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RESUMO 
 

 

 

A introdução de recursos de TI na gestão pública provocou alterações profundas no 
setor, obrigando as organizações a procurar novos modelos de eficiência que 
ofereçam serviços de qualidade ao mesmo tempo em que mantenha a transparência 
das decisões e atos públicos. Com o intuito de melhorar o atendimento foi 
implantada uma ferramenta de gestão de serviços de TI no setor público, sendo uma 
ferramenta web, de código aberto e fácil customização, diminuindo os custos e 
aumentando a eficiência e transparência da comunicação. O presente projeto tem 
por objetivo recontar a história da implantação dessa ferramenta focando em 
aspectos técnicos e os impactos organizacionais. Para isso será utilizada a 
metodologia de Storytelling, muito utilizada para troca de informação e para gerar 
conhecimentos. Esta é uma técnica útil e eficaz para assimilar novos conhecimentos 
através da conversão de conhecimento tácito em explícito, consistindo nos 
processos de extração, interação e negociação que produzem toda a história. Como 
resultado será esperado um conjunto de lições aprendidas que venham a orientar 
outras implantações similares no futuro.  
 
 
 
Palavras-chave: História de Aprendizagem. Ferramenta de gestão de serviços de 
TI. Governança de TI.   
 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The introduction of IT resources into the public management has brought about 
profound changes in the sector, forcing organizations to look for new efficiency 
models that offer quality services while maintaining the transparency of public 
decisions and actions. In order to improve the customer service, an IT service 
management tool was implanted, it being a web-tool, open source and of easy 
customization, reducing costs and increasing the efficiency and transparency of 
communication. This work aims to retell the history of the implantation of this tool 
focusing on technical aspects and organizational impacts. To do so will be used the 
methodology of Storytelling, much used for information exchange and to generate 
knowledge. This is a useful and effective technique for assimilating new knowledge 
through the conversion of tacit knowledge into explicit knowledge, consisting of the 
processes of extraction, interaction and negotiation that produce the entire history. As 
a result, a set of lessons are going to be expected, that will guide other similar 
deployments in the future. 
 
 
 
Keywords: Storytelling. IT Service management tools. IT Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Enquanto a economia mundial se torna baseada em serviços, as companhias 

tendem a adotar as melhores práticas, ferramentas e metodologias do 

gerenciamento de TI (NABAIS, et al., 2014). Além disso, o foco global em 

organizações orientadas a serviços fez com que aumentasse a importância do 

gerenciamento de serviços de TI e de frameworks de governança de TI, onde os 

provedores de serviços de TI realizam seus serviços através de uma combinação de 

três elementos: pessoas, processos e tecnologia da informação. (JÄNTTI, M et al., 

2014) 

As pessoas são importantes para prover serviços de qualidade aos clientes e 

é quase impossível obter nível de excelência nos serviços sem as pessoas. 

Processos com entradas, atividades e saídas claras são necessárias para repetir as 

atividades necessárias da mesma maneira e também para serem analisadas e terem 

seu desempenho medido. A tecnologia consiste na aplicação, sistemas e 

componentes de hardware que compõem a infraestrutura de TI. E uma das maiores 

metas da gestão de serviços de TI é manter uma infraestrutura de TI estável e 

reduzir ao máximo seu tempo de inatividade, diminuindo assim os prejuízos para a 

organização e demonstrando a importância e utilidade dos padrões de governança 

de TI e gestão de serviços de TI como ferramentas que auxiliam no planejamento e 

manutenção da infraestrutura de TI (JÄNTTI, M et al. 2014). 

E é nesse contexto em que a tecnologia da informação se encaixa, com 

modelos de governança de TI com o objetivo de auxiliar as organizações a gerir 

suas áreas de tecnologia, através do provimento de um ambiente controlado para os 

serviços e processos de TI e também garantem o alinhamento entre os objetivos 

estratégicos da organização e os processos de TI (GREWAL,2006). 

Dentro desse alinhamento surge o conceito de qualidade como a satisfação 

do cliente, onde as empresas passaram então a focar esforços para melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços prestados, garantindo a melhoria contínua das 

suas atividades e processos. Como resultado disso surgiu o ITSM, IT Service 

Management, como uma das medidas de se atender à Governança de TI. Diversos 

frameworks foram propostos, porém os mais aceitos e implementados 
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internacionalmente são o ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e o 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) (GREWAL,2006). 

A ITIL é uma biblioteca que apresenta um conjunto de regras e boas práticas 

que guiam a organização a obter eficiência e eficácia na utilização de sistemas de 

informação, provendo processos e melhores práticas de serviços de TI de maneira 

organizada, tanto na operação quanto no gerenciamento de serviços de TI 

(GREWAL,2006). A gestão de serviços de TI pode ser definida como a 

implementação e gestão da qualidade dos serviços de TI para que atendam às 

expectativas da organização (ITIL, 2011). 

O COBIT é um framework que auxilia as organizações a balancearem os 

riscos e os retornos num ambiente de TI e assegurar o alinhamento das 

necessidades da organização com os processos de TI a partir de um conjunto de 

diretrizes baseadas em auditorias para processos, práticas e controles de TI e sua 

quinta edição é composta por 37 processos (GREWAL,2006; ITGI, 2012). 

De acordo com (PETERSON, 2003), enquanto que o domínio do 

gerenciamento de TI foca no provimento de produtos, serviços de TI, eficientes e 

eficazes e a gestão das operações de TI, a governança de TI foca nas demandas de 

contribuir para a operação da organização e seu desempenho e também em 

transformar e posicionar a TI para atender e superar desafios futuros do negócio. 

Assim, é possível determinar a relação entre a governança de TI e o gerenciamento 

de TI, de um ponto de vista conceitual, da maneira apresentada na figura 1. 

 

Figura 1. Modelo relacional entre a governança de TI, ITSM e operação e serviços 
de TI (fonte: Adaptado de SALLÉ, 2004) 

 

 O COBIT possui maior foco no Controle e cobre os níveis estratégicos e 

táticos da organização enquanto que o ITIL foca na gestão dos serviços de TI e 
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melhores práticas para TI como negócio e cobre o Nível Operacional. Neste estudo 

de caso foram utilizados o COBIT 5 no tema de Governança de TI e ITIL v3 no tema 

de Gerenciamento de Serviços de TI. A relação entre o ITIL e o COBIT dentro da 

governança corporativa pode ser visualizada de acordo com a figura 2. 

 

Figura 2. Relação entre ITIL e COBIT (fonte: Autor) 

 

Apesar de focos diferentes, eles não são mutuamente excludentes (ITGI, 

2012; ITIL, 2011; MINGAY; BITTINGER, 2002) e podem ser utilizados em conjunto 

na governança da organização. Pode também ser combinados para prover um 

melhor gerenciamento da tecnologia, não só garantindo o suporte tecnológico 

necessário, para que a organização atinja seus objetivos estratégicos com qualidade 

e preço competitivo, mas também a satisfação dos seus clientes. 

Essa combinação de modelos é chamada de “mix de gestão” e para diversas 

empresas a adoção de apenas um deles pode não ser suficiente, assim, a melhor 

opção pode ser a combinação de mais de um modelo (RUBIN, 2004). A figura 3 

demonstra a integração de mais de um desses modelos. 
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Figura 3. Integração dos modelos de governança de TI (fonte: Adaptado de 
RODRIGUEZ; VIEIRA, 2005) 

 

No caso das empresas públicas brasileiras, devido à complexidade 

administrativa e as restrições orçamentárias, adotar e implantar um modelo de 

governança de TI de forma integral pode ser um projeto difícil, longo e inviável. 

Assim, a solução pode ser a implantação de parte do modelo ou da combinação 

deles, isto é, adaptá-los para a realidade de cada empresa e colocar em prática o 

que for mais relevante para a organização. 

Neste contexto há o Levantamento de Governança de Tecnologia da 

Informação, que é parte de um processo de trabalho bianual que realiza uma 

avaliação com o objetivo de acompanhar e manter a base de dados atualizada com 

a situação de governança de TI na Administração Pública Federal (APF) e o índice 

de Governança de TI (iGovTI) foi elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

(TCU2, 2012). 

O principal propósito do iGovTI2012 é o de orientar as instituições públicas no 

esforço de melhoria de governança e gestão de TI e também na avaliação de riscos, 

assim, neste estudo ele serviu como parâmetro para verificar se o órgão evoluiu ou 

não no quesito avaliado.  

O presente estudo é referente à implantação da ferramenta de Service Desk 

num órgão público federal. A motivação do projeto se dá as demandas de 

Tecnologia da Informação do órgão, de acordo com as metas e ações, visto em 

(ORGAO2, 2015). 
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O plano de metas define marcos mensuráveis controláveis e quantificáveis 

para a satisfação de objetivo estratégico da TI. O quadro 1, abaixo, apresenta os 

objetivos estratégicos definidos no seu Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e as metas a 

serem alcançadas, que são compostas por indicadores, valores e prazos estimados 

(ORGAO2, 2015). 

 
Quadro 1. Objetivos estratégicos e indicadores (fonte: Adaptado de ORGAO2, 2015) 

Nº          Objetivo Meta / Indicador 

1 Promover a governança de TI no órgão. Índice de governança de TI (iGovTI) 
apurado pelo TCU 

 2014: Atingir o nível de maturidade 
intermediário 

2 Evoluir no atendimento das áreas finalísticas 
do órgão, balanceando o portfólio de projetos 
e serviços a partir das diretrizes do 
planejamento estratégico do órgão. 

% de projetos de TI alinhados ao PETI/PDTI 

 90% dos projetos de TI alinhados ao 
PETI/PDTI 

3 Aprimorar a gestão de TI no órgão. Índice de governança de TI (iGovTI) 
apurado pelo TCU 

 2014: Atingir o nível de maturidade 
intermediário 

4 Redefinir a estrutura organizacional e a 
composição das equipes envolvidas nas 
atividades de TI do órgão. 

Número de servidores alocados na CGTI 

 2013: 16 servidores 

 2014: 17 servidores 

 2015: 24 servidores 

5 Melhorar continuamente os serviços de TI no 
órgão. 

% de avaliações positivas na pesquisa de 
satisfação anual 

 2013: 60% 

 2014: 90% 

 2015: 95% 

6 Estabelecer e aprimorar a(s) arquitetura(s) 
de referência para a TI do órgão, de forma 
alinhada com as diretrizes do governo 
federal. 

Publicação da arquitetura de referência de 
TI 

 2014: Arquitetura de software 

 2015: Arquitetura de infraestrutura 

7 Prover soluções confiáveis e disponíveis que 
ofereçam recursos de: mobilidade, 
colaboração, desmaterialização de 
processos e transparência para com a 
sociedade. 

% de avaliações positivas na pesquisa de 
satisfação anual 

 2013: 60% 

 2014: 90% 

 2015: 95% 

8 Prover a segurança de informação e 
comunicação no órgão. 

Publicação de normativos e procedimentos 
operacionais de segurança da informação 
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2014 

 Política de Segurança da Informação 

 Revisão da norma de uso dos 
recursos de TI 

 Gestão de identidade e acesso 

2015 

 Continuidade de negócio 

 Análise de vulnerabilidade 

 Gestão de incidentes e resposta a 
ataques 

 Desenvolvido de sistemas seguros 

 Auditoria 

 Arquitetura de infraestrutura de 
segurança 

 

O plano de ações que serão conduzidas pela CGTI do órgão com o objetivo 

de atingir suas metas estratégicas está contido no Portfólio de Projetos de TI, este, é 

o mecanismo de gestão utilizado pela coordenação geral de TI para controlar a 

execução de suas atividades internas e um desses programas é a implantação de 

uma ferramenta de Service Desk, especificamente na implantação de processos 

(ORGAO2, 2015). Assim, a implantação da ferramenta impactou diretamente os 

objetivos estratégicos do órgão. 

O service desk é o ponto de contato único e inicial entre os clientes, usuários 

e outros grupos de TI e seus processos (ITIL, 2011 e FENNER et al., 2015). Todas 

as requisições, chamadas e eventos devem ser armazenados nele. É na ferramenta 

em que a interrupção de serviços, requisições e pedidos de mudanças serão 

realizados, estabelecendo provendo um ponto de comunicação único entre o 

solicitante e um ponto de coordenação entre diversos grupos de TI (ITIL, 2011). 

Além disso, o service desk tem a responsabilidade e o objetivo de prover serviços de 

maneira rápida e com maior grau de satisfação para os clientes (KNAPP, 2010). 

Um dos objetivos estratégicos definidos pelo órgão é “Aprimorar a gestão de 

TI”, principalmente com foco na melhoria de processos. Uma das ações previstas no 

planejamento estratégico elaborado é a parceria entre o órgão e uma universidade 

pública brasileira para apoiar o ITSM, mais especificamente, a implantação de uma 

ferramenta de gestão de serviços de TI. 
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No órgão em questão a ferramenta definida para gestão de serviços foi a 

ferramenta OTRS – Open Source Ticket Request System. Este é amplamente 

adotado mundialmente, possui total aderência ao ITIL e possui diversas 

funcionalidades gratuitas, como os módulos adicionais de aderência ao ITSM e é 

publicado sob a licença Affero General Public License V3 (AGPL), que permite a 

aquisição, instalação, utilização e modificação do software sem nenhum custo. 

Todavia, sem suporte oficial gratuito ao OTRS (OTRS1, 2015; OTRS2, 2016 e 

OTRS3, 2016). Assim, a instalação, configuração e aderência da ferramenta a 

biblioteca ITIL e implantação foi de responsabilidade dos envolvidos da organização 

pública. 

A partir dessa iniciativa e para avaliar o processo de implantação, realizou-se 

a extração do Índice de Governança de Tecnologia da Informação para o tema de 

Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação, a fim de verificar a perspectiva da 

melhoria no índice com a implantação da ferramenta de service desk implantada no 

órgão público pela Universidade Federal. 

A História de Aprendizagem (HA), em inglês Storytelling, é uma história 

observada ou vivida por personagens reais num contexto específico e gera 

oportunidades de aprendizado durante seu desenvolvimento, para os participantes e 

os observadores, apresentando as experiências e entendimento dos participantes, e 

também dos não envolvidos, que foram afetados por estes esforços (KR1, 1996 e 

LUCENA FILHO; VILLEGAS; OLIVEIRA, 2008).  

O objetivo da HA é aumentar a participação com diálogos e reflexões sobre 

ações do passado, visando criar práticas desejadas no futuro, onde a história conta 

como as pessoas aprenderam a investigas de novas maneiras, gerando 

conhecimento e então tomando ações que antes eram impossíveis (KR1, 1996 e 

BRADBURY; MAINEMELIS, 2001). 

Além disso, a HA inclui a perspectiva de diversas pessoas, apresentando a 

realidade da organização como um todo, de ambos os lados e ela não é só a 

elaboração de um documento, pois seus processos de pesquisa, destilação e 

disseminação ocorrem de maneira que novas oportunidades de aprendizagem 

organizacional sejam criadas (KR1, 1996 e BRADBURY; MAINEMELIS, 2001). 
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A apresentação da história se dá em um documento que apresenta dois 

pontos de vista específico, sendo a história em si, escrita a partir da perspectiva 

conjunta de um grupo de pessoas envolvidas no projeto e os comentários do 

historiador, que orientam a história e organizam a condução da narrativa. Porém, 

não há regras para a leitura da história, que será adotada por cada leitor, a medida 

que ele se apossa da história (KR2, 1997). 

O presente estudo se insere neste contexto, objetivando explorar os eventos 

mais importantes durante a implantação da ferramenta de Service Desk na 

organização e através da técnica de Storytelling, ou História de Aprendizagem.  

1.2 MOTIVAÇÃO 

Através da HA é possível reexaminar os fatos como eles aconteceram, 

apresentando as perspectivas dos historiadores e dos entrevistados, de forma que 

seja apresentada uma história em conjunto que desperte o interesse nos leitores e 

permita que tenham reflexões de conversação. Assim, possibilitando também que 

interpretem os acontecimentos de maneira própria e possam aprender com a 

situação, aplicando então os novos conhecimentos e reflexões a sua realidade. 

A principal motivação para este trabalho é elaborar uma história de 

aprendizagem que permita com que o órgão estudado e a audiência externa possam 

ter reflexões sobre os eventos acontecidos e junto disso se apropriar da história, 

adquirindo conhecimentos e informações que os auxiliarão em eventos futuros nos 

seus contextos específicos. 

Os historiadores fizeram parte do time que fez a parceria com o órgão público 

e vivenciaram e participaram ativamente da implantação da ferramenta, assim, 

possuindo experiência como envolvido interno e externo ao projeto. Além disso, a 

partir dos resultados obtidos e eventos vivenciados, o time se sentiu apto a 

desenvolver a história de aprendizagem a fim de auxiliar o órgão e também a 

audiência externa em outras situações de caráter semelhante. 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

Dadas as considerações acima, a questão de pesquisa que orienta a 

existência deste trabalho é: como a técnica de storytelling pode auxiliar no processo 
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de aprendizagem de uma equipe de TI na implantação de uma ferramenta de gestão 

de serviços em um órgão público brasileiro? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Teve-se como objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma história de 

aprendizagem da implantação e configuração da ferramenta de service desk feita a 

partir da parceria entre o órgão analisado e a universidade federal.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram executados os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Elaborar os scripts de entrevista para cada evento abordado, levando em 

conta o período do projeto e os envolvidos; 

2. Realizar as entrevistas e transcrever as respostas; 

3. Elaborar a história de aprendizagem; 

4. Elaborar e apresentar workshops da HA; 

5. Empacotar e disseminar HA para o público externo. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O trabalho está dividido em capítulos, cada capítulo contendo seções. O 

capítulo 1 apresenta a Introdução do texto, no capítulo 2 apresenta-se o Referencial 

Teórico, o capítulo 3 contém a Metodologia utilizada neste trabalho, o capítulo 4 é a 

Proposta de Pesquisa e por fim, o capítulo 5 possui os Resultados Esperados e 

Restrições para a Pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A TI e o negócio, sempre interligados, estão se tornando virtualmente 

inseparáveis. Enquanto mantem seu papel tradicional de aumentar a eficiência e 

eficácia organizacional, os departamentos de TI são necessários para levar o 

negócio a novos mercados e a estrutura industrial, a maioria iniciativas virtuais. A 

tecnologia não é utilizada mais apenas para maior eficiência ou eficácia, e sim como 

um foco de investimento (IBM, 2000). 

A informação é um recurso fundamental para todas as organizações e a 

tecnologia possui papel significativo durante todo seu ciclo de vida, do início ao fim, 

onde a tecnologia da informação avança cada vez mais, estando presente nas 

organizações e também nos ambientes sociais, públicos e corporativos. 

Organizações bem-sucedidas reconhecem que a TI tem significância para o negócio 

semelhante a qualquer outra parte da organização, onde os Diretores e gestores 

devem colaborar e trabalhar em conjunto a fim de garantir que a TI esteja inclusa na 

abordagem de governança e gestão (ITGI, 2012). Além disso, os riscos associados 

também são gerenciados, onde estes, a necessidade de avaliação do valor de TI e a 

necessidade crescente de controle sobre as informações são elementos chave da 

governança corporativa. Sendo assim, valor, risco e controle é a essência da 

governança de TI (ITGI, 2012). 

A governança de TI não é somente um fator da TI, mas sim parte de toda a 

governança de uma entidade, porém com foco na melhoria da gestão e controle da 

tecnologia da informação para o benefício dos envolvidos. Geralmente é 

responsabilidade dos diretores de assegurar que a TI junto de outras atividades 

críticas são governadas. A Governança de TI abrange a cultura, organização, 

política e práticas que asseguram a gestão de TI e controle em cinco áreas chave 

(TNCC, 2015): 

 Alinhamento: Prevê a direção estratégica da TI e o alinhamento da TI com 

o negócio com respeito aos serviços e projetos. 

 Entrega de Valor: Confirma que a organização de TI/Negócio foi projetada 

para entregar o máximo de valor pela TI. Supervisionar a entrega de valor 

através da TI para o negócio e avaliar o retorno de investimento. 
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 Gerenciamento de Risco: Verificar que os processos estão nos devidos 

lugares, assegurando que os riscos estão sendo gerenciados. Inclui 

também avaliação do risco dos investimentos de TI. 

 Gerenciamento de Recursos: Provê direções de alto nível para o 

abastecimento e utilização dos recursos de TI. Supervisiona o 

financiamento TI ao nível da empresa. Garantir que há capacidade de TI e 

infraestrutura adequada para apoiar os requisitos de negócio atual e 

futuro. 

 Mensuração de Desempenho: Verificar o cumprimento estratégico, isto é, 

o alcance dos objetivos estratégicos de TI. Rever a medição do 

desempenho de TI e a contribuição da TI para o negócio. 

De acordo com (ITGI, 2012), “A Governança de TI é de responsabilidade dos 

executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura 

organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização suporte e 

aprimore os objetivos e as estratégias da organização.” 

Já de acordo com o Ministro Aroldo Cedraz, “Governança de TI é o conjunto 

estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à 

alta administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da 

utilização atual e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um 

nível aceitável de risco, eficiente utilização de recursos, apoio aos processos da 

organização e alinhamento estratégico com objetivos desta última. Seu objetivo, 

pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio da organização.” (TCU1, 

2016). 

A Governança de Tecnologia da Informação integra e institucionaliza boas 

práticas para garantir que os objetivos de negócio sejam apoiados pela área de TI 

da organização, onde a Governança de TI habilita a organização a possuir todas as 

vantagens das informações presentes, potencializando benefícios e capitaliza 

oportunidades. Tais resultados necessitam um modelo de controle de TI que se 

adeque e dê suporte ao COSO (Committe of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Comission’s Internal Control – Integrated Framework), um modelo para 

controle interno largamente aceito para governança e gerenciamento de riscos (ITGI, 

2012).  
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Para auxiliar a gestão eficaz de TI alinhada às estratégias de negócio, utiliza-

se o framework COBIT, Control Objectives for Information and related Technology, 

por ser um modelo de referência que permite um bom nível de controle e também a 

integração de outros conjuntos de melhores práticas, alinhados as necessidades de 

negócio (TNCC, 2005). 

2.1.1 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 

O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 5 é 

fornecido pela ISACA, e dá orientações sobre governança corporativa e gestão de 

TI. Ele fornece um modelo abrangente que ajuda as organizações a alcançarem 

seus objetivos de governança e gestão de TI e é genérico e útl para organizações de 

qualquer tamanho, comerciais, sem fins lucrativos ou organizações públicas. Ele 

ajuda as organizações a criar valor através da TI mantendo equilíbrio entre a 

realização de benefícios, a otimização dos níveis de risco e da utilização dos 

recursos. Além disso, permite que a TI seja governada e gerida de forma integral 

para toda a organização, englobando todo o negócio e as áreas responsáveis pelas 

funções de TI, levando em consideração os interesses externos e internos 

relacionados a ela (ITGI, 2012). 

O COBIT visa atingir (ITGI, 2012): 

 Criação de valor para a organização por meio do uso eficiente e inovador da 

TI da organização 

 Satisfação dos usuários com os serviços de TI 

 Melhoria das relações entre as necessidades corporativas e os objetivos da TI 

 Respeitar as leis, regulamentos, políticas internas e acordos contratuais 

associados. 

Além disso, o COBIT pode ser conectado e também alinhado a outros 

padrões e modelos do mercado, como por exemplo o ITIL® (Information Technology 

Infrastructure Library), COSO, PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), 

e ISO (International Organization for Standardization). Isso permite o entendimento 

de como esses modelos e suas boas práticas e padrões se inter-relacionam e como 

podem ser utilizados em conjunto (ITGI, 2012). 
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2.1.1.1 Princípios do CobiT® 5 

O COBIT 5 se baseia em cinco princípios, demonstrado na figura 4, para 

governança e gestão de TI da organização (ITGI, 2012). 

 

Figura 4. Princípios do COBIT 5 (fonte: ITGI, 2012) 

 

Os 5 princípios são (ITGI, 2012): 

 1º Princípio: Atender às Necessidades das Partes Interessadas – As 

organizações existem para criar valor e atender as partes interessadas, 

balanceando a realização de benefícios, otimização de riscos e uso de recursos. 

O COBIT 5 fornece todos os processos necessários para apoiar a criação de 

valor para a organização com o uso de TI, porém deve ser adaptado para 

atender o contexto da organização através da cascata de objetivos do CobiT®, 

isto é, traduzir os objetivos corporativos (alto nível) para objetivos de TI 

específicos e gerenciáveis, mapeando-os em práticas e processos específicos. 

 2º Princípio: Cobrir a Organização de Ponta a Ponta – Integra a governança 

corporativa de TI da organização à governança corporativa, cobrindo funções e 
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processos corporativos e também habilitadores de governança e gestão de TI 

aplicáveis em toda a organização. 

 3º Princípio: Aplicar um Framework Único e Integrado – As normas e boas 

práticas relacionadas a TI provém orientações para um conjunto de atividades de 

TI e como o COBIT 5 se alinha a outros padrões e modelos, pode servir como um 

modelo unificado para a governança e gestão de TI da organização. 

 4º Princípio: Permitir uma Abordagem Holística – O COBIT 5 possui um conjunto 

de habilitadores que permitem a implantação de um sistema abrangente de 

gestão e governança de TI da organização, levando em conta os diversos 

componentes interligados da organização. Os habilitadores são: Princípios, 

Políticas e Modelos; Processos (descritos no tópico 6.1.2); Estruturas 

Organizacionais; Cultura, Ética e Comportamento; Informação; Serviços, 

Infraestrutura e Aplicativos e Pessoas, Habilidades e Competências. 

 5º Princípio: Distinguir a Governança da Gestão – O COBIT 5 faz uma distinção 

clara entre Governança e Gestão, onde a governança garante que necessidades, 

condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas com o intuito de 

determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados enquanto a gestão é 

responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento 

das atividades em conformidade com o que foi definido pelo órgão de 

governança. 

2.1.1.2 Processos do COBIT 5 

Um processo é definido como “um conjunto de práticas influenciadas pelas 

políticas e procedimentos da organização que recebe entradas de diversas fontes 

(inclusive outros processos), que manipula as entradas e produz resultados” (ITGI, 

2012). 

O modelo de referência de processo do COBIT 5 subdivide os processos de 

governança e gestão de TI da organização em duas áreas de atividades principais, 

onde a Governança possui cinco processos e as práticas são definidas dentro de 

cada processo. No total são 37 processos e estes podem ser vistos na figura 5 e na 

lista abaixo a figura 5. 
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Figura 5. Processos de Governança Corporativa de TI do COBIT 5 (fonte: ITGI, 2012) 

 

 Avaliar, Dirigir e Monitorar: 

o EDM01 – Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança 

o EDM02 – Garantir a Realização de Benefícios 

o EDM03 – Garantir a Otimização do Risco 

o EDM04 – Garantir a Otimização dos Recursos 

o EDM05 – Garantir Transparência para as Partes Interessadas 

 Alinhar, Planejar e Organizar: 

o APO01 – Gerenciar a Estrutura de Gestão de TI 

o APO02 – Gerenciar a Estratégia 

o APO03 – Gerenciar Arquitetura da Organização 

o APO04 – Gerenciar Inovação 

o APO05 – Gerenciar Portfólio 
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o APO06 – Gerenciar Orçamento e Custos 

o APO07 – Gerenciar Recursos Humanos 

o APO08 – Gerenciar Relacionamentos 

o APO09 – Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços 

o APO10 – Gerenciar Fornecedores 

o APO11 – Gerenciar Qualidade 

o APO12 – Gerenciar Riscos 

o APO13 – Gerenciar Segurança 

 Construir, Adquirir e Implementar: 

o BAI01 – Gerenciar Programas e Projetos 

o BAI02 – Gerenciar Definição de Requisitos 

o BAI03 – Gerenciar Identificação e Desenvolvimento de Soluções  

o BAI04 – Gerenciar Disponibilidade e Capacidade 

o BAI05 – Gerenciar Capacidade de Mudança Organizacional 

o BAI06 – Gerenciar Mudanças 

o BAI07 – Gerenciar Aceitação e Transição da Mudança 

o BAI08 – Gerenciar Conhecimento 

o BAI09 – Gerenciar Ativos 

o BAI10 – Gerenciar Configuração 

 Entregar, Serviço e Suporte: 

o DSS01 – Gerenciar Operações 

o DSS02 – Gerenciar Solicitações e Incidentes de Serviços 

o DSS03 – Gerenciar Problemas 

o DSS04 – Gerenciar Continuidade 

o DSS05 – Gerenciar Serviços de Segurança 

o DSS06 – Gerenciar Controles do Processo de Negócio 



27 

 

 

 

 Monitorar, Avaliar e Analisar: 

o MEA01 – Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade 

o MEA02 – Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de Controle Interno 

o MEA03 – Monitorar, Avaliar e Analisar Conformidade com Requisitos 

Extremos 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

O gerenciamento de serviços de é um conjunto de processos e funções, 

conduzidos por habilidades profissionais especializadas, com o intuito de prover 

valor para os clientes na forma de serviços  (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

Para a melhor compreensão do que é serviço de TI, é necessário mostrar o 

conceito de serviços e sua aplicação na área de tecnologia da informação. 

Um serviço é uma maneira de se entregar valor para clientes através da 

facilitação na obtenção de algum resultado desejado pelo cliente sem que isso gere 

custo ou riscos. Já um serviço de TI é o serviço provido por um provedor de serviços 

de TI, sendo composto pela combinação de TI, pessoas e processos (ITIL, 2011). 

Um provedor de serviços pode ser definido como uma organização que 

oferece serviços a um ou mais clientes externos, enquanto o provedor de serviços 

de TI é aquele que provê serviços de TI a clientes externos ou internos. O 

gerenciamento de serviços é um conjunto de capacidades organizacionais 

especializadas em prover valor, em forma de serviços, aos clientes. O 

gerenciamento de serviços de TI (ITSM) é a implementação e gestão da qualidade 

dos serviços de TI que atendem as necessidades da organização e são oferecidos 

por um conjunto de pessoas, processos e tecnologia da informação (ITIL, 2011). 

O gerenciamento de serviços de TI permite o controle contínuo, maior 

eficiência e possíveis oportunidades de melhoria por meio da formalização de seus 

processos internos. Porém, um dos maiores problemas enfrentados é a interação 

inadequada entre as equipes, a agilidade de implantação de serviços e o 

monitoramento do ciclo de vida dos chamados advindos dos clientes. A ITIL, 

biblioteca de infraestrutura de TI, é um exemplo de boas práticas de gerenciamento 
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de serviços de TI a ser utilizada como forma de resolver esses problemas e está 

descrita no tópico a seguir.  

2.2.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) 

A ITIL® é um conjunto de boas práticas para o Gerenciamento de serviços de 

TI. Ele provê um guia aos provedores de serviços na prestação de serviços de TI 

(ITSM) de qualidade e nos processos, funções e outras capacidades necessárias 

para dar suporte a eles. Por ser uma biblioteca de boas práticas, a ITIL® não é um 

padrão a ser aplicado, mas sim algo a ser adotado e adaptado às necessidades da 

organização e sua realidade (ITIL, 2011). 

A ISO/IEC 20000 provê um padrão formal e universal para as organizações 

que desejam ter suas capacidades de gerenciamento de serviços certificados e 

auditados, e enquanto ela é um padrão a ser alcançado e mantido, a ITIL® oferece 

um conjunto de conhecimentos úteis para alcançar este padrão. 

O ITIL® na versão 3 é representado por cinco (5) livros e se baseia no ciclo 

de vida dos serviços, conforme apresentado na Figura 6, onde cada publicação 

apresenta as melhores práticas de cada estágio, incluindo princípios chave, 

processos e atividades necessários, como deve ser feita a organização em cada 

período do ciclo, os papéis, desafios, fatores críticos de sucesso e riscos presentes 

em cada momento do ciclo de vida (ITIL, 2011). 
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Figura 6. Ciclo de Vida do serviço definido pela ITIL® (fonte: ITIL, 2011) 

 

O quadro 2 apresenta as cinco publicações e uma breve descrição sobre o 

foco de cada uma. 

Quadro 2. Publicações da ITIL® v3 (fonte: Adaptado de ITIL, 2011) 

Publicação Descrição 

ITIL® Service Strategy É o estágio de estratégia de serviço do ciclo de vida do serviço ITIL®. 
Seu propósito é definir a perspectiva, posição, planos e padrões que o 
provedor do serviço deve executar para entregar o resultado esperado, 
orientando sobre como visualizar o gerenciamento de serviços como 
um ativo estratégico (ITIL, 2011). 

Processos descritos nesta publicação: 

 Gestão estratégica dos serviços de TI 

 Gestão do portfólio de serviços 

 Gestão financeira dos serviços de TI 

 Gestão de demandas 

 Gestão dos relacionamentos do negócio 

ITIL® Service Design O propósito desse estágio do ciclo de vida é projetar os serviços de TI, 
em conjunto com as práticas de TI, processos, políticas e de acordo 
com os objetivos da empresa, assegurando a entrega de serviços de 
qualidade, satisfação do cliente e a conversão de objetivos 
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estratégicos em portfólios e ativos de serviços (ITIL, 2011). 

Processos descritos nesta publicação: 

 Coordenação de Design 

 Gestão do catálogo de serviços 

 Gestão do nível de serviço 

 Gestão de disponibilidade 

 Gestão da Capacidade 

 Gestão da continuidade de serviço de TI 

 Gestão da segurança da informação 

 Gestão de fornecedor 

ITIL® Service Transition O propósito deste estágio é assegurar que os serviços novos, 
modificados ou retirados atendam as expectativas do negócio. 
Descreve as melhores práticas na transição do planejamento e 
suporte, gerenciamento de mudanças, ativos de serviço e 
gerenciamento de configuração, gerenciamento de entrega e deploy, 
validação e teste de serviços, avaliação de mudanças e gestão do 
conhecimento  (ITIL, 2011). 

Processos descritos nesta publicação: 

 Transição de planejamento e suporte 

 Gerenciamento de Mudanças 

 Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

 Gestão de Release e Deploy 

 Validação e teste de serviços 

 Avaliação das mudanças 

 Gestão do Conhecimento 

ITIL® Service Operation Descreve as melhores práticas para o gerenciamento de serviços, 
orientando sobre como manter a estabilidade na operação dos 
serviços permitindo mudanças de projeto, escala, escopo e níveis de 
serviço. Detalha diretrizes, métodos e ferramentas a serem utilizadas 
em duas perspectivas de controles: reativa e proativa.  Possui 
diretrizes de conhecimento que facilitam as decisões a serem tomadas 
em áreas como as de gerenciamento da disponibilidade de serviços, 
controle de demandas, otimização da utilização dos recursos, 
agendamento de operações e de evitar ou resolver incidentes ou 
gerenciar problemas (ITIL, 2011). 

Processos descritos nesta publicação: 

 Gestão de Eventos 

 Gerenciamento de Incidentes 

 Request fulfillment
1
 

 Gerenciamento de Problemas 

 Gestão de Acessos 

ITIL® Continual Service Orienta como criar e manter o valor para o cliente através de melhores 

                                                 
1
  ITIL. Best Management Practice, ITIL Service Strategy, 2011. 
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Improvement estratégias, planejamento, transição e operação de serviços. Combina 
princípios, práticas e métodos da gestão de qualidade, gerenciamento 
de mudanças e capacidade de melhoria. Esta fase descreve melhores 
práticas para alcançar a melhoria da qualidade dos serviços de 
maneira incremental e em grande escala, onde um ciclo de feedback 
baseado no Plan-Do-Check-Act (PDCA) é estabelecido, em que o 
feedback proveniente de qualquer área pode ser utilizado como uma 
oportunidade de melhoria em qualquer outro estágio do ciclo de vida 
(ITIL, 2011). 

Processos descritos nesta publicação: 

 Processo de melhoria de sete passos 

Por que o ITIL® faz tanto sucesso? Ele engloba uma abordagem prática da 

gestão de serviços fazendo o que funciona. E isto significa adaptar um framework de 

práticas que une todas as áreas de prestação de serviço de TI em direção a um 

objetivo: gerar valor para o negócio. Ele descreve práticas que permitem as 

organizações a entregarem benefícios, retorno de investimento e sucesso 

sustentável (ITIL, 2011). 

Os processos ITIL® envolvidos neste estudo de caso são: Gerenciamento de 

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerência de Mudanças e Gerência de 

Configuração. Cada um destes está definido de acordo com a biblioteca ITIL® v3 

nos tópicos a seguir. 

 Gerenciamento de Incidentes 

O gerenciamento de Incidentes faz parte do livro ITIL® Service Operation. Um 

incidente pode ser definido como uma interrupção não planejada de um serviço de 

TI ou a redução na qualidade deste ou falha de um item de configuração (CI) que 

ainda não gerou impacto nos serviços prestados. O processo de gerenciamento de 

incidentes é responsável por gerir o ciclo de vida de todos os incidentes, estes 

podendo ser identificados pela equipe, comunicados por usuários – através de um 

service desk ou telefone, informados a partir de fornecedores ou parceiros (ITIL, 

2011). 

Seu principal objetivo é assegurar que métodos e procedimentos padrão são 

utilizados para respostas, análises, documentação e informação dos incidentes de 

maneira rápida e eficiente, alinhando as atividades e prioridades deste processo 

com os de negócio, representando a diminuição de custos inesperados causados 

por incidentes e detectando serviços com potencial de melhoria. Os incidentes 

devem possuir seu estado atual e dados de tempo disponibilizados de maneira clara, 
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permitindo seu acompanhamento, assim como também é necessário resolvê-los 

dentro do tempo estabelecido em seu nível de acordo de serviço (SLA), sempre 

visando à satisfação do cliente (ITIL, 2011). 

Porém é necessário ter cuidado com a triagem dos incidentes e o que é 

considerado como incidente em uma organização, evitando assim que toda 

solicitação seja considerada incidente ou que a equipe responsável pelo tratamento 

dos incidentes seja inadequada, ambos resultando no não atendimento destes 

dentro do prazo estabelecido, gerando descontentamento com a área de TI (ITIL, 

2011). 

 Gerenciamento de Problemas 

O processo de Gerenciamento de Problemas faz parte do livro ITIL® Service 

Operation. Ele é responsável por gerenciar o ciclo de vida de todos os problemas e 

um problema é definido como a causa subjacente de um ou mais incidentes (ITIL, 

2011). 

O objetivo deste processo é prevenir a ocorrência de problemas e incidentes 

advindos deles, eliminar incidentes recorrentes e minimizar o impacto de incidentes 

que não são possíveis de serem prevenidos. Este processo inclui as atividades 

necessárias para se identificar a causa dos incidentes e determinar a resolução 

destes problemas, mantendo informação sobre os problemas e suas soluções, 

permitindo que a organização reduza a quantidade e impacto dos incidentes de 

acordo com o tempo. Estas características demonstram que os processos de 

gerenciamento de problemas e gerenciamento de incidentes possuem muitas 

relações, podendo utilizar as mesmas ferramentas, categorizações, nível de impacto 

e prioridade, assegurando uma comunicação efetiva ao lidar com incidentes e 

problemas relacionados (ITIL, 2011). 

O gerenciamento dos problemas da organização permite melhor 

conhecimento dos problemas e incidentes recorrentes dela, facilitando e acelerando 

o processo de resolução, gerando maior produtividade e diminuindo os gastos ao 

utilizar padrões e respostas já conhecidos. Os riscos do gerenciamento de 

problemas são semelhantes aos riscos do gerenciamento de incidentes, sendo 

relacionados a qualidade na sua categorização e também na qualidade das 
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ferramentas utilizadas e soluções identificadas ao longo do ciclo de vida do 

problema (ITIL, 2011). 

 Gerência de Mudanças 

O processo de Gerência de Mudanças faz parte do livro ITIL® Service 

Transition. As mudanças podem ser feitas por diversas razões, como por exemplo, 

para fins de melhoria ou para resolver erros e devem ser gerenciadas para minimizar 

impactos e falhas, resultar em sucesso e também assegurar que os envolvidos 

foram informados das mudanças e que estão prontos e aptos ao seu acontecimento 

(ITIL, 2011). 

Os objetivos da gerência do ciclo de vida das mudanças são assegurar que 

todas as mudanças são registradas e avaliadas, onde as mudanças autorizadas são 

planejadas, testas, implementadas, documentas e revisadas de maneira controlada. 

Outros objetivos são otimizar os riscos de negócio e atender a requisições de 

mudança maximizando o valor para o negócio e reduzindo incidentes, falhas e 

retrabalho. Entretanto, o gerenciamento de mudança possui riscos, sendo alguns: 

falta de comprometimento com os processos de mudança, tanto dos envolvidos da 

área de negócio quanto da área de TI, falta de recursos ou tempo para planejamento 

e implementação da mudança e excesso de burocracia envolvido no processo de 

mudança que pode gerar em atrasos excessivos (ITIL, 2011). 

 Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

O processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço faz parte 

do livro ITIL® Service Transition. Este tópico se refere ao processo de 

gerenciamento de configuração e ativos de serviço (SACM) dentro da gestão de 

serviços de TI. Para uma organização ser eficiente e eficaz é necessário gerenciar 

seus ativos, particularmente os vitais para o negócio. Os objetivos do SACM são 

identificar, controlar, registrar, reportar, verificar e fazer auditoria de serviços e CIs, 

incluindo versões, componentes, seus atributos e relacionamentos, principalmente 

dos ativos que estão sobre o controle da TI da organização, que devem ser 

identificados e controlados durante todo seu ciclo de vida (ITIL, 2011). 

Os serviços que devem ser gerenciados para prover serviços são conhecidos 

como itens de configuração (CIs) e é importante ressaltar que não só componentes 
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físicos são CIs, mas também ativos virtuais, como servidores ou redes são 

considerados como item de configuração (ITIL, 2011). 

Otimizar o desempenho dos ativos de serviço e configurações melhora o 

desempenho geral dos serviços e otimiza custos e riscos causados por ativos mal 

gerenciados, onde o SACM permite o melhor entendimento da configuração e 

relacionamento entre os serviços e os CIs a TI, permitindo também melhores 

previsões e planejamento de mudanças. O gerenciamento dos CIs e ativos 

necessitam a utilização de um sistema de suporte conhecido como Sistema de 

Gerenciamento de Configuração (CMS), que armazena as informações, dos CIs e do 

que for relacionado a eles (ITIL, 2011). 

O nível de detalhe dos CIs deve ser feito tendo em vista as informações a 

longo prazo, visto que com escopo muito grande, caso haja perda de acurácia dos 

dados, erros serão propagados ao longo do tempo e sua resolução pode gerar 

grande custo para a organização, contudo se o escopo for pequeno, o processo 

pode apresentar poucos benefícios. Além disso o CMS pode se tornar obsoleto 

devido a operações manuais de CIs por agentes não autorizados, sendo necessário 

auditorias fiscais com periodicidade não muito pequena, a fim de identificar e 

investigar o motivo das discrepâncias encontradas. 

Neste trabalho será abordada a implantação da ferramenta de suporte ao 

ITSM, esta descrita no tópico 9, e a parametrização da ferramenta, isto é, a 

implantação dos processos de Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 

Problemas do livro ITIL® Service Operation e também dos processos de 

Gerenciamento de Mudança e Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

do livro ITIL® Service Transition. 

2.2.2 Estrutura do ITIL® 

Serviços e processos descrevem como as coisas mudam, enquanto a 

estrutura descreve como eles estão conectados. Além disso ela determina o 

comportamento correto necessário para a gestão de serviço, descrevendo como as 

pessoas, processos e tecnologias estão conectadas, sendo então útil para organizar 

informação (ITIL, 2011). 

Integrar os processos de gestão de serviços depende do fluxo que a 

informação percorre na organização e isso depende da implantação de tecnologia 
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que dê suporte e gestão da informação relacionada a eles. Caso os processos de 

gestão de serviços sejam feitos individualmente, eles podem se tornar tarefas 

burocráticas e de retrabalho que não vão retornar valor para o cliente ou podem até 

influenciar outros processos e serviços, as vezes negativamente. Cada processo 

possui um escopo, com um conjunto de atividades específicas que transforma 

entradas em produtos desejados, onde a integração dos processos é a conexão 

entre os processos, garantindo que a informação vá de um ao outro de maneira 

eficiente, facilitando a implementação dos processos e diminuindo a quantidade de 

conflitos entre eles (ITIL, 2011). 

Os diversos estágios do ciclo de vida do serviço trabalham em conjunto como 

um sistema integrado, dando suporte ao alcance do objetivo da gestão de serviços, 

a percepção de valor de negócio. Cada estágio é interdependente, como visto na 

figura 7. 

 

Figura 7. Integração entre os processos no ciclo de vida do serviço (fonte: ITIL, 
2011) 
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No estágio da estratégia de serviço são estabelecidas as políticas e princípios 

que vão guiar todo o ciclo de vida do serviço e é nele em que o portfólio de serviço 

será definido (ITIL, 2011). 

Durante o design do serviço tudo que for necessário para a transição e 

operação de serviços novos ou modificados será documento. Além disso, também é 

projetado tudo que for necessário para criar, mudar ou operar os serviços, incluindo 

os sistemas e ferramentas de gestão da informação, arquitetura, processos, métricas 

e métodos de mensuração (ITIL, 2011). 

As atividades dos estágios de transição e operação dos serviços são 

definidas no design do serviço, onde a transição assegura que os requisitos da 

estratégia de serviço serão realizados de maneira efetiva na operação de serviço, 

controlando riscos de falha e interrupção dos serviços (ITIL, 2011). 

O estágio de operação de serviço executa as atividades e processos 

necessários para entregar os serviços combinados e é nele em que o valor definido 

na estratégia de serviço é entregue (ITIL, 2011). 

A melhoria contínua dos serviços é feita ao mesmo tempo em que todos os 

outros estágios do ciclo de vida. Todos os processos, atividades, papéis, serviços e 

tecnologia devem ser medidos e submetidos a melhoria contínua (ITIL, 2011). 

A virtude do ciclo de vida do serviço está na sua melhoria contínua a partir do 

feedback advindo de cada estágio do ciclo de vida. Esse retorno de opinião 

assegura que a otimização do serviço é administrada a partir de uma visão de 

negócio e que é medida a partir dos valores de negócio derivados dos serviços, a 

qualquer momento do ciclo de vida. Além disso, o ciclo de vida do serviço é não 

linear, sendo assim, a qualquer momento o processo de monitoria, avaliação e 

feedback entre os estágios pode determinar pontos de correção ou iniciativas de 

melhoria dos serviços prestados. A figura 8 apresenta um exemplo apresentado pela 

referência oficial de como o feedback contínuo do ciclo de vida do serviço se dá.  
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Figura 8. Melhoria contínua dos serviços no ciclo de vida do serviço (fonte: ITIL, 
2011) 

 

A adoção de tecnologias apropriadas para automação dos processos e para 

prover gestão da informação que dá suporte aos processos é importante para a 

gestão de serviços eficaz e eficiente (ITIL, 2011). No estudo de caso em questão, a 

ferramenta utilizada para oferecer suporte a automação dos serviços foi a ferramenta 

de service desk OTRS, descrita no tópico 3.3.1. 

2.3 FERRAMENTA DE GESTÃO DE SERVIÇOS 

A característica do mercado de ser rápido e competitivo fez com que 

organizações e pessoas dependessem de tecnologias complexas para realizar seu 

trabalho. Essa dependência representa um grande desafio: oferecer suporte aos 

usuários de tecnologia quando eles precisarem de ajuda. Porém, o service desk 

oferece este suporte (KNAPP, 2010). 

A ferramenta de gestão de serviços, service desk, é o ponto de contato único 

e inicial entre os clientes, usuários e outros grupos de TI e seus processos (ITIL, 
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2011 e FENNER et al., 2015). É nele em que alguns eventos como o não 

funcionamento de um serviço, requisições e até pedidos de mudança serão 

realizados, provendo um ponto de comunicação entre o solicitante e um ponto de 

coordenação entre diversos grupos de TI (ITIL, 2011). Além disso, todas as 

requisições, chamadas e eventos devem ser armazenados no service desk.  

O ITIL considera o suporte técnico e o suporte ao usuário como muito 

importantes e introduziu o conceito de service desk as organizações. Basicamente, 

este é um help desk com um escopo mais amplo, possuindo maior responsabilidade 

e também o objetivo de prover serviços de maneira mais rápida e com maior grau de 

satisfação para os clientes. Além de lidar com incidentes e requisições, o service 

desk também lida com a comunicação com os clientes (KNAPP, 2010). 

No órgão em questão a ferramenta definida para gestão de serviços foi a 

ferramenta OTRS – Open Source Ticket Request System. Suas características e 

demais informações relacionadas a ferramenta estão descritas no tópico 3.3.1. 

2.4 HISTÓRIA DE APRENDIZAGEM 

A aprendizagem organizacional estimula as pessoas a seguirem suas 

vontades, e neste processo, acaba estimulando, em conjunto, o desempenho da 

organização, e com uma abordagem correta a aprendizagem coletiva, a empresa 

pode adquirir novas capacidades continuamente (KR1, 1996).  

Avaliação é uma parte vital para os participantes de processos de 

aprendizagem, pois eles precisam julgar o valor de suas experiências passadas, 

assim como a organização precisa entender seus esforços relacionados a 

aprendizagem até o momento, já que eles evoluirão a partir desta experiência (KR1, 

1996). 

 O sucesso na aprendizagem depende das pessoas a maneira a qual 

enxergam o mundo a sua volta, adicionando novas formas de pensar e mudando 

seus comportamentos. E para o aprendizado fazer sentido para a organização, é 

necessário que os envolvidos em seu contexto vejam através da perspectiva dos 

demais e para isso eles precisam de um processo de feedback que ofereça suporte 

e orientação (KR1, 1996). É neste contexto que surge a História de Aprendizagem. 
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A História de Aprendizagem (HA) é um documento, ou vários documentos, 

disseminados de maneira deliberadamente estruturada, onde estes são projetados 

para auxiliar as organizações a se tornarem mais cientes dos próprios esforços de 

aprendizagem e mudança (KR1, 1996). 

A HA é uma história vivida ou observada por personagens reais em um 

determinado contexto, e gera oportunidades de aprendizado, durante seu 

desenvolvimento, para os participantes e observadores, que podem aproveitá-los ou 

não (LUCENA FILHO; VILLEGAS; OLIVEIRA, 2008). Ela apresenta as experiências 

e entendimento dos participantes e dos não participantes que foram afetados por 

estes esforços (KR1, 1996). 

O objetivo da HA é aumentar a participação em diálogos e reflexões sobre 

ações do passado, visando criar práticas desejadas no futuro (KR1, 1996 e 

BRADBURY; MAINEMELIS, 2001). A história conta como as pessoas aprenderam a 

investigar de novas maneiras, gerando conhecimento e então tomando ações que 

antes eram impossíveis (KR1, 1996). 

A história inclui a perspectiva de várias pessoas e todas elas são importantes, 

pois contribuem para apresentar a realidade da organização como um todo. Além 

disso, a HA vai além da elaboração de um documento, pois seus processos de 

pesquisa, destilação e disseminação ocorrem de maneira que novas oportunidades 

para a aprendizagem organizacional sejam criadas, assim, construir uma 

infraestrutura organizacional que ofereça suporte a aprendizagem é crucial (KR1, 

1996 e BRADBURY; MAINEMELIS, 2001). 

A HA se torna um artefato quando utilizada como dado observável, permitindo 

a organização a compartilhar uma história comum e coletiva do passado, tendo 

novos tipos de conversas, que os ajudam a seguir em frente no seu próprio processo 

de aprendizagem, criando um contexto de conversação que a organização seria 

incapaz de ter sem a História de Aprendizagem (KR1, 1996). 

Definindo a História de Aprendizagem (KR1, 1996): 

1. Utilização de resultados notáveis 

São os eventos que as pessoas da organização consideram significativos e 

podem ser também eventos ou acontecimentos com resultado negativo. São valores 
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que permitem comparações entre dois estados, como por um exemplo a diminuição 

de número de erros ou a capacidade de fazer algo que nunca foi feito. 

2. Projetada a uma audiência maior do que a dos participantes da história 

As Histórias de Usuário são projetas para melhorar o entendimento das 

experiências do time piloto, ou seja, o time participante, o resto da organização e a 

comunidade, isto é, gerentes e outros profissionais. A HA não deve apresentar 

informações confidenciais e nem a identidade do órgão, protegendo a privacidade 

individual de cada um, de maneira que possa ser disponibilizada para o público 

geral. 

3. Dados gerados a partir de conversações reflexivas 

A HA depende de informações tiradas de ambientes onde permita que as 

pessoas pensem no que elas precisaram fazer e também como suas expectativas 

foram alcançadas ou dispensadas e o que foi aprendido. 

4. História contada em conjunto 

A HA deve ser contada nas palavras dos participantes, em conjunto com as 

demais informações vindas do historiador, como: Qual o normal ou esperado? O que 

foi feito? Qual foi a importância? Assim, a história é contada, ao mesmo tempo, 

pelos dois times. 

5. Formato de Duas Colunas 

O formato de Duas Colunas (FDC) possibilita contar a história de maneira 

sucinta e com opiniões sobre os dados apresentados. A coluna completa é utilizada 

para exposição e elaboração do contexto, enquanto a coluna a direita é utilizada 

para apresentação dos dados primários, ou seja, a história por parte dos 

participantes. Já a coluna a esquerda é utilizada para apresentar o material 

observado, ou seja, comentários, perguntas, reflexões e a perspectiva por parte dos 

historiadores. Este formato permite que a complexidade da história seja expressa, 

trazendo os comentários dos dois lados participantes.  

6. Um time formado por participantes internos e externos a organização 

A HA apresenta as múltiplas personalidades, incluindo de pessoas que fazem 

parte ou não da organização, permitindo que os externos a ela percebam 
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discrepâncias e peculiaridades na maneira com que esta opera, que geralmente 

passa despercebido pelos internos. Contudo, os internos quem são capazes de 

interpretar e dar um significado profundo sobre as divergências encontradas. 

7. Associando atribuições a dados observáveis 

A maneira com que cada pessoa julga ou interpreta algo não é concreto ou 

óbvio, mas sim abstrato. Logo, o processo da HA deve permitir que julgamentos, 

inferências e interpretações possam sempre ser associados, pelo leitor, as 

informações próximas a ele, evitando assim que a história tenha uma fama de 

exagerada e sem fundamento. 

8. Um meio para melhor conversação 

A HA deve ser julgada pela qualidade de conversação que provoca, ela não é 

criada como produto final, mas sim como uma maneira de se alcançar uma melhor 

conversação, estes presentes principalmente nas entrevistas, nas fases de 

destilação e também no processo de disseminação. 

A História de Aprendizagem é um projeto composto por sete passos, sendo 

eles: Planejamento, Pesquisa Reflexiva, Destilação, Escrita, Validação, 

Disseminação e Publicação; cada um descrito abaixo. 

1. Planejamento 

Neste estágio é necessário determinar o escopo do projeto, incluindo os 

resultados notáveis: resultados de negócio que chamaram a atenção da 

organização. Também envolve os historiadores internos a estabelecer a audiência 

primária, secundária, o escopo da investigação e das questões específicas a serem 

feitas. 

2. Pesquisa Reflexiva 

Na fase de pesquisa reflexiva os historiadores internos e externos conduzem 

entrevistas reflexivas através de conversações com os participantes, obtendo a 

perspectiva de cada um a partir do seu ponto de vista. Este estágio também envolve 

outras formas de pesquisa, incluindo observações e examinar documentos. 

3. Destilação 
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Nesta fase todo o conjunto de dados, temas valiosos, entendimentos 

sistêmicos e implicações. Consiste em pegar todos os dados das entrevistas, 

corrigir, purificar e refinar os dados brutos para um formato que a organização 

consiga ouvir. 

4. Escrita 

É a fase em que o documento será produzido, no formato de histórias 

contadas em conjunto. Neste formato os envolvidos contam a história em conjunto, 

incorporando as experiências e paixões dos participantes ao mesmo tempo em que 

mostra a perspectiva mais ampla dos historiadores da HA. 

5. Validação 

Esta fase tem como foco validar os dados obtidos. Os participantes veem 

suas citações e as modificam e aprovam antes de qualquer outra pessoa vez, 

protegendo seu anonimato e permitindo um novo nível de perspectiva, já que esses 

poderão ser reconsiderados. Além disso, o documento é revisto de maneira que 

torne ele o mais útil possível para a organização. 

6. Disseminação 

São elaborados workshops, planejados a partir de conceitos de pesquisa 

ação e transferência de aprendizagem, em que os envolvidos da organização leem e 

discutem o documento, adicionando comentários e fazendo com que o relato da 

história se torne parte comum do entendimento da organização. 

7. Publicação 

Nesta fase a HA será empacotada e apresenta para uma audiência externa 

mais ampla, permitindo que tanto a organização quanto a comunidade consigam se 

beneficiar do conhecimento sobre gestão e mudança organizacional. 

2.4.1 Estrutura da História 

A apresentação da história se dá em um documento que apresenta dois 

pontos de vista específicos: 

1. A história em si: 

o Escrita a partir da perspectiva conjunta de um grupo de pessoas que 

estavam envolvidas no projeto 
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2. Os comentários do historiador: 

o Orientam a história e organizam a condução da narrativa 

A leitura da história não é feita baseada em alguma regra, cada leitor adotará 

uma estratégia específica de leitura à medida que se apossa da história. O mais 

importante é que o leitor tenha em mente que a história contada serve apenas como 

exemplo de decisões e experiências adquiridas em trabalhos semelhantes ao de sua 

realidade e que ele possa tirar proveito do que for lido. A estrutura a qual a história 

será apresentada pode ser vista na figura 9. 

 

Figura 9. Estrutura da História de Aprendizagem (fonte: Adaptado de KR2, 1997) 

 

A HA é composta por vários segmentos da história, cada um contando um 

episódio em particular, com seus pontos principais e características específicas 

(KR2, 1997). A descrição de cada componente da estrutura da história, presente na 

figura 9, está descrito a seguir: 

 Prólogo: geralmente é derivado a partir dos resultados notáveis do projeto, 

sendo estes resultados, fatos e eventos do conhecimento de todos os 
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envolvidos. Este componente apresenta o motivo deste resultado notável ser 

importante e significativo para o leitor.  

 Coluna da esquerda: este componente apresenta comentários, questões, 

opiniões, introspecções e a perspectiva do historiador. Estes elementos 

instigam o leitor a ter conversas de reflexão mais profundas na medida em 

que eles discutem as implicações da história, permitindo que eles tenham 

suas próprias interpretações. A coluna da esquerda possui cinco funções 

principais, sendo elas: prover perspectiva mais ampla, apresentar 

informações chave, transformar conteúdos importantes implícitos em 

explícitos, revelar o raciocínio das escolhas feitas pelos historiadores e fazer 

perguntas de reflexão. 

 Coluna da direita: é a narrativa apresentada pelos próprios participantes, 

identificados de maneira anônima, geralmente pelo cargo. As entrevistas são 

transcritas, editadas e verificadas rigorosamente, permitindo aos leitores 

acompanhar a história através da vivência dos eventos acontecidos e também 

a partir das assunções e ações tomadas e que levaram às decisões tomadas, 

tudo na visão dos envolvidos. É neste ponto em que a história contada em 

conjunto é criada (para isso acontecer é vital apresentar diversas 

perspectivas), onde as múltiplas perspectivas apresentadas trazem vida à 

aprendizagem organizacional.  

 Coluna de interlúdio: este componente é utilizado apenas quando é 

necessário fazer uma transição, como por exemplo, a mudança de local da 

história ou um anúncio feito por um envolvido de alto cargo da gerência. Além 

disso, ele apresenta o contexto para citações e reflexões futuras. 

 

2.5 LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(iGovTI) 

O Levantamento de Governança de Tecnologia da Informação é parte de um 

processo de trabalho bianual que realiza uma avaliação com o objetivo de 

acompanhar e manter a base de dados atualizada com a situação de governança de 

TI na Administração Pública Federal (APF) e o índice de Governança de TI (iGovTI) 

foi elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU2, 2012). 
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O resultado apresentado é fundamentado a partir das respostas declarativas 

das instituições obtidas por meio do questionário do levantamento. É importante 

ressaltar que as informações continuarão a ser atualizadas pela Secretaria de 

Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI) com base em dados 

complementares ou evidências que possam resultar mudanças em algum dos 

aspectos avaliados (TCU2, 2012). 

A estrutura lógica de organização e pontuação do iGovTI2012 é diferente das 

estruturas anteriores, e esta baseia-se nas mudanças trazidas pela versão mais 

recente do COBIT, entre as que mais se destacam são: a maior distinção entre 

gestão e governança de TI e a integração da governança de TI na governança 

corporativa das instituições, vindas da norma internacional ISO/IEC 385000:2008. 

Essa nova estrutura pode ser vista na figura 10 (TCU2, 2012). 

 

Figura 10. Estrutura do questionário do levantamento de perfil GovTI 2012 (fonte: TCU, 
2012) 

 

As mudanças no método de cálculo do iGovTI2012 apresentou boa aderência 

ao valor que seria obtido com os mesmos dados na fórmula antiga, que não trata 

das novas variáveis inseridas. A aderência e o viés introduzido permitem validar o 

teste estatístico que sugere se houve ou não melhoria na governança de TI em 

relação ao teste anterior, de 2010. O método de cálculo do iGovTI2012 está 

presente na figura 11 (TCU2, 2012). 
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Figura 11. Fórmula de cálculo do iGovTI 2012 (fonte: TCU, 2012) 

O principal propósito do iGovTI2012 é o de orientar as instituições públicas no 

esforço de melhoria de governança e gestão de TI e também na avaliação de riscos. 

Assim, não é obrigatório almejar a nota máxima, mas que, com base na ABNT NBR 

ISSO/IEC 3100, é de responsabilidade da alta administração decidir, a partir de 

análise crítica balizada por parâmetros de governança, como o iGovTI, frente às 

necessidades de negócio da instituição e da análise dos riscos relevantes, qual a 

meta mais adequada em cada questão e dimensão de governança a ser tomada, e 

assim, formalizar esse conjunto de metas no PDTI, atentando para as metas legais 

de cumprimento obrigatório (TCU2, 2012). 

Os resultados da instituição deste estudo de caso estão presentes no quadro 

3, decompostos por dimensão avaliada, e o respectivo nível de capacidade, de 

acordo com a seguinte escala (TCU2, 2012): 

 0 a 0,39: Inicial 

 0,4 a 0,59: Intermediária 

 0,6 a 1,0: aprimorado 

Quadro 3. Notas do iGovTI2012 (fonte: Adaptado de TCU2, 2012) 

iGovTI2012 

Nota Capacidade 

0,49 Intermediária 

Dimensões Avaliadas Nota Capacidade 

Liderança (D1) 0,44 Intermediária 

Estratégias e Planos (D2) 0,62 Aprimorada 

Informação e Conhecimento (D3) 0,25 Inicial 

Pessoas (D4) 0,60 Aprimorada 

Processos (D5) 0,33 Inicial 

Resultados (D9) 0,64 Aprimorada 
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 A instituição ficou na 7ª colocação entre outras instituições do grupo ao qual 

pertence, 59ª colocação no Segmento EXE-Sisp e 125ª colocação no geral, todos 

referentes ao iGovTI2012 (TCU2, 2012). 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho está descrita nesta 

seção. 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. Com relação às 

pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. Assim, é 

possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas (GIL, 2002). 

A pesquisa exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições, já a descritiva a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno e as explicativas identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2002). 

Assim, o presente projeto classifica-se como uma pesquisa exploratória, 

descritiva e explicativa, onde a pesquisa exploratória será referente as entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema da pesquisa, 

através de um estudo de caso, a pesquisa descritiva analisando as características 

do grupo envolvido, como as opiniões deles, e a pesquisa explicativa relacionado a 

parte de explicar o porquê das coisas terem acontecido da maneira que 

aconteceram. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca em entender as 

dinâmicas presentes em contextos específicos. Eles podem envolver um ou vários 

casos e diferentes níveis de análise. Além disso, também podem envolver múltiplos 

níveis de análise num mesmo estudo. Os estudos de caso tipicamente combinam 

sua coleta de dados em diferentes métodos, como entrevistas, análise de arquivos, 

questionários e observação. Seus resultados podem ser evidências qualitativas e 

quantitativas, onde esta estratégia de pesquisa pode ser utilizada para alcançar 

diversos objetivos, sendo os principais: prover descrição e testar ou gerar teoria 

(EISENHARDT, 1989). 
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Cada método de pesquisa tem suas vantagens e desvantagens, estas de 

acordo com o tipo de pesquisa, o controle que o investigador tem sobre eventos 

comportamentais e o foco num acontecimento contemporâneo e não histórico. O 

estudo de caso é um método comumente utilizado quando existem perguntas de 

“como” e “por que”, o investigador tem pouco controle sobre os eventos que 

acontecem e o contexto é um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real 

(YIN, 2009). 

A essência do estudo de caso está em sua capacidade de demonstrar uma 

decisão ou um conjunto de decisões, assim como o porquê de terem sido tomadas, 

como foram feitas e quais seus resultados. O estudo de caso é uma pesquisa 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo a fundo em um contexto da 

vida real, principalmente quando as fronteiras entre os fenômenos e o contexto não 

são evidentes (YIN, 2009). 

A pesquisa de estudo de caso lida com situações em que terão muito mais 

variáveis do que dados pontuais, e como resultado depende de várias fontes de 

evidência, onde outro resultado é que ele se beneficia do desenvolvimento de 

preposições teóricas para guiar a análise e coleta de dados elaborada anteriormente 

(YIN, 2009). 

As diferentes técnicas de coleta de dados utilizadas no estudo de caso o 

caracterizam como uma pesquisa de abordagem mista, já que se utiliza tanto de 

técnicas qualitativas quanto quantitativas.  

Nisbett e Watt (1978, apud André, 2005) indicam ainda que o 

desenvolvimento de um estudo de caso segue, geralmente, três fases: 

1) A exploratória ou de definição do foco do estudo: momento em que se 

define a instância de estudo se fazem os primeiros contatos e 

caracterização do caso; 

2) A coleta de dados: momento em que o pesquisador procede a coleta 

sistemática dos dados, escolhendo a abordagem metodológica 

(quantitativa, qualitativa ou mista), se utilizando de instrumentos e fontes 

variadas em momentos e situações diversificadas;  
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3) A análise sistemática dos dados: em um estudo de caso a análise está 

presente em diversos momentos, mas se torna sistemática após a coleta 

de dados. Assim, é o momento em que o pesquisador se debruça sobre os 

dados coletados, os lê e relê para daí extrair os sentidos e respostas às 

suas questões. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESTUDADA 

A organização a qual esse trabalho se refere foi criada em 1967 e é um 

ministério do governo brasileiro. A sua cadeia de valores apresenta, em relação à 

gestão de tecnologia da informação, os seguintes pontos (ORGAO1, 2016): 

1. Realizar a governança de TI 

2. Gerir recursos e infraestrutura 

3. Gerir atendimento ao usuário 

4. Gerir o desenvolvimento de sistemas 

5. Gerir operação de serviços de TI 

6. Realizar auditoria de sistemas 

A área de TI faz parte dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro 

dentro da estrutura do órgão, e é formada pela Coordenação Geral de TI (CGTI), 

que abriga as outras unidades, estas, por exemplo, Coordenação de Informática, 

Divisão de Desenvolvimento de Sistemas, Divisão de Recursos e Administração de 

Rede e Unidade de Serviço de Atendimento ao Usuário. A organização apresentou 

dois planos para o período de 2013 a 2015 em um documento conjunto, estes sendo 

o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI). Este documento tem como objetivo sistematizar o 

planejamento da gestão de TI contemplando as necessidades do órgão e 

estabelecem a direção a ser seguida pela Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação (CGTI), apresentando metas e ações previstas (ORGAO1, 2016). 

Um dos objetivos estratégicos definidos pelo órgão é “Aprimorar a gestão de 

TI”, principalmente com foco na melhoria de processos. Uma das ações previstas no 
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planejamento estratégico elaborado é a parceria entre o órgão e uma universidade 

pública brasileira para apoiar o ITSM. 

Como desdobramento das ações do projeto de parceria, foram desenhados e 

implantados alguns fluxos de gerenciamento de serviços de TI baseados na ITIL. 

Para automação desses fluxos foi utilizada a ferramenta OTRS. 

3.3.1 OTRS 

O OTRS é um projeto open source da área de help desk e gerenciamento de 

serviços de TI utilizado em todo o mundo, possuindo uma comunidade com mais de 

5000 membros, que relata bugs e adiciona melhorias de autoria própria ou novas 

funcionalidades, ajudando a manter o OTRS e estender os 37 idiomas suportados, 

tudo num repositório Git, que permite o acompanhamento do trabalho realizado pela 

comunidade. Por ter código aberto, que é revisado constantemente pelos 

desenvolvedores e pela comunidade, o OTRS é mais seguro e mais flexível que 

softwares proprietários. Uma das evidências disso são as 150,000 instalações em 

diversos ramos diferentes da indústria desde quando foi estabelecido, em 2001. 

(OTRS1, 2015 e OTRS2, 2016). 

Por ser uma solução web, o OTRS grátis e o módulo OTRS::ITSM podem ser 

instalados em diversas plataformas como Linux e derivados do UNIX. O servidor 

web e o Perl devem ser instalados na mesma máquina que o Help Desk ou solução 

de gestão de serviços de TI OTRS, enquanto o banco de dados pode ser instalado 

em outro host, onde a utilização pelo cliente é feita a partir de um navegador (OTRS, 

2016).  

O OTRS possui diversas funcionalidades grátis, como por exemplo, módulos 

adicionais de aderência ao ITSM, adição de questionários e monitoramento do 

sistema. Ele é publicado sob a licença Affero General Public License V3 (AGPL) que 

permite a aquisição, instalação, utilização e modificação do software sem nenhum 

custo, porém, sem a oferta de serviços profissionais ou suporte a versão grátis do 

OTRS por parte do fabricante. Todavia, há a disponibilização de informações que 

auxiliam na instalação e utilização do help desk, assim como a possibilidade de 

entrar em contato com a comunidade em caso de dúvidas (OTRS2, 2016). 

Os tópicos a seguir apresentam algumas das informações disponíveis 

(OTRS2, 2016): 
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 Notas de Release e Segurança 

Apresenta detalhes sobre as atualizações do OTRS ou de algum módulo 

adicional, como versão, data de lançamento, novidades, procedimento de 

atualização e navegadores compatíveis a(s) mudança(s). 

 Manual do Administrador 

É o manual de instalação e utilização do OTRS, apresentando os conceitos 

presentes na ferramenta como a definição de fila, interface, preferências, etc. O 

manual também disponibiliza informações sobre a administração da ferramenta e 

sua configuração, como customizá-la e também como otimizar seu desempenho 

(OTRS1, 2015). 

 Perguntas Frequentes e Boletim de Notícias 

É possível registrar na Base de Conhecimento Público do OTRS e obter um 

registro único, denominado OTRS ID, que permite a inscrição também a um boletim 

de notícias mensal. 

 Comunidade nas redes sociais 

O OTRS possui grupo oficial numa das maiores redes sociais da atualidade, 

permitindo aos usuários da ferramenta a interagirem e ajudarem uns aos outros. 

 Lista de e-mails oficial 

As listas de e-mail oficiais disponíveis são, a do próprio OTRS, a de anúncios 

e releases, a para usuários do OTRS grátis e a de usuários do módulo OTRS::ITSM. 

A inscrição nas listas permite ao usuário obter informações sobre os releases atuais 

ou se comunicar com outros usuários do OTRS, assim como trocar experiências 

com eles. 

O OTRS é uma ferramenta que possui arquitetura aberta e uma grande 

possibilidade de configuração, assim como a possibilidade de integração com outras 

ferramentas, permitindo a transformação do OTRS numa poderosa ferramenta de 

gestão de serviços. Algumas características da ferramenta estão descritas no quadro 

4. 
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Quadro 4. Características do OTRS (fonte: Adaptado de OTRS3) 

Característica Possibilidades 

Criação de Chamados Através do Portal do Usuário, E-mail, Telefone e Fax 

Segurança e Permissões  Gerenciamento de Papéis e Permissões 

 Atribuição de Proprietário e Responsável 

Gerenciamento de 
Tempo 

 Calendário e horário comercial 

 Contabilização do tempo 

 Tempo de solução e lembretes 

 Nível de serviço com SLAs (Service-Level Agreement) 

 Gestão de nível de serviço OTRS::ITSM 

 Escalações 

Gestão do conhecimento  Banco de Dados de Conhecimento/FAQ 

 Questionários 

Gestão de chamados  Priorização e atribuição dos chamados 

 Transmissão e acompanhamento dos chamados 

 Catálogo de Serviço 

 CMDB e Gerenciamento da Configuração OTRS::ITSM 

 Notas e Anexos 

Automação e Processos  Notificações Automáticas 

 Campos individuais dos chamados 

 Função Mestre/Escravo 

 Gestão de Processos OTRS 

 Gerenciamento de Mudanças OTRS::ITSM 

Aparência  Individualização de Temas 

 Diferentes telas dos chamados 

 Painéis com opções de filtro (dashboards) 

 Módulo OTRS::ITSM 

 

As características descritas no quadro 4 demonstram que o OTRS se destaca 

por possuir documentos que oferecem suporte a sua instalação, utilização e 

customização (OTRS2, 2016), assim como outros fatores como sua ampla adoção e 

utilização no mercado, a completa conformidade com o ITIL v3 através dos módulos 

adicionais que são oferecidos gratuitamente e também a possibilidade de 

customização da ferramenta às necessidades do negócio, como por exemplo, sendo 

possível customizar as filas de atendimento de acordo com o tipo de chamado, 

modificar a interface gráfica da aplicação, modificar as mensagens automáticas a 
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serem enviadas e também a integração com outras aplicações, como por exemplo 

de LDAP, monitoramento e banco de dados. (OTRS1, 2015; OTRS2, 2016 e 

OTRS3, 2-16). 

A figura 12 apresenta a interface do OTRS em sua versão 4. 

 

Figura 12. Interface gráfica do OTRS v4 (fonte: OTRS2, 2016) 

 

3.3.2 Fluxos Implantados 

Os fluxos ITIL® implantados na ferramenta OTRS foram: Gerenciamento de 

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Mudanças e 

Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços. Cada um destes está definido 

de acordo com a biblioteca ITIL® v3 no tópico 7.1.  

Para a implantação destes fluxos na ferramenta, foi necessário a utilização 

dos plug-ins oficiais disponibilizados no website do OTRS. Estes módulos adicionais 

permitem a aderência da ferramenta ao ITIL® v3, permitindo então a implantação 

automatizada dos fluxos supracitados, onde o principal módulo a ser citado é o 

ITSM, que oferece, além dos módulos de cada um dos fluxos implantados, catálogo 

geral, gerenciamento de nível de serviço e também módulo de importar e exportar 

(OTRS1, 2015). 
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Cada fluxo de processo tem início no círculo verde e fim no círculo vermelho, 

denominados evento de início e evento de fim, onde as setas mostram a sucessão 

entre as atividades, as caixas com borda azul são atividades (ou tarefas), os 

losangos com um „X‟ verde representam pontos de decisão, denominados gateways 

exclusivos, e as caixas com um símbolo de „+‟ representam os subprocessos, que é 

uma atividade que possui um conjunto de atividades. A figura 13 apresenta uma 

legenda sobre os principais símbolos que serão apresentados nas figuras com os 

fluxos de trabalho. 

 

Figura 13. Legenda de termos utilizados nas figuras de fluxo de processo (fonte: 
Autor)  

 

A figura 14 apresenta o fluxo de processos de Gerenciamento de Incidentes.  
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Figura 14. Fluxo de Gerenciamento de Incidentes (fonte: Autor) 

 

 

Os subprocessos da figura 14 estão descritos a seguir: 

 Receber solicitação do usuário: O usuário abrirá uma solicitação através do 

service desk ou email ou telefone. 

 Verificar se a solicitação pode ser desmembrada: A solicitação feita será 

verificada e dependendo da quantidade de ações necessárias ou seu tipo, 

será dividida em outras solicitações. 

 Verifica se já está no sistema: É necessário verificar se a solicitação aberta há 

está registrada ou não no sistema, evitando duplicidades. 

 Registrar chamado: A atividade de registrar chamado consiste em registrar 

um chamado. Após a inserção das informações no sistema, é necessário 

verificar se existe chamado originador e associar se tiver.  

 Verificar se é incidente ou requisição: É necessário verificar se a solicitação é 

incidente ou requisição, classificando-a de acordo com um dos dois. Em 

seguida ele será classificado de acordo com o catálogo de serviços e então 

informado ao usuário. 

 Tratamento da requisição: A atividade de tratamento da requisição consiste 

em tratar uma requisição. 

 Detectar e Registrar: A atividade de Detectar e Registrar consiste em detectar 

e registrar um incidente. Caso seja reportado pelo sistema, será verificado se 

as informações são suficientes. Se não, as informações serão colhidas, se 

sim, será verificado se a solicitação possui solução imediata. Caso tenha, 

será aplicada a solução e ajustada a classificação do incidente, em seguida, 

será encerrado; caso não tenha, será verificado se algum incidente já foi 
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reportado e caso sim, será então associado aos incidentes, caso não, será 

dado suporte inicial e então encerrado. Se o incidente for reportado por alerta, 

será verificado o tipo de alerta e então o chamado será registrado, podendo 

ser preventivo ou corretivo. Caso seja preventivo, será feito o suporte inicial e 

caso seja corretivo, o incidente será corrigido, seus serviços recuperados e 

então o incidente será encerrado. Finalizando assim o fluxo de gerenciamento 

de incidentes. 

A figura 15 apresenta o fluxo de processos de Gerenciamento de Problemas.  

 

Figura 15. Fluxo de Gerenciamento de Problemas (fonte: Autor) 

 

As atividades e subprocessos da figura 15 estão descritos a seguir: 

 Detectar Problema: a suspeita ou detecção da causa de um ou mais 

incidentes pode resultar em um registro de problema a ser levantado. É 

possível que o ponto de atendimento possa ter alguma suspeita de ocorrência 

de um problema. Estes casos devem ser informados ao Analista de 

Problemas para que este possa confirmar ou não a suspeita. 

 Registrar, Classificar, Priorizar Problema: independente da forma como o 

Problema foi detectado, todos os detalhes relevantes ao problema devem ser 

registrados no OTRS pelo Analista de Problemas, para manter um histórico 

completo dos problemas identificados. Deve-se associar (na ferramenta é 

uma associação simples) os incidentes que estão relacionados ao Problema e 

todas as informações relevantes registradas nos incidentes devem ser 

repassadas para o registro do Problema. 

 Investigar e Diagnosticar Problema: deve-se conduzir uma investigação para 

tentar identificar a causa raiz do problema. Pesquisa-se na base de 
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conhecimento (FAQ) se o erro em questão já foi documentado. Em caso 

afirmativo deve-se associar a informação do FAQ ao Problema. 

 Resolver Problema: o Analista de Problemas deve definir uma solução para o 

Problema. Se esta solução demandar uma Mudança, esta deve ser solicitada. 

Caso seja necessário, o Analista de Problemas pode abrir um incidente. A 

solução deve ser implementada e nos casos em que não houver uma solução 

definitiva, este problema deve ser reencaminhado para Investigação e 

Diagnóstico. 

 Escalonar Problema: é necessário atualizar a Base de Conhecimento (FAQ) 

com a solução definitiva do problema e associar essa FAQ com o problema. 

Então, atualizar as informações nos registros dos Incidentes associados ao 

Problema e escalonas o chamado para o Gerente de Problemas. 

 Fechar Problema: analisar as informações do problema e quais soluções 

foram adotadas para a solução é necessário verificar se o problema foi 

realmente resolvido. Em seguida é necessário revisar as informações 

referentes aos problemas (para ações corretivas/proativas e melhorias) e no 

final deve-se conduzir uma investigação para tentar identificar a causa raiz do 

problema e pesquisar na base de conhecimento (FAQ) se o erro em questão 

já foi documentado. Em caso afirmativo deve-se associar a informação do 

FAQ ao Problema. Finalizando assim o fluxo de gerenciamento de problemas. 

A figura 16 apresenta o fluxo de Gerenciamento de Mudanças.  

 

Figura 16. Fluxo de Gerenciamento de Mudanças (fonte: Autor) 
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As atividades e subprocessos da figura 16 estão descritos a seguir: 

 Registrar RfC (Requisição de Mudança): A Requisição de Mudança é 

registrada a partir da ferramenta. 

 Revisar RfC: É verificada a viabilidade da mudança, e caso não seja, ela é 

cancelada, caso seja, é verificada sua duplicidade, caso não exista outra RfC 

igual, sua descrição é verificada. Se não estiver completa, ela será enviada 

para atualização pelo solicitante, que fará a revisão e devolverá a RfC 

revisada. Caso sua descrição esteja completa, ela será então enviada para a 

próxima atividade. 

 Analisar e Avaliar Mudança: Será avaliado o risco e impacto da mudança e 

caso seja possível executá-la, á mudança será planejada, senão, cancelada.  

 Acompanhar a Implementação e Teste da Mudança: A mudança será enviada 

para construção e teste e em seguida sua implementação e testes serão 

acompanhados. 

 Acompanhar a Implantação da Mudança: Após ser implementada e testada, a 

RfC será enviada para implantação e sua implantação será supervisionada.  

 Revisar e Fechar a RfC: Após sua implantação, o desempenho real da 

mudança é verificado. Caso não seja obtido desempenho aceitável, ela será 

enviada para avaliação do CAB (Comitê de mudanças), e caso seja, a RfC 

será encerrada formalmente, finalizando o fluxo de gerenciamento de 

mudanças. 

A figura 17 apresenta o fluxo de Gerenciamento de Configuração.  
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Figura 17. Fluxo de Gerenciamento de Configuração (fonte: Autor)  

 

As atividades e subprocessos da figura 17 estão descritos a seguir: 

 Elaborar o Plano de Gerência de Configuração: O plano de GC (Gerência de 

Configuração) será elaborado e então validado. Caso não seja validado, a 

atividade se repete até ser validado, seguindo então para a identificação da 

configuração ou gerenciamento dos itens de configuração. 

 Identificar a Configuração: É necessário identificar os critérios para a seleção 

dos ICs (Item de Configuração), em seguida elaborar o catálogo de ICs por 

Serviço e então definir os tipos e atributos de IC, atualizando o plano de GC. 

 Manter IC no CMDB: É necessário manter o IC no CMDB (Configuration 

Management DataBase). Caso a inclusão seja manual, basta cadastrar o IC 

no OTRS e atualizar o plano de GC. Caso não seja manual, é necessário 

gerar um arquivo do OCS (Ferramenta de inventariamento), configurar o 

OTRS e utilizar o arquivo gerado para importar os ICs para o CMDB do 

OTRS. 

 Gerenciar IC: Essa atividade consiste em identificar ICs com estado de 

incidente e atualizar o estado atual do IC no OTRS. 

Assim, esta é a situação atual dos fluxos implantados na ferramenta OTRS no 

órgão analisado. 
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4. PROPOSTA DE PESQUISA 

A proposta deste projeto de TCC é elaborar um estudo de caso que descreva 

todo o ciclo de vida da elaboração de uma história de aprendizagem, desde seu 

planejamento até o empacotamento e entrega da história. A história apresentará o 

ciclo de vida da implantação de uma ferramenta de gestão de serviços em um órgão 

público federal, através da técnica de storytelling, assim, apresentando a perspectiva 

dos envolvidos nos marcos importantes do projeto. 

A elaboração da história é objetivo deste estudo de caso, assim, o 

planejamento e execução da história são parte da proposta deste estudo. Logo, a 

obtenção dos dados e a elaboração dos scripts de entrevista e dos workshops de 

divulgação são também parte dessa proposta. 

4.1 PROPOSIÇÃO 

A história a ser contada tem seu início junto da motivação da existência do 

projeto e indo até a finalização de seu ciclo, levando em conta toda a parte da 

implantação da ferramenta de gestão de serviços de TI, totalizando 

aproximadamente três anos em tempo real. Os principais momentos da história são 

o planejamento histórico do projeto, seus envolvidos, a decisão para a ferramenta e 

a parceria com a equipe de uma universidade pública para implantá-la e o 

acompanhamento de todo o processo de implantação e seus resultados, que 

compõe a maior parte da parceria. 

A proposta é elaborar uma História de Aprendizagem, onde o processo da HA 

consistirá em quatro fases, e as principais atividades que serão realizados em cada 

uma estão descritas a seguir: 

1. Planejamento 

1. Definição do escopo da pesquisa 

2. Elaboração do processo 

3. Definição dos envolvidos na construção da história e dos entrevistados 

4. Definição dos resultados importantes 

5. Definição do material de suporte - materiais relacionados à preparação e 

planejamento da História de Aprendizagem. 
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2. Pesquisa reflexiva e destilação 

1. Coletar as histórias a partir das entrevistas conduzidas pelo historiador 

2. Análise dos documentos relevantes 

3. Transcrever as histórias obtidas dos envolvidos 

4. Escolha e separação de todo o material em temas ou partes importantes, levando 

o script de entrevista em consideração. 

3. Escrita e Validação do Documento 

1. Escrita da história 

2. Relato das entrevistas feitas 

3. Elaboração de comentários (historiador) 

4. Apresentação da história aos respondentes 

5. Validação da história com os participantes 

4. Disseminação e Publicação 

1. Distribuição da história para o órgão em questão, mais especificamente para a 

alta gerência de TI 

2. Adaptação da HA para publicação 

 

Figura 18. Fluxo da Proposição (fonte: Autor) 
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O detalhamento da proposta de cada fase da produção, processo da figura 

18, da HA estão descritas nos tópicos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4. O tópico de cada 

fase possui o conjunto de atividades presentes nele e as definições de cada uma. A 

maneira com que cada uma será executada e seu cronograma de execução estão 

descritos, respectivamente, nos tópicos 4.2 e 4.3. 

4.1.1 Roteiro da fase de planejamento 

 A fase de planejamento é a fase inicial deste estudo de caso e ele consiste 

em cinco atividades ou passos. Seu fluxo pode ser visto na figura 19. 

 

Figura 19. Fluxo da fase de Planejamento (fonte: Autor) 

 

As definições das atividades do fluxo da fase de Planejamento estão descritas no 

tópico abaixo:  

1. Definição do escopo da pesquisa 

A definição do escopo da pesquisa consiste em identificar quais serão os 

limites da pesquisa a ser realizado, identificar onde ela se inicia e onde ela se 

termina, quem serão os envolvidos, os resultados que se deseja obter, o script de 

entrevista e demais assuntos relacionados a definição do escopo da pesquisa. 

 

 

 

 
 



64 

 

 

 

Quadro 5. Escopo resumido da pesquisa (fonte: Autor) 

Identificador Escopo 

Início da Pesquisa A pesquisa tem seu início junto do início do projeto de pesquisa da 

Universidade Federal em conjunto com o Órgão em questão, data de 

01 de fevereiro de 2013. 

Término da Pesquisa A pesquisa tem seu fim junto da finalização da atividade de elaboração 

e implantação dos plug-ins de KPIs e Dashboards, data de 30 de abril 

de 2016. 

Marcos importantes do 

projeto 

1. Abertura do Projeto 

2. Definição da ferramenta de Service-Desk a ser implantada 

3. Definição do Catálogo de Serviços 

4. Elaboração dos fluxos de trabalho de acordo com a biblioteca 

ITIL 

5. Implantação, através da ferramenta OTRS, dos fluxos de 

trabalho (Incidentes, Problemas, Gerência de Mudanças e 

Gerenciamento de Configuração) 

6. Análise Quantitativa e Qualitativa dos fluxos 

7. Elaboração e Implantação dos plug-ins de KPIs e Dashboards 

Resultados Notáveis Qualquer informação seja documentada por parte da Universidade 

Federal ou por parte do órgão e também advinda das entrevistas 

realizadas ao longo da pesquisa realizada, que demonstre ter sido 

impactante e/ou decisiva para alguma tomada de decisão por parte 

dos envolvidos ou para obtenção de algum resultado desejado ou 

indesejado. 

Time de pesquisa Victor Fellipe e Wander Cleber 

Envolvidos do Órgão 

(Entrevistados) 

Coordenação-Geral de TI (2) 

Coordenação de Informática (1) 

Coordenação de Governança (1) 

Divisão de Aquisições de TI (1) 

Divisão de Projetos e Processos (1) 

Divisão de Desenvolvimento de Sistemas (1) 

Atendentes P.A. (5) 
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Gerente de Incidentes (1) 

Gerente de Problemas (1) 

Gerente de Mudanças (1) 

Gerente de Ativos e Itens de Configuração (1) 

Demais Envolvidos (8) 

Total: 20 

Envolvidos da 

Universidade Federal 

(Entrevistados) 

Bolsistas (6)  

Professores (3) 

Total: 9 

Documentos analisados 

e de suporte 

 Termo de Abertura do projeto 

 Documento comparativo das ferramentas analisadas 

 Release Note dos fluxos implantados 

 Relatórios de medição (Quantitativa e Qualitativa) 

 Documento de implantação dos plug-ins de KPIs e Dashboards 

 Demandas específicas requisitadas a equipe da Universidade 

Federal 

 Scripts de entrevista 

 

2. Elaboração do processo 

Consiste na elaboração do processo de definição do escopo do projeto e 

obtenção dos dados com os envolvidos. A definição do escopo se dá entre o período 

de início e fim do projeto da parceria entre a Universidade Federal e o Órgão que 

está sendo analisado. 

Os envolvidos foram selecionados de acordo sua participação no projeto de 

forma cronológica, ou seja, os primeiros envolvidos foram selecionados e 

entrevistados antes dos envolvidos no fim do ciclo, permitindo assim que os 

conteúdos relevantes fossem obtidos na ordem em que aconteceram. 

Os dados serão obtidos a partir de três fontes principais, os documentos 

(artefatos, relatórios, manuais, planilhas, atas de reunião, etc.) referentes ao projeto, 

os dados advindos dos envolvidos, através de informações e respostas das 
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entrevistas com os envolvidos e por último, da observação por parte dos 

historiadores. 

Em seguida, os dados obtidos serão utilizados na segunda fase da pesquisa, 

sendo então analisados, filtrados, transcritos e utilizados na construção da história. 

Após a construção da história, é realizada a terceira fase da pesquisa, onde ela deve 

ser validada com os envolvidos, para ter credibilidade e valor para os leitores. Ao ser 

validada, inicia-se a quarta e última fase, que consiste em empacotar a história e, 

inicialmente, divulgá-la com o órgão envolvido e futuramente com o público externo. 

Os fluxos das fases estão descritos nos sub tópicos dos tópicos principais de cada 

fase, estes os de número 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5. 

3. Definição dos envolvidos na construção da história e dos entrevistados 

Os envolvidos foram selecionados de acordo sua participação no projeto de 

forma cronológica, ou seja, os envolvidos foram selecionados e entrevistados de 

acordo com a ocorrência das atividades e marcos do projeto. Além disso, foram 

selecionados os envolvidos críticos às atividades, quanto a sua autorização, 

planejamento e execução, e também os que sofreram impactos, tanto positivos 

quanto negativos das atividades.  

É importante ressaltar que foram selecionados envolvidos do Órgão analisado 

e também da Universidade Federal, assim tendo a perspectiva dos dois lados da 

parceria na implantação da ferramenta de Gestão de Serviços de TI. O time de 

historiadores é composto pelo autor deste trabalho de conclusão de curso e seu 

orientador.  

4. Definição dos resultados importantes 

Qualquer informação, documentada por parte da Universidade Federal ou por 

parte do órgão e também advinda das entrevistas realizadas ao longo da pesquisa 

realizada, que demonstre ter sido impactante e/ou decisiva para alguma tomada de 

decisão por parte dos envolvidos ou para obtenção de algum resultado desejado ou 

indesejado.  

Os resultados importantes podem ser inferências ou comentários, advindas 

de qualquer um dos envolvidos, desde que seja um resultado que tenha 

demonstrado o porquê de algum evento específico ter acontecido ou uma ação ter 
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sido tomada, seja a informação uma motivação, razão, explicação ou até o porquê 

de uma consequência indesejada. 

5. Definição do material de suporte - materiais relacionados a preparação e 

planejamento da História de Aprendizagem. 

É nesta atividade em que o script de entrevista será preparado. Ele será 

utilizado como instrumento de coleta de dados, possuindo a linha do tempo do 

projeto, assim como as informações relacionadas ao(s) envolvido(s) em cada 

período e atividade do projeto, apresentando qual foi a participação, quais foram as 

ações tomadas e quais foram as consequências de cada envolvido no projeto. 

4.1.2 Roteiro da fase de pesquisa reflexiva e destilação 

 A fase de pesquisa reflexiva e destilação é a segunda deste estudo de caso e 

ele consiste em quatro atividades. Seu fluxo pode ser visto na figura 20. 

 

Figura 20. Fluxo da fase de Pesquisa reflexiva e destilação (fonte: Autor) 

 

As definições das atividades do fluxo da fase de Pesquisa Reflexiva e Destilação 

estão descritas nos tópicos abaixo:  

1. Coletar histórias 

Consiste em executar as entrevistas com os envolvidos, obtendo as histórias 

dos temas ou momentos importantes do projeto. As entrevistas serão feitas com o 

auxílio de um script de entrevista, que pode ser utilizado para auxiliar na condução 
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desta, tornando-a mais fácil e objetiva, visando garantir a participação dos 

envolvidos e a obtenção dos resultados desejados. Todas as entrevistas serão 

coletadas em formato de áudio, permitindo que sejam ouvidas posteriormente e 

também transcritas. O intuito é obter o maior número de personalidades diferentes 

sobre cada aspecto, entrevistando os membros da Universidade Federal e do Órgão, 

assim, é preciso que os entrevistadores tenham o conhecimento necessário para 

realizar as entrevistas, que os entrevistados se beneficiem de oportunidades de 

reflexão e que sejam coletadas as informações da pesquisa. 

2. Analisar documentos relevantes 

Os documentos relevantes ao projeto serão analisados, onde os que forem 

classificados como importante serão então analisados e o que for útil será utilizado. 

Esta atividade compreende também outras formas de pesquisa, como a observação 

e etc. 

3. Transcrever áudios 

As histórias obtidas em formato de áudio serão transcritas para formato 

escrito, para serem utilizadas na construção da HA escrita. 

4. Escolher e separar material em temas ou partes importantes 

Esta atividade é referente a destilação dos dados e é nela em que os temas 

chave serão estabelecidos. A essência desta atividade é transformar o dado cru de 

maneira com que a organização possa se beneficiar dele, isto é, possa ouvi-lo, 

assim, no esforço de destilação é necessário balancear as imperativas de pesquisa 

(mantendo as conclusões associadas claramente aos dados), mítica (contando uma 

história em movimento) e pragmática (contando uma história que possa ser 

efetivamente lida, ouvida e discutida na organização). De todos os dados obtidos 

nas atividades anteriores, os historiadores vão separá-los em temas mais e partes 

importantes, além de possibilitar a organização dos dados por assunto. Será 

possível também obter o entendimento sistêmico e implicação dos dados obtidos.  

4.1.3. Roteiro da fase de escrita e validação do documento 

 A fase de Escrita e Validação do Documento é a terceira fase deste estudo de 

caso e ele consiste em duas atividades. Seu fluxo pode ser visto na figura 21. 
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Figura 21. Fluxo da fase de Escrita e Validação do Documento (fonte: Autor)  

 

As definições das atividades do fluxo da fase de Escrita e Validação do 

Documento estão descritas nos tópicos abaixo:  

1. Escrita da história 

É quando a história será escrita. Esta etapa é crucial para o resultado final, 

pois é nela em que o documento será produzido e a escrita deve ser feita no formato 

de história contada em conjunto. Assim, os participantes e os historiadores contarão 

a história juntos, incorporando a experiência de um e a perspectiva ampla e o 

treinamento objetivo do outro na HA, tudo de forma cronológica, onde as atividades 

e seus envolvidos terão seus relatos descritos de acordo com a progressão da 

história. A HA deve apresentar os relatos das histórias obtidas dos entrevistados e 

também os comentários feitos por parte dos historiadores, visando sempre contar os 

dois lados da história, o de quem participou diretamente e do observador. Além 

disso, a história deve ser válida e representativa ao mesmo tempo em que sucinta e 

direta, de forma que ela seja interessante e atraente para o leitor. Logo, os autores 

da HA possuem grande responsabilidade em criar a história desta maneira, fazendo 

com que o resultado final seja de sucesso. 
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2. Apresentação e validação da HA 

A história ou trechos ou eventos da história serão apresentados aos 

entrevistados para que eles a analisem. As críticas feitas serão então avaliadas, 

permitindo que cada participante veja sua contribuição, alterando ou aprovando o 

que foi relatado, antes que os demais vejam. Ainda mais, os historiadores podem 

conduzir workshops de validação com pequenos grupos de participantes de mais de 

uma área, permitindo que os participantes revisitem alguns eventos na companhia 

de outros, assim como permite também saber como aquele evento será visto por 

outros leitores. 

A etapa de validação do texto é de suma importância, pois ajuda a garantir o 

anonimato dos envolvidos e permite aos envolvidos reconsiderarem seus relatos. 

Além disso, algumas partes da história poderão ser modificadas para facilitar a 

leitura e entendimento do texto, assim como informações extras poderão ser 

adicionadas nesta etapa, tudo com o intuito de tornar a HA o mais útil possível. 

4.1.4 Roteiro da fase de disseminação e publicação da ha 

A fase de Disseminação e Publicação é a fase final deste estudo de caso e 

consiste em duas atividades. Seu fluxo pode ser visto na figura 22. 
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Figura 22. Fluxo da fase de Disseminação e Publicação da HA (fonte: Autor) 

 

As definições das atividades do fluxo da fase de Disseminação e Publicação da 

estão descritas nos tópicos abaixo:  

1. Distribuição da HA para o órgão avaliado 

O foco da distribuição é a alta gerência da organização, onde a história não 

será simplesmente entregue como um relatório, mas sim lido e discutido, por 

pessoas de toda a organização, em workshops elaborados levando em conta a 

passagem de conhecimento. Serão respondidas perguntas como: Quais dificuldades 

e recursos estão disponíveis para construção da sua própria HA? Como as novas 

perspectivas e ideias despertadas pela HA podem ajudar melhorar suas próprias 

capacidades? Onde, a cada comentário e discussão feitos a história se torna parte 

do entendimento comum da organização. 

2. Adaptação da HA para publicação 

Em seguida, a história de aprendizagem é empacotada pode ser apresentada 

para a audiência externa, de maneira anônima, permitindo que a organização e a 

comunidade possam se beneficiar do conhecimento construído. 
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4.2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Este capítulo apresenta a utilização de metodologias e conceitos que serão 

utilizados no desenvolvimento da proposta descrita na seção 4.1. 

A maneira com que as atividades apresentadas na proposta serão 

executadas está presente nesta seção. E o cronograma de execução das atividades, 

quanto do TCC1, quanto do TCC2 estão na seção 3. 

4.2.1 Metodologia de execução da proposta  

Cada ciclo terá duração de 30 dias úteis, sendo assim, cada uma com 6 

semanas. Esse período foi definido a fim de facilitar os encontros necessários para a 

realização do estudo de caso nos dias úteis, entre os historiadores e os envolvidos 

do órgão. Além disso, cada ciclo permite a análise da viabilidade de cada atividade 

individualmente, sem comprometer o todo caso alguma dê errado. 

O cronograma de execução das atividades, com a sucessão de cada uma e 

quando serão feitas, está descrito na seção 4.3. 

Este capítulo é destinado a apresentar como as atividades que permitirão o 

alcance do objetivo deste trabalho foram e, as que ainda não foram, serão 

executadas. 

A definição de cada fase e suas atividades podem ser vistas no capítulo da 

proposta respectiva ao fluxo que ela retrata. 



73 

 

 

 

4.2.2 Execução da Fase de Planejamento 

 

Figura 23. Fluxo de execução da fase de Planejamento (fonte: Autor)  

 

Os tópicos a seguir apresentam as atividades do subprocesso da fase de 

Planejamento, figura 19. As tarefas que compõem cada subprocesso podem ser 

vistas nas respectivas colunas, dividas por linhas pontilhadas, na figura 23. 

 Definição do escopo da pesquisa: O processo de execução da fase de 

Planejamento se inicia com a definição dos limites do projeto, em seguida 

foram analisadas as datas de início do projeto foco do estudo e por último foi 

feita a definição dos marcos que serão analisados na elaboração da HA; 

 Elaboração do Processo: Foi feita a definição de qual seria o processo que 

representa a execução do estudo e elaboração da HA e em seguida a 

elaboração da linha do tempo do projeto, figura 24;  

 Definição dos envolvidos e dos entrevistados: Será definida a lista das 

pessoas que foram envolvidas no projeto, tanto interno quanto externo ao 

órgão, e que provavelmente serão entrevistadas; 

 Resultados Importantes: Serão definidos os resultados importantes para o 

projeto; 
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 Definição do material de suporte: Os materiais envolvidos no projeto serão 

identificados e em seguida será feita a análise da importância destes 

materiais relacionados ao projeto. Então, será elaborada a lista de materiais 

úteis para a pesquisa e elaboração dos scripts de entrevista, encerrando 

assim o processo execução do Planejamento. 

A linha do tempo do projeto pode ser analisada na figura 24, onde os marcos 

importantes foram distribuídos por ano. 

 

Figura 24. Linha do tempo do projeto analisado (fonte: Autor)  
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4.2.3 Execução da Fase de Pesquisa Reflexiva e Destilação 

 

Figura 25. Fluxo de execução da fase de Pesquisa Reflexiva e Destilação (fonte: 
Autor) 

 

Os tópicos a seguir apresentam as atividades do subprocesso da fase de 

Pesquisa Reflexiva e Destilação, figura 20. As tarefas que compõem cada 

subprocesso podem ser vistas nas respectivas colunas, dividas por linhas 

pontilhadas, na figura 25. 

 Coletar as histórias a partir das entrevistas: O Processo de execução da fase 

de Pesquisa Reflexiva e Destilação se inicia com a definição de quais 

pessoas serão entrevistas por marco e em qual disposição (individual ou 

grupo), em seguida é feito o agendamento das entrevistas e em seguida as 

entrevistas são conduzidas, obtendo os relatos das entrevistas; 

 Análise dos documentos relevantes: Será feita a identificação e análise dos 

documentos relevantes ao marco analisado e em seguida serão separados os 

conteúdos úteis por marco; 

 Transcrever áudios: Serão transcritos os áudios obtidos por marco e cargo; 
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 Escolher e separar de todo o material em temas ou partes importantes: As 

informações obtidas serão classificadas, transformando os dados obtidos em 

informação útil para a HA e em seguida os relatos obtidos serão separados 

em temas. Assim, encerra-se o fluxo de Pesquisa Reflexiva e Destilação e se 

inicia a execução da Fase de Escrita e Validação do Documento. 

 4.2.4 Execução da Fase de Escrita e Validação do Documento 

 

Figura 26. Fluxo de execução da fase de Escrita e Validação do Documento (fonte: 
Autor) 

 

Os tópicos a seguir apresentam as atividades do subprocesso da fase de 

Escrita e Validação do Documento, figura 21. As tarefas que compõem cada 

subprocesso podem ser vistas nas respectivas colunas, dividas por linhas 

pontilhadas, na figura 26. 

 Escrita da História: O fluxo de execução da fase de Escrita e Validação do 

Documento se inicia com a produção do documento, ou seja, da história de 
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aprendizagem, objetivo deste TCC, levando em conta que ela deve ser no 

formato de duas colunas (FDC); 

 Apresentação e validação da história: é necessário validar a história com os 

envolvidos. Serão agendadas reuniões para validação da história ou trechos 

dela e caso seja necessário modificar ou adicionar alguma informação a 

história, isso será feito e então será validada novamente. Caso seja validada, 

finaliza-se o fluxo de Escrita e Validação do Documento e se inicia a fase de 

Disseminação e Publicação da História de Aprendizagem. 

4.2.5 Execução da Fase de Disseminação e Publicação da História de 
Aprendizagem 

 

Figura 27. Fluxo de execução da fase de Disseminação e Publicação da História de 
Aprendizagem (fonte: Autor) 

 

Os tópicos a seguir apresentam as atividades do subprocesso da fase de 

Disseminação e Publicação da História de Aprendizagem, figura 22. As tarefas que 
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compõem cada subprocesso podem ser vistas nas respectivas colunas, dividas por 

linhas pontilhadas, na figura 27. 

 Distribuição da HA para o órgão avaliado: O fluxo de execução da fase de 

Disseminação e Publicação da História de Aprendizagem é iniciado com a 

elaboração de workshops para apresentar a HA ao órgão e passar o 

conhecimento obtido na pesquisa; 

 Adaptação da HA para publicação: A HA será empacotada e revisada de 

modo que garanta o anonimato e em seguida publicada para a audiência 

externa. Ao ser empacotada e validada, a HA estará pronta para ser 

disponibilizada publicamente e assim se encerra o fluxo de Disseminação e 

Publicação da História de Aprendizagem e também o estudo de caso. 

4.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

 Os ciclos representarão os pontos de início e fim de cada atividade a ser 

realizada e a importância da presença dos envolvidos se dá pelo fato de as 

informações serem obtidas a partir de entrevistas e sua validação serem feita com 

os mesmos, necessitando estar junto do cliente em todas as etapas. Além disso, as 

reuniões entre os historiadores também são feitas em todos os ciclos, para discutir e 

refinar a HA durante todo o estudo de caso e sua produção. No total serão 8 ciclos, 

estes sendo: 

1. Ciclo 1: 15 de Agosto de 2016 a 23 de Setembro de 2016 

2. Ciclo 2: 26 de Setembro de 2016 a 04 de Novembro de 2016 

3. Ciclo 3: 07 de Novembro de 2016 a 16 de Dezembro de 2016 

4. Ciclo 4: 19 de Dezembro de 2016 a 27 de Janeiro de 2017 

5. Ciclo 5: 27 de Janeiro de 2017 a 03 de Março de 2017 

6. Ciclo 6: 06 de Março de 2017 a 14 de Abril de 2017 

7. Ciclo 7: 17 de Abril de 2016 a 26 de Maio de 2017 

8. Ciclo 8: 29 de Maio de 2017 a 30 de Junho de 2017  

Os quadros 6 e 7 apresentam a distribuição e execução das atividades por 

ciclo divididos em duas etapas. A 1ª Etapa é referente ao TCC 1 e consiste dos 
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ciclos 1 ao 4 enquanto que a 2ª Etapa é referente ao TCC 2 e consiste dos ciclos 4 

ao 8. 

Quadro 6. Distribuição das atividades por ciclo na primeira etapa (fonte: Autor) 

Fase Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan 

Planejamento Definição do escopo da pesquisa X X     

Elaboração do processo  X X X   

Definição dos envolvidos na construção da 
história e dos entrevistados 

   X X  

Definição dos resultados importantes    X X  

Definição do material de suporte    X X X 

Pesquisa 
reflexiva e 
destilação 

Coletar as histórias a partir das entrevistas      X 

Análise dos documentos relevantes      X 

Transcrever as histórias obtidas      X 

Escolha e separação de todo o material em 
temas ou partes importantes 

     X 

Escrita e 
Validação do 
Documento 

Escrita da história      X 

 

Quadro 7. Distribuição das atividades por ciclo na segunda etapa (fonte: Autor) 

Fase Atividades Jan Fev Mar Abr Maio Jun 

Pesquisa 
reflexiva e 
destilação 

Coletar as histórias a partir das entrevistas X X X    

Análise dos documentos relevantes X X X    

Transcrever as histórias obtidas X X X    

Escolha e separação de todo o material em 
temas ou partes importantes 

X X X    

Escrita e 
Validação do 
Documento 

Escrita da história X X X X   

Apresentação e validação da história com os 
participantes 

  X X X  

Disseminação 
e Publicação 

da HA 

Distribuição da HA para o órgão avaliado    X X  

Adaptação da HA para publicação     X X 
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5. RESULTADOS ESPERADOS E RESTRIÇÕES PARA A PESQUISA 

Os resultados esperados para este estudo de caso são a compreensão, 

entendimento e dedicação por parte dos envolvidos na construção e participação na 

história de aprendizagem, vendo que ela é resultado do relato de cada um e o 

resultado final é advindo da colaboração de todos, sendo assim, para obter o 

resultado final esperado, é necessário que haja empenho de ambas as partes, tanto 

dos historiadores quanto dos envolvidos do órgão. 

Assim, a HA escrita trará benefícios para os envolvidos do órgão e também 

para os demais leitores, onde uma história bem escrita, com a apresentação de 

diversas perspectivas e os motivos das ações tomadas, permite ao leitor uma 

compreensão melhor do texto, possibilitando que ele leia o texto e construa sua 

própria interpretação, de acordo com sua visão de mundo. 

Então, o engajamento dos envolvidos em sua escrita é extremamente 

importante para a obtenção do resultado esperado: uma história de aprendizagem 

útil, bem escrita e relevante, que apresente os pontos de vista e opiniões dos 

envolvidos e tenha comentários importantes para a reflexão de cada evento, tudo de 

forma que o leitor se sinta motivado a ler o texto, veja sua importância, gere reflexão 

e possa utilizar o conhecimento obtido na HA em seu próprio contexto. 

5.1 RESTRIÇÕES PARA A PESQUISA 

A maior restrição para a pesquisa é a disponibilidade e grau de dedicação dos 

envolvidos na construção da HA, tanto do lado interno quanto do lado externo do 

órgão. 

A indisponibilidade ou desinteresse dos envolvidos do órgão podem fazer com 

que as entrevistas ou obtenção das informações ou dados necessários para a 

pesquisa demorem demasiadamente, podendo impactar diretamente no cronograma 

da pesquisa e até mesmo inviabilizá-la. Assim, para contornar esta restrição, as 

pesquisas serão iniciadas fora do período letivo da universidade, permitindo então 

uma agenda mais flexível para os historiadores e para os envolvidos do órgão 

participarem das entrevistas e workshops. 

Outra restrição a ser levada em conta é a dificuldade de acesso aos 

ambientes internos ou a informações extremamente sigilosas ou críticas do órgão, 
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pois devido ao caráter da pesquisa, alguns destes termos confidenciais ao órgão 

podem expor conteúdo inapropriado e acabar desqualificando a história, que deve 

ser contada de maneira anônima e, além disso, a utilização destes termos podem 

também comprometer o órgão ou seus envolvidos. Outro ponto importante a ser dito 

é a impossibilidade dos historiadores de obterem esses dados. 

Do lado dos historiadores, as maiores restrições são a falta de 

comprometimento e também a indisponibilidade. A medida tomada para contornar a 

situação de comprometimento foi o agendamento de, no mínimo, uma reunião 

semanal entre os historiadores, para acompanhamento da elaboração da pesquisa e 

também sua revisão. Já quanto à indisponibilidade, os historiadores devem ir juntos 

ao órgão para realizar o trabalho de campo, como a realização das entrevistas ou 

workshops, assim, o agendamento deve ser possível para no mínimo os 

entrevistados e o time que fará a entrevista.  
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ANEXO I: Instrumento de Coleta de Dados dos Participantes 

1. Cargo ou função no órgão: _________________________________________ 

2. Possui formação acadêmica? 

Formação Marcar 

Graduação  

Especialização  

Mestrado  

Doutorado  

Caso houver, em: 

_____________________________________ 

3. Qual sua faixa etária? 

 Até 25 anos  Entre 26 e 30 anos  Entre 31 e 40 

 Entre 41 e 50  Entre 51 e 60  Mais de 60 anos 

4. Tempo de experiência no cargo que exerce: 

 Menos de 2 anos  De 2 a 5 anos 

 De 6 a 7 anos  Mais de 10 anos 

5. Você conhece os conceitos e boas práticas dos seguintes frameworks, 

ferramentas ou técnicas? 

 COBIT   OTRS  História de Aprendizagem 

 ITIL  iGovTi  Outros: ________________ 

6. Você esteve presente em quais dos marcos do projeto realizados a partir da 

parceria com a Universidade? 

 Abertura do Projeto 

 Definição da ferramenta de Service-Desk a ser implantada 

 Definição do Catálogo de Serviços 
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 Elaboração dos fluxos de trabalho de acordo com a biblioteca ITIL 

 Implantação, através da ferramenta OTRS, dos fluxos de trabalho 

(Incidentes, Problemas, Gerência de Mudanças e Gestão de Configuração) 

 Análise Quantitativa e Qualitativa dos fluxos 

 Elaboração e Implantação dos plug-ins de KPIs e Dashboards 

7. Existe algum outro marco que você considera importante e não está presente 

no item 6? 

 Sim 

Marco 1: _______________________________________________________ 

Marco 2: _______________________________________________________ 

Marco 3: _______________________________________________________ 

Marco 4: _______________________________________________________ 

Marco 5: _______________________________________________________ 

 Não 

8. Você acha que a História de Aprendizagem poderá gerar efeitos positivos na 

função que você exerce ou para o órgão como um todo? 

 Sim 

 Não 

Justifique: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO II: Protocolo de Entrevista Piloto 

As seguintes perguntas têm como objetivo identificar: (a) a situação real do marco 

em que a pessoa estava inserida, no ponto de vista de cada entrevistado (b) como 

se deu a interação pessoal do envolvido no marco. 

1. Quando você se envolveu nesse trabalho? Por quê?  

2. Qual era a ideia inicial de trabalho que você achava que teria de 

desempenhar? O seu papel mudou durante o desenvolvimento de seu 

trabalho? 

3. Em sua opinião, qual era a situação atual real assim que você começou a 

participar neste trabalho? 

4. Quais eram suas responsabilidades? Quais eram seus objetivos? Como você 

esperava alcançá-los? 

5. Existia algum tipo de guia para auxiliá-lo em suas tarefas? Como eles foram 

obtidos? 

6. Existia alguma orientação teórica ou organizacional que influenciou nos 

objetivos e métodos de sua operação? 

7. Existia algum tipo de hierarquia referente ao trabalho a ser desempenhado? 

8. Quais termos você considera ter aprendido a partir do seu envolvimento neste 

marco? 

9. Em sua opinião, houve algum evento ou ordem ou outro envolvido que 

afetasse diretamente o trabalho a ser realizado? De que maneira? 

10. O resultado final obtido foi o que era esperado? O resultado foi satisfatório? 

Teve algum ponto que deixou a desejar ou que você poderia ter feito de 

maneira diferente? 

11. O resultado final agradou os demais envolvidos e a organização? 

12. O resultado final gerou algum impacto na organização? Positivo ou negativo? 

Qual? 
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13. Em sua opinião, existe alguma informação ou instrução que deveria ter sido 

passada a você no início desse marco? Qual ou quais e por quê? 

14. Você considera a parceria com a Universidade como positiva? Os resultados 

alcançados por eles, neste marco (caso se aplique), foram satisfatórios? 

Antes de prosseguir, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta ou 

tópico o qual não foi abordado e você gostaria que fosse citado.  

15. Eu estou tentando criar uma linha do tempo com os eventos mais importantes 

e resultados notáveis entre a parceria do órgão com a universidade federal. 

Em sua opinião, quais são os eventos mais importantes e os resultados 

notáveis advindos da parceria os quais eu não citei? 

16. Em sua opinião, qual dos eventos é o mais importantes para você? E para a 

organização? 

O próximo passo é referente ao que você gostaria que fosse diferente do que 

aconteceu e o que pode ser utilizado para melhores práticas no futuro. 

17. Quais pontos você considera que trouxeram impactos negativos à 

organização? Por quê? 

18.  Algum deles você considera como inaceitável? Houve alguma medida, caso 

necessário, para saná-lo? 

19. Desses pontos negativos, algum foi devido a alguma política, pessoa, 

orientação ou costume presente no órgão? 

20. Você acha que a parceria com a Universidade poderia ter sido melhor? Em 

quais pontos? Houve algum ponto ou prática realizada pelos envolvidos da 

Universidade que pode ser melhorada? 

A última questão é em relação à utilização da técnica de Storytelling neste 

estudo de caso. 

21. Em sua opinião, a técnica de Storytelling pode trazer benefícios à 

organização? Como? Há alguma outra técnica que julga adequada para ser 

utilizada?  

 


