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Este trabalho tem por objetivo apresentar a metodologia de governança de TI 
COBIT e as melhores práticas ITIL, detalhando a aplicação de melhores práticas no 
setor de Tecnologia da Informação de uma empresa do ramo de Transportes na 
cidade de Caçador – SC, confrontando a situação atual com a situação almejada, 
através de uma análise de insuficiências, e avaliação de maturidade dos processos 
de prestação de serviços do setor. Possui como objetivo principal a proposta de um 
novo modelo de Governança de TI aplicando o framework COBIT e seguindo as 
melhores práticas compiladas na biblioteca ITIL para a melhoria na prestação de 
serviço. Sendo que ao final do trabalho é apresentada uma segunda análise 
ponderando os processos que foram melhorados seguindo as melhores práticas 
sugeridas, apresentadas e detalhadas, bem como seus conceitos, apresentando 
ainda na análise um nível desejado pelos colaboradores, após compreenderem as 
ferramentas. Também detalha a aplicação de um software de service desk para 
implantação do processo de central de serviços, recomendado na biblioteca ITIL, e 
no domínio de entrega e suporte do COBIT. 
 

 
 

Palavras Chaves: Governança (de TI), COBIT, ITIL, Service Desk 
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This paper aims to present the COBIT methodology of governance and ITIL 

best practices, detailing the implementation of best practices in the field of 
Information Technology for a company of the Transport business in the city of 
Caçador - SC, comparing the current situation and the desired situation, through a 
GAP Analysis, evaluating the process of service support in the department. It has as 
main objective the proposal of a new model of IT governance frameworks applying 
the COBIT framework and following the best practices found in the ITIL library to 
improve service delivery. And at end of the work is given a second analysis 
considering the processes that have been improved following the best practices 
suggested, presented and detailed, and its concepts, yet presenting an analysis on 
the level desired by employees, after understanding the tools. It also details the 
implementation of a software service desk for the deployment process of central 
services, recommended in the ITIL library, and in the field of delivery and support of 
COBIT. 
 
 
 
Keywords: Governance (IT), COBIT, ITIL, Service Desk  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A capacidade de reagir de forma rápida ante as constantes transformações do 

mercado é um dos principais elementos competitivos das organizações na atual 

conjuntura. Quanto às mudanças tecnológicas, estas devem ocorrer de modo à 

realmente amparar os negócios da empresa, e deste modo seu equilíbrio com os 

objetivos estratégicos organizacionais é preponderante. À medida que reconhecem 

sua dependência crescente em Tecnologia TI para o alcance de resultados e que 

estas tecnologias devem ser sincronizadas e gerenciáveis, as empresas determinam 

que a qualidade dos serviços de TI é primordial, e neste contexto, a gestão destes 

se faz necessária. 

A busca por alternativas que conduzam tais empresas para esta visão vem 

crescendo gradativamente e como resposta a esta nova percepção foram 

desenhadas metodologias que buscam um melhor gerenciamento dos serviços e um 

maior desempenho da infraestrutura de TI, na tentativa de refletir os investimentos 

em tecnologia em benefícios reais para os usuário, clientes e para a empresa 

provedora. 

Conforme a bibliografia adotada, a inserção de práticas de gestão possibilita, 

entre outros benefícios, a melhoria na qualidade dos serviços de TI, a precisão das 

informações sobre tais serviços e o aumento da satisfação dos clientes e usuários. 

Igualmente, prove maior disponibilidade a partir do gerenciamento de acordo de 

nível de serviços. 

A introdução de boas práticas baseada na Biblioteca de Infraestrutura de TI 

(ITIL) foi, nos anos 80, a forma encontrada pelo Governo britânico para melhorar os 

seus serviços de TI. Atualmente esta biblioteca continua sendo a forma encontrada 

por grande parte das empresas em todo o globo para embasar suas estratégias de 

gerenciamento de serviços. E o COBIT tem por missão explicita pesquisar, 

desenvolver, publicar e promover um conjunto atualizado de padrões internacionais 

de boas práticas referentes ao uso corporativo da TI para os gerentes e auditores de 

tecnologia, e atualmente é considerada a base da governança tecnológica. 

O presente projeto de pesquisa visa elaborar a proposta de um novo modelo 

de governança de TI, baseado no ITIL e COBIT, conduzindo a empresa para a 
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estudada possui a necessidade de que seus processos de provimento de serviços 

estejam em adequação às máximas exigidas pelo mercado. A concreta melhoria dos 

serviços de TI só será obtida quando se estabelecer processos formais, efetivos e 

eficazes, alinhados com as estratégias de negócio, e o COBIT traz essa orientação 

aos gerentes, que utilizado em conjunto com o ITIL podem melhorar seus processos. 

Este trabalho foi estruturado em capítulos que permitem a revisão de 

conhecimentos, a contextualização do tema investigado, a formulação da proposta 

de um novo modelo de gerenciamento de serviços de TI e por fim a aplicação ou 

melhoria em determinados processos relacionados a prestação de serviços. 
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/0 GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

 

 

Este capítulo objetiva explicar os conceitos que envolvem este Trabalho, 

apresenta um referencial teórico sobre o tema, tendo como base definições 

publicadas por diversos autores e possibilitando a melhor compreensão dos termos. 

 

 

2.1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Neste tópico serão abordados os conceitos de Tecnologia da Informação, 

dando sustentação teórica ao trabalho observando alguns motivos que levam as 

empresas a implantar um setor especifico de TI. 

Para conceituar o termo, é necessário compreender primeiramente, o que é 

informação, visto que o próprio termo foi criado em função da informação, ou seja, o 

que deve ser entendido quando nos referimos à tecnologia da informação, é que 

informação é: 

 
Informação é todo o dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo 
atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para quem 
usa a informação. (REZENDE, 2001) 
 

Utilizando esta definição proposta, pode-se entender que a informação não é 

algo vago, mas é considerado um patrimônio da empresa, diferentemente dos 

dados, que se observados isoladamente, não representam valor.  

 
À medida que se sedimenta uma informação, qualquer atividade pode ser 
elaborada com um custo menor, com menos recursos, em reduzido tempo e 
com um resultado melhor. Atualmente, existem mais computadores 
periféricos e tecnologias gerando informações úteis precisas, oportunas, a 
um custo menor, em menos tempo usando menos recursos e gerando 
riquezas. (REZENDE, 2001) 
 

Compreendendo a definição clara e objetiva de Informação, é possível 

conceituar o termo Tecnologia da Informação, conforme citação abaixo:  

 
Pode-se conceituar a Tecnologia da Informação como recursos tecnológicos 
e computacionais para geração e uso da informação. (REZENDE, 2001) 
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“pode ser todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade para tratar dados e ou 

informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada ao 

produto, quer esteja aplicada no processo” (CRUZ, 1998). 

Independente do diferente arranjo de palavras é possível identificar um 

conceito comum entre os mais variados autores, e todos reiteram a definição de que 

a TI não se resume ao computador como máquina, mas sim a todos os recursos 

computacionais e tecnológicos que interferem na criação, alteração, armazenamento 

e uso dos dados de forma que tenham valor, ou seja, transmitam informação. 

 
Complementando esses conceitos, a Tecnologia da Informação está 
fundamentada nos seguintes componentes: (REZENDE, 2001). 
 - hardware e seus dispositivos e periféricos; 
 - software e seus recursos; 
 - sistemas de telecomunicações; 
 - gestão de dados e informações; 
 

É importante complementar que os recursos humanos, são componentes 

fundamentalmente necessários para a funcionalidade e utilidade das tecnologias, 

mas isso não os classifica como pertencentes à Tecnologia da Informação, segundo 

Baker “a Tecnologia da Informação (TI) é o conjunto de recursos não humanos 

dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, e a 

maneira como esses recursos estão organizados num sistema capaz de executar 

um conjunto de tarefas. A TI não se restringe a equipamentos (hardware), 

programas (software) e comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao 

planejamento de informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte ao 

software, aos processos de produção e operação, ao suporte de hardware”, com 

esta definição genérica verifica-se a ligação da TI com as mais variadas áreas da 

empresa, no entanto esta dependência e influencia acaba confundindo, tornando 

dificultoso delimitar o alcance de um setor específico de TI dentro de uma 

organização. 

É comum nas empresas atuais criar o setor de Tecnologia da Informação, 

setor este que fica responsável por “arrumar os computadores”, o conceito como 

pode ser constatado, não esta totalmente errado, mas esta defasado. 
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A falta de conhecimento básico da Tecnologia da Informação causa 

problemas e dificuldades nas empresas, conforme explicam alguns autores, pode-se 

encontrar definições como:  

 
Para atender à complexidade e às necessidades empresariais, atualmente 
não se pode desconsiderar a Tecnologia da Informação e seus recursos 
disponíveis. (REZENDE, 2001) 
 

É possível entender que as aplicações tecnológicas dentro das organizações, 

necessárias para a geração ou manipulação das informações, não é autossuficiente, 

precisa de pessoas para que funcione perfeitamente, o que ocorre é que devido a 

constante atualização, ou mudança que ocorre no âmbito tecnológico, a maioria dos 

envolvidos acaba não conseguindo acompanhar a evolução, não compreendendo 

corretamente o funcionamento das mesmas, necessitando assim de pessoal 

dedicado exclusivamente a este ramo que proporcionem a facilidade de uso e 

atualização necessária, mais do que isso, o departamento de Tecnologia da 

Informação precisa andar em conjunto com a alta direção da empresa, em um 

primeiro momento o departamento que havia sido criado simplesmente para 

gerenciar os investimentos tecnológicos, agora é elevado a nível estratégico para 

auxiliar nos futuros investimentos, que tendem a ser maiores, inclusive aumentando 

a dependência da empresa para os serviços, e acrescentando também valor 

competitivo ao negócio. 

 
Na era em que vivemos, o sucesso das empresas passou a depender de 
sua capacidade de inovar das áreas de produtos, serviços, canais e 
processo. Nesse contexto, a tecnologia da informação assume um papel 
crítico, permitindo às organizações modificar-se rapidamente e levar essas 
inovações até o mercado. A necessidade de operar num ambiente dinâmico 
faz com que as empresas precisem concentrar-se em adquirir excelência 
operacional, o que exige, entre outros requisitos, a disponibilidade de 
sistemas de informação integrados, confiáveis e de alta velocidade, além de 
outras tecnologias, a fim de obter maior eficiência e controle operacional 
(BEAL, 2007). 
 

O departamento de Tecnologia da Informação agora muito comum nas 

empresas popularizou-se justamente pela mudança de conceito dos gerentes com 

relação às atividades ou patrimônio tecnológico da empresa, visto que o volume de 

informação cresce diariamente, e em função disso varias inovações tecnológicas 
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Tecnologia da Informação cresce num ritmo acelerado, obrigando assim as 

organizações a contratar profissionais capacitados para gerenciar tais recursos, e 

mais do que isso, a TI tem se tornado diferencial competitivo para as organizações, 

definindo o crescimento da organização ou a estagnação, conforme a sua 

capacidade de administrar os recursos tecnológicos que estão disponíveis, ou seja, 

o crescimento esta diretamente ligado à capacidade da empresa de atualizar seus 

processos, melhorar seus produtos acompanhando as melhores ou mais rentáveis 

tecnologias disponíveis. 

Entende-se que a atuação de uma estrutura gerencial ou política 

administrativa que inclua um setor de Tecnologia da Informação, é imprescindível, 

devido à necessidade de administração dos recursos computacionais, profissionais 

com conhecimento especifico para responsabilizar-se por isso, ou melhor, para 

auxiliar a alta gerência no rumo ou nas decisões a serem tomadas quando 

envolverem o uso de qualquer tecnologia disponível. 

 

 

2.2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

É apresentada neste tópico a Governança Corporativa, apresentados 

conceitos conforme autores renomados, e algumas melhorias possíveis com a sua 

aplicação. Segue-se a definição do conceito de Governança de TI, e vantagens de 

sua adoção.  

Na verdade a governança pode ser definida como uma nova forma de 

organizar as relações entre a empresa e o mercado. 

O termo governança corporativa, foi criado no inicio da década de 1990 nos 

países desenvolvidos, mais especificamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, 

para definir as regras que regem o relacionamento dentro de uma companhia dos 

interesses de acionistas controladores, acionistas minoritários e administradores. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) Apresentou 

a seguinte definição, bastante abrangente e estabelecendo seus principais objetivos: 

 
“Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócio-proprietários 
o governo estratégico da empresa, e a efetiva monitoração da diretoria 
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de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal, instrumentos 
fundamentais para o exercício do controle. A boa Governança assegura aos 
sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados 
(accountability) e obediência às leis do país (compliance). No passado 
recente, nas empresas privadas e familiares, os acionistas eram gestores, 
confundindo em sua pessoa propriedade e gestão. Com a 
profissionalização, a privatização, a globalização e o afastamento das 
famílias, a Governança Corporativa colocou o Conselho entre a Propriedade 
e a Gestão.”  
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança 

corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, 

envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de 

Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal.  As boas 

práticas de governança tem a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar 

seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 

O termo Governança é utilizado para designar a gestão ou controle de uma 

empresa, nos seus diversos níveis influenciando no rumo a ser tomado indiferente 

de sua forma de controle ou interesse, ou seja, uma boa governança implica em boa 

administração, sendo benéfico para os acionistas e os envolvidos, que aliada a um 

ramo de negócio bem delimitado ou promissor, resulta em lucro. 

Os conceituados autores Peter Weill e Jeanne Ross, explicam um pouco da 

história da governança corporativa mundial, em direção à área tecnológica: 

 
A governança corporativa tornou-se um tema dominante nos negócios por 
ocasião da safra de escândalos corporativos em meados de 2002 – Enron, 
WorldCom e Tyco, para citar apenas alguns. O interesse na governança 
corporativa não é novo, mas a gravidade dos impactos financeiros desses 
escândalos solapou a confiança de investidores tendo institucionais como 
individuais e sobrelevou a preocupação com a habilidade e a determinação 
das empresas privadas de proteger seus stakeholders. A crise de confiança 
do setor corporativo contribuiu para a pressão descendente nos preços das 
ações no mundo todo e especialmente nos Estados Unidos. Nos primeiros 
seis meses de 2002, o índice S&P 500 caiu 16%; o NASDAQ, com sua 
ênfase em tecnologia, caiu 36%. O governo dos EUA interveio, e uma nova 
legislação passou a exigir que os CEOs atestassem pessoalmente a 
exatidão das contas de suas empresas e relatassem resultados mais 
rapidamente. Simultaneamente a América corporativa aumentou o nível de 
autorregulamentação. (WEILL, 2006) 
 

Uma governança corporativa bem definida, é de extrema importância para os 

investidores profissionais, inclusive é fator comparativo aos indicadores financeiros, 

ou seja, investidores quando avaliando decisões de investimento, utilizam como 

base a governança corporativa de determinada empresa, visto que lhe concede uma 

probabilidade muito maior de sucesso do que em organizações com fraca 
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investidores profissionais se dispõem ate mesmo a pagar um grande ágio para 

investir em empresas com altos padrões de governança. Isso influencia diretamente 

no valor agregado a companhia, o valor de mercado pode subir de 10% a 12% 

conforme afirmam Weill e Ross. 

Na verdade não existe um modelo único de boa governança, o que existe são 

princípios de governança que assegurem eficiência dos processos organizacionais, 

tendo uma estrutura que determine os objetivos organizacionais e monitore os 

desempenhos, assegurando assim a concretização dos objetivos, conforme explica 

a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em 

“Princípios de Governança Corporativa” publicado em 1999. O que acontece é que 

genericamente, a governança esta diretamente ligada à alta gerencia, para que haja 

uma agilidade maior na implantação da metodologia, e melhor funcionamento da 

estrutura. 

É verdade que existem diferenças na forma ou no padrão de governança em 

diferentes partes do mundo, visto que as necessidades de cada país diferem, e 

sendo assim modificam as características da governança de acordo com fatores 

financeiros e legais, e também o mercado em que estão inseridas as organizações, 

ainda assim é possível encontrar uma similaridade em sua estrutura. 

O IBGC, no Brasil, propõe o “Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa”, onde define um conjunto de objetivos para direcionar as organizações 

na adoção de um modelo de governança corporativa, os objetivos são: 

- Aumentar o valor da sociedade. 

- Melhora o desempenho. 

- Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos. 

- Contribuir para sua perenidade. 

Dentre os princípios de governança é possível também destacar as seguintes 

características: 

· Transparência: para agregar um clima de confiança nas relações com 

terceiros é necessário além de informar, ter a vontade de informar não 

apenas os resultados financeiros, mas também os demais fatores que levam 

a criação de valor. 
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· Equidade: eliminação de toda e qualquer diferenciação entre os grupos, 

sejam eles majoritários ou minoritários, a fim de estabelecer uma relação 

justa. 

· Prestação de Contas: prestação de contas de todos os atos praticados 

durante o exercício do mandato. 

· Responsabilidade corporativa: mais do que uma visão estratégica, é uma 

integração dos valores sociais e ambientais visando à continuidade e 

sustentabilidade da empresa. 

 

 

2.2.1. A Governança de TI 

 

 

A governança de TI, na verdade é um conceito relativamente novo dentro da 

área de TI. Varias empresas tem aderido aos modelos de gestão existentes no 

mercado, com intuito de alinhar a área de TI aos objetivos do negócio e aumentar o 

sucesso administrativo, visto que investiram em TI, e esperam um retorno para tal 

investimento. 

Segundo a ISACA (2000), a Governança de TI é uma estrutura de 

relacionamentos e processos para dirigir e controlar a empresa a fim de alcançar os 

seus objetivos pela adição de valor, ao mesmo tempo em que equilibra riscos versus 

retorno sobre TI e seus processos. 

Na verdade toda organização torna-se dependente da Governança de TI para 

gerar melhorias nos processos, sendo que ela fortalece a estrutura que liga os 

processos de TI, recursos e informações estratégicas da empresa, bem como seus 

objetivos. Pode se dizer ainda que implantar ou aplicar uma governança de TI, é 

uma segurança para que a tecnologia em uso esteja de acordo com o negócio da 

empresa, ou seja, aumentando o aproveitamento das tecnologias disponíveis para a 

administração das informações, aumentando a competitividade da empresa no 

mercado. 
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?+?+?+ Metodologias de Governança de TI 

 

 

Bem como em outras áreas tecnológicas, na Governança de TI, várias 

metodologias propõem métodos e ferramentas para auxiliar a empresa na 

preparação aplicação e gerenciamento do processo que alcança a Governança 

Corporativa. Na verdade, as metodologias existentes geralmente trabalham com um 

foco diferenciado ou específico, o que contribui para que algumas organizações 

trabalhem com um conjunto de metodologias em paralelo, ou seja, aproveitar o que 

cada uma delas tem a oferecer, montando uma estrutura solida que pode ser 

denominado um framework de governança de TI. 

Podemos citar como exemplo a lei SOX: 

SOX (lei Sarbanes-Oxley) é uma lei que teve sua aprovação em 2002 pelo 

governo dos Estados Unidos da América, e é direcionada principalmente as 

organizações de capital aberto, que possuam ações na bolsa de valores, ou 

trabalhem com negociações na Nasdaq, com intuito de minimizar as fraudes 

contábeis. Esta lei esta dividida em 11 seções que são direcionadas a 

responsabilidade penal da diretoria. As seções 302 e 404 dizem respeito à 

responsabilidade corporativa pela veracidade de conteúdo dos relatórios financeiros 

produzidos pela área de TI e avaliação dos controles internos. Mesmo assim, não há 

nenhuma menção específica sobre quais controles e processos a área de TI da 

organização necessita ter para que ela esteja adequada à lei. Desta forma, os 

modelos de governança de TI servem como uma ferramenta útil para que a 

organização consiga atender aos requisitos da lei, pois estes modelos ajudam a 

definir e documentar os controles internos da área de TI. 

A seguir são descritas algumas metodologias com suas principais 

características. 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) compilado pela 

expertise do PMI (Project Management Institute) é a linha mestra que nos conduz ao 

conhecimento organizado da gerência de projetos. O estudo do PMBOK é 

fundamental para que os gerentes de projetos possam compreender os 

ensinamentos e relacionamentos que, através das áreas de conhecimento e de 

processos preconizados pela metodologia, traduzem os conceitos mais atuais da 

prática de Gerenciamento de Projetos no mundo. É na verdade um guia voltado para 
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% a#�% &� :�#bncia de projetos, que envolve ou descreve as principais áreas de 

conhecimento detalhando as melhores práticas da área. É um material que pode ser 

utilizado em qualquer área de conhecimento, seja para a produção industrial ou no 

desenvolvimento de um software, a padronização de termos proporcionada pelo 

PMBOK facilita a compreensão nas diversas utilizações da gerência de projetos. 

ISO/IEC 27002 – O British Standard 7799 é uma norma de segurança da 

informação. Criada na Inglaterra teve seu desenvolvimento iniciado em 1995. Divide-

se em duas partes estando a primeira parte homologada desde 2000 e a segunda 

parte 2002, a ISO/IEC 17799 é a versão internacional da BS7799, homologada pela 

International Standartization Organization em dezembro de 2000 e atualizada para 

ISO/IEC 27002 em 2007. Essa norma foi criada para possibilitar a implantação de 

segurança da informação em empresas, ela permite que uma empresa construa de 

forma muito rápida uma política de segurança baseada em controles de segurança 

eficientes. Os outros caminhos para se fazer o mesmo sem a norma, são constituir 

uma equipe para pesquisar o assunto ou contratar uma consultoria para realizar 

essas tarefas. Ambas as opções são caras e demoradas. As normas foram criadas e 

se adaptam melhor a organizações comercias, do que a instituições publicas e de 

ensino, ainda assim qualquer organização pode aproveitar dos controles da norma 

para implementar a segurança da informação em suas instalações. Os principais 

objetivos são: confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, os 

quais são fatores muito importantes para a segurança da informação. 

CMMI-SE/SW – O projeto foi construído para atingir um conjunto inicial de 

modelos que cobrem três disciplinas: engenharia de software, engenharia de 

sistemas e desenvolvimento integrado de produto e processo, o propósito do modelo 

CMMI é apresentar recomendações para melhorar os processos organizacionais e 

habilidade de gerenciar o desenvolvimento e a manutenção dos produtos de 

software, através da verificação do status da melhoria de processos, do 

estabelecimento de prioridades para melhoria e da implementação desses 

processos. O CMMI-SE/SW não é apenas uma reunião dos modelos CMM 

existentes, mas sim um framework que acomoda diferentes disciplinas e é flexível de 

forma a suportar duas representações diferentes (de estágios e contínuo). 
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c0 MELHORES PRÁTICAS DE TI 

 

 

Neste capitulo, dá-se a descrição das ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento e aplicação do trabalho, bem como a definição de suas 

características principais. 

 

 

3.1. COBIT 

 

 

Segundo ISACA (Information Systems Audit and Control Association), o 

COBIT é editado pelo ITGI (Information Technology Governance Institute) e aceito 

internacionalmente como uma boa prática de controle sobre informações, TI e riscos 

relacionados. Utiliza-se o COBIT para implantar a governança de TI e melhorar os 

controles de TI. 

O COBIT proporciona um conjunto de práticas internacionais geralmente 

aceitas e respeitadas que ajudam os conselhos diretores, executivos e gerentes a 

aumentar o valor de TI e reduzir os riscos correspondentes (ITGI, 2005). 

A primeira edição foi divulgada em 1994 com um forte foco na auditoria de TI. 

Atualmente em sua 4ª edição apresenta um enfoque maior em negócios para 

abordar as responsabilidades em evolução dos conselhos e funcionários. 

Segundo ITGI (2005), o COBIT foi projetado para ser utilizado por quatro 

diferentes públicos: 

· Direção executiva: Para obter valor dos investimentos de TI e equilibrar os 

riscos e controlar os investimentos no ambiente frequentemente imprevisível 

de TI. 

· Administração do negócio: Para garantir o gerenciamento e controle dos 

serviços de TI prestados internamente ou por terceiros. 

· Administração de TI: Para prover os serviços de TI requeridos para suportar 

a estratégia do negócio de uma maneira controlada e gerenciada. 

· Auditores: Para subsidiar seus pareceres e aconselhar a administração 

sobre controles internos. 
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d+@+@+ Estrutura do COBIT 

 

 

Buscando atuar em todas as atividades de uma organização de TI, o COBIT 

se subdivide em três níveis como mostrado na figura a seguir:  

 

 

 
Figura 1: Os três níveis do COBIT.  
Fonte: ITGI 

 

 

3.1.2. Domínios 

 

 

- Planejamento e Organização (PO): Este domínio trata das estratégias e 

táticas, e procura identificar a maneira que a TI pode melhor contribuir para o 

alcance dos objetivos do negócio. Neste domínio existem 10 processos: 

 

PO1 – Definir o plano estratégico de TI 

PO2 – Definir a arquitetura da informação 

PO3 – Determinar a direção tecnológica 

PO4 – Definir processos, organização e relacionamentos da TI. 

PO5 – Gerenciar os investimentos de TI 

PO6 – Comunicar os objetivos e direção da administração 

PO7 – Gerenciar os recursos humanos 

PO8 – Gerenciar a qualidade 
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f�h – Avaliar e gerenciar os riscos de TI 

PO10 – Gerenciar projetos 

 

- Aquisição e Implementação (AI): Para concretizar a estratégia de TI, é 

necessário identificar, desenvolver ou adquirir as soluções de TI, bem como integrá-

las ao processo do negócio. Esse domínio também contempla as mudanças e 

manutenções nos sistemas existentes para assegurar que as soluções continuem 

atendendo aos objetivos do negócio. Neste domínio estão sete processos: 

 

AI1 – Identificar as soluções de automação 

AI2 – Adquirir e manter os Softwares Aplicativos 

AI3 – Adquirir e manter a infra-estrutura tecnológica 

AI4 – Habilitar a operação e o uso 

AI5 – Obter recursos de TI 

AI6 – Gerenciar as mudanças 

AI7 – Instalar e validar as soluções e as mudanças 

 

- Entrega e Suporte (DS): Este domínio atua sobre as entregas desejadas dos 

serviços, o que inclui entrega de serviços, gerenciamento da segurança e da 

continuidade, suporte aos usuários e gerenciamento dos dados e do ambiente 

operacional. Abaixo deste domínio existem 13 processos: 

 

DS1 – Definir e manter os acordos de níveis de serviços (SLA) 

DS2 – Gerenciar os serviços de terceiros 

DS3 – Gerenciar a performance e a capacidade 

DS4 – Assegurar o serviço contínuo 

DS5 – Garantir a segurança dos sistemas 

DS6 – Identificar e alocar custos 

DS7 – Educar e Treinar usuários 

DS8 – Gerenciar o Service Desk e os Incidentes 

DS9 – Gerenciar a configuração 

DS10 – Gerenciar os problemas 

DS11 – Gerenciar os dados 

DS12 – Gerenciar o ambiente físico 
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�i@d – Gerenciar as operações 

 

- Monitoração e Avaliação (ME): Todos os processos de TI devem ser 

avaliados regularmente quanto à qualidade e conformidade com requisitos de 

controle. Este domínio abrange o gerenciamento do desempenho, monitoramento 

dos controles internos, conformidade com as regulamentações e governança. Neste 

domínio ficam quatro processos: 

 

ME1 – Monitorar e Avaliar a Performance de TI 

ME2 – Monitorar e Avaliar os Controles Internos 

ME3 – Assegurar Conformidade com Regulamentações 

ME4 – Prover a Governança de TI 

 

Para satisfazer os objetivos de negócio com qualidade, as informações devem 

atender a sete critérios (ITGI, 2005): 

· Eficácia: A informação deve ser relevante e pertinente aos objetivos do 

negócio, devendo ser disponibilizada às pessoas de forma precisa, 

consistente e no prazo adequado; 

· Eficiência: A informação deve ser disponibilizada da forma mais produtiva e 

econômica possível. 

· Confidencialidade: Assegura que as informações não serão utilizadas por 

pessoas não autorizadas. 

· Integridade: A informação deve ser completa, atual e precisa, atendendo as 

necessidades do negócio 

· Disponibilidade: A informação, assim como todos os recursos necessários 

para sua geração e utilização, deve estar disponível sempre que necessário. 

· Conformidade: A informação deve estar em conformidade com leis, 

regulamentos e arranjos contratuais os quais os processos de negócios 

estão sujeitos. 

· Confiabilidade: Fornecimento das informações adequadas aos 

administradores para que estes possam cumprir adequadamente suas 

responsabilidades gerenciais, financeiras e de conformidade. 
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agrupados por domínios para gerar a informação que a organização necessita para 

atingir seus objetivos (ITGI, 2005). São definidos como recursos de TI: 

· Aplicativos: São tanto os sistemas automatizados como os procedimentos 

manuais que processam a informação; 

· Informação: São os dados em todas as suas formas tanto processados 

sendo entrada ou saída dos sistemas de informação. 

· Infraestrutura: são as tecnologias e instalações (hardwares, sistemas 

operacionais, sistemas de gerenciamento de banco de dados, redes, 

multimídias e os ambientes físicos que os suportam) que permitem o 

processamento dos aplicativos. 

· Pessoas: É a equipe envolvida no planejamento, organização, aquisição, 

entrega suporte, monitoração e avaliação dos sistemas de informação e 

serviços. 

A estrutura do COBIT possui 34 processos agrupados em quatro domínios e 

propõe uma forma de gerenciar os recursos de TI de maneira a fornecer 

informações relevantes ao atendimento dos objetivos do negócio e da governança 

seguindo os sete critérios de informação citados anteriormente. 

 

Figura 2: Representação da estrutura do COBIT. 
Adaptado de ITGI 
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{ Inexistente. Ausência total de processos identificáveis. A organização não reconhece que 
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£ Otimizado. Os processos foram refinados ao nível das melhores práticas, com base nos 
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Figura 3: Nível de Maturidade. 
Tradução livre do “COBIT Management Guidelines” 
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d+?+ ITIL 

 

 

ITIL é uma biblioteca composta por conjuntos de livros e que representa uma 

visão holística da gestão de serviços de TI, baseada em processos. 

Desenvolvida inicialmente no final dos anos oitenta, a Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), tornou-se um padrão de facto em gestão de Serviços de 

TI (CENTRAL COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS AGENCY, 2000, P.1,). 

Começou-se como um guia para o governo Britânico e provou ser útil para as 

organizações de todos os setores através do reconhecimento por muitas empresas 

de gestão de serviços como uma base de consulta, conhecimento e ferramentas de 

software para suporte. 

Hoje, a ITIL é conhecida e considerara a abordagem em gestão de serviços 

de TI mais aceita em todo o mundo, fornecendo um conjunto de melhores práticas, 

de forma compreensível e consistente, promovendo uma abordagem focada em 

qualidade para atingir os objetivos do negócio a partir da eficiência no uso dos 

sistemas de informação, (OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2003). 

A razão para o sucesso do ITIL, segundo o Central Computer and 

Telecommunications Agency (2000, p. 1) é devida a uma série de fatores: 

· Framework de domínio público: desde o inicio. ITIL esteve publicamente 

disponível, isto quer dizer que qualquer organização pode utilizar o 

framework elaborado pelo Central Computer and Telecommunications 

Agency em seus numerosos livros; 

· Framework de melhores práticas: ITIL documenta as melhores práticas das 

grandes empresas. Inicialmente, a Central Computer and Telecomunications 

Agency coletou informações sobre como as organizações tratavam a gestão 

de serviços de TI, analisou e filtrou aqueles resultados que provaram ser 

úteis a agência e seus clientes no governo britânico. 

· Padrão de facto: em meados dos anos de mil novecentos e noventa, ITIL foi 

reconhecido como padrão mundial de facto para gestão de serviços. Os 

livros descrevem um grande numero de termos que podem auxiliar as 

pessoas a se entenderem dentro de uma organização de TI; 

· Information Technology Service Management Forum (ITSMF): criado para 

dar suporte e influenciar no aperfeiçoamento do modelo. 
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3.2.1. A estrutura do ITIL 

 

 

A Figura 3 descreve o conjunto completo das publicações ITIL e como elas 

provêem uma relação entre tecnologia e negócios. 

 

 

 

²³´µ¶¸ 4: Publicações ITIL e a relação entre tecnologia e negócios.  
Adaptado de OGC 

 

 

Os livros da biblioteca ITIL cobrem todos os aspectos da gestão de infra-

estrutura de tecnologia da informação e comunicações, suas dependências e 

interfaces com outras áreas, especialmente os livros Service Support e Service 

Dellivery (OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2003). 

A biblioteca ITIL foi concebida em um modelo de “quebra-cabeças”, ilustrado 

na Figura 4, onde as peças representam os cinco principais elementos divididos em 

livros (OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2003). 
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Figura 5: Diagrama de quebra-cabeças. 
Adaptado de OGC 

 

 

· A perspectiva do negócio (The Business Perspective): tem como propósito 

familiarizar os gestores com a arquitetura de TI necessária para suportar 

seus processos e a entenderem os padrões de gestão de serviços e as 

melhores práticas; 

· Gerenciamento de aplicações (Application Management): abrange o ciclo de 

vida de desenvolvimento de software, expandindo os assuntos relacionados 

com a mudança nos negócios, enfatizando a definição clara dos requisitos e 

implementação da solução para alcançar suas necessidades; 

· Entrega de serviços de TI (Service Dellivery): descreve os cinco processos 

do ITIL, mostrados na Figura 5, relacionados com a provisão de entrega dos 

serviços as áreas de negócio: 

a. Gestão de nível de serviço (Service Level Management): tem como 

objetivo manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI através de um 

ciclo contínuo de acordos, monitoração e divulgação dos resultados, 

b. Gestão da disponibilidade (Availability Management): tem como objetivo 

otimizar a capacidade da infra-estrutura de TI, seus serviços e áreas de 

suporte, para fornecer um nível de disponibilidade sustentável e de custo 

justificável, permitindo com isso que o negócio alcance seus objetivos, 

c. Gestão da capacidade (Capacity Management): tem como objetivo 

garantir que os aspectos atuais e futuros de capacidade e desempenho 
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-�*�''a#$"' )%#% " -�:¹cio sejam considerados e atendidos a um custo 

justificável, otimizando os recursos de TI, 

d. Gestão financeira de serviços de TI (Financial Management for IT 

Services): responsável por criar, monitorar e apresentar o orçamento da 

TI e se necessário, recuperar os custos envolvidos no fornecimento dos 

serviços, 

e. Gestão da continuidade de serviços de TI (IT Service Continuity 

Management): tem como objetivo garantir que, após um sinistro ou 

interrupção grave, a organização de TI possa voltar a atender as funções 

vitais do negócio, dentro de um prazo e de um nível de serviço mínimos 

acordados; 

 

Figura 6: Abrangência do livro Service Dellivery. 
Adaptado de OGC. 

 

· Serviços de suporte de TI (Service Support): descreve os cinco processos do 

ITIL, mostrados na Figura 6, relacionados com a provisão de serviços de 

suporte ao usuário juntamente com a função Service Desk: 
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Figura 7: Abrangência do livro Service Support. 
Adaptado de OGC 

 

 

a. gestão de incidentes (Incident Management): o objetivo primordial da 

gestão de incidentes é restabelecer a normalização do serviço tão rápido 

quanto possível logo após uma perda, e minimizar o impacto adverso nas 

operações do negócio, 

b. gestão de problemas (Problem Management): o principal objetivo da 

gestão de problemas é minimizar o impacto adverso de incidentes e 

problemas causados por erros dentro da infra-estrutura de TI e prevenir a 

recorrência de incidentes relacionados a estes erros, 

c. gestão de configuração (Configuration Management): cobre a 

identificação de todos os componentes significantes dentro da infra-

estrutura de TI e grava os detalhes destes componentes na base de 

dados de gerenciamento de configurações (Configuration Management 

Database – CMDB), 

d. gestão de mudanças (Change Management): cobre os processos de 

mudança em TI para todos os tipos de mudanças, desde a solicitação de 

mudança, à avaliação, ao agendamento, à implementação, e finalmente à 

revisão. É o processo de gestão de mudanças que aprova qualquer tipo 

de mudança proposta, 
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�+ gestão de liberações (Release Management): a gestão de liberações esta 

intimamente ligada às gestões de configuração e mudança, e encarrega-

se de planejar, projetar, implementar e testar software e hardware com o 

objetivo de criar um conjunto de componentes liberados para uso no 

ambiente em produção, 

f. service desk: difere-se das outras áreas principais da gestão de serviços 

pelo fato de não ser um processo, mas o ponto central de contato aos 

clientes para reportarem dificuldades, reclamações ou questionamentos. 

Adicionalmente o service desk estende sua gama de serviços ao permitir 

que os processos do negócio integrem-se à infra-estrutura da gestão de 

serviços, provendo uma interface para outras atividades tais como 

solicitações de mudança pelo cliente, manutenção de contatos, licenças 

de software e acordos de níveis de serviço; 

· gerência de infra-estrutura (ICT Infrastructure Management): cobre todos os 

aspectos da gestão de infra-estrutura de TI e comunicações desde a 

identificação dos requisitos do negócio ate a proposta dos processos, testes, 

instalação, preparação, suporte e manutenção dos componentes e serviços 

de TI. 

 

 

3.3. GAP ANALISYS  

 

 

Segundo a norma ISO 9000:2000, qualidade pode ser definida como “passos 

que herdam um conjunto de características necessárias para satisfazerem 

requisitos” e Administração da Qualidade pode ser definida como “atividades 

coordenadas para controlar e direcionar uma organização respeitando a qualidade”. 

Direção e controle com respeito à qualidade geralmente incluem o estabelecimento 

de uma política de qualidade e qualidade de objetivos. 

Um dos primeiros passos na Administração da Qualidade é comparar todo o 

Sistema de Administração da Qualidade já existente com algum padrão para 

podermos relacionar o que de fato deve ser melhorado e o que já esta sendo 

atendido pelo sistema atual. 
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º»¼ ½¾»¿ÀÁÂÁ (analise de diferença) consiste em comparar a situação atual de 

algo com um modelo pré-determinado. Sua proposta consiste em analisar e 

identificar o que já esta em uso com uma metodologia e o que esta faltando. O 

resultado da análise mostra o que é necessário para fortalecer a qualidade e a 

administração dos dados e da informação. 

Um Gap Analysis torna-se necessário quando se deseja obter um guia 

operacional ou um padrão para a administração da qualidade dos dados através da 

revisão dos requisitos nos documentos e processos existentes e na identificação das 

diferenças. 

A ferramenta mais importante para um Gap Analysis é um Gap Analysis 

Checklist. Esta ferramenta constitui-se de uma lista de requisitos do padrão a ser 

analisado, escrita em formato de perguntas. Ao utilizar esta lista, um auditor pode 

avaliar quais as necessidades de informação, quais processos tem maior carência 

de acordo com o modelo, além de uma visão geral de todo o sistema analisado 

contendo uma lista de itens que devem ser implementados, redesenhados, 

documentados ou ate mesmo descontinuados. 

O conteúdo de uma lista pode variar de acordo com o objetivo a ser 

verificado. Para a implementação de um alinhamento estratégico pode conter 

centenas de questões, ao passo que pode conter apenas alguns itens para análises 

menos sofisticadas. 

Para assegurar que a implementação do Gap Analysis Checklist esta em 

conformidade com a necessidade de resultados da empresa, são questões a serem 

observadas: 

· Se há questões no checklist a serem respondidas com comentários sobre o 

que esta no lugar e o que não esta. 

· Notas explicando quais práticas não são recomendadas pelo padrão. 

· Notas onde documentação adicional é obrigatória. 

· Outras observações relacionadas ao cumprimento do padrão. 

 

Em muitos casos os dois marcadores de auto-avaliação (onde se está e onde 

se deseja estar) estarão separados por uma diferença no gráfico (gap), cujo 

tamanho fornece uma impressão visual de quanto trabalho é necessário para 

diminuir o gap, atingindo, dessa forma, a meta estratégica. Contudo, esse gap 

também precisa ser descrito em maiores detalhes para facilitar o uso do gap 
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%-% `'$s para o planejamento de uma série de projetos que conduzam a organização 

ao encontro de suas metas estratégicas para segurança e controle de TI. 

O processo de gap analisys compilará uma lista de todas as ações 

necessárias a fechar os gaps entre os marcadores da situação atual e seus 

correspondentes marcadores de situação desejada. Essa lista de gaps deve ser 

então utilizada para planejar uma relação de projetos que concretizarão tais ações. 

Provavelmente haverá um mapeamento de “muitos-para-muitos” entre gaps e 

projetos. 
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Ã0 ESTUDO DE CASO E APLICAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS 

 

 

Neste capitulo apresenta-se o estudo do setor de TI da empresa em questão, 

através das métricas sugeridas pelas melhores práticas, e a aplicação das melhores 

práticas sugeridas nos respectivos pontos de melhoria encontrados. 

 

 

4.1. AVALIAÇÃO DE MATURIDADE SEGUNDO COBIT 

 

 

Dentre as ferramentas disponibilizadas para a aplicação do COBIT encontra-

se o COBIT Management Guidelines que provê um modelo de maturidade, 

semelhante ao CMMI, com níveis de 0 (Não existente) a 5 (Otimizado) onde em 

cada nível existe uma descrição de como devem estar dispostos os processos para 

alcança-los. Além disso, este modelo pode ser utilizado como um checklist para 

identificar melhorias nos processos de TI existentes na organização. 

Geralmente, estes níveis de maturidade são utilizados para uma organização 

definir rapidamente, com base nos cenários descritos, em que nível se encontra e 

em que nível pretende chegar futuramente. Na maior parte das vezes, a aplicação 

deste modelo é feita através de reuniões com os gestores, onde pede-se que estes 

identifiquem o nível atual e o nível desejado dos processos. 

 

 

4.1.1. Gap Analysis inicial 

 

 

Para realizar o mapeamento do nível de maturidade, foi utilizado como base o 

COBIT Management Guidelines. 

Após uma breve explicação dos processos avaliativos segundo o COBIT 

foram entrevistados os colaboradores que fazem parte do setor de tecnologia da 

informação da empresa com perguntas destinadas a avaliar o nível de cada um dos 

processos, utilizando como base inicial o domínio de Entrega e Suporte (DS – 

Delivery and Support) conforme descrito no COBIT guidelines. 
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Ä¸ÅÆÇ¸ 1: Analise inicial domínio de Entrega e Suporte. 
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Fonte: (Acadêmico, 2010) 
 

 

Após o mapeamento das sentenças do processo, o nível alcançado foi 

apresentado, e explicado que o modelo de avaliação utilizado possui cinco níveis 

possíveis, com base na apresentação dos níveis alcançados, os entrevistados 

apontaram o nível desejado para o ano seguinte, conforme apresentado na Tabela 

1. 

Segue um detalhamento da situação atual, conforme a analise: 



38 

· DS1 - Definir e Gerenciar Níveis de Serviço: Nível atual = 0. A Direção não 

reconhece a necessidade de um processo para definir os níveis de serviço. 

Não são atribuídas responsabilidades para monitora-los. 

· DS2 – Gerenciar os Serviços Terceirizados: Nível atual = 1. A Direção esta 

consciente da necessidade de haver politicas e procedimentos 

documentados para a gestão da terceirização, incluindo contratos assinados. 

Não há termos padronizados para acordos com prestadores de serviço. A 

avaliação dos serviços prestados é informal e reativa. As práticas dependem 

da experiência individual e dos fornecedores (por exemplo, sob demanda). 

· DS3 – Gerenciar o Desempenho e a Capacidade: Nível atual = 0. A direção 

não reconhece que os principais processos de negócio podem exigir altos 

níveis de desempenho de TI ou que a necessidade total do negócio por 

serviços de TI possa exceder a capacidade atual, não está implementado 

um processo de planejamento de capacidade. 

· DS4 – Assegurar a Continuidade dos Serviços: Nível atual = 0. Não há 

entendimento dos riscos, vulnerabilidades e ameaças às operações de TI ou 

do impacto da perda dos serviços de TI nos negócios. Não é considerado 

que a continuidade dos serviços deve ter atenção da Direção. 

· DS5 – Garantir a Segurança dos Sistemas: Nível atual = 0. A organização 

não reconhece a necessidade de segurança da informação. 

Responsabilidades não estão estabelecidas para garantir a segurança. 

Medidas de apoio à gestão de segurança de TI não estão implementadas. 

Não há relatório de segurança de TI, e não existe nenhum processo de 

resposta às falhas de segurança de TI. Não há um processo reconhecível de 

administração de segurança. 

· DS6 – Identificar e Alocar Custos. Nível atual = 1. Há um entendimento geral 

de todos os custos dos serviços de informação, porem não existe 

detalhamento de custos por usuário, cliente, departamento, grupo de 

usuários, projetos ou serviços entregue. Não existe absolutamente nenhum 

tipo de monitoramento de custo, apenas relatórios de custos consolidados. 

Os custos de TI são alocados como custo operacional geral. Não são 

informados custos ou benefícios às áreas de negócio pelos serviços 

prestados. 
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· DS7 – Educar e Treinar os Usuários: Nível atual = 1. Há evidência de que a 

organização reconhece a necessidade de um programa de ensino e 

treinamento, porem não existem processos padronizados. Na ausência de 

um programa organizado, os empregados têm identificado e participado de 

cursos de treinamento por conta própria. Alguns dos cursos de treinamento 

têm abordado questões como conduta ética, conscientização da segurança 

do sistema e técnicas de segurança.  A abordagem corporativa não é coesa, 

e são feitas apenas comunicações esporádicas e inconsistentes sobre as 

questões de ensino e treinamento. 

· DS8 – Gerenciar a Central de Serviços e os Incidentes: Nível atual = 1. A 

gerência reconhece a necessidade de um processo sustentado por 

ferramentas e pessoas para responder aos chamados de usuários e 

gerenciar a resolução de incidentes. Entretanto, não existe um processo 

padronizado e só é oferecido suporte reativo. A gerência não monitora 

chamados, incidentes ou tendências. Não existe um processo de 

encaminhamento que assegure que o problema será resolvido. 

· DS9 – Gerenciar a Configuração: Nível atual = 0. A Diretoria não tem uma 

visão dos benefícios de contar com um processo implementado capaz de 

reportar e gerenciar a infraestrutura de TI, no que se refere a configurações 

de hardware e de software. 

· DS10 – Gerenciar Problemas: Nível atual = 0. Não há conscientização da 

necessidade de gerenciamento de problemas, tampouco há diferenciação 

entre problemas e incidentes. Portanto, não há tentativa de identificar a 

origem dos incidentes. 

· DS11 – Gerenciar os Dados: Nível atual = 1. A organização reconhece a 

necessidade de um gerenciamento preciso de dados. Há um método ad hoc 

para especificar os requisitos de segurança de gerenciamento de dados, 

porem não existe um procedimento formal de comunicação. Não há 

treinamento específico em gerenciamento de dados. A responsabilidade final 

pelo gerenciamento dos dados não é clara. Existem procedimentos de cópia 

de segurança (backup), restauração e descarte de dados. 

· DS12 – Gerenciar o Ambiente Físico: Nível atual = 0. Não há consciência da 

necessidade de proteger as instalações ou os investimentos em recursos de 
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sujeira, energia elétrica, calor e umidade excessivos, não são monitorados 

nem controlados. 

· DS13 – Gerenciar as Operações: Nível atual = 0. A organização não dedica 

tempo nem recursos para estabelecer atividades básicas de suporte e 

operações de TI. 

É importante salientar que o nível desejado esta ligado às características do 

ambiente de trabalho e dos respectivos gerentes, visto que o planejamento inicial 

nem sempre almeja o nível cinco em uma primeira análise, posteriormente realizam-

se outros mapeamentos para definir os passos seguintes. 

Consolidando os dados, para uma melhor apresentação dos resultados 

obtidos, é apresentado o nível encontrado através do levantamento, e o nível 

desejado pelos envolvidos em um gráfico conforme demonstrado no Gráfico 1, onde 

pode ser visualizada a real situação do setor de Tecnologia da Informação da 

empresa em análise, sendo possível mensurar o gap para planejar os processos de 

melhoria. 

 

 
Gráfico 1: Nível de maturidade atual x desejado. 
Fonte: (Acadêmico, 2010) 
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�,#%g)' &% %-alise, foram levantados os seguintes pontos de melhoria, ou 

necessidades: 

· Não possui um mecanismo estruturado de apoio ao cliente no local; 

· Baixa confiança dos clientes/usuários; 

· Resolução de Incidentes reativa; 

· Os mesmos problemas são resolvidos repetidamente ao invés de serem 

eliminados. 

· Dependência de poucos atendentes de TI; 

· Falta de foco; 

· Dificuldade para lidar com mudanças no negócio; 

· Resposta incoerente da chamada; 

· Tempo de resposta alto; 

· Nenhuma gestão da informação esta disponível; 

· As decisões se baseiam em “eu acho” e não “eu sei”; 

 

 

4.2. ADOTANDO ITIL PARA GERENCIAR OS SERVIÇOS DE TI 

 

 

Comparando o processo de atendimento realizado atualmente pelo setor de 

TI, e as boas práticas indicadas pela biblioteca ITIL, constata-se a necessidade de 

estruturar e organizar a empresa de modo que a tecnologia da informação melhore a 

qualidade dos serviços, reduza custos e prazo de entrega dos serviços. 

Segundo Academy (2003, p. 32), “...a ITIL descreve os contornos de como 

organizar o Gerenciamento de Serviços. Os modelos mostram os objetivos, 

atividades gerais, entradas e saídas dos vários processos, que podem ser 

incorporados nas organizações de TI. A ITIL não determina, severamente, cada 

ação a ser executada no dia-a-dia porque existem algumas coisas que poderão ser 

diferentes de uma organização para outra. Ao invés disso, ela se concentra na 

melhor prática que pode ser utilizada, de diferentes formas, conforme a 

necessidade”.  

A definição básica para melhor prática é: são os melhores modelos de 

trabalho identificados em situações reais (já foi implementado anteriormente) 
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*"-'$&�#%-&" "rganizações em atividades similares, cujo objetivo é redução de 

custos. 

Segue algumas das vantagens de uma corporação adotar o modelo ITIL: 

· Melhor qualidade de serviço – suporte mais confiável para os negócios; 

· Maior disponibilidade e estabilidade dos serviços em TIC (Tecnologia de 

Informação e Comunicações); 

· Visão clara da capacidade das áreas vinculadas à prestação de serviços em 

TIC; 

· Melhor informação sobre os serviços atuais; 

· Aumento da flexibilidade e adaptabilidade dos serviços; 

· Diminuição dos custos operacionais; 

· Aumento da eficiência; 

· Maior satisfação do cliente; 

· Melhorias na segurança, precisão, velocidade e disponibilidade dos serviços 

comercializados (ESPILDORA, 2004). 

 

Segundo Statdlober (2006, p. 35), os livros Service Support (Suporte a 

Serviços) e Service Dellivery (Entrega de Serviços), são considerados os principais 

volumes da biblioteca ITIL, ou seja, o núcleo do ITIL, e com base nos dois livros 

citados é que foi sugerida a implantação de um sistema de Service Desk, para 

melhor gerenciar a entrega de serviços na organização. 

 

 

4.2.1. A necessidade de uma Central de Serviços 

 

 

Conforme Ilumna(2007), usuários querem uma resposta rápida aos seus 

problemas sem ter que “vasculhar” toda a empresa. A importância do service desk 

legitima-se no fato de que representa, no dia-a-dia da empresa, os interesses dos 

usuários dos serviços de IT. Também acumula a função de representar a 

comunidade de suporte perante seus usuários e clientes. 

O service desk não é um processo de gerenciamento e sim uma função que 

tem por objetivo prover um único ponto de contato para os usuários visando a 
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operacionais de suporte. Também é uma função do service desk a absorção do 

conhecimento documentado pela área de gerenciamento de problemas visando à 

solução imediata de incidentes e redução do impacto de novas tecnologias/serviços 

quando inseridas na empresa. 

A figura 8 ilustra o inter-relacionamento entre os processos de Entrega de 

Serviços e Suporte a Serviços, onde o Service Desk (Central de Serviços) aparece 

como ponto único de entrada de chamados. Pode-se notar que os processos de 

Entrega de Serviços são considerados de nível tático e Suporte de Serviços, 

considerados de nível operacional. 

 

 
Figura 8: Processos ITIL. 
Fonte: ITSMF, 2001: p.33 

 

A biblioteca de melhores práticas ITIL, define como Central de Serviços: A 

razão de existir a Central de Serviços é ser o ponto único de contato entre usuários 

(os que utilizam os serviços e o staff dos prestadores de serviço). 

É missão da central de serviços: 

· Registrar e classificar os eventos levando em conta o impacto e urgência, e 

todas as requisições de modo que nenhuma seja “perdida”; 
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· Restabelecer o mais rápido possível os serviços com o mínimo de impacto 

de modo que sejam cumpridos os acordos de nível de serviço (SLA); 

· Manter os usuários informados sobre o andamento de suas solicitações; 

· Escalar incidentes difíceis ou demorados de resolver; 

· Fechar incidentes. O ITIL prega que todos os 

incidentes/chamados/requisições de atendimento devem ser finalizados pela 

pessoa que abriu. 

A nova estruturação da entrega de serviços deve seguir a estrutura ITIL para 

assegurar que: 

· Age como uma função estratégica para identificar e reduzir os custos de 

propriedade para o apoio a infra-estrutura de TI; 

· Apoia a integração e gestão da mudança em toda distribuição de negócios, 

tecnologia e processos; 

· Reduz os custos pela utilização eficiente dos recursos e de tecnologia; 

· Suporta a otimização dos investimentos e da gestão das empresas de 

serviços de apoio; 

· Ajuda a garantir a longo prazo a satisfação do cliente. 

Como a estrutura de service desk é inexistente, o fato é que a empresa toda 

deverá passar por um processo de Reengenharia, como explicado na figura 9. 

 
Figura 9: Processo de Reengenharia. 
Fonte: ITSMF, 2001. 
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4+d+ IMPLANTAÇAO DO AQUILA HELPDESK 

 

 

Visando a estruturação da central de serviços, optou-se pela implantação de 

um sistema de service desk proprietário, depois de um levantamento de mercado 

com respeito a softwares que fossem destinados a este processo, comparando o 

custo benefício entre cada um deles, e questões como atendimento, e suporte do 

sistema, de posse destas informações, foi aprovado o sistema Aquila, desenvolvido 

pela empresa GEINFO Tecnologia da Informação Ltda. 

A solução Aquila Central de Serviços aplica conceitos de BSC(Balanced 

Scorecard) quando trata de acompanhar o desempenho dos indicadores. A escolha 

de quais métricas devem ser adotadas para melhor representar a evolução frente a 

uma estratégia é um indicador chave de desempenho, KPI (Key Performance 

Indicator), que deve possuir um significado muito importante como uma informação 

útil, bem diferente de uma métrica qualquer que muitas vezes é um dado 

insignificante e inútil. 

As seguintes perspectivas são consideradas: 

· Perspectiva da Satisfação do Cliente; 

· Perspectiva do Custo e Produtividade; 

· Perspectiva da Maturidade Organizacional. 

 

Estes indicadores são tratados no processamento de extração de resultados 

do software, sendo as principais maneiras de consultas através de: Dashboards, 

Relatórios e Gráficos. 

Os principais conceitos aplicados: 

· Matriz de Prioridade: A matriz de prioridades é encontrada através do 

cruzamento entre impacto do departamento no negócio e a urgência do 

usuário; 

· SLA (Service Level Agreement): Acordo de nível de serviço entre o prestador 

de serviço e o usuário, medindo a quantidade de horas necessárias para 

atender o incidente aberto; 

· Catálogo de Serviços: Serviços que são ofertados; 
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· Níveis de Suporte: Esse conceito consiste na separação da equipe de 

atendimento em grupos, ou níveis, diferentes, ordenados pelo grau de 

conhecimento do grupo; 

· Base de conhecimento: Consiste no conjunto de informações referentes a 

erros conhecidos e suas soluções que ficam registradas de forma que todos 

os atendentes podem efetuar buscas nessa base quando encontrarem 

problemas cujas soluções, ou soluções de contorno temporárias, eles não 

conhecem; 

· Melhoria Contínua: Aplicando o ciclo conhecido como PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) Planejar, Executar, Verificar e Agir. É valioso para que os 

processos de sua área mantenham-se sempre atualizados, e para que 

evoluam, melhorando a produtividade de sua área. 

 

Funções do Software: 

· Receber chamados; 

· Registrar e filtrar incidentes; 

· Manter os clientes informados dos status de requisições e progressos; 

· Fazer a filtragem inicial e direcionar para o responsável pela solução; 

· Monitorar o escalonamento dos processos de acordo com o SLA; 

· Gerenciar as requisições do ciclo de vida, incluindo fechamento e 

verificação; 

· Planejar e comunicar as mudanças dos níveis e serviços dos clientes; 

· Coordenar e suportar os segundos e terceiros grupos de suporte; 

· Prover, gerenciar e informar as recomendações para a melhoria dos 

serviços; 

· Identificar problemas; 

· Destacar o treinamento dos clientes a educação necessária; 

· Fechar incidentes e confirmar com os clientes; 

· Disponibilizar um ponto único de contato; 

· Comunicar os níveis dos serviços que são oferecidos e o tempo de resposta; 

· Garantir que as informações não serão ignoradas ou perdidas; 
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· SLA; 

· Matriz de Prioridades; 

· Níveis de Suporte; 

· Base de Conhecimento; 

· Pesquisa de Satisfação; 

· Custo dos Incidentes; 

· Envio de e-mails comunicando o status do incidente; 

· Calendário do expediente; 

· Humor do Usuário; 

· Alertas na tela Principal; 

· Painel de Segurança; 

· Anexos do Incidente; 

· Finalização automática do Incidente; 

· Incidente Relacionado (pai); 

· Apontamento de horas trabalhadas; 

· Enquete; 

· Dashboards Gerenciais; 

· Placar do atendente; 

 

A figura 10 apresenta um fluxograma básico de um incidente, que como pode 

ser observado no gráfico da pagina 38, não estava acontecendo de forma ordenada, 

e após a implantação da central de serviços, o processo segue o fluxo operacional 

correto, desde a sua criação, todo o processo decorrido sobre o incidente incluindo 

sua finalização, e posteriormente o arquivamento dos dados para geração de 

relatórios. 
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Figura 10: Fluxograma de um Incidente. 
Fonte: (MAGALHAES; Pinheiro, 2007 P. 225). 
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Figura 11: Tela do Gerente. 
Fonte: (Aquila, 2010) 
 

A figura 11 apresenta a tela do gerente, onde é possível visualizar os 

seguintes itens: 

Período a ser filtrado, menus e botões de logoff. 

Tabela de incidentes em aberto: onde é possível verificar os últimos 

incidentes do usuário, constando a ultima previsão para resolução. 

Placar do Gerente: Neste quadro é possível visualizar os incidentes que estão 

com o status “Em aberto” se os mesmos estão dentro ou fora do prazo. 

Gráficos: são apresentados ao gerente os quatro gráficos iniciais a respeito 

da quantidade de incidentes em aberto no dia, filtrando seus respectivos status, no 

segundo gráfico é apresentado o incidente segundo o catálogo de serviços que foi 

previamente cadastrado, ou seja, em que tipo de serviço se encaixa o incidente, no 

terceiro gráfico é possível visualizar os atendentes que possuem incidentes em 

aberto, e no quarto gráfico um ranking de incidentes finalizados no período filtrado. 

O sistema difere usuários normais de usuários gerentes, como pode ser 

observado na figura 12. 

Uma das diferenças básicas entre as telas que pode ser observada é a 

questão dos gráficos apresentados, onde na tela de usuário os gráficos restringem-

se aos dados específicos do usuário, como os incidentes em aberto do usuário, e 

incidentes encerrados no ano, do usuário. 
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Figura 12: Tela do Usuário. 
Fonte: (Aquila, 2010) 

 

É possível apresentar também a tela do Gestor de Área, onde são 

apresentados os dados referentes aquela área em específico, similar a tela de 

usuário, como pode ser observado na figura 13. 

 
Figura 13: Tela do Gestor de Área. 
Fonte: (Aquila, 2010) 
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acompanhamento de incidentes, apresentado na Figura 14, que é onde o usuário 

pode acompanhar o andamento de seus chamados, as soluções propostas, a data 

prevista para finalização, e outras informações pertinentes. 

 
Figura 14: Tela de Acompanhamento de Incidentes. 
Fonte: (Aquila, 2010) 

 

É possível visualizar na figura 14, utilizado como exemplo, o status dos 

incidentes abertos pelo usuário aplicado no filtro na parte superior da tela, as tabelas 

apresentam a previsão que foi passada, além da data de abertura e o responsável 

que finalizou o incidente, na parte superior também apresenta as informações 

referentes ao funcionário que abriu o incidente, o seu setor, ramal, e a descrição que 

foi gerada pelo usuário ao abrir o incidente. 

Na Figura 15, é apresentada uma tela de gerência, onde é possível que os 

gestores, ou gerentes, possam gerar relatórios e analisar os dados constantes no 

sistema, desde a quantidade de incidentes finalizados no período solicitado, sendo 

possível visualizar dentre estes os que foram finalizados dentro e fora do prazo, bem 

como as horas gastas em cada um deles, a data em que o incidente foi aberto, e 

também o funcionário responsável pela sua abertura e também solução, além das 

informações como a área que o incidente pertence, e a prioridade que ele atingiu de 

acordo com a matriz de urgências previamente cadastradas, vários filtros podem ser 

aplicados. 
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Figura 15: Tela de Relatórios Gerenciais e SLA. 
Fonte: (Aquila, 2010) 

 

 

4.4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Os resultados obtidos através da implantação da central de serviços utilizando 

os conceitos contidos na biblioteca ITIL, e no modelo de governança apresentado 

pelo COBIT, podem ser demonstrados através da nova análise de insuficiências, 

realizada após a implantação do sistema, não é recomendável utilizar a palavra final, 

visto que é um processo recursivo, onde a cada nova análise, novos gaps, ou 

insuficiências são mapeados, e pontuados como melhorias a melhoria é contínua, 

mas alguns problemas já foram solucionados, dentre os pontos principais podemos 

destacar os seguintes: 

· Satisfação do usuário: O usuário que agora tem a sua disponibilidade um 

acompanhamento real do status de seu incidente/chamado/requisição tem 

mais satisfação do que no primeiro momento onde não havia esta 

informação, visto que se não era solucionado seu problema, não tinha 

explicação dos porquês. 

· Maior produtividade: Além do fato de que os incidentes agora seguem uma 

matriz de prioridades, onde os incidentes mais críticos são resolvidos com 

uma maior urgência, o atendente tem a seu dispor um histórico de 
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trata de problemas já ocorridos, é possível considerar como agilidade o fato 

de que os incidentes já não mais são apresentados via telefone ou e-mail, ou 

o usuário que bate a porta pedindo determinado serviço, agora estão 

centralizados em um único sistema, evitando a fragmentação de 

informações. 

· Confiabilidade do Setor: não somente perante os usuários, mas perante a 

gerência, é possível apresentar relatórios ao final de determinado período, 

onde os gerentes conseguem visualizar os custos, ou os problemas, isso 

adicionado à satisfação do usuário, transforma o setor de tecnologia da 

informação, em um diferencial para a empresa. 

 

 

4.4.1. GAP Analysis final 

 

 

Apresenta-se agora uma análise de insuficiências realizada no final da 

primeira etapa de implantação do sistema de central de serviços, que será utilizada 

como base para melhorias futuras. 

As melhorias alcançadas deram-se não somente pela implantação da central 

de serviços, mas também pela explanação do COBIT perante os colaboradores, que 

através desta conscientização, possibilitaram o inicio do processo de reengenharia 

na empresa. 

Os processos específicos relativos à Central de Serviços envolvem o DS1, 

DS8, DS10, e pode ser observado no gráfico que houve uma significativa 

otimização, tendo como base as melhores práticas COBIT, e especificamente na 

central de serviço a biblioteca de melhores práticas ITIL. 
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Ä¸ÅÆÇ¸ 2: Analise final domínio de Entrega e Suporte 
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Fonte: (Acadêmico 2010) 
 

Dentro do domínio de Entrega e Suporte, podemos detalhar os níveis 

atingidos na analise final de insuficiências conforme segue: 

· DS1 – Definir e gerenciar níveis de serviço: Nível = 2. Existem níveis de 

serviço acordados, porem são informais e não analisados criticamente. O 

relatório de nível de serviço é incompleto, pode ser irrelevante ou enganoso 

aos clientes e depende das habilidades e da iniciativa inicial dos gerentes. 

Um coordenador de nível de serviço é indicado e tem responsabilidades 

definidas, porem com autoridade limitada. Se existe um processo de 
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obrigatório. 

· DS2 – Gerenciar os Serviços Terceirizados: Nível = 2. O processo para 

supervisionar os fornecedores de serviços terceirizados, riscos associados e 

entrega dos serviços é informal. É utilizado um contrato pro forma assinado, 

contendo termos e condições padronizadas pelos distribuidores/vendedores 

(por exemplo, a descrição dos serviços a serem prestados). Relatórios dos 

serviços prestados são disponibilizados, mas não satisfazem aos objetivos 

do negócio. 

· DS3 – Gerenciar o Desempenho e a Capacidade: Nível = 2. As Direções do 

negócio e de TI tem consciência do impacto do não-gerenciamento de 

desempenho e capacidade. As necessidades de desempenho são 

geralmente satisfeitas com base nas avaliações de sistemas individuais e no 

conhecimento das equipes de suporte e de projeto. Algumas ferramentas 

individuais até podem ser utilizadas para diagnosticar os problemas de 

capacidade e desempenho, porem a consistência dos resultados depende 

da perícia de pessoas chave. Não há uma avaliação abrangente de 

capacidade de desempenho de TI ou considerações sobre os picos de 

demanda e cenário de pior caso. Problemas de disponibilidade 

possivelmente ocorrem de modo aleatório, e não há uma demora 

considerável para diagnosticá-los e corrigi-los. Qualquer medição de 

desempenho é fundamentada primeiramente nas necessidades da TI e não 

nas necessidades do cliente. 

· DS4 – Assegurar a Continuidade dos Serviços: Nível = 2. A responsabilidade 

de assegurar a continuidade do serviço é estabelecida. As abordagens para 

assegurar a continuidade do serviço são fragmentadas. Relatórios de 

disponibilidade de sistema são esporádicos, podem ser incompletos e não 

levam em consideração o impacto nos negócios. Não existe um plano de 

continuidade de TI documentado, embora haja comprometimento da 

continuidade da disponibilidade de serviços e seus maiores princípios sejam 

conhecidos. Existe um inventário de sistemas e componentes críticos, mas 

ele pode não ser confiável. Práticas de serviços contínuos estão surgindo, 

contudo o sucesso depende das pessoas. 
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· DS5 – Garantir a Segurança dos Sistemas: Nível = 1. A organização 

reconhece a necessidade de segurança de TI. A consciência da 

necessidade de segurança depende principalmente das pessoas. A 

segurança de TI é tratada de forma reativa e não é mensurada. As falhas de 

segurança de TI detectadas geram acusações internas, pois a atribuição de 

responsabilidade é obscura. As respostas às falhas de segurança de TI são 

imprevisíveis. 

· DS6 – Identificar e Alocar Custos: Nível = 3. Existe um modelo de custo de 

serviços de informação definido e documentado. Existe um processo 

definido para relacionar os custos de TI aos serviços prestados aos usuários. 

Há um nível adequado de ciência dos custos atribuíveis aos serviços de 

informação. A empresa recebe informações rudimentares sobre custos. 

· DS7 – Educar e Treinar os Usuários: Nível = 1. Há evidência de que a 

organização reconhece a necessidade de um programa de ensino e 

treinamento, porem não existem processos padronizados. Na ausência de 

um programa organizado, os empregados têm identificado e participado de 

cursos de treinamento por conta própria. Alguns dos cursos de treinamento 

têm abordado questões como conduta ética, conscientização da segurança 

do sistema e técnicas de segurança. A abordagem corporativa não é coesa, 

e são feitas apenas comunicações esporádicas e inconsistentes sobre as 

questões de ensino e treinamento. 

· DS8 – Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes: Nível = 5. A central de 

serviço e o processo de gerenciamento de incidente são estabelecidos e 

bem organizados, com serviço voltado ao cliente por ter conhecimento, ter 

foco no cliente e ser útil. Métricas são sistematicamente medidas e 

reportadas. FAQs abrangentes e completas são parte integrante da base de 

conhecimento. Há ferramentas que permitem aos usuários fazer o 

diagnóstico e a resolução dos incidentes. Os avisos são consistentes, e os 

incidentes são resolvidos rapidamente dentro de um processo de 

encaminhamento estruturado. A gerência utiliza ferramenta integrada para 

as estatísticas de desempenho do processo de gerenciamento de incidentes 

e da central de serviço. Os processos têm sido refinados no nível das 

melhores práticas da indústria, com base nos resultados de análises dos 
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(benchmarking) com outras organizações. 

· DS9 – Gerenciar a Configuração: Nível = 2. A gerência esta consciente da 

necessidade de controlar a configuração de TI e compreende os benefícios 

de ter informações de configuração precisas e completas, mas há muita 

confiança implicitamente no conhecimento e na habilidade do pessoal 

técnico. Ferramentas de gerenciamento de configuração estão sendo 

utilizadas ate certo nível, porem diferem entre as plataformas. Nenhuma 

prática padronizada de trabalho foi definida. O conteúdo dos dados de 

configuração é limitado e não é utilizado por processos inter-relacionados, 

tais como gerenciamento de mudanças e gerenciamento de problemas. 

· DS10 – Gerenciar os Problemas: Nível = 4. O processo de gerenciamento 

de problemas é compreendido em todos os níveis da organização. As 

responsabilidades e propriedades são claras e estão estabelecidas. Os 

métodos e procedimentos são documentados, comunicados e mensurados 

pela efetividade. A maioria dos problemas é identificada, registrada, 

reportada e as resoluções são iniciadas. O conhecimento e a habilidade são 

cultivados, mantidos e desenvolvidos em um alto nível, fazendo com que a 

área seja vista como um ativo e a maior contribuição para atingir os objetivos 

de TI e melhoria dos serviços de TI. O gerenciamento de problemas é bem 

integrado aos processos inter-relacionados, tais como incidente, mudança, 

gerenciamento de disponibilidade e configuração, assistência aos clientes no 

gerenciamento de dados, operações e facilidades. Existem objetivos e 

métricas acordados para o processo de gerenciamento de problemas. 

· DS11 – Gerenciar os Dados: Nível = 2. Existe a consciência da necessidade 

de um gerenciamento de dados preciso em toda a organização. A 

propriedade dos dados em alto nível começa a ser definida. Os requisitos de 

segurança para o gerenciamento de dados são documentados por pessoas-

chave. Algum monitoramento é realizado sobre as principais atividades de 

gerenciamento de dados (backup, restauração, disponibilização). As 

responsabilidades pelo gerenciamento de dados são atribuídas 

informalmente a pessoas-chave da área de TI 

· DS12 – Gerenciar o Ambiente Físico: Nível = 1. A organização reconhece 

como requisito de negócio ter um ambiente físico adequado que proteja os 



58 

#�*(#'"' � %' )�''"%' *"-,#% &�'%',#�' -%,(#%$' � -=" -%turais. O 

gerenciamento de instalações e equipamentos é dependente das 

habilidades e capacidades técnicas de pessoas-chave. As pessoas podem 

transitar nas instalações sem qualquer restrição. Os responsáveis pelo 

gerenciamento não monitoram os controles ambientais das instalações ou o 

trânsito de pessoas. 

· DS13 – Gerenciar as Operações: Nível = 2. A organização esta consciente 

do papel-chave que as atividades de operação de TI representam ao prover 

funções de suporte de TI. Orçamentos para ferramentas são alocados caso 

a caso. As operações de apoio a TI são informais e intuitivas. Existe uma 

grande dependência de habilidades e capacidades técnicas de pessoas 

específicas. As instruções do que, quando e em que ordem se deve fazer 

algo não são documentadas. Existe algum treinamento em operações de TI 

e alguns padrões formais de operações. 

 

·  
Gráfico 2: Nível de maturidade final. 
Fonte: (Acadêmico 2010) 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A importância do gerenciamento de serviços de TI adquire cada vez mais 

importância para as organizações que objetivam prover maior qualidade em seus 

serviços, bem como atender de forma eficaz as necessidades de seus clientes. Em 

um cenário de extrema competitividade, no qual a diferença encontra-se nos 

detalhes, disponibilizar bons serviços e infraestrutura, garantindo o máximo de 

produtividade ao mesmo tempo em que se reduzam custos é essencial. A partir 

desta visão, as empresas se direcionam para o uso de técnicas que assegurem 

estes objetivos, propondo um novo alinhamento dos seus processos de TI. 

Neste sentido e no que tange a empresa de transportes citada, este trabalho 

foi oportuno, pois propõe a organização um novo macroprocesso de atendimento ao 

seu setor de Help Desk, buscando torná-lo um fator estratégico do negócio. Com 

base nos fundamentos indicados pelo ITIL, no mapeamento de processos segundo o 

COBIT, a empresa se orientará para um padrão de fato, valendo-se de práticas de 

gestão de serviços de TI mais aceitas e utilizadas mundialmente, estimulando seu 

posicionamento competitivo no mercado. 

A formulação deste novo modelo de gestão de serviços foi alcançada a partir 

do atendimento dos objetivos específicos da pesquisa, como o levantamento dos 

atuais processos, pontuando sua atual condição segundo o COBIT e a comparação 

destes com as indicações da biblioteca ITIL. Deste modo, embasado no referencial 

teórico adotado e nas informações colhidas, pode-se recomendar um modelo 

orientado as boas práticas de gerenciamento de serviços de TI do mesmo modo em 

que fosse aderente ao negócio da empresa, respondendo assim a questão da 

situação problemática exposta no início da pesquisa. 

Sugestões para trabalhos futuros são: descrição detalhada do PMBOK, 

desenvolvimento de uma ferramenta para a área de suporte voltado para a 

metodologia ITIL. 
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