Do Nível 1 de suporte para Nível 2 e assim por diante. Quando o 

atendimento requer uma especialidade técnica elevada ou frequentemente baseada 

no tempo decorrido para evitar uma violação no prazo de atendimento. 

II. Escalação Hierárquica ou Vertical: Incidente que requerem ações de resolução mais 

complicadas como aquisição de recursos adicionais, acionamento de Fornecedores 

ou Incidentes de Prioridade 1 (FREITAS, 2010). Considerados Incidentes de 

natureza séria. 

 

2.4.1.7 INVESTIGAÇÃOE DIAGNÓSTICO DO INCIDENTE 

 

De acordo com Freitas (2010), consiste nas atividades: 

I. Identificar o que está fora da operação padrão de um serviço 

II. Entender a cronologia dos eventos que levaram o incidente 

III. Confirmar as informações que levem à classificação de priorização. 

IV. Identificar os eventos que podem ter iniciado o Incidente 

 

2.4.1.8 RESOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO INCIDENTE 

 

Uma vez que uma solução de contorno ou definitiva para o incidente é encontrada, será 

implementada (CESTARI FILHO, 2012). E o Registro de Incidente é atualizado e o Incidente 

é encaminhado para a Central de Serviços para o fechamento do incidente (FREITAS, 2010). 

 

2.4.1.9 FECHAMENTO DO INCIDENTE 

 

Após a resolução do Incidente, a função Central de Serviços verifica se o Incidente foi 

realmente resolvido e se o usuário está satisfeito com a solução aplicada. A Central de serviços 

também verifica se todas as informações relevantes do incidente estão preenchidas e se o os 
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níveis de detalhamento do histórico do Incidente estão de acordo com as políticas de registro 

de incidentes (FREITAS, 2010). 

É importante que durante todo o ciclo de vida do incidente a Central de Serviço 

permaneça proprietária do incidente, sendo responsável pelo seu fechamento. O que promoverá 

um maior comprometimento da Central de Serviço com o cumprimento dos prazos, escalando 

incidente para o grupo disponível, quando necessário. Possuirá todas as informações a respeito 

da situação dos incidentes (CESTARI FILHO, 2012).  

O êxito deste ciclo de Operação de Serviço depende em grande medida da identificação 

do incidente, sua categorização e priorização para poder estabelecer medidas e prazos de 

solução que permitam satisfazer ao cliente. Morales (2014), utiliza a matriz que relaciona os 

critérios de Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz GUT) para priorizar os incidentes unido 

ao Analytic Hierarchy Process (AHP) para estabelecer prioridade dos riscos na gestão da 

demanda de TI. Freitas (2010) e Cestari Filho (2012) propõem combinar os critérios Urgência 

e Impacto para definir a priorização. 

É proposta deste trabalho, além de avaliar os critérios de Impacto e Urgência incluir no 

modelo de avaliação as diferentes categorias nas quais se agrupam os incidentes e as relações 

que muitas vezes existem entre os mesmos. Por este motivo Métodos de Tomada de Decisão 

com Múltiplos Critérios (Multiple Criteria Decision Making – MCDM) especificamente o 

Analytic Network Process (ANP) será usado por permitir a análise de dependência e feedbacks 

entre elementos do mesmo nível de análise. Desta forma será possível categorizar os critérios e 

os grupos ou categorias onde os incidentes estão incluídos podendo estabelecer a prioridade 

que terá precedência no atendimento. 

 

2.5 MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO COM MÚLTIPLOS CRITÉRIOS 

 

A palavra decisão é formada por de (que em latim significa parar, extrair, interromper) que 

se antepõe à palavra caedere (que significa cindir, cortar). Tomada ao pé da letra, a palavra 

decisão significa “parar de cortar” ou “deixar fluir” (GOMES; GOMES, 2002). 

Uma organização frequentemente se encontra diante de problemas sérios de decisão. Uma 

pessoa física poderia analisar o problema e escolher a melhor alternativa de decisão de modo 

inteiramente informal. Em uma organização, os problemas são muito mais amplos e complexos, 

envolvendo riscos e incertezas. Necessitam da opinião e participação de muitas pessoas, em 

diversos níveis funcionais. O processo de decisão em uma empresa ou organização deve ser 
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estruturado e resolvido de modo formal, detalhado, consistente e transparente (SHIMIZU, 

2010). 

Já Gomes e Gomes (2002) definem que uma decisão precisa ser tomada sempre que 

estamos diante de um problema que possui mais de que uma alternativa para sua solução. 

Mesmo quando, para solucionar um problema, possuímos uma única ação a tomar, temos a 

alternativa de tomar ou não essa ação. Concentrar-se no problema certo possibilita direcionar 

corretamente todo o processo.   

Simon (1987, apud Balestrin, 2002), afirma que o administrador, além de tomar suas 

decisões da melhor maneira possível, deverá providenciar para que todos na sua organização 

tomem-nas de maneira efetiva. Segundo o autor nos últimos 40 anos, as técnicas de tomada de 

decisão têm sido amplamente avançadas pelo desenvolvimento de um amplo número de 

ferramentas – em particular, as ferramentas de pesquisa operacional, ciência de gerenciamento 

e tecnologias de sistemas especialistas.  

Os gestores sejam na esfera pública ou privada, frequentemente se deparam com problemas 

de decisão, que geralmente são complexos e amplos, onde muitas das variáveis são de difícil 

externalização e peculiares à maioria dos processos. E na área de TI não se difere esta 

complexidade, de acordo com Morita, Shimizu e Laurindo (1999), normalmente a identificação 

ou a definição do problema de TI não é imediata. O número de variáveis e de alternativas 

envolvidas usualmente é grande.  

Na década de 70, começam a surgir os primeiros métodos voltados para os problemas 

discretos de decisão, no ambiente multicritério ou multiobjetivo, ou seja, métodos que utilizam 

uma abordagem diferenciada para essa classe de problemas e que passam a atuar sob a forma 

de auxílio à decisão, não visando à representação multidimensional dos problemas, mas, 

também, incorporando uma série de características bem definidas quanto a sua metodologia 

(ALMEIDA; GOMES; GOMES, 2002).  

Segundo Marins e Conzendey (2005), as técnicas de análise multicritério tiveram seu 

surgimento nas décadas de 70 e 80, em substituição aos modelos ortodoxos de pesquisa 

operacional, que surgiram na década de 50 para resolução de problemas logístico-militares nas 

forças armadas durante a 2ª Guerra Mundial, que buscavam soluções para problemas gerenciais 

complexos. 

A abordagem multicritério de apoio à decisão pode ser caracterizada como um conjunto de 

métodos que buscam tornar claro um problema, no qual as alternativas são avaliadas por 

múltiplos critérios, os quais na maioria dos casos são conflitantes (GOMES; GOMES, 2002). 
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Os métodos de apoio multicritério à decisão têm um lado científico, mas ao mesmo tempo, 

subjetivo, apresentando consigo a capacidade de agregar todas as características consideradas 

importantes, inclusive as não quantitativas, com o objetivo de permitir a transparência e a 

sistematização do processo referente aos problemas de tomada de decisões (GOMES, ARAYA 

E CARIGNANO, 2004).  

Estes métodos de apoio multicritério à decisão, também são conhecidos como Métodos 

Tomada de Decisão por Múltiplos Critérios – Multiple Criteria Decision Making – (MCDM) e 

desta forma serão chamados neste trabalho. São metodologias de decisão muito usadas nos 

ramos de ciências, negócios e engenharia e auxiliam na melhora da qualidade da decisão 

promovendo um processo mais explícito, racional e eficiente (DENG et al., 2011). Dentre os 

mais referenciados pela literatura encontram-se: Método ELECTRE, métodos PROMÉTHÉE, 

Método Todim, Analytic Hierarchy Process (AHP) e o Analytic Network Process (ANP) cujo 

uso tem se intensificado nos últimos anos. 

Os diferentes métodos MCDM basicamente usam a mesma ferramenta: matriz de decisão 

e seguem as mesmas três etapas principais: estabelecimento de critérios e alternativas, 

atribuição de pesos e os resultados com as prioridades gerais (HERNANDEZ; MARINS; 

DURAN, 2016).  

Contudo, o ANP, método este a ser utilizado no presente trabalho, é uma generalização 

do AHP com a possibilidade de se analisar as dependências entre os critérios e as influências 

entre as alternativas. O ANP não obedece ao axioma de independência e uma vez que existe 

dependência entre critérios ou influência entre alternativas, realizam-se julgamentos sobre o 

quanto um critério é dependente de outro e quanto uma alternativa é influenciada, ou influencia, 

as outras (SALOMON, 2004). 

2.5.1 ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) 

 

Desenvolvido por Thomas L. Saaty (1980), o Analytic Network Process (ANP) é um 

método pertencente à Escola Americana de Apoio Multicritério à Decisão, considerado uma 

generalização do Analytic Hierarchy Process (AHP). Segundo o autor, o ANP “sintetiza o 

efeito da dependência e feedback dentro e entre conjuntos (clusters) de elementos”  

Segundo Salomon e Montevecchi (1998), o primeiro registro da abordagem do ANP está 

no capítulo oito, do livro AHP, de Saaty (1980), desta obra traria o desenvolvimento, até a data, 

do ANP com o título de “Prioridades em Sistemas com Feedback”. Em 1983, foi lançado o 

software homônimo da empresa Expert Choice. Ambos, livro e software, tiveram importantes 
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e decisivos papéis para a difusão do AHP em empresas do mundo todo – mais rapidamente nos 

EUA – e também no mundo acadêmico 

Ao contrário do AHP, o ANP usa uma rede (ao invés de hierarquia) sem necessidade de 

especificar níveis, além de permitir relações de dependência entre seus clusters e elementos. Ou 

seja, o ANP supera a limitação da estrutura hierárquica linear e contraria o Axioma da 

Independência (SAATY, 2005). 

De acordo com Lucena (1999, p. 6), 

 

O processo metodológico do ANP baseia-se na forma pela qual os seres humanos 

percebem e estruturam um problema complexo. Inicialmente, a mente humana, 

quando confrontada com a complexidade de determinados sistemas, instintivamente 

os decompõe em suas principais partes (objetivos, critérios, alternativas, entre outros) 

e agrupa tais elementos em grupos segundo propriedades comuns. A tendência natural 

de lidar com estes grupos é compará-los, tarefa esta realizada diariamente em decisões 

simples inconscientemente, e então sintetizá-los chegando-se à determinação da 

importância relativa dos elementos envolvidos. 

 

Neste método os julgamentos dos atributos qualitativos são feitos paritariamente. Para 

realizar tal julgamento, Saaty criou uma escala chamada de Escala Fundamental de Saaty 

conforme mostrado no Quadro 1. Na época o autor realizou vários estudos utilizando a teoria 

da psicologia, onde constatou que o ser humano não é capaz de avaliar de forma paritária com 

índices acima de 9. 

Quadro 1 - Escala numérica de Saaty 
 

Escala Numérica Escala Verbal Explicação 

1 Igual Importância 
Os elementos contribuem de igual 

forma para o objetivo 

3 
Moderada Importância de um elemento 

sobre o outro 

A experiência e a opinião favorecem 

moderadamente um elemento sobre o 

outro 

5 
Forte Importância de um elemento sobre 

o outro 

A experiência e a opinião favorecem 

fortemente um elemento sobre o outro 

7 
Importância muito forte de um elemento 

sobre o outro 

Um elemento é muito fortemente 

favorecido sobre o outro 

9 
Extrema Importância de um elemento 

sobre o outro 

Um elemento é favorecido pelo 

menos com uma ordem de magnitude 

de diferença 
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Escala Numérica Escala Verbal Explicação 

2, 4, 6, 8 
Valores intermediários entre as opiniões 

adjacentes 

Usados como valores de consenso 

entre as opiniões 

Incremento 0.1 
Valores intermediários na graduação 

mais fina de 0.1. 

Usados para graduação mais finas das 

opiniões 

 

Fonte: Saaty (1980) 

 

De acordo com Salomon e Montevecchi (1998), para poder tratar as dependências entre os 

elementos de um mesmo nível hierárquico, os problemas passam a ser formulados em redes, e 

não mais em hierarquias. Ou seja, um problema de tomada de decisão analisado pelo AHP por 

uma hierarquia simples, com três níveis como a Figura 6 poderá ser analisado pelo ANP com a 

rede da Figura 7, mais detalhada na Figura 8. 

 

 

Figura 6 - Hierarquia com três níveis 

Autores: SALOMON e MONTEVECCHI (1998) 

 

 

Figura 7 - Rede correspondente a uma hierarquia de três níveis 

Autores: SALOMON e MONTEVECCHI (1998) 
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Figura 8 - Rede Detalhada 

Autores: SALOMON e MONTEVECCHI (1998) 

 

Na Figura 9, pode-se observar que após a formulação do objetivo, constrói-se a rede de 

cluster e elementos, onde são estabelecidas as relações de dependência e feedback entre os dois 

grupos. Estes feedback’s ocorrem de maneira diferentes. No grupo dos critérios, cada critério 

influencia ao outro, mas não influencia a si mesmo. No grupo das alternativas, cada alternativa 

influencia a si mesma, mas não influencia às outras. Existe um terceiro tipo, chamado feedback 

completo, onde ocorrem as duas situações anteriores, simultaneamente (SALOMON; 

MONTEVECCHI, 1998 ). 
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Figura 9 - Hierarquia com três níveis 

Fonte: Silva, Oliveira e Belderrain (2010) 

 

Como pode ser apreciado o processo se divide basicamente em três blocos:  

I. Estruturar o problema: Que implica estabelecer objetivos e clusters com os elementos 

do modelo, além de detectar e estabelecer relações de dependência entre os elementos 

do mesmo grupo o que pode ser um processo trabalhoso. A técnica de coleta de dados 

utilizada deve cumprir a exigência de identificar essas relações através de 

questionamento contínuo e profundo (HERNANDEZ; MARINS; DURAN, 2016). 

II. Realização de julgamentos: São montadas as matrizes do modelo e são realizados 

os julgamentos utilizando alguma escala, geralmente a comparação é realizada par a 

par utilizando a Escala Fundamental de Saaty. 

III. Obtenção dos resultados da aplicação com as prioridades segundo o objetivo inicial 

do problema. 
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Todo este processo pode ser trabalhoso, com muitos julgamentos em função da quantidade 

de elementos do modelo, mas pode ser utilizado o Software Superdecisions (Saaty, 2003) que 

se encontra disponível em http://www.superdecisions.com. 

  

http://www.superdecisions.com/
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos, procedimentos e instrumentos de pesquisa 

utilizados no desenvolvimento da Dissertação. 

3.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, o objetivo é implementar o processo de Gerência de Incidente no 

DTI/EEIMVR. Para isso, foi necessário contextualizar o tema Gestão de TI no mundo e no 

Brasil para identificar os principais autores da área. 

Ao realizar uma pesquisa científica é necessário se posicionar quanto às escolhas 

metodológicas destacando os métodos e procedimentos utilizados.  

Gil (2002) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida 

quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a 

informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 

relacionada ao problema. 

Silva e Menezes (2005) classificam a pesquisa de acordo com os seguintes critérios: 

natureza da pesquisa, forma de abordagem do problema, objetivos e procedimentos técnicos.  

Quanto a natureza, o presente trabalho se classifica como aplicada, porque busca gerar 

conhecimento para a aplicação prática e dirigida a solução do problema da pesquisa de acordo 

com os objetivos anteriormente definidos. Segundo Vergara (1990), uma pesquisa aplicada é 

um estudo sistemático fundamentalmente motivado pela necessidade de resolver problemas 

concretos, mais ou menos imediatos. Tem, portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa 

pura (praticamente impossível em termos de administração), motivada apenas pela curiosidade 

intelectual do pesquisador e situada mais ao nível da especulação. 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, ela é classificada como exploratória, que 

segundo Gil (2002), são aquelas que apresentam como foco proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: 

I. Levantamento bibliográfico; 
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II. Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado;  

III. Análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. Na maioria dos casos assume 

a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.  

A classificação em relação à forma de abordagem é qualitativa. Há uma interpretação 

dos fenômenos e atribuições dos resultados, não utilizando de técnicas e métodos estatísticos. 

O processo e o seu significado são pontos importantes para este estudo. 

É um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos 

atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve as questões e os 

procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do participante, a 

análise dos dados indutivamente construída a partir das particularidades para os temas gerais e 

as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados (CRESWELL,2010). 

Em relação ao delineamento da pesquisa, de acordo como Gil (2002), o elemento é o 

procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos dois grandes grupos 

de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de “papel” e aqueles cujos dados 

são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental. No segundo, estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-postfacto o 

levantamento, o estudo de caso, a pesquisa ação e a pesquisa participante. A pesquisa 

participante, assim como a pesquisa ação, caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas, com a diferença que na primeira não é exigida uma ação 

por parte das pessoas ou grupos especificados na sua pesquisa. 

Neste trabalho o pesquisador é membro da situação pesquisada, portanto caracteriza-se 

como uma pesquisa participante. Segundo Raupp e Beuren (2006), este tipo de pesquisa 

valoriza muito a experiência profissional, tanto dos pesquisadores como dos pesquisados. Isso 

lhe confere uma característica interessante, que é a possibilidade de aplicação pratica da 

temática que está sendo investigada.  

Será apresentado um estudo de caso único, no Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI) da EEIMVR/UFF, iniciando com a pesquisa bibliográfica sobre o tema em 

questão, seguido da análise de dados do Sistema de Ordem de Serviço (SIOS) utilizado pelo 

DTI/EEIMVR/UFF há doze anos e as entrevistas com os especialistas da área, foco do estudo.  

Estas entrevistas serão guiadas por um roteiro estruturado, baseado na literatura 

pesquisada em artigos científicos nacionais e internacionais e em revistas técnicas 

disponibilizadas pelo foco do estudo.  Os resultados destas entrevistas, com os cinco 
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especialistas, terão como objetivos a categorização e atribuição do peso, para posterior 

aplicação do ANP com intuito de priorizar o atendimento dos serviços de TI fornecidos pelo 

DTI/EEIMVR/UFF.   

Segundo Yin (2015), como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas 

situações, para contribuir ao conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados. 

3.2 FORMA DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

A pesquisa foi iniciada por uma revisão bibliográfica sobre os temas Governança 

Corporativa de TI, Gestão de TI, ITIL e Métodos de Tomada de Decisão com Múltiplos 

Critérios (MCDM) com destaque para o ANP. Baseado na literatura estudada foi elaborado um 

roteiro de entrevistas com os especialistas. Com os dados extraídos das entrevistas e os dados 

obtidos pela análise no Sistema de Ordem de Serviço (SIOS), serão estabelecidas as 

recomendações para aplicação de boas práticas de gestão, no que se refere a Gerência de 

Incidentes, segundo a biblioteca ITIL, o que permitirá a melhorar a qualidade dos serviços de 

TI oferecidos à comunidade.  

3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 PROCEDIMENTO DE BUSCA BIBLIOGRÁFICA 

 

A primeira etapa tem por objetivo identificar publicações científicas sobre o tema 

“Governança Corporativa de TI” e “Gestão de TI”, com a utilização da base Web of Science 

(WoS). Esta primeira etapa da pesquisa foi realizada para compreender em que esfera, interna 

ou externa, as boas práticas da ITIL seriam aplicadas, inicia-se com termos genéricos.  Após 

esta definição, refina-se para assuntos relacionados a “ITIL” e “Métodos Multicritérios de 

Apoio à Decisão”. A Tabela 1 apresenta este levantamento, onde consideram artigos publicados 

nos últimos 10 anos, 2008 até 2018. 
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Tabela 1 - Pesquisa bibliográfica realizada em Mar/18 

 Palavras-chave Número de 

Artigos 

Número de 

Citações 

1 IT Governance 631 1945 

2 IT Management 498 1831 

3 IT Governance + IT Management 72 473 

4 ITIL 444 1033 

5 IT Management + ITIL 43 58 

6 IT  Governance + ITIL 59 147 

7 Multicriteria 6864 >>10.000 

8 Multicriteria +ANP 152 2110 

9 ITIL + ANP 0 0 

10 ITIL + Multicriteria 0 0 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Conforme pôde ser observado na Tabela 1, a primeira palavra-chave pesquisada foi “IT 

Governance” onde foram encontrados 631 artigos. Refinando esta pesquisa por categoria, 

conforme Tabela 2, foi possível verificar que a categoria Management, foi a segunda categoria 

mais citada. 

 

Tabela 2 -  Pesquisa Bibliográfica da palavra-chave “IT Governance” 

Categoria Número de Artigos 

Computer Science Information Systems 277 

Management 143 

Computer Science Theory Methods 142 

Information Science Library Science 105 

Engineering Electrical Electronic 104 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

Refinando um pouco mais a pesquisa, dentro do categoria Management, foi obtido as 

seguintes áreas de concentração de estudo: 

I. Business -  38% 

II. Information Science Library Science  - 38% 

III. Computer Science Information Systems  - 34% 

 

A segunda palavra-chave pesquisada foi “IT Management”, foi obtido um total de 498 

citações no período analisado, com a média de citações 167,09 por ano, conforme Figura 10.  
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Figura 10 - Publicação por ano da Categoria IT Management 

Fonte: Elaborada pelo Autor  

 

E o resultado assim como na palavra-chave “IT Governance”, a categoria Management 

foi a segunda mais citada, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Pesquisa Bibliográfica da palavra-chave “IT Management” 

Categoria Número de Artigos 

Computer Science Information Systems 189 

  

Management 101 

Engineering Electrical Electronic 100 

Computer Science Theory Methods 94 

Information Science Library Science 75 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A próxima etapa da pesquisa foi identificar pesquisas que utilizaram a biblioteca ITIL 

seja na Governança (ambiente externo) ou Gestão de TI (ambiente interno), conforme Tabela 

4. 

Tabela 4 - Pesquisa Bibliográfica da associação das palavras-chaves ITIL com IT 

Governance e IT Management. 

Categoria ITIL  + IT Governance – 

Nº de Registros 

IT Management – 

Nº de Registro 

Computer Science Information Systems 24 16 

Computer Science Theory Methods 16 11 

Engineering Electrical Electronic 16 12 

Computer Science Artificial Intelligence 9 0 

Computer Science Software Engineering 8 0 

Information Science Library Science 0 8 

Management 0 8 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Tabela 4 apresenta resultados muito semelhantes na utilização da ITIL seja na 

Governança seja na Gestão de TI o que confirma que o autor Peterson (2004), já citado neste 

trabalho, afirma que os termos Governança de TI e Gestão de TI se confundem com muita 

frequência “[...] quem nem sempre é claro a diferença entre Governança de TI e Gestão de 

TI[...]”. 

A outra conclusão que se obtém em relação à ITIL é a confirmação dos autores já citados 

neste trabalho como Palma (2009), na qual define que a ITIL é uma referência.  E os autores 

Mülbert, Júnior e Santana (2011), ITIL é uma biblioteca não prescritiva, onde as recomendações 

devem ser adaptáveis à realidade de cada empresa. 

Não foi encontrado nenhum trabalho, no momento da pesquisa, que utilize em conjunto 

a ITIL e o ANP, este último como ferramenta para priorizar categorias e incidentes. 

 

3.3.2 IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE INCIDENTES 

 

Para fazer o gerenciamento de incidentes seguindo a ITIL, é necessário partir da 

identificação dos incidentes e suas categorias para posteriormente analisar os processos de 

gerenciamento. Esta informação foi obtida na revisão de documentos e nas entrevistas com 

especialistas. 

O DTI/EEIMVR/UFF trabalhava com o SIOS, que é um banco de dados feito em 

Microsoft Access, desenvolvido pela Gestora (pesquisadora e autora do presente trabalho). O 

SIOS permitia fazer o registro do incidente para sua posterior identificação e solução. Quando 

instalado em rede o SIOS apresentava alguns problemas técnicos no momento em que duas 

pessoas acessavam simultaneamente. Por este motivo o SIOS ficava armazenado no 

computador da gestora e a mesma ficava responsável pelo gerenciamento das ordens de serviço 

(OS) que continham os incidentes. 

Além a quantidade de OS atendidas por ano, este sistema oferecia outras informações 

como tempo de atendimento acordado com os clientes (tempo padrão de 3 dias úteis 

independentemente do tipo de incidente) e formas de abertura e fechamento das OS mediante 

e-mails não padronizados. O SIOS apresenta uma base de dados desde 2006 com o registro da 

quantidade de incidentes acontecidos por ano, como pode ser visto na Figura 11. 
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Figura 11 - Total de OS por ano 

Fonte: SIOS (2018) 

 

Conforme Figura 11, é um período muito extenso para análise, são muitos os incidentes, 

não existia um campo que remete a algum tipo de classificação pré-formatada dos incidentes, a 

abertura dos chamados era descrita em um campo livre onde a gestora poderia descrever de 

forma resumida ou detalhada o tipo de atendimento, além do fato que muitos incidentes se 

repetem. Desta forma, como objetivo de refinar e complementar estas informações e assim 

poder identificar as categorias dentro dos incidentes decidiu-se pela entrevista com os 

especialistas. 

De posse destas informações iniciais foram seguidas quatro etapas, com o intuito de 

obter todas as informações necessárias para o estudo, a saber: 

-  Primeira etapa: Determinar o perfil profissional e os desafios da Gestão de TI 

Nesta etapa o objetivo foi conhecer o perfil profissional de cada profissional que atua no 

DTI/EEIMVR, assim como entender na visão deles (denominados como especialistas neste 

trabalho) qual seria o maior desafio na gestão, conforme Apêndice A. O resultado das 

entrevistas pode ser apreciado a seguir: 

 

I. Analista de Rede: Especialista está cursando MBA em Gestão de Projetos e é 

formado em Sistema de Informação. Atua no DTI há 8 anos, é terceirizado e 

ocupa o cargo de Técnico de TI. Tem experiência de 9 anos na área de TI. 

Executa todas as atividades de suporte e manutenção. Horário de trabalho: 08 às 

17:40 horas.  O maior desafio para este técnico é o prazo de atendimento. Pois 

segundo ele, quando a manutenção é feita em apenas um computador o prazo é 
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adequado, mas quando a OS está relacionada a um laboratório com 41 

computadores o prazo é inviável. 

II. Técnico de Manutenção: é formado em um curso profissionalizante em 

informática e Manutenção de Computador. Atua no DTI há 8 anos, é terceirizado 

e ocupa o cargo de Técnico de TI. Tem experiência de 10 anos na área de TI. 

Executa todas as atividades de suporte e manutenção. Horário de trabalho: 14 às 

22:00 horas. O maior desafio para este técnico é a falta de definição do que é 

prioridade para atendimento. Uma que vez que as exceções são tratadas pela 

gestora e o seu horário de trabalho, compreende um período em que a mesma 

não se encontra no setor após as 17 horas. 

III. Analista de Rede: é formado em Redes de computadores, mestrando em 

Modelagem Computacional em Ciências e Tecnologia. Atua no DTI há um ano, 

é concursado e ocupa o cargo de Técnico de Laboratório Informática. Tem 

experiência de 10 anos na área de TI. Executa todas as atividades de suporte e 

manutenção. Horário de trabalho: 10 às 16 horas. O maior desafio para este 

técnico é conseguir contato com o usuário para marcar atendimento ou encerrar 

o atendimento. 

IV. Analista de Sistema: é formado em Processamento de Dados, graduando em 

Análise de Sistemas. Atua no DTI há um ano, é concursado e ocupa o cargo de 

Técnico de Laboratório de Informática. Tem 3 anos de experiência na área de 

TI. Executa todas as atividades de manutenção e suporte. Horário de Trabalho: 

08 às 14 horas. O maior desafio para este técnico é dificuldade em certos 

atendimentos uma vez que não existe treinamento específico e nem um 

mapeamento de processo. 

V. Técnico de Manutenção: é formado em Engenharia Metalúrgica e técnico em 

Telemática. Atua no DTI há um ano, é concursado e ocupa o cargo de Técnico 

de Laboratório de Informática. Tem experiência de 1 ano na área de TI. Executa 

todas as atividades de suporte e manutenção. Horário de Trabalho: 14 às 20 

horas. O maior desafio para este técnico é o prazo de atendimento, assim como 

já mencionado pelo 1º especialista. 

A partir da segunda etapa foi utilizada a técnica Delphi que, segundo Mancussi et al 

(1997), permite obter consenso de grupo a respeito de um determinado fenômeno. O grupo é 
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composto por juízes, ou seja, por profissionais efetivamente engajados na área onde está 

desenvolvendo o estudo. 

Na técnica Delphi, cada um individualmente apresenta suas estimativas e premissas para 

um facilitador, que analisa os dados e emite um relatório de síntese.  

O objetivo desta técnica é esclarecer e aprofundar as questões, identificar os pontos de 

concordância ou discordância e assim buscar o consenso. 

- Segunda etapa:  Estabelecer as categorias dos incidentes  

O objetivo era que especialistas informassem todos os serviços que são oferecidos pelo 

DTI à comunidade (Ver Apêndice B).  

Ao confrontar as informações geradas por esta entrevista e os dados analisados no SIOS 

obteve-se a categorização dos incidentes e foi colocado também que muitas vezes estas 

categorias se relacionam entre si porque para resolver um problema (incidente) podem-se gerar 

outros que fazem parte de outra categoria o que pode complicar a solução. Esta conclusão foi 

muito importante na decisão de qual método tomada de decisão utilizar para a priorização. A 

seguir são mostradas as categorias dos incidentes obtidas na entrevista: 

I. Hardware 

II. Software 

III. Infraestrutura 

IV. Telefonia 

V. Sistemas 

Também foi possível gerar o relatório dos serviços oferecidos pelo DTI à comunidade. 

O Apêndice C apresenta as diferentes atividades ou serviços oferecidos à comunidade, para o 

presente estudo serão identificados como incidentes. Nesse próprio Apêndice mostra-se para 

cada incidente a categoria à qual pertence, o grupo envolvido no atendimento e o prazo 

estabelecido para dar resposta. Pode ser apreciado que o prazo é padrão, três dias úteis, e no 

caso da infraestrutura, salas de aula, laboratórios de informática, que são utilizados somente 

para ministrar aulas e treinamentos o prazo é imediatamente devido a prioridade no 

atendimento. Estes prazos foram definidos pela gestora baseada na experiência não tendo sido 

realizado nenhum estudo sobre esta questão. 

Com a informação inicial de que categorias dos incidentes podem se relacionar entre si, 

montou-se o modelo da Figura 12. Este é um modelo de redes que permite utilizar o ANP para 

estabelecer as prioridades do impacto e urgência (chamadas de critérios) e das categorias dos 

incidentes identificadas (chamadas de alternativas). 
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Figura 12 -Modelo específico de redes para aplicar o ANP 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

- Terceira etapa: Estabelecer a relação de dependência entre as alternativas  

Teve por objetivo identificar a existência de dependências entre as alternativas 

(categorias de incidentes), conforme o Apêndice D. 

- Quarta etapa: Realização dos Julgamentos  

 Com o objetivo de atribuir os pesos para cada critério em relação as alternativas e entre 

as alternativas, conforme Apêndice E. 

Para este trabalho seguiu-se o critério da literatura que identifica que impacto e urgência 

apresentam a mesma importância. Para determinar a importância e as relações entre as 

alternativas outras rodadas de entrevistas foram realizadas. 

Para aplicar o ANP utilizou-se o software Superdecisions. Este é um software livre, 

disponível em http:superdecisions.com.  
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4 RESULTADO DO ESTUDO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. 

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A EEIMVR foi fundada solenemente em 1961, com o nome de Escola de Metalurgia da 

Universidade Nacional do Trabalho, na gestão do governo de Jânio Quadros. Foi idealizada 

baseada na proposta em que o ensino profissionalizante de Engenharia deveria ser ministrado 

próximo a um centro industrial ligado à sua especialidade, unindo efetivamente a teoria 

acadêmica à prática profissional (binômio escola-indústria).  

A cidade de Volta Redonda foi especificamente escolhida para a implantação desta 

Escola por sediar a Usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, à sua 

infraestrutura urbana, aos interesses da Indústria e da sociedade em geral na implantação 

universitária e a proximidade desta cidade ao Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que 

são polos da ciência metalúrgica, facilitando a vinda de professores especializados. 

Foi adotado, de modo pioneiro no Brasil, o sistema semestral, de créditos e de pré-

requisitos. O futuro aluno poderia então selecionar, de acordo com suas próprias conveniências, 

as disciplinas que cursaria, bem como planejar seus horários de aula. Deveria, no entanto, 

observar os pré-requisitos, respeitar a carga horária máxima e o número mínimo e máximo de 

semestres necessários à conclusão do curso, de acordo com o estipulado pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

No período 1991-1993 foi estruturado o primeiro curso de Mestrado na EEIMVR, em 

Engenharia Metalúrgica, com apoio financeiro da CSN, que incluiu a contratação de diversos 

professores com doutoramento, reforma e ampliação de laboratórios. A primeira turma do curso 

se iniciou em 1994. 

Até 1997 o Curso de Graduação em Engenharia Metalúrgica da EEIMVR abrangia 

apenas o ciclo profissional, ou seja, os 3 últimos anos da formação do engenheiro metalúrgico. 

Os alunos cursavam o ciclo básico em outra instituição de ensino superior e depois ingressava 

no curso de Engenharia Metalúrgica. A partir 1997 começou a ser ofertado o ciclo básico, 

permitindo que os alunos de graduação cursassem todos os 5 anos na EEIMVR. 

A partir do ano 2000, a EEIMVR sofre uma grande transformação com forte evolução tanto 

na Graduação quanto na Pós Graduação: 
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I. A nível de Graduação são criados os Cursos de Engenharia Mecânica e 

Engenharia de Produção em 2001, verificar Engenharia de Agronegócios em 

2005 e Engenharia de Materiais em 2018; 

II. A nível de Pós Graduação são criados os cursos de aqui falta mecânica e 

metalurgia na pós Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia em 

2009, Tecnologia Ambiental em 2010, Engenharia Mecânica em 2011 e 

Engenharia de Produção em 2015; MBA em Gestão de Negócios em 2014; 

III. Implantação do curso de Engenharia de Produção à Distância, mediante o 

consórcio CEDERJ em 2015; 

IV. Em setembro de 2017 iniciou-se na instalação da EEIMVR o projeto da 

universidade da melhor idade que é um programa voltado para idosos. 

Pelo que foi exposto torna-se evidente o crescimento da demanda por serviços de TI 

desde a sua fundação. Em contrapartida, o quadro de pessoal e os investimentos nesta área não 

acompanhou este crescimento por um longo período. O primeiro funcionário com 

especialização na área de TI ingressou na EEIMVR em 1994, vindo de transferência da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. O segundo funcionário entrou no concurso já voltado 

para EEIMVR em 2004 e somente em 2017 houve a chegada dos aprovados no último concurso. 

Atualmente a equipe de DTI/EEIMVR é composta por: dois técnicos manutenção, dois 

analistas em rede e um analista de sistema. 

Em 2006, a pesquisadora e autora deste trabalho, assumiu o setor e implantou o SIOS, 

uma vez que os chamados eram solicitados por telefone ou pessoalmente e não havia qualquer 

forma de registro. O que gerava uma série de transtorno. Concomitantemente iniciou o projeto 

de criação de documentação da infraestrutura.  

A unidade é configurada com um parque tecnológico com a seguinte estrutura: 

 10 laboratórios de informática; 

 01 Central telefônica com 214 ramais ativos; 

 02 servidores de gerenciamento e segurança de rede (Firewall UTM); 

 76 roteadores wireless; 

 13 Switches gerenciáveis; 

 08 Switches não gerenciáveis; 

 20 datashows localizados dentro das salas de aula; 

 20 retroprojetores localizados dentro das salas de aula; 

 Dois links de internet, sendo um deles da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) 
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 Aproximadamente 500 desktops; 

 Notebooks e ultrabooks patrimoniados; 

Os serviços prestados a este parque tecnológico englobam atividades entre as categorias: 

Hardware, software, infraestrutura, telefonia e sistema 

O DTI atende a comunidade interna - docentes, discentes, técnicos administrativos, 

terceirizados - e a comunidade externa.  

4.2 DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES NO 

DTI/EEIMVR/UFF 

 

Como foi comentado no capítulo anterior, para o gerenciamento de incidentes na 

operação de serviços de TI no DTI/EEIMVR/UFF era utilizado o SIOS  

O SIOS trabalhava com status da OS:  

I. Aberta 

II.  Encerrada 

III.  Aguardando Fechamento do Cliente 

IV.  Aguardando Equipe de Serviços Gerais 

V. Aguardando Peça 

O fluxo do processo de gerenciamento de OS era realizado conforme Figura 13. 

 

Figura 13- Fluxo do processo de gerenciamento de OS 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Não havia nenhum tratamento para as OS, ou seja, não era criado nenhuma gestão do 

conhecimento adquirido no atendimento de nenhum problema. A solução ficava limitada ao 
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técnico que atendeu à OS. Caso houvesse reincidência do problema e a OS não estivesse sob a 

responsabilidade do mesmo técnico, poderia ser questionado pelo membro da equipe, sobre a 

solução encontrada para o aquele problema. Era única forma de disseminar o conhecimento.  

Os chamados cadastrados no SIOS eram impressos e entregues para o técnico 

responsável pelo chamado. Eram abertos via telefone ou por e-mail através do e-mail 

institucional do setor. A distribuição das OS aos técnicos eram feitas de acordo com a 

quantidade de OS que estava sob a responsabilidade de cada técnico no momento da abertura 

do chamado. Não era analisado a especificidade do problema, nem definidas prioridades 

diferentes em função do tipo de incidente.  

As Figuras 14 e 15 mostram exemplos da confirmação da abertura da OS via e-mail, 

porém as informações não eram padronizadas.  

 

Figura 14 - Exemplo de e-mail de confirmação da abertura da OS (com nome de técnico e prazo de 

atendimento) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 15 - Exemplo de e-mail de confirmação da abertura da OS (somente prazo de atendimento) 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

Outra situação complexa era a proximidade do DTI com os usuários, devido ao pequeno 

espaço físico da Unidade, muitos se deslocavam até ao setor e solicitava atendimento imediato. 

E devido à falta de um procedimento, o técnico ficava constrangido em não atender aquele 

usuário que estava à sua frente. Deixando assim as OS que foram abertas por vias normais e 

dava prioridade para aquele atendimento que muitas das vezes não era prioritário.  

O andamento dos chamados era informado pelo técnico responsável do atendimento 

através de e-mail ou caso o usuário ligasse para setor. Não existia nenhum local onde o usuário 

pudesse acompanhar o status de sua OS, conforme Figura 16, na qual o usuário solicita 

informações sobre a abertura de uma OS. 
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Figura 16 - E-mail de solicitação de feedback de abertura de OS 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

O encerramento das OS poderiam ocorrer de três formas: 

I. Caso o usuário estivesse presente na conclusão da OS, o técnico solicita o 

encerramento da OS no formulário próprio, conforme Figura 17. 

 

Figura 17 - Encerramento da OS após assinatura no formulário 

Fonte: Elaborado pelo Autor  
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II. Caso o usuário não estivesse presente na conclusão da OS, o técnico entregava a OS 

concluída com as informações do atendimento à Gestora e a mesma solicitava o 

encerramento da OS através do envio de até três e-mails, conforme Figura 18. 

 

Figura 18 - Solicitação de Fechamento da OS através do envio do 1º e-mail 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

Observe que o assunto descrito na Figura 18, informa além dos dados da OS, apresenta 

informação que é o 1º e-mail enviado, este procedimento se repete mais uma vez caso o usuário 

não responda na primeira tentativa. 

Caso usuário responda na primeira ou segunda tentativa via e-mail, a reposta era 

anexada ao formulário da OS e no campo assinatura do cliente era informado: “OS encerrada 

via e-mail”, conforme Figura 19. 
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Figura 19 - Exemplo 1 de Encerramento da OS via e-mail 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Observe que no topo da Figura 19 tem uma informação escrita à caneta, é a data que foi 

enviado o 1º e-mail na tentativa de encerrar a OS, no exemplo em questão não precisou enviar 

o segundo e-mail. 

III. Caso após as duas tentativas de encerramento da OS via e-mail, o DTI não tivesse 

resposta era enviado 3º e-mail encerrando a OS e no campo do formulário da 

assinatura era informado: “OS encerrada após o envio do 3º e-mail”. (Ver Figura 20) 
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Figura 20 - Exemplo 2 Encerramento da OS via e-mail 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Observe que no topo da Figura 20 está escrito a caneta a data do envio dos três e-mails. 

E a forma do encerramento das OS eram informadas no sistema SIOS. 

Os relatórios gerenciais que eram solicitados pela Direção eram desenvolvidos mediante 

a transferência dos dados do banco de dados, SIOS, para o software Microsoft Excel e então 

eram elaborados os relatórios, o que demandava tempo para gerar as informações.  

O setor não dispunha nenhum repositório em que os técnicos pudessem registrar as 

tarefas ou procedimentos que foram executados em certas OS, consideradas por eles difíceis de 

solução. E caso problema ocorresse novamente, seja com o mesmo usuário ou com o outro 

usuário, e fosse direcionado para outro técnico a solução na maioria das vezes começava do 

zero. 

Conforme demonstrado acima, não havia nenhuma padronização nos procedimentos de 

gerenciamento dos incidentes, não era definido nenhum tipo de categorização e o que gerava 

maior transtorno era a falta priorização nos atendimentos dos incidentes. 
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4.3 PRIORIZAÇÃO DOS INCIDENTES MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ANALYTIC 

NETWOR PROCESS (ANP) 

 

Para a priorização dos incidentes e suas categorias aplica-se o ANP. Parte-se de um 

modelo geral de rede e de uma matriz geral que identifica quais elementos precisam de 

comparação mediante julgamentos. A Figura 21 apresenta o modelo de rede geral onde critérios 

(impacto e urgência) e alternativas (software, hardware, telefonia, sistemas, infraestrutura) 

mostram as relações entre eles.  

 

Figura 21 - Modelo de rede Geral para aplicar o ANP 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

A Figura 22 mostra a matriz geral do modelo onde os valores um (1) indicam a 

existência de relações entre os elementos e o valor zero (0) indica que não há relação. 

 

Figura 22 - Matriz Global de relações entre critérios e alternativas 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

De posse destas informações, a próxima etapa foi a atribuição de pesos para cada critério 

em relação às alternativas e entre as alternativas, conforme Apêndice E. 

A fase de avaliação do problema abordou a determinação da importância relativa dos 

critérios (para este caso assumiu-se que ambos os critérios tem a mesma importância como 

mostra a literatura revisada), a determinação do nível de preferência das alternativas de acordo 

com cada critério, as relações entre as alternativas e a definição da prioridade global de critérios 

e alternativas. Todos os coeficientes de consistência encontrados para as comparações se 

comportaram próximos de 0,1, portanto os requisitos de consistência são considerados 

aceitáveis (SHIMIZU, 2010). As opiniões dos especialistas, após o consenso obtido utilizando 
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o Método Delphi, foram lançadas no Software Superdecisionse geraram os resultados, 

conforme as Tabelas a seguir. 

 A Tabela 5 apresenta os resultados dos pesos das alternativas (categorias de incidentes) 

em relação ao critério Impacto. Como padrão foi utilizado a seguinte legenda: 

I. So – Software 

II. Ha – Hardware 

III. Te – Telefonia 

IV. In – Infraestrutura 

V. Si – Sistema 

Tabela 5 - Pesos das alternativas (categorias) em relação ao critério Impacto 

Impacto So Ha Te In Si Vetor Cr 

So 1 2 3 1/7 ¼ 0,08271 

0,10348 

Ha  1 5 1/9 1/5 0,06823 

Te   1 1/9 1/8 0,03033 

In    1 1/5 0,58748 

Si     1 0,23124 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Como pode ser observado a categoria Infraestrutura (In), seguida de Sistemas (Si) tem 

a maior prioridade do ponto de vista do impacto dos incidentes. 

A Tabela 6 apresenta as atribuições de peso às alternativas em relação ao critério 

Urgência 

Tabela 6 - Pesos das alternativas (categorias) em relação ao critério Urgência 

Urgência  So Ha Te In Si Vetor Cr 

So 1 1 5 1/7 1/3 0,08316 

0,10135 

Ha  1 6 1/9 1/5 0,06358 

Te   1 1/9 1/7 0,03041 

In    1 7 0,58748 

Si     1 0,19530 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para o critério urgência, o resultado é o mesmo, as categorias Infraestrutura (In), e 

Sistemas (Si) têm a maior prioridade. 
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As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os resultados das atribuições de peso entre as alternativas 

(categorias) que apresentam relações de influência. 

 

Tabela 7 - Pesos das alternativas (categorias) em relação à alternativa Hardware 

Elementos  So Te In Si Vetor Cr 

So 1 7 1/5 3 0,23047 

0,14571 
Te  1 1/7 1/5 0,04241 

In   1 5 0,60613 

Si    1 0,12100 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tabela 8 - Pesos das alternativas (categorias) em relação à alternativa Infraestrutura 

Elementos  Ha Te Si Vetor Cr 

Ha 1 9 7 0,78539 

0,07721 Te  1 1/3 0,06579 

Si   1 0,14882 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tabela 9 - Pesos das alternativas (categorias) em relação à alternativa Software. 

Elementos  Há In Si Vetor Cr 

Ha 1 1/9 1/8 0,05403 

0,03548 In  1 2 0,58913 

Si   1 0,35684 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A alternativa (categoria) Telefonia (Te) não influencia nenhuma outra alternativa e a 

alternativa (categoria) Sistema (Si) influencia e recebe a influência somente da alternativa 

(categoria) Hardware(Ha) desta forma o peso é o mesmo. 

 A Figura 23 apresenta o resultado global das prioridades de todas as categorias. Este 

resultado foi obtido com a aplicação do software Superdecisions. 
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Figura 23 - Definição de Prioridades 

Fonte: Software Superdecisions (2018) 

 

Como pode ser apreciado foi considerado a mesma importância para os critérios 

urgência e impacto. Entre as alternativas (categorias) a maior importância é de Infraestrutura 

(In), seguida por Hardware (Ha) e Sistemas (Si). Quando todas as alternativas (categorias) 

foram comparadas com os critérios (Tabelas 5 e 6), as maiores importâncias estavam em 

Infraestrutura (In) e Sistemas (Si). Esta situação muda no resultado final e Hardware (Ha) passa 

a ocupar a segunda posição em importância ou prioridade, isto foi motivado porque esta 

categoria se relaciona com todas as outras, ela influência todas as outras categorias. Isto 

demonstra que o ANP é um bom método para aplicar nesta situação específica. 

4.4 NOVO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE INCIDENTES NO 

DTI/EEIMVR/UFF  

Feita a priorização das categorias com o uso de ANP, foram estabelecidos os novos 

prazos de atendimento e a escalonação da equipe, conforme Apêndice F. Estes novos prazos de 

atendimento foram estabelecidos segundo a priorização das categorias dos incidentes para o 

cenário normal do dia a dia. Pode-se observar também que o prazo de atendimento está definido 

por horas, de acordo com o funcionamento do DTI. 

Para a escalonação da equipe, a mesma foi dividida por especialização, por níveis de 

atendimento e também foi alterado o horário de trabalho. A Tabela 10 apresenta a distribuição 

por especificidade do atendimento e níveis de atendimento. 
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Tabela 10 - Especificidade do atendimento e níveis de atendimento 

Especificidade 

de Atendimento 

Níveis de 

Atendimento 

Tipo de Atendimento Profissional responsável 

pelo atendimento 

Manutenção Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

1º Atendimento 

2º Atendimento 

3º Atendimento 

Bolsista 

Técnico de Manutenção 

Analista de rede 

Infraestrutura   Analista de Rede 

Desenvolvimento   Analista de Sistemas 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O novo horário de trabalho foi distribuído das 08 às 20 horas, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 -  Novo Horário de atendimento do DTI/EEIMVR/UFF 

Especificidade 

de Atendimento 

Horário de 

Atendimento 

Manutenção 08 às 20 horas 

Infraestrutura 08 às 20 horas 

Desenvolvimento 08 às 14 horas 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Com este novo horário pode ser observado à extensão do prazo de atendimento do setor 

à comunidade. 

 O DTI não apresenta ainda a modalidade de atendimento remoto apenas atendimento 

local. O atendimento em relação a infraestrutura não apresenta níveis devido à urgência e o 

impacto que é gerado pelo atraso ou atendimento incorreto. E, no caso do atendimento em 

desenvolvimento exige-se conhecimento em programação em PHP e Banco de dados Oracle. 

 A equipe de manutenção recebe o apoio dos bolsistas, que são alunos da EEIMVR/UFF 

dos cursos de engenharia e apresentam uma carga horária de 20 horas semanais, o que permitiu 

a classificação em níveis. Sendo gradativo o atendimento, caso seja necessário. 

Com estes resultados, verificou-se a necessidade de se implantar uma ferramenta mais 

efetiva de gerenciamento dos incidentes. Visto que o DTI já possuía a definição de priorização, 

a divisão da equipe em grupos de atendimento, horário de atendimento maior e a definição de 

novos prazos de atendimento, o que permitiu alteração na abertura dos incidentes, optou-se pelo 
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software Gestionnaire Libre de Parc Informatique – Gestão Livre de Parque de 

Informática(GLPI). 

  O software GLPI é uma solução de fonte aberta para gestão de atendimentos de 

helpdesk, parque de hardware e software disponibilizada em http://glpi-project.org/, por meio 

da licença GPL (General Public License), publicada pela Free Software Foundation. 

 O GLPI foi desenvolvido PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext 

Preprocessor), que é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e 

especialmente adequada para o desenvolvimento web, com a utilização de um banco de dados 

em MYSQL, que é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto usado 

na maioria das aplicações gratuitas para administrar suas bases de dados. 

O GLPI foi escolhido por apresentar funcionalidades que mais se aproximam ao modelo 

de processo mapeado além de ser uma ferramenta livre, o que não gerou custo para 

EEIMVR/UFF na sua implantação. O GLPI foi configurado no idioma Português e com 

configurações direcionadas ao ambiente da EEIMVR/UFF. O novos prazos são definidos em 

horas de acordo com o horário de funcionamento do setor, de Segunda à Sexta feira das 08 às 

20 horas. Desta forma, conforme Apêndice F, 1 dia útil = 12 horas de trabalho do DTI. 

O GLPI pode ser acessado por todas as plataformas, através de um browser, tanto no 

ambiente interno da EEIMVR através do 

endereço:http://os.eeimvr.uff.br/glpivila/index.php?noAUTO=1 e no ambiente externo à 

Unidade através do endereço: http://200.159.241.13/glpivila. 

O GLPI/EEIMVR trabalha com 6 Status de OS a saber: 

I. Novo: quando o incidente foi cadastrado mas ainda não foi atribuído ao técnico; 

II. Processando (Atribuído): quando o chamado já atribuído ao técnico e está em 

atendimento; 

III. Pendente: quando o chamado requer algum tipo de informação ou material ou serviço 

de outras equipes, sejam internas ou externas, ou ainda quando o tempo foi 

insuficiente para atendimento. 

IV. Solucionado: quando o atendimento finalizou, porém está aguardando a aprovação 

do usuário. 

V. Fechado: quando teve aprovação do usuário 

VI. Excluído: quando o chamado foi cancelado 

 

 

http://os.eeimvr.uff.br/glpivila/index.php?noAUTO=1
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A Figura 24 apresenta a tela de acesso ao GLPI. 

 

Figura 24 - Tela de acesso ao GLPI 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

O GLPI permite configurar perfis, no caso da EEIMVR/UFF foram configurados três 

perfis: 

I. Perfil Usuário: abertura de chamado, gerenciamento do próprio chamado e 

acesso a um segmento da base do conhecimento denominado no GLPI como 

FAQ (é um acrônimo da expressão inglesa frequently asked questions), que são 

as perguntas frequentes. 

II. Perfil Técnico: abertura de chamado, gerenciamento dos próprios chamados e 

daqueles direcionados a ele. E no caso da DTI/EEIMVR/UFF apresentam 

informações customizadas definidas pelo Perfil SuperAdmin, como por 

exemplo, acesso a Base do conhecimento, usuários cadastrados, etc. 

III. Perfil SuperAdmin: Acesso Total ao Sistema, desde a configuração até aos 

indicadores. Neste caso são SuperAdmin a gestora, a analista de sistema e a 

Diretora da EEIMVR/UFF. 

A Figura 25 apresenta a tela de cadastro de incidente, onde o usuário informa a categoria 

conforme o Apêndice F, no campo localização foram cadastrados todos espaços físicos da 

Unidade, no campo observadores o usuário poderá informar uma pessoa que ele queira que 
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acompanhe o andamento deste chamado, no campo título ele descreve de forma resumida que 

serviço que deseja, no campo Descrição ele poderá descrever sua solicitação de forma mais 

detalhada e ainda tem a opção de inserir um arquivo, como por exemplo uma tela de erro. 

 

Figura 25 - Tela de cadastro de chamado no GLPI 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

Caso o usuário selecione de maneira equivocada a categoria os usuários com perfil 

SuperAdmin poderão trocar a categoria e assim direcionar de forma correta a equipe para 

atendimento. A seleção do técnico dentro das equipes é feita de acordo com disponibilidade do 

técnico e do usuário. A partir deste momento os técnicos têm acesso as OS abertas, conforme 

Figura 26, onde traz as informações pertinentes e necessárias para o técnico iniciar o 

atendimento. 
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Figura 26 - Tela de OS Abertas por técnico 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

Caso o técnico queira entrar em contato com o usuário para obter mais alguma 

informação ele poderá iniciar um chat com o usuário na mesma plataforma, ficando tudo 

registrado no mesmo local, além de agilizar o atendimento, conforme Figura 27. 
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Figura 27 - Chat entre o técnico e o usuário 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

O técnico, após a conclusão da OS, cadastra os procedimentos executados para a solução 

do chamado. Neste momento o status da OS altera para Solucionado, conforme Figura 28. 

 

Figura 28 -  Descrição dos Procedimentos executados para solução do chamado 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

 Conforme observado na Figura 28, a descrição da solução do problema fica registrada 

na base do conhecimento, onde pode ser acessado por qualquer membro da equipe a qualquer 

momento. 

A partir deste momento, o usuário tem acesso aos procedimentos executados e aprova ou 

não a solução, conforme a Figura 29. 
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Figura 29 - Tela de aprovação do chamado 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

 O usuário tem o prazo de 3 dias úteis para aprovar ou não a solução do chamado, caso 

não dê nenhum feedback o chamado é encerrado automaticamente. O usuário também poderá 

avaliar o serviço prestado através da pesquisa de satisfação, não é obrigatório esta avaliação, 

conforme Figura 30. 

 
Figura 30 - Pesquisa de satisfação ao atendimento 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

Desta forma, o processo de abertura de incidentes foi alterado, da seguinte forma: 

I. Só serão permitidos abertura de chamado via ligação telefônica aqueles 

classificados de acordo com a priorização, neste caso a infraestrutura; 

II. Os demais chamados deverão ser abertos via plataforma GLPI; 

 

A Figura 31 apresenta as alterações já implementadas no fluxo de gerenciamento de OS. 
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Figura 31 - Novo Fluxo de gerenciamento de OS 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

Como pode ser observado neste fluxograma, todas as fases ou etapas da gerência de 

incidentes apresentadas no item 2.5.1, estão contempladas neste novo processo.  

O processo se inicia com a identificação do incidente por parte dos usuários ou dos 

técnicos de TI, que registram o incidente, a gestora ou a equipe desenvolvimento categoriza 

este incidente e automaticamente é realizada priorização, em seguida é feita a escalação do 

mesmo. 

O técnico inicia a fase de análise e diagnóstico verificando se o incidente está 

contemplado na base de dados ou não. De posse destas informações inicia-se a etapa de 

resolução e recuperação do incidente e posterior fechamento do incidente. É importante 

ressaltar que a etapa investigação e diagnóstico inicial é importantíssima, tanto na agilidade no 

atendimento quanto na aquisição do conhecimento, pois é a partir desta fase que a Base do 

conhecimento será utilizada ou alimentada. 

Além destes benefícios, a segurança por parte da equipe, embora seja um indicador 

intangível, é percebida no dia-a-dia, porque está tudo documentado e principalmente acordado. 
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Os indicadores fornecidos pelo GLPI são em tempo real, o que gera maior transparência e por 

consequência maior confiança. A Figura 32 mostra um exemplo de como é possível 

acompanhar a situação dos incidentes abertos. 

 

 

Figura 32 - Status dos Incidentes abertos 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

 De acordo com Figura 32, no momento da pesquisa, havia 16 chamados atribuídos e 8 

pendentes. Ao refinar a pesquisa é possível identificar quais incidentes estão pendentes e o 

motivo de estar com este status, conforme a Figura 33. 

 

Figura 33 -  Relação dos incidentes pendentes 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 



80 

 

A Figura 34 apresenta o relatório “Semáforo do DTI”, onde exibe um panorama da 

situação do setor em tempo real. 

 

Figura 34 - Relatório Semáforo do DTI 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

 O GLPI também apresenta relatório de desempenho individual por técnico, conforme as 

Figuras 35 e 36. 

 

Figura 35 - Indicadores individuais dos técnicos 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

 Conforme a Figura 35, é apresentada a tela padrão para o técnico buscar por seus 

indicadores individuais, refinando um pouco mais a pesquisa o técnico pode verificar os eu 

desempenho através da Figura 36 que apresenta o tempo de solução. 
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Figura 36 - Indicadores Individuais por tempo de solução. 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

  

.  Além dos resultados já citados, não há mais a emissão impressa das OS foi aplicada o 

workflow, que passam a ser gerenciados tudo via GLPI. De acordo com Fischer (2001), um 

workflow é a automatização de um processo de negócio, durante a qual, documentos, 

informações e/ou atividades são passadas de um participante a outro, a fim de que sejam 

tomadas ações, de acordo com um conjunto de regras e procedimentos. Sendo um setor de DTI, 

onde tem o domínio das tecnologias atuais, existe a exigência de um grande dinamismo em 

todos os processos para que sejam feitos com rapidez, segurança e qualidade. Nesse contexto, 

implantar o workflow tornava-se imprescindível. 

 

4.5 RESULTADOS OBTIDOS 

I. Mudanças na gestão do DTI/EEIMVR, mediante este trabalho várias alterações 

foram realizadas a partir das recomendações da ITIL e da aplicação do método 

do ANP como: a identificação das categorias, a priorização dos atendimentos, a 

escalonação das equipes, o gerenciamento dos incidentes, criação da base do 

conhecimento e alteração no fluxo de gerenciamento de OS.  

II. Alteração nos tempos de atendimento, deixando de ser padrão de três dias úteis 

em qualquer atendimento; 
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III. Distribuição do incidentes para os técnicos de acordo com a especificidade do 

atendimento e não mais de acordo com a quantidade de OS sob sua 

responsabilidade dos mesmos; 

IV. Acompanhamento da produtividade de cada integrante da equipe:  o GLPI 

permite acompanhar através dos relatório por técnico em tempo real os 

atendimentos dos técnicos realizados e em andamento, conforme Tabela 12. É 

importante ressaltar que na 1ª coluna – Técnicos-  o relatório do GLPI apresenta 

de forma nominal porém para este trabalho os nomes foram substituídos pelos 

cargos. 

Tabela 12 -  Relatório de Produtividade por técnico 

Técnicos Chamados Aberto Solucionado Fechado 
% 
Fechado Atrasado 

% 
Atrasado 

Analista de Sistemas 246 7 1 238 99,1% 10 4,1% 

Bolsista 1 167 8 0 159 97,6% 8 4,8% 

Bolsista 2 139 15 0 124 94,6% 41 29,5% 

Bolsista 3 132 10 0 122 96,2% 23 17,4% 

Analista de Rede 1 98 4 1 93 98% 11 11,2% 

Analista de Rede 2 91 4 1 86 97,8% 13 14,3% 

Técnico de Manutenção 1 87 5 0 82 97,1% 26 29,9% 

Técnico de Manutenção 2 73 3 0 70 97,9% 17 23,3% 
Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

V. Nivelamento da tecnologia da EEIMVR com algumas unidades da UFF que já 

utilizam o GLPI como ferramenta de gerenciamento de Incidentes; 

VI. Criação da base do conhecimento, mediante o histórico de atendimentos 

realizados, o que evita a perda da informação. Antes da implantação deste 

estudo, a solução dos atendimentos aos incidentes ficavam com o técnico que 

atendeu ao chamado, ou seja conhecimento tácito, não eram compartilhados e 

nem armazenados para usos futuros. Com a criação da base, todas as 

informações potencialmente relevantes são armazenadas no GLPI, o que torna o 

conhecimento explícito. O que reduziu o tempo do atendimento, pois consta um 

passo a passo, do que fazer para problemas específicos, conforme Figura 37. 
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Figura 37 – Base de Conhecimento DTI/EEIMVR 

Fonte: GLPI/DTI/EEIMVR (2018) 

 

VII. Acompanhamento do desempenho do setor em certos períodos, por exemplo em 

eventos críticos, como início das aulas.  

VIII. Criação de um canal de comunicação com os usuários, devido a possibilidade na 

inserção de acompanhamentos e tarefas;  

IX. Agilidade no atendimento, devido a priorização das categorias: após a aplicação 

o método ANP foi possível identificar as categorias com maior impacto e 

urgência conforme a Figura 23 e assim onde foi possível definir um prazo 

diferenciado para as mesmas conforme Apêndice F; 

X. Melhor aproveitamento da equipe em virtude da escalonação: aquelas atividades 

cotidianas que não requerem um conhecimento mais avançado passou a ser 

atendida pelos bolsistas, no nível I, conforme Tabela 10, o que libera os técnicos 

de manutenção e os analistas de rede em atuar em incidentes com maior impacto 

e urgência. Além de permitir que os analistas de rede e sistemas possam agir 

proativamente nas respectivas áreas, reduzindo o número de incidentes nas 

categorias infraestrutura e sistemas; 

XI. Implantação da pesquisa de satisfação, onde é possível verificar o que precisa 

ser melhorado com maior criticidade e valorizar a excelência no atendimento; 

XII. Relatórios gerenciais em tempo real por mês, ano ou período. Seja por técnico, 

por usuário, por hardware, por localização, por prioridade; 

XIII. Gestão de controle e monitoramento de inventários (computadores, periféricos, 

etc.); 
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XIV. Clareza no fluxo das informações, evitando atendimentos repetidos, atrasos em 

soluções, falta de retorno ao cliente, entre outras situações indesejadas; 

XV. Maior visibilidade do setor, desde a fundação da EEIMVR nenhum estudo foi 

realizado para o DTI/EEIMVR as decisões deixaram de ser empíricas, a partir 

da nossa interação e observação do dia-a-dia, para se tornarem científicas, onde 

compreensão e interpretação das informações e fatos foram comprovados por 

meio da ciência.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo aborda os principais resultados da pesquisa, as conclusões do estudo e 

recomendações para pesquisas futuras. 

Diversas práticas, metodologias e modelos de Gestão de TI estão disponíveis na literatura 

sendo que a biblioteca ITIL é uma das mais usadas por ser adaptável a qualquer tipo de empresa, 

podendo ser inserida tanto no ambiente interno quanto no externo, por se tratar de uma 

biblioteca não prescritiva.  

Aplicar as recomendações da ITIL, no que se refere a Gerência de Incidentes, 

possibilitou estabelecer um novo processo de gerenciamento dos mesmos que permitiu a 

identificação e categorização dos incidentes como ponto de partida, aspecto este importante no 

processo posterior de priorização.  

A outra razão para a escolha da ITIL é que não é definido especificamente um software 

ficando a critério de cada organização esta tomada de decisão. Neste trabalho optou-se pelo 

GLPI por ser um software de código aberto, que permite ser adaptado a diferentes anseios, por 

apresentar algumas funcionalidades, além da gestão e atendimento de helpdesk, a saber: sistema 

de autenticação, possui versões em vários idiomas, sistema de notificações sobre eventos de e-

mail, relatório gerencias em tempo real, Plug in, inventário e níveis de usuário. 

O método escolhido para a priorização das categorias e dos incidentes, o ANP, se mostrou 

fatível para este uso específico em que as categorias estão relacionadas entre si, ou algumas 

delas exercem influência nas outras. Desta forma estabelecer prioridades nas 

categorias/incidentes permitiu definir as prioridades nos atendimentos, não mais de forma 

empírica mas de forma científica. 

A criação da base do conhecimento se tornou um grande avanço, pois as informações 

foram organizadas e analisadas de forma a torna-las compreensível e aplicável aos incidentes, 

o que agiliza o atendimento e rápida resolução dos mesmos. A base do conhecimento 

possibilitou agregar informações pertinentes a tarefas e rotinas em que a equipe precisa realizar, 

não permitindo que esses procedimentos sejam vinculados apenas um técnico e sim a um setor.  

Com a mudança na gestão foi possível tornar o setor mais produtivo e mais 

comprometido, uma vez que todas as alterações foram realizadas indo ao encontro das 

aspirações da equipe, das necessidades dos clientes, da Direção e da gestora. Hoje o setor 

consegue responder melhor aos desafios que são propostos, o crescimento do DTI/EEIMVR é 

solido e acompanha o crescimento da Unidade.  
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Ao desenvolver este trabalho voltado exclusivamente ao DTI/EEIMVR gerou uma maior 

visibilidade para o setor e recursos financeiros de infraestrutura foram investidos, como 

aquisição de um equipamento de rede, de Firewall UTM, que é um dispositivo de hardware e 

software que une uma série de recursos de segurança em uma única solução. E com esta 

aquisição, possibilita que estudos futuros permitam a inclusão da aplicação de um segundo 

processo, dentro do ciclo de vida da Operação de Serviços, que é a Gerência de Eventos ou de 

Alterações. Onde este equipamento de rede alarmarão abrindo assim um evento, 

consequentemente um incidente, para a equipe de infraestrutura em caso de indisponibilidade 

de ativos de rede. 

É importante ratificar que todo este trabalho foi realizado para um único cenário. Para 

estudos futuros recomenda-se que seja realizado um levantamento de outros cenários onde 

prioridades de atendimento podem mudar. Para esses novos cenários uma nova avaliação de 

prioridades deve ser realizada a modo de verificar se deveriam ser definidas outras prioridades, 

ou ainda, como é permitida pela bibliografia estudada, a criação de grupos de atendimento 

prioritário, denominados blacklist. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Pedido de Autorização para realizar a pesquisa no DTI/EEIMVR/UFF 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro utilizado para entrevista com os Especialistas  
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APÊNDICE B – Roteiro utilizado para identificar os serviços que o DTI oferece à 

Comunidade 

 



 

APÊNDICE C – Relatório das atividades (incidentes) dividas por categoria 
Serviços Prestados à Comunidade Categoria Grupo de 

Atendimento 

SLA ( Prazo de Atendimento) 

1- Informática > 1.0- Audiovisual  

Toda equipe 
 

 
1- Informática > 1.0- Audiovisual > 1.0.0- Instalação de Equipamento Audiovisual (Projetor, Datashow, 
Videoconferência, etc) 

Hardware 

 
3 dias úteis 

1- Informática > 1.0- Audiovisual > 1.0.1- Manutenção de Equipamento Audiovisual (Projetor, Datashow, 
Videoconferência, etc) 

Hardware 

 
3 dias úteis 

1- Informática > 1.10- Telefonia   

1- Informática > 1.10- Telefonia > 1.10.0- Instalação de Telefone Telefonia 3 dias úteis 

1- Informática > 1.10- Telefonia > 1.10.1- Manutenção de Telefone Telefonia 3 dias úteis 

1- Informática > 1.2- Backup Sistemas Toda sexta-feira 

1- Informática > 1.3- Checklists 

Hardware/Software 

 

1- Informática > 1.3- Checklists > 1.3.0- Laboratórios De acordo com a programação do 
quadro de horário das salas 1- Informática > 1.3- Checklists > 1.3.1- Salas de Aula Hardware/Software 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos   

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.0- Instalação de Computador Hardware/Software 3 dias úteis 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.1- Manutenção de Computador Hardware/Software 3 dias úteis 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.2- Instalação de Periféricos (Nobreak, Impressora, Scanner, 
Teclado, Mouse, Cabos, etc) Hardware 3 dias úteis 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.3- Manutenção de Periféricos (Nobreak, Impressora, Scanner, 
Teclado, Mouse, Cabos, etc) Hardware 3 dias úteis 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.4- Instalação de Software Software 3 dias úteis 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.5- Manutenção de software Hardware/ 3 dias úteis 

1- Informática > 1.5- Divulgação e Atualização (Site e TV) Sistemas 
Alguns membros 

da equipe 
3 dias úteis 

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática  

Toda equipe 

Imediato a abertura da OS 

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática > 1.6.0- Instalação de Software Software 

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática > 1.6.1- Manutenção Hardware 

1- Informática > 1.7- Rede  

Alguns membros 
da equipe 

 

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.0- Instalação de Rede (Pontos de Internet) Infraestrutura 3 dias úteis 

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.1- Manutenção de Rede e Internet Infraestrutura 

Imediato a abertura da OS 

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.2- Manutenção de Wi-Fi (EduRoam) Infraestrutura 

1- Informática > 17- Rede > 1.7.3- Operação de CPD Infraestrutura 

1- Informática > 1.8- Salas de Aula  Hardware/Software Toda equipe 
De acordo com a programação do 
quadro de horário das salas 

  



APÊNDICE D – Roteiro utilizado para identificar a existência de dependência entre as 

alternativas. 
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APÊNDICE E – Roteiro utilizado atribuir pesos aos critérios em relação as alternativas e 

entre as alternativas 
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APÊNDICE F – Relatório de Atividades com os novos prazos de atendimento 

Serviços Prestados à Comunidade Categoria Grupo de 

Atendimento 

SLA ( Prazo de Atendimento) 

1- Informática > 1.0- Audiovisual    
1- Informática > 1.0- Audiovisual > 1.0.0- Instalação de Equipamento Audiovisual (Projetor, Datashow, 
Videoconferência, etc) 

Hardware 

 
Manutenção 2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.0- Audiovisual > 1.0.1- Manutenção de Equipamento Audiovisual (Projetor, Datashow, 
Videoconferência, etc) 

Hardware 

 
Manutenção 3 dias úteis – 36 horas 

1- Informática > 1.10- Telefonia    

1- Informática > 1.10- Telefonia > 1.10.0- Instalação de Telefone Telefonia Infraestrutura 3 dias úteis – 36 horas 

1- Informática > 1.10- Telefonia > 1.10.1- Manutenção de Telefone Telefonia Infraestrutura 3 dias úteis – 36 horas 

1- Informática > 1.2- Backup Sistemas  1 dia – 12 horas 

1- Informática > 1.3- Checklists    

1- Informática > 1.3- Checklists > 1.3.0- Laboratórios Hardware/Software Manutenção 10 dias – 120 horas 

1- Informática > 1.3- Checklists > 1.3.1- Salas de Aula Hardware/Software Manutenção 10 dias – 120 horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos    

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.0- Instalação de Computador Hardware/Software Manutenção 2 dias úteis – 24  horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.1- Manutenção de Computador Hardware/Software Manutenção 2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.2- Instalação de Periféricos (Nobreak, Impressora, Scanner, 
Teclado, Mouse, Cabos, etc) Hardware Manutenção 1 dia útil – 12 horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.3- Manutenção de Periféricos (Nobreak, Impressora, Scanner, 
Teclado, Mouse, Cabos, etc) Hardware Manutenção 2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.4- Instalação de Software Software Manutenção 2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.4- Computador e Periféricos > 1.4.5- Manutenção  Software Manutenção 2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.5- Divulgação e Atualização (Site e TV) Sistemas Desenvolvimento 1 dia útil – 12 horas 

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática    

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática > 1.6.0- Instalação de Software Software Manutenção 2 dias úteis – 24 horas  

1- Informática > 1.6- Laboratórios de Informática > 1.6.1- Manutenção Hardware Manutenção 1 dia útil – 24 horas 

1- Informática > 1.7- Rede    

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.0- Instalação de Rede (Pontos de Internet) Infraestrutura Infraestrutura  2 dias úteis – 24 horas 

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.1- Manutenção de Rede e Internet Infraestrutura Infraestrutura 6 horas – Imediato 

1- Informática > 1.7- Rede > 1.7.2- Manutenção de Wi-Fi (EduRoam) Infraestrutura Infraestrutura 1 dia útil – 12 horas 

1- Informática > 17- Rede > 1.7.3- Operação de CPD Infraestrutura Infraestrutura 6 horas - Imediato 

1- Informática > 1.8- Salas de Aula  Hardware/Software Manutenção 1 dia – 12 horas 

1- Informática >1.9 Sistemas > 1.9.0 GLPI (Atividade Nova) Sistemas Desenvolvimento 1 dias – 12 horas 

 



 


