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RESUMO 
 
Esse trabalho propõe um caminho para a implantação do Gerenciamento de Serviços 

de Tecnologia da Informação (GSTI) em um órgão público federal. Inicialmente, ele 

apresenta o órgão, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte 

(MPT/RN), sua estrutura e descreve a situação atual da Governança de TI na 

instituição. O Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União 

(MPU) que é responsável pela proteção dos direitos dos trabalhadores. O estudo da 

instituição demonstra uma baixa maturidade no Gerenciamento de TI, classificado 

como reativo, que é realizado sob demanda ou problemas. O setor de Tecnologia de 

Informação do órgão ainda não trabalha como provedor de serviços e não é 

considerado como um setor estratégico. O estudo realizado demonstra os conceitos 

do GSTI, baseados nas boas práticas da terceira versão da biblioteca ITIL, desde 

definições básicas até a descrição de cada uma das fases do ciclo de vida dos 

serviços. Em seguida, propõe uma metodologia de implantação do GSTI no órgão, 

descrevendo os passos indicados para a citada implantação. Por fim, recomenda a 

metodologia que deve ser empregada no órgão para que haja sucesso na implantação 

do GSTI, com a apresentação da ordem proposta de implantação dos processos dos 

ciclos de vida do serviço. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Serviços de TI. Governança de TI. ITIL. MPT. 

MPU. GSTI. 

  



 
 
 
 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 

 
This document proposes a way to implement Information Technology Service 

Management (ITSM) in a federal government agency. Initially, it presents the 

organization, the Public Ministry of Labor in Rio Grande do Norte (MPT/ RN), its 

structure and describes the current status of IT governance in the institution. The Public 

Ministry of Labor is the branch of the Public Ministry of Union (MPU) that is responsible 

for protecting the rights of workers. The study of the institution demonstrates a low 

maturity in IT Management, classified as reactive, which is performed on demand or 

problems. The sector of Information Technology of the institution still does not work as 

a service provider and is not considered as a strategic sector. The study demonstrates 

the concepts of ITSM, based on the best practices of the third version of ITIL, from 

basic definitions to the description of each phase of the services lifecycle. Then, 

proposes a methodology to implement ITSM in the organization, describing the steps 

for quoted deploying. Finally,recommends the methodology that should be used in the 

organization so there is successful implementation of ITSM, with the presentation of 

the proposed implementation processes order of the service lifecycle. 

Keywords: IT Service Management. IT Governance. ITIL. MPT. MPU. ITSM. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução da Tecnologia da Informação (TI) parece não ter fim. Sua 

utilização está se enraizando no dia-a-dia da maioria dos indivíduos. As vantagens 

são inúmeras: comunicação sem barreiras, notícias sem fronteiras, soluções de 

segurança, tecnologias utilizadas na Medicina, na arte e no desenvolvimento humano. 

Todos buscam as vantagens que a Tecnologia da Informação pode trazer as suas 

vidas e aos seus negócios.  

 Empresas competitivas investem cada dia mais em TI, pois sabem que a 

utilização desse poderoso recurso de forma inteligente é o que pode fazer a diferença 

entre o sucesso e o fracasso. Mas os investimentos precisam ser feitos com 

competência e responsabilidade, com estratégia e controle, para garantir a boa 

utilização dos recursos de TI, e o alinhamento entre suas práticas e os objetivos e 

metas do negócio.  

O conceito de Governança de TI, segundo a ISO/IEC 38500/2008, é:  

Governança de TI é o sistema pelo qual a atual e a futura utilização da TI são 
dirigidas e controladas. Envolve avaliar e orientar a utilização de TI para 
apoiar a organização e o acompanhamento deste uso para atingir metas. 
Inclui a estratégia e as políticas de utilização de TI dentro de uma 
organização. 
 

Em outras palavras, é dirigir e controlar a TI a fim de que ela seja 

efetivamente usada para atingir os objetivos do negócio, utilizando os recursos da 

melhor forma possível. Uma série de normas, regras e boas práticas podem ser 

utilizadas para esse fim, sendo, atualmente, a ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library), publicação contendo um conjunto de boas práticas para o 

Gerenciamento de Serviços de TI, a mais utilizada no mercado. 

E como anda a governança de TI nos órgãos públicos? Vitoriano (2012) 

concluiu, após o estudo de 12 ministérios, que a maturidade do Gerenciamento de 

Serviços de TI é baixa, o que influi diretamente na qualidade dos serviços, e que a TI 

não é vista como área estratégica na maioria deles. É preocupante, pois, além da 

sociedade ser o patrocinador dos serviços fornecidos pelos órgãos públicos, também 

é seu maior cliente. 
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A realidade do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte 

(MPT/RN) não é diferente e é na mudança dessa realidade que esse trabalho procura 

auxiliar.  

A importância do Ministério Público do Trabalho para a sociedade é 

enorme, pois é ele que garante e protege os direitos dos trabalhadores, que luta para 

acabar com a discriminação nas relações de trabalho, para acabar com o trabalho 

infantil e o trabalho escravo, que busca um meio ambiente de trabalho melhor e a 

eliminação das fraudes trabalhistas. E por que não utilizar toda a potencialidade da 

Tecnologia da Informação em busca de todos esses objetivos? Já existem várias 

iniciativas nacionais do Departamento de Tecnologia da Informação da Procuradoria 

Geral do Trabalho, em Brasília, em busca da Governança de TI e do Gerenciamento 

de Serviços de TI. Mas, regionalmente, no MPT/RN, a TI ainda não é vista como 

estratégica e não é uma provedora de serviços, e sim uma provedora de tecnologia. 

Com a implantação do Gerenciamento de Serviços de TI no MPT/RN, em 

conformidade com a ITIL v3, a qualidade dos serviços de TI aumentaria, assim como 

o controle e utilização de seus recursos. A TI seria utilizada efetivamente como apoio 

aos principais objetivos da instituição. 

 

1.1 Formulação da situação problema 
Como implementar o Gerenciamento de Serviços no Ministério Público do 

Trabalho, no Rio Grande do Norte, baseado nas boas práticas do ITIL v3? 

 

1.2 Objetivos e Escopo 
1.2.1 Objetivo Geral 

Contribuir para a melhoria da Governança de TI no Ministério Público do 

Trabalho no Rio Grande do Norte pela adoção dos processos de Gerenciamento de 

Serviços da ITIL v3. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar a situação atual da Governança de TI e analisar o 

gerenciamento dos serviços de TI do MPT/RN; 
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 Avaliar como o gerenciamento de serviços poderia auxiliar no 

processo de governança de TI na instituição; 

 Avaliar os benefícios para o MPT/RN advindos da implantação do 

Gerenciamento de Serviços da ITIL v3; 

 Propor metodologia para a implantação do Gerenciamento de 

Serviços da ITIL v3 no MPT/RN. 

1.2.3 Escopo 

Esse trabalho descreve a situação da Governança de TI no MPT/RN, sem 

se aprofundar em análises, focando a atenção no Gerenciamento de Serviços de TI 

do órgão. 

Além disso, demonstra o conceito do GSTI em conformidade com a 

biblioteca ITIL v3, descrevendo cada uma das fases do ciclo de vida do serviço, porém 

sem entrar nos detalhes das atividades realizadas pelos processos do GSTI. 

O estudo da metodologia de implantação do GSTI visa definir quais passos 

devem ser dados para que ela seja possível em um órgão com as características do 

MPT/RN. Entretanto, os detalhes de como esses passos devem ser executados, tais 

como o Plano de Implantação ou a definição e modelagem formal dos processos do 

ciclo de vida do serviço não pertencem ao escopo desse trabalho. 

 

1.3 Justificativa 
A busca pela utilização efetiva das metodologias e boas práticas presentes 

na Especialização em Governança de Tecnologia da Informação, devido aos 

benefícios agregados a cada uma delas, trouxe um questionamento no momento do 

estudo das boas práticas de ITIL: “Como utilizar as boas práticas propostas para o 

GSTI no MPT/RN?”. 

Já no primeiro momento que essa questão surgiu, durante o curso, uma 

pesquisa inicial foi realizada. Alguns artigos extremamente interessantes a respeito 

do assunto foram encontrados. 
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Albano (2011) indica que, inicialmente, os processos sugeridos pela ITIL 

devem ser esquecidos e enumera 13 principais elementos de gestão, como a matriz 

estratégica e o Catálogo de Serviços.  

Smith (2009) demonstra as principais dificuldades para sua implantação, 

tais como o entendimento dos próprios profissionais de TI quanto à visualização da TI 

como provedora de serviços e propõe o que fazer para começar. 

O interesse que esses artigos despertaram fizeram com que a vontade de 

colocar em prática o assunto estudado aumentasse, tornando esse trabalho uma 

realidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Gerenciamento de Serviços de TI (GSTI) 
A fundamentação teórica do GSTI utilizada nesse trabalho está, 

principalmente, baseada na obra “Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI” 

de Marcos André dos Santos Freitas (2013), material oficial reconhecido e 

credenciado pelo órgão licenciador dos direitos autorais da ITIL. Também foram 

utilizados os materiais de Carvalho, Fagury (2010), e Magalhães e Pinheiro (2007). 

2.1.1 Contexto histórico 

A busca pela utilização da Tecnologia da Informação, com todos seus 

recursos e processos, alinhada aos objetivos estratégicos das organizações, é 

fundamental para que os recursos sejam utilizados corretamente; os investimentos 

sejam bem empregados e os resultados esperados sejam alcançados. 

Esse alinhamento nada mais é do que o direcionamento das práticas de TI 

ao que realmente interessa e é importante para o negócio. 

O desenvolvimento da tecnologia nas empresas se deu de forma bastante 

rápida. Na década de 70, se restringia a grandes equipamentos que realizavam 

cálculos matemáticos complexos, confinados em Centros de Processamento de 

Dados (CPD) com acesso exclusivo de operadores. Eles receberam terminais de 

acesso, sem capacidade de processamento, que permitiam aos usuários a realização 

de tarefas e visualização de resultados do computador central.  

Em 80, a utilização de computadores pessoais (PC), com capacidade de 

armazenamento e processamento, fez com que o acesso à tecnologia se tornasse 

mais fácil e mais barato, o que ocasionou um grande desenvolvimento de programas 

e soluções de automatização de processos dentro das empresas.  

Com o surgimento da Internet na década de 90, as fronteiras entre a 

empresa, os fornecedores e os clientes se romperam, e a Tecnologia da Informação 

se tornou estratégica para o desenvolvimento da maioria dos negócios. 

Nesse contexto, os serviços fornecidos pelas áreas de Tecnologia da 

Informação tiveram também uma grande evolução. De suporte técnico ao CPD e 

desenvolvimento para computadores de grande porte, passando pelo suporte aos 

usuários e automação de tarefas, e, finalmente, chegando à troca eletrônica de 
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mensagens, ao acesso e compartilhamento remoto aos documentos e serviços, 

desenvolvimento de sistemas distribuídos, suporte local e remoto aos usuários, e a 

computadores locais, remotos, portáteis ou não. Toda essa tecnologia exigiu grande 

especialização e capacitação dos profissionais de TI, tanto nas metodologias e 

técnicas a serem utilizadas, quanto na gestão de recursos de TI. 

2.1.2 Os Serviços de TI 

A área de Tecnologia da Informação tem como principal objetivo apoiar o 

negócio da instituição. Por meio das demandas e necessidades da organização e dos 

usuários, um leque de serviços podem ser implementados e suportados pelo setor de 

TI. 

O constante aumento da utilização de recursos de TI nas organizações faz 

com que, cada dia mais, os negócios precisem e dependam da TI, o que aumenta 

consideravelmente os riscos associados à TI. Os investimentos em TI são cada dia 

mais altos e, muitas vezes, não atendem às expectativas dos gestores ou não 

conseguem justificar o custo empregado por falha nos processos de concepção dos 

serviços ou má gestão de pessoas e recursos de TI. A falta de sintonia entre a TI e o 

que realmente importa para o negócio também é responsável pelo mal emprego 

financeiro em TI. 

Em busca da garantia de qualidade e padronização dos serviços de TI, o 

governo britânico desenvolveu a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da 

Informação, mais conhecida como ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library), que é um manual de boas práticas do gerenciamento de serviços de TI, 

utilizadas mundialmente como um padrão de mercado.  

A definição de serviços, segundo a ITIL, é: 

“Um serviço é um meio de entregar valor aos clientes, facilitando a 

obtenção dos resultados que os clientes querem alcançar, sem que tenham que 

assumir custos e riscos.” (ITIL v3) 

Portanto, os serviços de TI são uma forma de fornecer um produto ou 

tecnologia que o cliente ou usuário perceba que agrega valor, que traga benefícios ao 

negócio ou auxilie em seu trabalho. Não se restringe apenas à entrega de um serviço. 

Agregar valor significa que o serviço trará benefícios, além do serviço disponibilizado, 
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tais como alta disponibilidade, maior segurança, redução de prazos, redução de 

custos, aumento da qualidade do serviço, entre outros. 

2.1.3 A TI como provedora de serviços 

Entretanto, devido ao rápido desenvolvimento das tecnologias e da forma 

como a TI é utilizada pelas instituições, muitos setores de TI das organizações não 

conseguiram acompanhar a evolução. Setores que antes eram extremamente 

técnicos, vistos como provedores de tecnologias, conhecedores de técnicas, sistemas 

e equipamentos de infraestrutura, de repente, estavam suportando praticamente todas 

as áreas da empresa, sendo a infraestrutura de gestão, comunicação e 

armazenamento de informações, além de provedor de soluções de negócio. 

Até hoje os setores de TI que ainda não tiveram que se adaptar às 

exigências de mercado, como, por exemplo, os da boa parte dos órgãos públicos, são 

vistos e agem apenas como provedores de tecnologias, realizando o gerenciamento 

de infraestrutura, identificada, por alguns autores, como a TI tradicional. Possuem 

uma postura reativa, baseada em demandas e, muitas vezes, não conseguem falar 

sobre seus serviços aos clientes, e sim pela linguagem técnica, referindo-se a 

sistemas, a equipamentos e a infraestrutura. Acreditam que sua razão de ser é 

puramente técnica e não se veem como apoiadores do negócio da instituição. 

A TI moderna deve ser vista como um provedora de serviços, de soluções, 

orientada ao negócio, com uma postura proativa, ou seja, participar ativamente do 

planejamento estratégico da organização. Ou seja, a TI não apenas como fornecedora 

de tecnologia, mas como fornecedora de serviços que agregam valor a seus clientes. 

Portanto, é fundamental que a TI se transforme e evolua para uma TI 

moderna, orientada a serviços, tendo o cliente e o negócio da instituição como foco. 

Para esse desenvolvimento, a TI precisa conhecer seus serviços, seus clientes e 

usuários, mudar sua forma de comunicação com esses, pois as infraestruturas por 

trás do serviço não interessam ao cliente, e sim as características do serviço, tais 

como a qualidade do serviço, o tipo do serviço, a disponibilidade e o tempo de 

resposta. 

2.1.4 ITIL e o gerenciamento de serviços  

Como já dito anteriormente, devido à importância alcançada pela TI nas 

organizações, e a dependência dessas aos serviços de TI disponibilizados, a 
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padronização e o gerenciamento desses serviços é extremamente importante, tanto 

para a qualidade dos serviços prestados quanto para o desenvolvimento, manutenção 

e disponibilidade desses. 

A preocupação das organizações com o gerenciamento de serviços de TI 

tornou as boas práticas da ITIL um padrão de mercado. Sua segunda versão (ITIL v2), 

publicada em 2000, serviu de base para o desenvolvimento da norma BS 15000, do 

Instituto de Padronização Britânico (BSI). Em 2005, foi publicada a norma ISO/IEC 

20000, desenvolvida a partir da BS 15000, o que possibilitou a auditoria e certificação 

dos processos das empresas a fim de garantir o atendimento às recomendações da 

ITIL. A Organização Internacional de Padronização, ou ISO (International Organization 

for Standardization), é uma das entidades internacionais mais importantes na área de 

padronizações e normas. A Comissão Eletrotécnica Internacional ou IEC (International 

Eletrotechnical Commission) tem seu foco em normas técnicas relacionadas a 

tecnologias elétricas e eletrônicas. A ISO/IEC 20000 foi uma norma criada em 

conjunto pelas duas organizações mundialmente conhecidas. 

Em 2007, foi criada a terceira versão da ITIL, ou ITIL v3, que foi ampliada 

e aprimorada em 2011, sendo a versão ITIL v3 a mais utilizada recentemente. 

Para garantir a qualidade dos serviços de TI, a ITIL recomenda a utilização 

de uma metodologia de melhoria contínua dos processos, conhecida como “Ciclo de 

Deming” ou “Ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act)”, que é constituída de quatro fases 

cíclicas: 

 Plan ou Planejamento: planeja os processos; 

 Do ou Execução: realiza a atividade dos processos; 

 Check ou Auditoria: monitora os processos, pelos indicadores de 

qualidade, para verificar se eles estão sendo executados de acordo 

com o planejado; 

 Act ou Ação: identifica as causas dos erros ou desvios e propõe 

soluções para o planejamento. 

É chamado de Melhoria Contínua porque o processo continua sempre 

sendo auditado e, cada vez que é identificado um problema (erro ou desvio), é refeito 
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o ciclo em busca da melhoria do processo. O erro ou desvio detectado é corrigido e 

essa correção passa a fazer parte do processo, que permanece sendo monitorado. 

A ITIL v3 define o Gerenciamento de Serviços da seguinte forma: “Um 

conjunto especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor a clientes 

na forma de serviços” (ITIL v3). 

Segundo Magalhães e Pinheiro (2007: p.29):  

O Gerenciamento de Serviços de TI visa alocar adequadamente os recursos 
disponíveis e gerenciá-los de forma integrada, fazendo com que a qualidade 
do conjunto seja percebida pelos seus clientes e usuários, evitando-se a 
ocorrência de problemas na entrega e na operação dos serviços de 
Tecnologia da Informação. Para alcançar este objetivo, a tática que vem 
sendo adotada é o desenho, a implementação e o gerenciamento de 
processos internos da área de TI de acordo com as práticas reunidas na ITIL. 
 

Freitas (2013: p. 85) definiu o gerenciamento de serviços como uma 

estrutura de políticas, processos e funções que visam atender aos objetivos da 

empresa, ou seja, realizar os serviços das empresas, visto que os serviços são os 

meios de fornecer e agregar valor para os clientes. 

Já foi vista anteriormente a definição de serviços. Ainda segundo ITIL v3, a 

definição de função e processos é a seguinte (FREITAS, 2013: p. 74): 

Função: Uma equipe ou grupo de pessoas ou ferramentas que são utilizadas 
para conduzir um ou mais processos ou atividades. 

Processos: Um conjunto estruturado de atividades elaborado para alcançar 
um determinado objetivo. Um processo utiliza uma ou mais entradas e as 
transforma em saídas definidas. Um processo pode incluir quaisquer papéis, 
responsabilidades, ferramentas e controle gerencial necessários para 
entregar o resultado esperado de maneira confiável. Um processo pode 
definir políticas, normas, recomendações, atividades e instruções de trabalho. 

É importante destacar os principais benefícios trazidos pela implantação do 

Gerenciamento de Serviços de TI: 

 Serviços de TI que agregam valor ao negócio, ou seja, trazem 

benefícios aos serviços realizados para atender aos objetivos 

estratégicos da instituição; 

 Melhoria na qualidade dos serviços de TI, alcançada pela estrutura 

formal de processos, funções e políticas que acompanham o ciclo 

de vida dos serviços; 
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 Melhor utilização dos recursos de TI, devido ao gerenciamento 

inteligente desses; 

 Melhoria na satisfação e na confiança dos usuários dos serviços de 

TI, causada pelo melhor gerenciamento de mudanças, incidentes e 

problemas. 

A ITIL v3 organizou sua estrutura em cinco macroprocessos, baseados no 

ciclo de vida dos serviços, contendo as funções, as atividades e os processos de cada 

fase do ciclo, que foram divididos em cinco livros. São eles: 

 

Figura 2.1 – Ciclo de Vida do ITIL v3. 
Fonte: Pedro F. Carvalho< http://www.pedrofcarvalho.com.br/ITIL.html> 

 
 Estratégia de Serviço: orienta o mapeamento dos requisitos dos 

serviços necessários para dar suporte à estratégia de negócio do 

cliente; 

 Desenho de Serviço: orienta a concepção dos serviços de TI, tais 

como especificações e características, garantindo a qualidade 

desse; 
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 Transição de Serviço: orienta a implementação dos serviços, 

garantindo que os objetivos definidos na fase de estratégia e 

planejados na fase de desenho sejam seguidos; 

 Operação de Serviço: orienta sobre como alcançar a eficácia e 

eficiência na entrega e no suporte dos serviços; 

 Melhoria Continuada de Serviço: orienta como identificar 

oportunidades de melhoria nos serviços. 

Cada processo contido nos ciclos de vida possuem entradas e saídas entre 

si. Os macroprocessos também possuem entradas e saídas conforme a sequência do 

ciclo de vida. Um exemplo pode ser o SLP (Service Level Package), que é o 

documento gerado na fase Estratégia de Serviço, conhecido como Pacote de Nível de 

Serviço, que é uma entrada para o fase Desenho de Serviço. 

Portanto, a ITIL v3 indica que o setor de TI deve ser um provedor de 

serviços, e que esses serviços devem estar alinhados com os objetivos estratégicos 

da organização e precisam agregar valor ao negócio. Eles devem ser tratados em todo 

seu ciclo de vida, desde a concepção, produção, até sua desativação, sempre em 

busca de melhorias. 

2.1.5 Estratégia de Serviço – ITIL v3 

A fase de estratégia de serviço é o núcleo da condução das atividades e 

norteia os demais processos. Pelas boas práticas indicadas nessa fase, o setor de TI 

é auxiliado no desenvolvimento das habilidades necessárias à produção dos serviços 

alinhados às necessidades da organização e que entreguem valor ao negócio, com 

qualidade, pelos recursos disponíveis. 

As estratégias dos serviços devem gerar “ativos de serviços”, que são os 

valores para os clientes, que possuem como características utilidade e garantia. A 

utilidade é o que atende ao propósito do cliente e a garantia é adequada ao uso do 

serviço pelo cliente, podendo ser de disponibilidade, capacidade, continuidade e 

segurança. 

Existem dois tipos de ativos de serviços: 
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 Habilidades: são as capacidades de gerenciamento, organização, 

processos, conhecimento e pessoas; 

 Recursos: são necessários para a produção dos serviços, sendo o 

capital financeiro, infraestrutura, aplicações, informação e pessoas. 

Quando esses ativos são utilizados ou combinados, geram utilidades e 

garantias que agregam valor ao negócio. 

Existem três tipos de provedores de serviços de TI. São eles: 

 Provedores de Serviços Internos: são áreas internas à organização, 

que atendem exclusivamente a uma unidade do negócio por vez, 

sendo sua estratégia definida de acordo com a prioridade e a 

demanda de cada área do negócio, podendo haver diferenciação no 

atendimento entre áreas estratégicas e de apoio; 

 Provedores de Serviços Compartilhados: são áreas internas à 

organização, que atendem aos serviços corporativos comuns às 

áreas de apoio ao negócio. São chamados de Centros de Serviço 

Compartilhados (CSC); 

 Provedores de Serviços Externos: são externos e atendem a várias 

organizações. 

Henry Mintzberg, renomado acadêmico e autor de diversos livros na área 

de administração, definiu a estratégia de uma organização por quatro Ps: 

 Perspectiva: descreve o direcionamento da organização e a visão 

que ela possui de si mesma e do mercado; 

 Posição: visão que o mercado possui da organização; 

 Plano: estratégia para atender à perspectiva e posição definidas; 

 Padrões: descreve as características, decisões e ações que devem 

ser seguidas para que os serviços sejam entregues de acordo com 

o plano. 

Essa definição também é utilizada pela ITIL, para a estratégia do provedor 

de serviço de TI. A perspectiva descreve a visão e direção da organização, e deve ser 
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utilizada para definir como será a interação do provedor de serviço, ou seja, da área 

de TI com seus clientes e como os serviços devem ser entregues. A posição é a 

imagem que o provedor de serviço passa aos clientes, os serviços que serão 

oferecidos. O plano descreve como a TI irá atender aos clientes, baseado na 

perspectiva e posição. E, finalmente, os padrões, que são decisões, definições, 

normas e ações que a TI deverá seguir para entregar os serviços de acordo com o 

plano. 

O conjunto de todos os serviços gerenciados pelo provedor de serviços de 

TI são chamados de Portfólio de Serviços. O gerenciamento do portfólio de serviços 

permite a priorização de investimentos e a melhor alocação de recursos para os 

serviços. O portfólio se divide em três componentes: 

 Funil de Serviço ou Pipeline: documentação de todos os serviços de 

TI propostos ou em desenvolvimento, que ainda não estão 

disponíveis para o cliente. Fornece a visão dos possíveis serviços 

futuros; 

 Catálogo de Serviço: documentação de todos os serviços de TI que 

estão em produção; 

 Serviços Obsoletos: documentação de todos os serviços que foram 

desativados, não estão mais em produção. 

A fase Estratégia de Serviço é composta pelos seguintes processos: 

 Gerenciamento da Estratégia para os Serviços de TI; 

 Gerenciamento do Portfólio de Serviço; 

 Gerenciamento Financeiro para os Serviços de TI; 

 Gerenciamento da Demanda; 

 Gerenciamento do Relacionamento com o negócio. 

2.1.6 Desenho de Serviço – ITIL v3 

O objetivo dessa fase é auxiliar no desenho dos serviços de TI que foram 

definidos como apropriados ou inovadores, que satisfaçam os objetivos do negócio. 
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Ou seja, definir arquitetura, planos, processos, padrões e políticas necessárias para o 

desenvolvimento e a manutenção do serviço, documentando-os. 

Os cinco aspectos que devem ser considerados para o desenho dos 

serviços são: 

 Desenho de soluções de serviços para serviços novos ou 

modificados: os requisitos originados dos Pacotes de Serviços que 

são resultados da fase de Estratégia de Serviços são analisados e é 

feito um Desenho de Solução para atender aos requisitos; 

 Desenho do sistema e ferramentas de gerenciamento da 

informação: ferramentas necessárias para o gerenciamento do 

serviço; 

 Desenho de arquiteturas tecnológicas: infraestrutura necessária 

para atender o Desenho de Solução; 

 Desenho dos processos requeridos: envolve todos os processos, 

bem como atividades, papéis, responsabilidades e capacidades 

necessárias para o desenvolvimento e gerenciamento do serviço; 

 Desenho das métricas: definição das medidas que serão utilizadas 

para verificar se os serviços estão em conformidade com os 

Desenhos de Solução e o nível de qualidade. 

Os 4 Ps do Desenho de Serviço são: 

 Pessoas: devem possuir papéis bem definidos e habilidades 

necessárias para garantir a entrega do serviço; 

 Processos: devem ser definidos para garantir a entrega dos 

serviços; 

 Produtos: determinar e adequar sistemas, ferramentas, serviços e 

equipamentos para desenvolvimento do serviço; 

 Parceiros: quando aplicável, devem ser estabelecidas parcerias com 

fornecedores para garantir a entrega dos serviços. 
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O serviço pode ser desenvolvido e suportado exclusivamente por provedor 

interno ou, muitas vezes, é necessária a busca por provedores de serviços externos, 

que podem fornecer serviços de apoio necessários à entrega do serviço ou o próprio 

serviço. Existem vários modelos de fornecimento de serviços. São eles: 

 Fornecimento interno: a organização possui os recursos necessários 

para apoiar o serviço em todas as fases do ciclo de vida desse; 

 Terceirização: o fornecimento dos serviços de TI é transferido para 

um Provedor de Serviço Externo, podendo ser total (full outsourcing) 

ou parcial (multi-sourcing); 

 Terceirização de Processos de Negócio ou BPO (Business Process 

Outsourcing): um Provedor de Serviço Externo fornece uma cadeia 

de processos que pode entregar vários serviços aos clientes; 

 Provedor de Serviço de Aplicativo: o serviço é um software que é 

executado em um Provedor de Serviços Externo, não sendo utilizada 

nenhuma infraestrutura interna para mantê-lo, com exceção do 

acesso por meio da rede ou Internet ao provedor; 

 Terceirização de Processos de Conhecimento ou KPO (Knowledge 

Process Outsourcing): terceirização de expertise de processos de 

negócio, que transformam dados em informações estratégicas; 

 Nuvem ou Cloud: pode ser fornecida por Provedores de Serviços 

Interno ou Externos e são serviços que podem ser acessados de 

qualquer lugar. 

Alguns documentos indicados na fase do desenho do serviço pela ITIL são: 

 Acordo: documento que descreve o entendimento formal entre o 

Provedor de Serviço e um cliente, ou um outro Provedor de Serviço 

ou, ainda, uma área interna. Ele não possui valor legal e é utilizado 

para homologar as metas entre as partes. Os acordos utilizados são: 

o Acordo de Nível de Serviço (ANS): firmado entre um Provedor 

de Serviço de TI e um cliente. Possui a descrição do serviço, 

as metas dos níveis de serviço e as responsabilidades das 
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partes envolvidas. Também define a disponibilidade do 

serviço; 

o Acordo de Nível Operacional (ANO): firmado entre o Provedor 

de Serviço de TI e uma área interna que pode ser provedora 

de serviços de TI ou não, mas que está envolvida, 

contribuindo ou participando na entrega do serviço. 

 Contrato: assim como o acordo, ele descreve o entendimento formal 

entre um Provedor de Serviço e um Fornecedor, mas possui valor 

legal, sendo obrigatório o atendimento de metas. No desenho do 

serviço, é utilizado o Contrato de Apoio (CA), realizado entre o 

Provedor de Serviço de TI e um Fornecedor de um serviço de apoio 

necessário à execução de um serviço de TI para o cliente. 

 
Figura 2.2 – Acordos e Contrato da fase de Desenho de Serviço ITIL v3. 
Fonte: Pedro F. Carvalho <http://www.pedrofcarvalho.com.br/ITIL.html> 

 
Na fase Desenho do Serviço, a documentação completa do serviço é 

desenvolvida e chamada de Pacote de Desenho de Serviço. Ela se baseia no Pacote 

de Nível de Serviço criado na fase da Estratégia do Serviço, que possui as 

informações básicas sobre o serviço, úteis para planejamento, avaliação e aprovação 

do serviço. As informações contidas no Pacote de Desenho de Serviço descrevem 

todos os cinco aspectos de um serviço, além dos 4 Ps do Desenho de Serviço. Ele 

deverá ser utilizado na próxima fase do ciclo de vida, a Transição de Serviço, para o 

desenvolvimento ou modificação de um serviço. 

São processos da fase Desenho de Serviço: 
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 Coordenação do Desenho; 

 Gerenciamento de Nível de Serviço; 

 Gerenciamento de Catálogo de Serviço; 

 Gerenciamento de Capacidade; 

 Gerenciamento da Disponibilidade; 

 Gerenciamento da Continuidade de Serviço de TI; 

 Gerenciamento de Segurança da Informação; 

 Gerenciamento de Fornecedores. 

2.1.7 Transição de Serviço – ITIL v3 

Essa fase tem como objetivo auxiliar no planejamento do projeto de 

implantação dos serviços, no gerenciamento de mudanças e na implantação 

propriamente dita. 

Os principais objetivos são: 

 Planejar e gerenciar as habilidades e recursos necessários à 

implantação ou modificação de serviços; 

 Assegurar o menor impacto possível, avaliando as capacidades e os 

riscos da implantação do serviço antes de sua execução; 

 Manter a integridade de todos os ativos de serviços e configurações 

envolvidas durante a transição; 

 Documentar as modificações e reanálises realizadas no serviço; 

 Prover o reúso de métodos e mecanismos de construção, testes e 

implantação das mudanças nos serviços; 

 Garantir que os requerimentos definidos na fase de Desenho do 

Serviço estão sendo seguidos. 

Nessa fase, alguns conceitos são bastante usados e devem ser 

conhecidos. São eles: 
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Item de Configuração (IC): é um ativo, podendo ser um componente físico 

ou lógico, hardware, software, documentação, pessoas, entre outros, com 

identificação única, utilizado para a entrega de serviços de TI. 

Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (BDGC): armazena 

as informações (atributos e relacionamentos) sobre os registros de itens de 

configuração. 

Sistema de Gerenciamento da Configuração(SGC): conjunto de 

ferramentas e banco de dados que são utilizados para gerenciar os dados das 

configurações e suportam a tomada de decisões. 

Biblioteca Definitiva de Mídia (BDM): após a construção e teste de um 

software, sua versão aprovada e definitiva é armazenada na BDM. A implantação do 

software em produção é feita a partir das mídias ou códigos da BDM. 

A avaliação de impacto de uma mudança pode ser feita respondendo as 

seguintes questões, em relação aos 7 Rs do Gerenciamento de Mudanças: 

 Quem submeteu a mudança? (Raise) 

 Qual é a razão da mudança? (Reason) 

 Qual é o retorno requerido a partir da mudança? (Return) 

 Quais são os riscos envolvidos na mudança? (Risks) 

 Quais os recursos necessários para entregar a mudança? 

(Resources) 

 Quem é o responsável por construir, testar e implantar a mudança? 

(Responsible) 

 Qual é a relação entre esta mudança e outras mudanças? 

(Relationship) 

Os processos da fase de Transição de Serviço são: 

 Planejamento e Suporte da Transição; 

 Gerenciamento de Mudanças; 
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 Gerenciamento de Liberação e Implantação; 

 Gerenciamento da Configuração e Ativo de Serviço; 

 Validação e Testes de Serviço; 

 Avaliação da Mudança; 

 Gerenciamento do Conhecimento. 

2.1.8 Operação de Serviço – ITIL v3 

A fase de Operação de Serviço tem como objetivo realizar a entrega do 

serviço, garantindo os níveis acordados com os clientes e usuários, e gerenciar as 

aplicações e infraestruturas que suportam a entrega do serviço.  

É responsável pela manutenção da satisfação e confiança dos usuários nos 

serviços de TI, sendo a interface direta entre os usuários e o setor de TI. É onde, 

efetivamente, o valor é entregue para o cliente, portanto, a comunicação entre as 

equipes de TI, departamentos, usuários, clientes é primordial na Operação de Serviço. 

Nessa fase, é importante balanceamento dos seguintes itens de conflito: 

 Visão Interna de TI (ICs) x Visão externa de negócio (serviços): 

quando o cliente foca somente na visão do negócio, pode não 

explorar todo o potencial da sua área de TI, e quando a TI não 

conhece o negócio significa que não está alinhada aos objetivos 

estratégicos da empresa, não agregando valor ao negócio; 

 Estabilidade x Tempo de atendimento: as aplicações e 

infraestruturas que suportam o serviço precisam estar estáveis e 

disponíveis. As áreas de TI precisam estar preparadas para a 

realização de mudanças planejadas nos serviços e nos ICs; 

 Qualidade do Serviço x Custo do Serviço: os serviços devem atender 

à qualidade acordada nos níveis de serviço, ao menor custo 

possível, empregando os recursos de forma eficiente e eficaz; 

 Pro-atividade x Reatividade: a reatividade é fundamental para uma 

área de TI, pois indica que a TI pode atender às exigências do 

negócio. A proatividade é muito importante para a agregação de 
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valor aos serviços e a antecipação de possíveis problemas, 

excedendo as expectativas do cliente, mas sem custos adicionais ou 

perda da reatividade. 

Os seguintes conceitos básicos devem ser conhecidos nessa fase: 

Requisição de Serviço: uma solicitação de um usuário para realização de 

uma Mudança Padrão, que são mudanças pré-aprovadas, para as quais já existem 

procedimentos pré-definidos, ou, ainda, uma solicitação de informação para 

esclarecimento de dúvidas, aconselhamentos ou execução de rotinas para utilização 

ou acesso a serviços de TI. Não estão ligados a falhas nos serviços, sendo atividades 

previstas no Catálogo de Serviço e executadas pelas equipes de TI. 

 Evento: é uma mudança de status significativa para um item de 

configuração ou serviço, que deve ser gerenciado pelos alertas de 

notificação, criados por um serviço, IC ou ferramenta de monitoração 

e pode iniciar um registro de Incidente; 

 Alerta: é um aviso ou advertência sobre uma mudança ou falha que 

ocorreu; 

 Incidente: interrupção inesperada ou redução na qualidade de um 

serviço de TI; 

 Problema: é a causa de um ou mais incidentes; 

 Solução de Contorno: Solução temporária para reduzir ou eliminar o 

impacto de um Incidente, enquanto a resolução completa não está 

disponível; 

 Erro conhecido: é um problema cuja causa e solução são 

documentadas. Eles são identificados no Processo de 

Gerenciamento de Problema; 

 Base de Erros Conhecidos: registro centralizado de erros 

conhecidos, podendo ser utilizado pelo Gerenciamento de 

Incidentes para resolução de incidentes e também disponibilizada 

para os próprios usuários, para que eles façam o próprio 

atendimento. 
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A avaliação de impacto e da urgência do incidente ou problema é uma boa 

pratica para definir sua prioridade. O impacto considera o número de pessoas, 

usuários ou clientes ou, ainda, o quanto do negócio é afetado enquanto que a urgência 

determina a rapidez com que o incidente deve ser resolvido. 

São processos da fase Operação de Serviço: 

 Gerenciamento de Eventos; 

 Gerenciamento de Incidentes; 

 Cumprimento de Requisições; 

 Gerenciamento de Problemas; 

 Gerenciamento de Acesso. 

A fase de Operação de Serviço possui quatro funções. As funções, como 

já dito anteriormente, são equipes ou ferramentas utilizadas para executar os 

processos ou aplicações. Existem fisicamente, com profissionais de TI alocado, que 

são responsáveis pelas atividades dos processos. São elas: 

 Central de Serviços ou Service Desk: deve ser a interface única 

entre a área de TI e os usuários para a abertura de Requisições de 

Serviços ou Registros de Incidentes É responsável pela restauração 

dos serviços com a maior brevidade possível. Possui quatro tipos: 

local (atende a unidade local, localizada próxima ao usuário), 

centralizada (presta serviço a mais de uma localidade), virtual 

(fornecida por um Provedor de Serviço Externo) ou siga o Sol (ou 

follow the Sun, utilizada por empresas multinacionais, 

disponibilizando serviço 24h para diversos países). Os principais 

objetivos da Central de Serviços são: 

o Registro, categorização e priorização das requisições; 

o Atender às solicitações quando é de conhecimento da equipe 

ou a solução consta no Sistema de Gerenciamento do 

Conhecimento, sem necessidade de escalação, também 

conhecido como Requisição em Primeiro Nível ou primeiro 

nível de atendimento; 
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o Escalar as requisições de serviços ou incidentes para os 

grupos técnicos responsáveis; 

o Manter o usuário informado sobre o andamento de suas 

requisições; 

o Fechar as requisições e registrar a avaliação da satisfação 

dos usuários com o atendimento. 

 Gerenciamento Técnico: auxilia no planejamento, na implementação 

e na manutenção da infraestrutura de TI para suportar os serviços 

de TI; 

 Gerenciamento de Operações de TI: executa as atividades de 

manutenção da infraestrutura de TI, que não necessitam de 

requisições. São atividades de manutenção preventiva ou 

verificação diária, tais como a execução de rotinas, análise de logs, 

extração de relatórios periódicos, atualização de softwares, como 

antivírus, execução de cópias de segurança, entre outras. Possui 

duas subatividades: controle de operações e gerenciamento das 

instalações; 

 Gerenciamento de Aplicações: auxilia na identificação dos 

requerimentos funcionais e técnicos dos softwares de aplicação que 

suportam os processos de negócio da instituição, além das 

assistência no desenho, no desenvolvimento, na implantação, no 

suporte e na melhoria dos sistemas em produção. 

 

2.1.9 Melhoria Continuada de Serviço – ITIL v3 

A fase de Melhoria Continuada de Serviço tem como objetivo auxiliar na 

avaliação e melhoria da qualidade dos serviços, e na melhoria dos processos de 

Gerenciamento de Serviços de TI. Suas atividades são executadas durante todo o 

ciclo de vida dos serviços. Seus principais objetivos são: 

 Melhorar a qualidade dos serviços; 
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 Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de Gerenciamento de 

Serviços de TI; 

 Otimizar os custos dos serviços; 

 Verificar o alinhamento entre os serviços de TI e o negócio; 

 Verificar se os níveis de serviços estão sendo respeitados. 

Existem três áreas de escopo para a Melhoria Continuada de Serviços. São 

elas: 

 Melhoria do ciclo de vida do serviço, ou seja, do Gerenciamento de 

Serviços de TI como um todo; 

 Melhoria do alinhamento do Portfólio de Serviços de TI com as 

necessidades atuais e futuras do negócio; 

  Aumento da maturidade dos processos dos serviços de TI. 

O modelo de Melhoria Continuada de Serviço consiste em seis fases: 

1. Qual é a visão? 

 Adotar uma visão do entendimento dos objetivos do negócio 

e dos requerimentos dos serviços de TI. 

2. Onde nós estamos agora? 

 Identificar a situação atual da instituição. 

3. Onde nós queremos estar? 

 Identificar as prioridades de melhoria, com objetivos 

mensuráveis, pelos princípios definidos pela Estratégia de 

Serviços. 

4. Como nós chegaremos lá?  

 Detalhar o Plano de Melhoria dos Serviços. 

5. Chegamos lá? 
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 Verificar por meio de métricas e mecanismos de medição se 

os objetivos estão sendo alcançados, garantindo que a 

formas utilizadas de mensuração estão em conformidade 

com os requerimentos de identificação de resultados. 

6. Como nós mantemos a continuidade? 

 Garantir a manutenção da qualidade dos serviços. 

O Plano de Melhoria do Serviço é um documento formal de recomendação 

e implementação de melhorias de um processo ou serviço de TI, em que constam 

também os recursos necessários para a execução do plano. 

A utilização de métricas e mecanismos de medição é fundamental, pois é 

o que permite identificar quais serviços, processos ou ICs precisam melhorar. Existem 

três tipos de métricas que precisam ser coletadas para suportar as atividades da 

Melhoria Continuada de Serviço. São elas: 

 Métricas de tecnologia: associadas a métricas baseadas em 

componentes e aplicações, tais como disponibilidade e 

performance; 

 Métricas de processo: Principais Indicadores de Desempenho 

(PIDs), também conhecidos por Key Performance Indicator (KPI), 

que são métricas utilizadas para identificar o desempenho ou 

qualidade de um processo; serviço de TI ou atividade; Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS), que são objetivos que definem o 

fracasso ou sucesso de um planejamento de uma empresa e são 

medidos pela conjunção de grupos de PIDs; e métricas de 

atividades; 

 Métricas de serviço: resultado de um serviço de ponta a ponta.  

A fase de Melhoria Continuada de Serviço baseia-se no monitoramento e 

controle dos processos e serviços. As atividades de monitoramento são realizadas na 

fase de Operação de Serviço, mas fornecem os insumos básicos para a fase de 

Melhoria Continuada de Serviço. 
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As informações coletadas de situações ou status dos serviços, ICs e 

atividades operacionais monitoradas são interpretadas para o desenvolvimento do 

Plano de Melhoria de Serviço, que deve ser fornecido às pessoas apropriadas para a 

tomada de decisão. 

A identificação de resultados de melhoria dos processos e das atividades 

do Gerenciamento de Serviços de TI podem ser feitas por meio de quatro elementos 

de medição: 

 Melhorias: os resultados podem ser quantificados e comparados em 

relação a prazo e à quantidade, como a diminuição do número de 

incidentes de uma aplicação ou a diminuição do prazo de entrega de 

projetos de software; 

 Benefícios: os resultados refletem nos custos diretos ou indiretos 

dos serviços, como uma melhoria em um serviço de TI que reduz os 

custos de operação; 

 Retorno do Investimento (ROI): resultados financeiros em relação ao 

que foi investido e ao retorno financeiro alcançado, como uma 

melhoria de um serviço que custou R$ 10.000,00, mas trouxe uma 

economia anual de R$ 100.000,00; 

 Valor do Investimento (VOI): valor agregado ao serviço, que pode 

ser benefícios ou ROI, como no caso da diminuição do número de 

incidentes de uma aplicação, que permitiu que a equipe dispusesse 

de mais tempo para a melhoria dos processos de desenvolvimento, 

reduzindo, consequentemente, os prazos de implantação de novas 

funcionalidades. 
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Sete passos são considerados para a Melhoria Continuada de Serviço. 

Abaixo, a figura ilustrativa dos sete passos:  

Figura 2.3 – Os Sete Passos da Melhoria Continuada. 
Fonte: Pedro F. Carvalho< http://www.pedrofcarvalho.com.br/ITIL.html>, adaptada pela 

autora. 
 

A fase de Melhoria Continuada de Serviço possui 3 processos: 

 Melhoria em Sete Passos; 

 Mensuração de Serviços; 

 Elaboração de Relatórios de Serviços. 

 

2.2 Maturidade do Gerenciamento de Serviços de TI 
O Gartner Group é uma empresa de consultoria que realiza estudos e provê 

tendências, dados e métricas do cenário tecnológico e político na área de TI. Uma das 

formas utilizadas para identificar a maturidade do Processo de Gerenciamento de TI 

é a classificação criada pela Gartner Group, demonstrada na figura a seguir: 
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Figura 2.4 – Maturidade do Processo de Gerenciamento de TI. 
Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007, p.35). 

 

A ITIL v3, no livro Desenho de Serviço, em seu apêndice H, adota um 

modelo de maturidade chamado Modelo de Maturidade de Processos ou Process 

Maturity Framework (PMF). Os modelos de maturidade são utilizados para avaliar um 

processo, medir, em níveis previamente definidos, sua situação em um determinado 

momento. Permite classificar como o processo se encontra para buscar a melhoria e 

evolução para o nível superior desejado. Os níveis apresentam uma evolução por 

estágios, sendo o nível mais baixo considerado inicial, de pouca maturidade, e o nível 

mais alto de maturidade total. 

No PMF, os níveis de maturidade são divididos da seguinte maneira: 

 Nível 1 - (Inicial/Ad hoc): o processo é reconhecido, entretanto, 

existe pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento desse. Sem 

recursos alocados nem orçamento; 
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 Nível 2 - (Repetitivo): o processo é reconhecido, com procedimentos 

repetidos por diferentes pessoas, mas ainda desperta pouco 

interesse dentro da organização. Poucos recursos alocados. 

Geralmente sem coordenação, com atividades sem processos 

formalmente definidos e com pouca efetividade; 

 Nível 3 - (Definido): o processo é padronizado, documentado e 

formalizado, com recursos alocados e responsabilidades definidas, 

mas ainda sem reconhecimento do papel dentro da organização; 

 Nível 4 - (Gerenciado): o processo está totalmente mapeado, sendo 

monitorado e sua aderência ao negócio é reconhecida e aceita pela 

organização. Tem natureza proativa, com interfaces estabelecidas e 

documentadas; 

 Nível 5 - (Otimizado): o processo está totalmente alinhado com os 

objetivos estratégicos da organização. Com atividades de melhoria 

contínua. 

Os processos são classificados nos níveis acima, por meio de cinco 

aspectos, também chamados de dimensões. São eles: 

 Visão e Orientação: relacionada aos objetivos da organização; 

 Processos: relacionada às estruturas disponíveis, com funções em 

áreas isoladas ou utilização de processos; 

 Pessoas: relacionada ao relacionamento interpessoal, à 

colaboração, ao compartilhamento e à comunicação entre as 

pessoas; 

 Tecnologia: relacionada à infraestrutura de TI, e a sua integração 

com pessoas e processos; 

 Cultura: relacionada às ideias, aos valores, às crenças, às práticas 

e às expectativas das pessoas da organização. 

A realização de uma avaliação de maturidade pode ser feita, então, por via 

de questionários, com perguntas relacionadas a cada nível, separadas por dimensão. 
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2.3 Como implantar o Gerenciamento de Serviços de TI 
Cougo (2013) indica sete passos para a implementação do GSTI, são: 

1. Preparar a Empresa para a GSTI; 

2. Preparar a TI para a GSTI; 

3. Construir um Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração 

(BDGC ou CMDB); 

4. Construir um Catálogo de Serviços; 

5. Construir Acordos de Nível de Serviços; 

6. Construir uma Base de Conhecimento; 

7. Implantar Processos Operacionais. 

Para entender a metodologia indicada, cada um dos passos será descrito. 

2.3.1 Passo 1 – Preparar a Empresa para o GSTI. 

As empresas possuem características distintas que podem influenciar na 

implantação do GSTI. São elas: 

 Maturidade: deve ser baseada em um ambiente de gestão ou 

governança de TI; 

 Resistência a Mudanças: normalmente, a competitividade traz 

menor resistência a mudanças. Empresas públicas ou tradicionais 

podem ser mais resistentes; 

 Estrutura organizacional: a complexidade da organização pode 

dificultar a implantação do GSTI; 

 Recursos Humanos: a quantidade, o nível e a capacitação 

influenciam na disseminação e operacionalização dos conceitos de 

GSTI; 

 Patrocínio: importante o comprometimento da alta direção; 

 Experiências prévias: iniciativa anterior mal conduzida aumenta 

ainda mais a resistência; 
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 Capacidade de investimento: melhorias nos serviços requerem 

investimentos de tempo e recursos. 

Essas características devem ser levadas em consideração, assim como a 

participação do cliente na implantação dos processos. O cliente é a área de negócio 

que utiliza um serviço de TI, e o usuário é representado pelas pessoas que exercem 

funções e papéis nos processos de negócio. O conhecimento da área de TI do que o 

negócio e os clientes querem e precisam é fundamental para a definição e 

implementação dos processos baseados na ITIL. Afinal, o GSTI será implementado 

justamente para melhorar a qualidade dos serviços que o cliente precisa. 

Portanto, o cliente deve saber quais os benefícios que o GSTI trará. Os 

principais resultados são: 

 Melhoria dos serviços oferecidos; 

 Melhoria na utilização dos recursos; 

 Redução do tempo de atendimento; 

 Redução de interrupção dos serviços. 

A área de TI deve sempre estar focada no negócio, no que a área de 

negócio precisa e no que a TI pode oferecer, não devendo se prender a demandas 

pessoais. 

Entretanto, para que funcione o relacionamento entre a TI e o cliente, é 

necessário estabelecer regras, padronizar o atendimento, ter visão corporativa e focar 

nos resultados corporativos. E os clientes precisam conhecer e participar de tudo o 

que ficou estabelecido entre as partes. 

A TI deve ser utilizada como viabilizadora do negócio, ou seja, das 

operações das áreas de negócio, consequentemente, fazendo com que a organização 

atinja seus objetivos corporativos. Mas, para isso, é necessário que cada área de 

negócio conheça seus objetivos que são ligados aos objetivos estratégicos da 

instituição. 

A primeira questão que deve ser discutida é o posicionamento da área de 

TI na instituição. A área de TI deve ser vista como uma provedora de serviços de TI, 
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e não apenas como fornecedora de tecnologia. Deve ficar claro que a TI deve ser 

utilizada para prover soluções e resultados para todas as áreas de negócio. 

2.3.2 Passo 2 – Preparar a TI para o GSTI 

Os profissionais da área de TI precisam entender a TI como provedora de 

serviços, entender o conceito de serviço de TI, passar a tratar de incidentes, e não de 

chamados. Saber se comunicar com os clientes e usuários quanto às questões que 

realmente importam para eles. Não falar de equipamentos e tecnologias, mas dos 

serviços e de sua disponibilidade, sua segurança, seus prazos e seus custos. 

Além disso, eles precisam ter um bom entendimento das boas práticas de 

GSTI constantes na biblioteca ITIL. Para isso, é fundamental uma orientação 

qualificada básica de ITIL para todos os profissionais de TI. 

A TI também precisa estar preparada para as mudanças necessárias para 

a implantação do GSTI. Existem resultados internos para a TI, que são esperados 

como um novo processo de atendimento, maior produtividade no atendimento, maior 

controle por meio de métricas, maior controle sobre os recursos e melhoria do serviço 

prestado. Mas, para chegar a esses resultados, a TI precisa, primeiramente, se 

preparar para uma real mudança de processos, que precisa de investimentos de 

tempo, recursos e financeiros, além de um grande esforço de toda a equipe.  

A maior produtividade no atendimento é importante, mas, ainda mais 

importante, é a melhor qualidade do serviço, que, consequentemente, demandará 

menos suporte, diminuindo os incidentes para atendimento. 

As mudanças não são apenas operacionais, são, inicialmente, gerenciais, 

portanto, os gestores de TI precisam, também, conhecer e participar da implantação. 

As duas áreas de TI mais afetadas são: a área operacional e a área 

gerencial.  

A área de suporte a usuários, conhecida por esse nome antes da adoção 

da visão ITIL, sofre uma grande mudança em seu principal papel. No modelo 

tradicional, ela é vista como fornecedora de hardware, software e infraestrutura, seu 

papel é de consertar defeitos ou esclarecer dúvidas sobre esses recursos. Após a 

adoção do GSTI, seu novo papel é o de restaurar serviços. Não é mais consertar, e 

sim fazer o cliente voltar a operar quando existe uma interrupção em sua operação. 
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Ou seja, caso não seja possível resolver o problema, procurar uma solução do 

contorno que possibilite ao cliente continuar utilizando o serviço. 

Cada um dentro da TI terá um novo papel, e uma nova forma de trabalhar. 

Conflitos irão surgir e devem ser enfrentados. Novas atividades irão aparecer para 

apoiar os processos, e pode ser que determinada área de TI julgue que a atividade 

não está em seu escopo de atuação, não trazendo resultados diretos. Entretanto, é 

necessária uma visão dos resultados que o processo como um todo irá trazer. 

A área gerencial precisa passar a criar políticas e mecanismos de controle 

baseados em resultados. Ou seja, as métricas precisam ser mais qualitativas do que 

quantitativas, mas em busca do valor agregado ao processo, da qualidade do 

atendimento do que do número de atendimentos executados. Os gerentes de TI 

também são responsáveis em influenciar ou patrocinar a implantação do GSTI na 

organização. A responsabilidade de fazer com que a TI seja reconhecida como 

prestadora de serviços de TI que apoia o negócio da instituição, com serviços 

alinhados aos objetivos estratégicos da organização, é em grande parte dos gerentes 

da própria TI. 

As entregas dos serviços dependem de provedores internos e externos. 

Para assegurar que os provedores externos mantenham os compromissos que foram 

determinados nos Acordos de Nível de Serviços (ANS), primeiramente, é importante 

utilizar indicadores e métricas que permitam a avaliação dos fornecedores e dos 

serviços oferecidos por esses. 

Para a implantação das melhores práticas, existem alguns pontos de 

esforço por parte da equipe de TI, o que pode ocasionar resistências. São eles: 

 Maior formalismo: necessidade de estabelecimento de regras, 

criação de padrões e modelos, registro e documentação de tudo o 

que é feito e a definição das responsabilidades e papéis dos 

processos; 

 Aumento de conflito entre as áreas, devido à rastreabilidade e 

monitoração das atividades: as falhas devem ser vistas como 

ferramenta para melhoria contínua e não na busca de culpados; 
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 Maior qualificação do pessoal: não só técnica, mas também com 

conhecimento de relacionamento, de equipe e colaboração; 

 Aumento de atividades operacionais: a implantação de novos 

processos e novas atividades demanda mais recursos; 

 Aumento de atividades gerenciais: os gestores precisarão 

desenvolver mais as habilidades de negociar recursos, motivar 

equipes, estabelecer métricas, entre outras. 

Portanto, para facilitar a implantação do GSTI, a área de TI deve: 

 Desenvolver uma visão orientada para processos; 

 Identificar atividades e recursos; 

 Mudar paradigmas; 

 Fazer o marketing do GSTI; 

 Inovar. 

2.3.3 Passo 3 – Construir a Base de Dados de Gestão de Configuração 

(BDGC ou CMDB) 

Como já descrito anteriormente, a BDGC é uma base de dados que 

armazena atributos e relacionamentos sobre os Itens de Configuração (ICs), que 

podem ser hardware, software, documentação ou pessoas, ou seja, os recursos de TI 

utilizados para a entrega de serviços. 

É considerado por Cougo (2013) como a base de todo o GSTI, sendo 

fundamental sua criação e manutenção no processo de implantação do GSTI. 

A falta de uma BDGC atualizada produz a má utilização dos recursos, além 

de abalar a credibilidade dos clientes à área de TI, pois a TI opera sem o conhecimento 

do próprio acervo. O GSTI não é possível sem o controle dos itens essenciais 

manipulados pela TI. 

Para a criação e manutenção da BDGC, é necessário adotar algumas iniciativas: 

 Criar valor: demonstrar a importância da BDGC, sendo ela um 

elemento de garantia de continuidade das atividades de negócio; 
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 Definir um escopo exequível: baseado nos recursos disponíveis; 

 Aplicar o conceito de melhoria contínua: um passo de cada vez, 

aumentando aos poucos o nível de maturidade; 

 Focar nos resultados. 

Ferramentas de inventário automático podem ser utilizadas para identificar 

os ativos de rede, mas não são apenas eles que compõem a BDGC. É necessário 

estabelecer um plano e métodos para atingir um número maior de elementos e, 

principalmente, para inter-relacioná-los. A responsabilidade pelo controle e gestão do 

BDGC é da área de TI. A ferramenta pode automatizar atividades, mas não todo o 

processo. 

A garantia de integridade das informações contidas na BDGC deve ser 

assegurada. Processos devem ser criados e mantidos para a realização do 

levantamento e reconhecimento da perda do sincronismo e seu restabelecimento. 

Verificações e auditorias devem ser feitas para verificar o nível de 

conformidade e sanar possíveis falhas. 

O maior desafio, o da manter a BDGC atualizada, deve ser encarado. Para 

isso, os processos de Gerenciamento de Configuração devem ser bem definidos e 

seguidos rigorosamente. 

2.3.4 Passo 4 – Construir um Catálogo de Serviços. 

O Catálogo de Serviços também faz parte dos artefatos fundamentais para 

o GSTI. Ele deve mesclar visões do catálogo técnico e do catálogo de negócio, para 

que seja utilizado tanto pela TI quanto pelas áreas de negócio. 

A definição dos serviços no catálogo deve ser bem feita. É comum que os 

conceitos entre serviços e tarefas sejam confundidos. Os serviços são entregues pela 

TI, já as tarefas são executadas pela TI. Pode-se citar como exemplo o serviço de 

“correio eletrônico”, que possui como tarefas “criar conta de e-mail” ou “aumentar cota 

e-mail”.  

O primeiro beneficiado pela criação e manutenção do Catálogo de Serviços 

é a própria área de TI, que terá um elemento que demonstra quais os serviços que ela 
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deve gerenciar. Em seguida, o outro beneficiado é o cliente, que terá à disposição a 

lista dos serviços de TI disponíveis que podem ser utilizados por sua área de negócio. 

Inicialmente, para a construção do Catálogo de Serviços, deve-se definir a 

lista de serviços de TI disponíveis para os clientes. Nem sempre é uma tarefa fácil, 

pois a definição de serviço não é tão evidente quanto parece. Em seguida, é 

necessário acrescentar informações sobre características técnicas do serviço e 

características de seu uso no negócio, além do modo de uso, provedores do serviço, 

restrições de uso, suporte e custos. E, então, a lista de tarefas executadas pela TI 

para cada serviço. 

Novamente, o desafio de manter o elemento atualizado existe para o 

Catálogo de Serviços. Assim como a BDGC, a criação e a manutenção do Catálogo 

de Serviços não é uma tarefa, e sim um processo. No caso do Gerenciamento de 

Catálogo de Serviço, este deve ser estruturado desde o início da concepção do 

catálogo. 

Abaixo, algumas das dificuldades encontradas para a criação do Catálogo 

de Serviços: 

 Falta da visão da importância do GSTI pelos clientes; 

 Falta da visão da importância do GSTI pela TI; 

 Falta de um BDGC íntegro e atualizado; 

 Falta de compreensão do que é um serviço; 

 Falta de compreensão do papel do Catálogo de Serviço. 

2.3.5 Passo 5 – Construir Acordos de Nível de Serviços. 

O Acordo de Nível de Serviço (ANS) também é considerado um artefato 

essencial, pois estabelece a relação entre TI e o cliente, formalizando-a. 

Primeiramente, para negociar um ANS, o cliente deve conhecer alguns 

conceitos e princípios da ITIL, principalmente o de serviço e do direcionamento da TI 

para assegurar que os serviços serão entregues e mantidos operacionais, atendendo 

aos requisitos do negócio. 
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O conceito do ANS (Acordo de Nível de Serviço) ou SLA (Service Level 

Agreement) deve ser passado corretamente para o cliente. Um ANS é um artefato que 

nos provê uma série de informações sobre compromissos, responsabilidades, 

disponibilidade, deveres e direitos entre as partes envolvidas na entrega e no 

recebimento do serviço de TI. Devem ser criados para garantir o nível de serviço 

requerido. Dentro das fases do ciclo de vida do serviço, ele deve ser concebido na 

fase de Desenho do Serviço. Entretanto, como a implantação das boas práticas que 

estão sendo feitas em um ambiente que já possui um Catálogo de Serviços, os ANS 

devem ser criados e revistos para todos os serviços catalogados. 

Alguns benefícios visíveis para a TI com a formalização dos ANS são: 

 Definição da capacidade de recursos requerida; 

 Documentação explícita da demanda de cada área; 

 Histórico evolutivo do consumo dos serviços; 

 Regras e condições que devem ser cumpridas também pelo cliente. 

Entretanto, é importante que os níveis de serviço sejam realistas e 

possíveis. Para isso, é necessária a avaliação de uma série de variáveis, tais como: 

quantidade de usuários, tamanho da equipe, complexidade da atividade, tecnologias 

envolvidas, entre outras. Os acordos feitos com terceiros, sejam em nível interno 

operacional sejam nos contratos de apoio feito com os fornecedores externos, 

também precisam ser levados em consideração e afetarão o ANS. 

Após a criação do ANS, o próximo desafio é sua manutenção. Os principais 

aspectos a serem considerados são: 

 Manter em uso; 

 Comprovação da validade; 

 Busca de consenso. 

 Confrontação de previsto x real ou estabelecido x alcançado. 

A divulgação antes, durante e depois da criação dos ANS para a 

organização é muito importante.  
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É importante, antes da criação, que toda a organização esteja ciente dos 

ANS que serão definidos e da abordagem utilizada para criá-los, dessa forma, os 

envolvidos podem conhecer o resultado e colaborar com melhorias. 

Também deve ser divulgado durante a criação, pois é importante a 

integração entre o provedor de serviços e as áreas de negócio, além de contrapor o 

que está sendo criado com os outros ANS já existentes. Dessa forma, fica mais claro 

para todas as áreas da organização, como está sendo feita a alocação de recursos. 

Da mesma forma, a divulgação de todos os ANS, após a criação, traz 

benefícios a todos, pela transparência quanto à alocação de recursos e, ainda, pelo 

acompanhamento que pode ser feito pelos indicadores de cumprimento das metas 

estabelecidas. 

O ANS também necessita de manutenção, mantido sempre em sincronismo 

com a realidade, necessitando de revisões, renegociações e reelaborações. 

2.3.6 Passo 6 – Construir uma Base de Conhecimento. 

Conforme a ITIL, o Sistema de Gerenciamento de Conhecimento de 

Serviço (SGCS) armazena, gerencia, atualiza e apresenta toda a informação 

necessária para gerenciar o ciclo de vida dos serviços de TI. Abrange todos os 

repositórios de dados, relatórios, planos, politicas, sistemas de gerenciamento, 

registros e pacotes documentados gerados pelo processo de GSTI, como os artefatos 

citados anteriormente, BDGC, Catálogo de Serviços e ANS, entre outros. 

Mas, para que ele seja efetivamente utilizado como uma ferramenta de 

gerenciamento de conhecimento, é necessária a definição do público-alvo, do escopo, 

dos métodos de criação e manutenção, e de mecanismos de publicação do 

conhecimento. A ITIL propõe o processo de Gerenciamento de Conhecimento. 

A utilização de uma Base de Conhecimento (BC) traz muitos benefícios, 

tanto para a TI quanto para o cliente, como o aumento da disponibilidade dos serviços, 

maior qualidade e agilidade nas intervenções e maior continuidade para os serviços. 

Mas, assim como os artefatos citados anteriormente, é imprescindível que sua 

manutenção e evolução esteja assegurada, o que é garantido pelo processo de 

Gerenciamento de Conhecimento. As entradas desse processo virão de todas as 
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fases do ciclo de vida dos serviços, e suas saídas serão também utilizadas por todas 

elas. 

A divulgação de uma BC deve ser feita no momento correto, pois o 

conteúdo deve ser suficiente para atender a demanda, mas não pode ser excessivo e 

demorar muito para mostrar resultados. A ideia é segmentar a BC em unidades de 

conhecimento, por tema, serviço, tecnologia, área, processo, etc. Só então 

desenvolver o conteúdo, focado nos resultados esperados para ele. E, pela melhoria 

contínua, o conteúdo vai aumentando progressivamente. 

2.3.7 Passo 7 – Implantar processos operacionais 

 Processos de apoio já devem ter sido criados para manter os artefatos 

criados nos passos anteriores. 

Cougo (2013) indica que, devido à integração dos processos ou à utilização 

de vários processos por uma determinada função, como a Central de Atendimento 

(Service Desk), por exemplo, é aconselhável a implantação de um conjunto de 

processos simples ao mesmo tempo que, com a aplicação da melhoria contínua e 

maturidade, vão se desenvolvendo com o tempo. Ou seja, não devemos aplicar os 

processos completos, com todas as boas práticas definidas pela ITIL, em um mesmo 

momento, isso, provavelmente, seria inviável. 

Entretanto, ele não indica a ordem de implantação dos processos operacionais. 
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3 METODOLOGIA 

Quanto aos objetivos, a modalidade de pesquisa utilizada é a exploratória. 

Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico e análise 

documental de normas, e guias de boas práticas relacionadas ao Gerenciamento de 

Serviços de Tecnologia da Informação, a fim de descrever como ele pode auxiliar na 

governança de TI e beneficiar a instituição. 

Foi apresentada a situação da Governança de TI no MPT/RN e, em 

seguida, foi realizado um estudo da maturidade do Gerenciamento de Serviços no 

Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte por meio da classificação 

proposta pelo Gartner Group, buscando descrever os processos e as técnicas usadas 

atualmente pela equipe de Tecnologia da Informação. 

Por fim, foi estudada uma metodologia para a implantação do 

Gerenciamento de Serviços, baseados nas boas práticas da ITIL v3 e como poderia 

ser feita sua implantação no MPT/RN. 

 

3.1 Cronograma 
 

Tarefa Out/2013 1-15 de 
Nov/2013 

16-26 de 
Nov/2013 

Meta: Apresentar o MPT/RN com foco 
na Governança de TI. 

Atividade: Estudo de Caso: 
Levantamento de dados e análise da 
instituição 

   

Meta: Descrever como é feito o 
gerenciamento de serviços no 
MPT/RN. 

Atividade: Discussão 
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Meta: Analisar e descrever como o 
Gerenciamento de Serviços pode 
auxiliar na governança de TI do órgão. 

Atividade: Fundamentação Teórica 

   

Meta: Definir a metodologia de 
implementação do gerenciamento de 
serviços no MPT/RN. 

Atividade: Fundamentação Teórica 

   

Meta: Organizar e desenvolver 
apresentação e conclusão do trabalho. 

Atividade: Desenvolvimento dos 
elementos pré e pós-textuais, 
Introdução e Conclusão do TCC 

   

Meta: Rever e finalizar o documento 
completo do TCC. 

Atividade: Revisão de texto e 
formatação 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 O Ministério Público do Trabalho 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) é o ramo do Ministério Público da 

União (MPU) responsável por defender a ordem jurídica, o regime democrático, e os 

interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. Ele 

tem autonomia funcional e administrativa, sendo um órgão independente dos poderes 

legislativo, executivo e judiciário. 

Ele é composto pela Procuradoria Geral do Trabalho, que se encontra em 

Brasília e é a sede do MPT, por vinte e quatro Procuradorias Regionais do Trabalho 

(PRT) instaladas nas capitais dos Estados e cem Procuradorias do Trabalho nos 

Municípios (PTM), instaladas em cidades no interior dos estados e vinculadas às 

respectivas PRT. 

Abaixo, a estrutura organizacional do MPT, com destaque para o Ministério 

Público do Trabalho no Rio Grande do Norte: 

 

Figura 4.1 – Ilustração organizacional do MPT. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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Os Procuradores do Trabalho buscam dar proteção aos direitos do cidadão 

diante de ilegalidades praticadas na área trabalhista.  

O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do 

Trabalho e preside o colégio de Procuradores do Trabalho, que é formado por todos 

os membros de carreira em atividade no MPT, lotados na PGT e em suas respectivas 

PRT ou PTM. 

Os principais objetivos do MPT são: 

 Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação 

nas relações de trabalho; 

 Erradicar a exploração do trabalho da criança e proteger o 

trabalhador adolescente; 

 Erradicar o trabalho escravo e degradante; 

 Garantir o meio ambiente do trabalho adequado; 

 Eliminar as fraudes trabalhistas; 

 Combater as irregularidades trabalhistas na administração pública; 

 Proteger o trabalho portuário e aquaviário; 

 Garantir a liberdade sindical e buscar a pacificação dos conflitos 

coletivos de trabalho. 

4.2 O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte 
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT/RN) é 

composto pela Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, que é a sede e está 

localizada em Natal, e por outras duas unidades no interior do estado, que são as 

Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Mossoró e Caicó. 

Estão lotados no MPT/RN treze Procuradores do Trabalho, sendo 10 na 

sede (PRT 21ª Região), duas na PTM de Mossoró e uma na PTM de Caicó. 

No âmbito administrativo, desde 2007, a Procuradoria Geral do Trabalho 

trabalha como um órgão centralizador, fazendo o alinhamento das ações estratégicas 

e dotações orçamentárias. Antes disso, cada Regional era independente, possuía 
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orçamento próprio e poder de decisão quanto ao seu emprego, o que explica a 

variedade de ambientes e soluções presentes até hoje no MPT. 

O responsável administrativo das Procuradorias Regionais do Trabalho é 

um Procurador do Trabalho, eleito ou escolhido pelo colégio de procuradores regional 

a cada biênio, e chamado de Procurador-Chefe. No caso do MPT/RN, foi decido pelo 

colégio de procuradores locais que seria feito um rodízio dos procuradores na chefia, 

por ordem de antiguidade. 

A estrutura organizacional do MPT/RN possui em seu topo os Procuradores do 

Trabalho, estando o Procurador-Chefe no mesmo nível dos demais procuradores, 

sendo este chefe administrativo dos demais servidores e principal representante do 

Ministério Público do Trabalho do RN. Atualmente, o quadro é de 13 procuradores, 

também chamados de membros, 68 servidores e 13 estagiários. Abaixo, o 

organograma do MPT/RN, conforme apresentado em seu site, com destaque para o 

Setor de Tecnologia da Informação:  

 
Figura 4.2 – Estrutura Organizacional do MPT/RN. 

Fonte: Site MPT/RN (www.prt21.mp.gov.br) 
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4.3 O Setor de Tecnologia da Informação 
Atualmente, o Setor de Tecnologia da Informação do MPT/RN encontra-se 

hierarquicamente abaixo da Diretoria Administrativa. Ele é composto por três técnicos 

de informática, um analista de informática/desenvolvimento de sistemas, um analista 

de informática/suporte técnico e um estagiário, com um total de 5 servidores e um 

estagiário. Esse é o quadro funcional para atender a demanda de atendimento e 

desenvolvimento, e suportar e adequar a infraestrutura para 94 pessoas, além das 

tarefas de compras e gestão da TI. 

Assim como consta no Regimento Interno da Procuradoria Regional do 

Trabalho da 21ª Região e das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Mossoró 

e Caicó, publicado em agosto de 2012, o Setor de TI busca manter a subdivisão de 

sua área conforme a figura a seguir: 

 

Figura 4.3 – Estrutura Organizacional do Setor de Tecnologia da Informação (MPT/RN). 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 

 

Entretanto, apesar de possuir profissionais especializados e demandas 

específicas para cada uma das áreas, o número de servidores de TI se mostra 

insuficiente, fazendo com que todos os servidores tenham que participar do 

atendimento aos usuários, além de suas áreas específicas. 

O posicionamento hierárquico da TI no órgão, no último nível, abaixo da 

Diretoria Administrativa, também demostra a pouca importância estratégica dada 

atualmente à TI da regional. 

Todavia, a partir de 2007, assim como as áreas administrativas e 

finalísticas, a área de TI do MPT também foi afetada pela centralização estratégica e 

orçamentária na Procuradoria Geral do Trabalho, que busca, desde então, uma 

padronização nacional de recursos, infraestrutura e soluções de TI, desafogando um 
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pouco as áreas de TI das regionais e trabalhando para o posicionamento estratégico 

da TI no órgão. 

 

4.4 A Governança de TI no MPT/RN 
Primeiramente, é importante mostrar a Governança de TI no MPT como um 

todo, para, em seguida, especificá-la no MPT/RN. A ideia não é realizar a análise da 

governança de TI, visto que esse não é o objetivo desse trabalho, mas sim de 

descrever a atual situação da Governança de TI no órgão. 

Sabe-se que, para haver Governança de TI, é necessário um alinhamento 

entre a estratégia de TI e os objetivos de negócio da instituição. Ou seja, deve-se 

governar, gerir e dirigir a Tecnologia da Informação para que ela seja utilizada para 

alcançar os objetivos estratégicos do órgão. Portanto, é fundamental a clara definição 

dos objetivos estratégicos da instituição. 

A Procuradoria Geral do Trabalho, sede do Ministério Público do Trabalho, 

elaborou um planejamento estratégico da instituição em 2009, cujo resultado foi a 

publicação de um documento chamado “Planejamento Estratégico do MPT – O Futuro 

Começa Agora”, no qual consta a missão, visão, políticas institucionais, fatores críticos 

para o sucesso, objetivos, estratégias e iniciativas estratégicas. Este documento 

serviu de base ou apoio para o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da 

Procuradoria Geral do Trabalho desenvolver várias ações em busca da governança 

de TI, tais como: 

 Busca da padronização da infraestrutura e uso racional do 

orçamento, pelas compras centralizadas; 

 Criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação 

(CETI), composto pelos principais gestores do órgão e pelo Diretor 

do DTI da PGT; 

 Definição do modelo de gestão de portfólio de Tecnologia da 

Informação; 
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 Criação do Comitê de Governança Corporativa de Tecnologia da 

Informação (cGCTI), formado, principalmente, por dirigentes de TI 

da PGT e das regionais. 

Os órgãos de fiscalização e controle, tais como o Tribunal de Contas da 

União ou o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), também têm exercido 

um papel importante no desenvolvimento da governança de TI no órgão, com a 

exigência da adoção de boas práticas de gestão. 

A última correição do CNMP feita no MPT/RN explicitou em seu relatório a 

importância estratégica da área de TI, demonstrando a grande preocupação do órgão 

na segurança de informação e na governança de TI da instituição, como pode ser 

observado nos seguintes parágrafos extraídos do relatório CNMP (2011, pag. 61): 

23.3. Essa crescente informatização merece especial atenção dos Ministérios 
Públicos dos Estados e do Ministério Público da União, haja vista que o uso 
da tecnologia da informação para elaboração, manipulação e 
armazenamento de dados e informações traz novos riscos e aumenta e 
fragilidade de algumas atividades. Como consequência, as questões 
relacionadas com a segurança da informação, com a adoção de boas práticas 
e com a qualidade dos sistemas informatizados e softwares utilizados devem 
ser rigorosamente observadas. 

23.4. Em decorrência da importância estratégica da Tecnologia da 
Informação – TI, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, em suas 
inspeções, constitui uma equipe com a função exclusiva de verificar in loco a 
estrutura, a organização, as metodologias utilizadas, a adoção de boas 
práticas, a segurança da informação e o uso de sistemas informatizados. 
Além disso, também é verificado se a política de aquisição de bens e 
desenvolvimento de serviços dessa esfera está alinhada com o planejamento 
estratégico da Instituição. 

 
Entretanto, no MPT/RN, a governança de TI ainda possui uma maturidade 

baixa. A TI não é vista como uma área estratégica e a falta de recursos humanos no 

órgão e na TI faz com que a gestão da área seja feita de forma reativa, ou seja, 

baseada nas demandas dos usuários.  

Existe um interesse por parte dos servidores do Setor de TI no 

desenvolvimento da governança de TI, pela utilização de metodologias e boas práticas 

de gestão conhecidas no mercado, principalmente porque a área é cobrada por isso 

pelos órgãos reguladores, tais como o CNMP. Porém, para que essas técnicas sejam 

aplicadas, é necessário tanto investimento em recursos humanos, tais como novos 

servidores e treinamentos, como o posicionamento estratégico e hierárquico do setor, 

visando à participação do setor em decisões gerenciais e operacionais, a fim de que 



 
 
 

61 
 

 
 
 

 

os gestores conheçam e utilizem a Tecnologia da Informação da melhor forma 

possível, buscando sempre os objetivos estratégicos da organização. 

4.5 Avaliação da Maturidade do GSTI no MPT/RN 
Para avaliar a situação do Gerenciamento de Serviços no MPT/RN, 

podemos utilizar a classificação definida pelo Gartner Group, para isso, as seguintes 

perguntas devem ser respondidas: 

Nível Caótico: Existem vários Help-Desks, e não existe supervisão 

centralizada e notificação de problemas por meio de chamadas de usuários? 

MPT/RN – Não, no MPT/RN, existe o sistema de controle de chamados 

técnicos onde são feitos os chamados de usuários e apenas um Help-Desk. 

Reativo: O Gerenciamento de Incidentes e eventos e o Gerenciamento de 

inventario é realizado? 

MPT/RN – Sim, os incidentes pelo sistema de controle de chamados 

técnicos, os eventos por meio de Zenoss e o inventario pelo OCS/NG. 

Proativo: O Gerenciamento de performance, configuração e 

disponibilidade, e o Gerenciamento de mudanças e dos problemas é realizado? 

MPT/RN – Não. 

Serviço: O Gerenciamento do Nível de Serviço e de Capacidade é 

realizado? 

MPT/RN – Não. 

Valor: O Gerenciamento Financeiro é realizado e o alinhamento entre TI e 

o Negócio é demonstrado por meio de indicadores de desempenho? 

MPT/RN – Não. 

Portanto, podemos classificar o Gerenciamento de Serviços de TI no 
MPT/RN como Reativo, em que o Gerenciamento de Incidentes e Eventos, e o 

Gerenciamento de Inventário são realizados. Podemos citar os seguintes motivos 

dessa classificação: 

 O MPT/RN utiliza o Sistema de Controle de Chamados Técnicos, no 

qual a maioria dos incidentes são registrados pelos próprios usuários 
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ou pelos servidores da área de TI que realizam o atendimento dos 

chamados; 

 Os servidores de TI responsáveis pela infraestrutura de servidores e 

de rede utilizam ferramentas, como o Zenoss, que monitoram a 

infraestrutura de rede (servidores e ativos de rede, como switches e 

roteadores), pelo registro de eventos, em que relatórios e alertas são 

utilizados para prever situações nas quais é necessário intervenção; 

 Uma ferramenta de controle de inventário, a OCS/NG, está 

implantada no MPT/RN, que, apesar de não ser utilizada em toda 

sua potencialidade, permite aos servidores de TI uma visualização 

do parque computacional. 

A área procura manter as subdivisões internas (Desenvolvimento, 

Infraestrutura e Atendimento aos Usuários), sendo os servidores de cada área 

responsáveis em atender os respectivos chamados. Essas delegações podem ser 

feitas tanto pelo chefe do setor quanto pelos próprios servidores, pelo sistema. É 

comum que as requisições, ou chamados, sejam feitos por telefone ou pela ferramenta 

de comunicação instantânea, para qualquer um dos servidores, independente da área 

de atuação, pois essas subdivisões não são conhecidas pelos usuários, apesar de 

constarem formalmente no Regimento Interno da instituição. Também é bastante 

comum o atendimento de chamados por qualquer um dos servidores de TI, 

independente da área de atuação, devido a baixo número de servidores. 

O nível seguinte da escala do Gartner Group, Proativo, pressupõe um 

Gerenciamento das Mudanças e dos Problemas, ou seja, que as mudanças sejam 

registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas, testadas, implementadas, 

documentadas e revisadas de forma controlada. E que os problemas sejam 

minimizados pela eliminação de incidentes recorrentes e da diminuição do impacto 

dos incidentes.  

No MPT/RN, a área de TI ainda trabalha de uma forma bastante reativa, 

agindo sob demanda dos usuários. Apesar de possuir um sistema de registro de 

incidentes, seus dados não são tratados para identificar, por exemplo, incidentes 

recorrentes, ou erros conhecidos. As mudanças, tais como solicitações de novos 

serviços ou correção de uma falha em um serviço, normalmente, são feitas sem uma 
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documentação formal, com pouco planejamento e poucos testes, justificado pelo 

pouco tempo disponível para realizá-la e a falta de recursos humanos no setor. 

Normalmente, as mudanças são realizadas dentro de cada uma das subdivisões, 

muitas vezes, por um único servidor, responsável por quase todo o ciclo de vida do 

novo serviço ou da alteração de um serviço. Não existem processos formais para 

execução de procedimentos de Gerenciamento de Serviços de TI. 

Além disso, a área pode ser caracterizada como uma TI Tradicional, ou 

seja, orientada a atividades operacionais de tecnologia, e não é vista pela instituição 

como uma provedora de serviços, não possuindo, também, um comportamento 

orientado a serviços. 

A área de TI do MPT/RN ainda não é vista como estratégica pelos gestores, 

apenas como provedora de tecnologia. Na gestão anterior, foram realizadas reuniões 

com o Procurador-Chefe e diretores a fim de mostrar a atuação do setor de TI e os 

possíveis valores que serviços de TI podem agregar ao negócio, entretanto, o setor 

de TI não conseguiu provar, ainda, seu valor estratégico. Em outubro de 2013, houve 

nova mudança do Procurador-Chefe e dependerá do setor de TI uma mudança de 

comportamento baseado em serviços com o apoio da alta diretoria para a evolução 

do setor. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Por que implantar o Gerenciamento de Serviços de TI no MPT/RN? 
Vários benefícios já foram vistos e citados advindos do GSTI, tais como 

melhoria na qualidade dos serviços de TI, melhor utilização dos recursos de TI e, 

principalmente, o alinhamento da TI com o negócio. 

O MPT/RN, por ser uma instituição extremamente importante para a 

sociedade, deve buscar sempre excelência nos serviços prestados, além de 

transparência, segurança de informação e utilização responsável dos recursos 

públicos. 

A Governança de TI possibilita o norteamento das soluções e serviços de 

TI para apoiar a instituição em seus principais objetivos, além do controle dos seus 

recursos e investimentos. O GSTI baseado nas boas práticas da ITILv3, conforme 

apresentado no referencial teórico, por meio da formalização dos processos do ciclo 

de vida dos serviços, possibilita a Governança de TI e, consequentemente, a melhoria 

dos serviços prestados à sociedade. 

Atualmente, o Setor de TI do MPT/RN não é visto como um setor 

estratégico e, além disso, possui uma sobrecarga de trabalho, o que o impede de se 

desenvolver por meio de formações e de apoiar efetivamente as áreas de negócio da 

instituição. Agindo de forma reativa, provendo tecnologia ou invés de serviços, a TI é 

subutilizada. 

Além disso, os órgãos de controle exigem, atualmente, da área de TI a 

utilização das boas práticas e metodologias de mercado. 

Portanto, é recomendada a implantação do GSTI, além de uma maior 

participação da TI nos assuntos estratégicos da instituição. 

 

5.2 Como implantar o Gerenciamento de Serviços de TI. 
5.2.1 Metodologia de Implantação no MPT/RN 

Primeiramente, é importante destacar que a ITIL não é uma metodologia, 

portanto, não existe um processo definido de implantação do Gerenciamento de 

Serviços de TI pela ITIL, e sim um conjunto de boas práticas que podem ser utilizadas 
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para que os serviços de TI tenham qualidade e estejam de acordo com as 

necessidades do negócio da instituição, utilizando da melhor forma os recursos 

disponíveis e com o menor custo possível. 

Cada organização tem suas peculiaridades, sua cultura, suas prioridades, 

e seus recursos humanos e tecnológicos. A implantação do Gerenciamento de 

Serviços de TI, baseado nas boas práticas da ITIL, deve ser realizado de acordo com 

a realidade de cada instituição. 

A metodologia de Implantação proposta para o MPT/RN é baseada nos 7 

Passos de Cougo (2013).  

A metodologia utilizada por Cougo (2013) é, basicamente, feita em três 

fases. Uma fase de conscientização da importância do GSTI, em seguida, uma fase 

de criação dos artefatos essenciais para o GSTI, juntamente com os processos que 

os mantêm. E uma última fase de implantação dos processos e funções restantes. 

Como já dito anteriormente, o setor de TI do MPT/RN ainda não trabalha 

como provedor de serviços e é visto pela instituição como provedor de tecnologia. O 

GSTI é classificado em sua maturidade como Reativo, ou seja, suas ações são 

baseadas nas demandas dos usuários, possuindo um gerenciamento inicial de 

incidentes, eventos e configuração. Não é considerada uma área estratégica pelos 

gestores e possui carência em recursos humanos. 

Portanto, para a implantação efetiva do GSTI, os primeiros passos 

sugeridos por Cougo (2013), referentes à conscientização da importância do GSTI, 

são essenciais, tanto para a instituição quanto para os profissionais da área de TI.  

A implantação será dividida em três fases. 

Primeira fase: Conhecendo o Gerenciamento de Serviços de TI. 

 Passo 1 – Preparar o MPT/RN para o GSTI; 
 Passo 2 – Preparar o Setor de TI do MPT/RN para o GSTI. 

Segunda fase: Implantando artefatos básicos do GSTI. 

 Passo 3 – Construir um BDGC; 
 Passo 4 – Construir um Catálogo de Serviços; 
 Passo 5 – Construir Acordos de Nível de Serviços (ANS); 
 Passo 6 – Construir uma Base de Conhecimento. 
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Terceira fase: Implantando Processos Operacionais. 

 Passo 7 – Implantar Processos Operacionais e Funções. 

 

5.2.2 Passo 1 – Preparar o MPT/RN para o GSTI. 

É fundamental o apoio da alta direção da instituição para a implantação do 

GSTI no MPT/RN. É essencial que os clientes conheçam e participem do processo, 

afinal, o maior beneficiado com a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela 

TI será a instituição e; por se tratar de um órgão público, consequentemente, a própria 

sociedade. Além disso, para possibilitar a implantação, será necessário investimento, 

tanto financeiro quanto humano, que só será possível com o patrocínio da alta direção.  

Portanto, a alta direção, formada pelo Procurador-Chefe, o Diretor Regional 

e o Diretor Administrativo, deve conhecer o que é a Governança de TI e o GSTI, e, 

principalmente, os benefícios de utilizar a TI como provedora de serviços para as 

áreas de negócio, buscando o alinhamento das práticas de TI com os objetivos 

estratégicos da instituição. É importante ressaltar, também, as exigências dos órgãos 

reguladores para a adoção de boas práticas de mercado para o gerenciamento de TI 

devido à importância estratégica da área. 

É indicada a realização de uma apresentação focada nos resultados que a 

implantação do GSTI trará para a instituição, e como e a que custo ela será realizada. 

Essa primeira apresentação é destinada aos gestores, que deverão decidir quanto à 

implantação ou não do GSTI. Portanto, é necessário, também, que seja documentado 

e apresentado um Plano de Implantação do GSTI. 

Em seguida, a conscientização dos clientes (áreas de negócio) da 

importância do GSTI também deve ser feita. Como no MPT/RN, os servidores podem 

mudar de áreas e função, e como todas as áreas serão afetadas pela mudança, 

deverá ser feita uma apresentação a todos os servidores do órgão. 

5.2.3 Passo 2 – Preparar o Setor de TI do MPT/RN para o GSTI. 

Para o sucesso da implantação do GSTI, é fundamental o apoio de todos 

os profissionais de TI do órgão. Afinal de contas, a forma de trabalho será bastante 
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alterada. Haverá novas atividades operacionais, além disso, elas estarão baseadas 

em processos formais. Os esforços já citados no Passo 2 de Cougo também devem 

ser conhecidos pelos servidores. 

Existe uma mudança de cultura, da TI prestadora de tecnologia para a TI 

prestadora de serviços, de uma TI reativa para uma TI proativa. Para isso, é indicado 

que, logo no início do processo, todos os profissionais sejam treinados nos 

fundamentos da ITIL. Além disso, outras habilidades ajudam no desempenho das 

atividades, tais como as de relacionamento, trabalho em grupo, colaboração e troca 

de conhecimentos. 

Não é um trabalho simples e também não é um trabalho rápido. É 

importante focar em todos os benefícios que serão obtidos com a implantação do 

GSTI, tais como melhoria nos serviços prestados, maior produtividade e maior 

controle dos recursos. 

Outro ponto importante é a definição dos processos que serão necessários 

durante as próximas fases de implantação do GSTI. Os processos devem levar em 

consideração o tamanho e a disponibilidade da equipe, portanto, devem ser processos 

em conformidade com a ITIL, mas simples, a fim de que haja possibilidade e garantia 

de suas execuções. 

5.2.4 Passo 3 – Construir um BDGC. 

O MPT/RN utiliza uma ferramenta de controle de inventário, o OCS/NG, 

que, como foi dito no Passo 3 de Cougo, não é suficiente para a manutenção do 

BDGC, pois não inventaria todos os ICs, além de não permitir o registro de todos os 

atributos necessários e do relacionamento entre os ICs, mas pode ser utilizada para 

identificação de uma parte dos ICs. 

Outra ferramenta que se integra com o OCS/NG, o GLPI (Gestionnaire 

Libre de Parc Informatique), foi instalada em um ambiente de teste. Guerreiro, em seu 

artigo sobre as ferramentas livres disponíveis para apoiar a utilização das boas 

práticas da ITIL, cita essa ferramenta, indicando que ela suporta os seguintes 

processos: Gerenciamento de Incidentes, Cumprimento de Requisição, 

Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Conhecimento, Gerenciamento de 

Configuração, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Fornecedores 

e Gerenciamento Financeiro, e considerando-a como de alta maturidade. Entretanto, 
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ela ainda não foi estudada a fundo pela equipe, mas poderá ser uma opção de 

ferramenta para auxiliar o GSTI do MPT/RN. 

De qualquer forma, como já dito anteriormente, a manutenção da BDGC 

não pode ser feita apenas por meio de ferramentas. É necessário estudo e o 

desenvolvimento do processo de Gerenciamento de Configuração proposto pela ITIL. 

5.2.5 Passo 4 – Construir um Catálogo de Serviços 

As dificuldades apresentadas para a criação do Catálogo de Serviços, tais 

como o desconhecimento do conceito de serviço ou a dificuldade de separá-los das 

tarefas realizadas pela TI devem ser resolvidas pelo treinamento realizado pelos 

profissionais de TI no Passo 2. 

O processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços deve ser definido 

baseado nas boas práticas sugeridas pela ITIL. 

5.2.6 Passo 5 – Construir Acordos de Nível de Serviços (ANS). 

Atualmente, não existe no MPT/RN ANS dos serviços prestados pelo setor 

de TI, até mesmo porque a ideia de serviços ainda não é utilizada. Mas, após passar 

pelos passos anteriores, o serviço e sua importância já estará bastante presente na 

realidade da instituição. 

Existem alguns provedores de serviços externos, cujos níveis de serviço 

estão descritos e formalizados nos contratos, que fornecem serviços, tais como o 

acesso à Internet, e a manutenção preventiva e corretiva nas Procuradorias do 

Trabalho nos Municípios de Mossoró e Caicó, esse último ainda bem aos moldes da 

TI tradicional, provedora de tecnologia.  

Internamente, os níveis de serviço desses serviços, tais como 

disponibilidade e tempo de atendimento, são exigidos pelos usuários, mas, exceto 

pelo contrato, não existe uma formalização interna desses níveis de serviço, mesmo 

sendo a área de TI cobrada por esses. 

Para haver conformidade com as boas práticas da ITIL, esses Acordos 

devem ser negociados ainda na fase de Desenho do Serviço. É justamente nessa fase 

que se encontra o processo de Gerenciamento de Nível de Serviço. Entretanto, no 

momento da implantação, após a identificação dos serviços já em operação, é 

importante que esses acordos sejam formalizados. 
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Primeiro, será necessário que os clientes dos serviços conheçam alguns 

conceitos utilizados no GSTI, que já devem ter sido passados no Passo 1, mas que 

devem ser reforçados nessa fase de formalização dos ANS dos serviços já existentes, 

pois eles devem estar cientes de que o acordo possui compromissos, 

responsabilidades e obrigações para ambos os lados, tanto o da TI quanto o do 

cliente. 

É preciso estar claros, também para o cliente, todos os benefícios advindos 

da formalização dos ANS e da implantação de um processo de Gerenciamento de 

Níveis de Serviço. A documentação das metas de garantia dos serviços de TI e, 

principalmente, a monitoração da entrega dos serviços de acordo com as metas 

acordadas permitem o controle da qualidade do serviço. 

5.2.7 Passo 6 – Construir uma Base de Conhecimento. 

É de grande importância para as organizações o gerenciamento do capital 

intelectual. Para isso, é necessário que o conhecimento tácito, advindo do resultado 

de experiências particulares, seja transformado em conhecimento explícito, para que 

possa ser difundido e compartilhado. Mas não basta coletar dados. Esses dados 

precisam ser utilizados como informação e analisados para, só então, serem tratados 

como conhecimento. A sabedoria seria a aplicação na prática do conhecimento 

adquirido. 

Freitas (2013) chama a Estrutura de Dados para Informação para 

Conhecimento para Sabedoria de DICS e demonstra, na figura a seguir, adaptada do 

livro ITIL Service Transition, sua evolução: 
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Figura 5.1 – Estrutura de Dados para Informação para Conhecimento para Sabedoria. 
Fonte: Freitas (2013, p. 284) 

 

O processo de Gerenciamento do Conhecimento indicado pela ITIL cuida 

para que informações estejam disponíveis nos momentos requeridos para análise e 

tomada de decisão. 

O início da construção de uma Base de Conhecimento já foi realizado nos 

passos anteriores, pois os artefatos criados fazem parte de um futuro Sistema de 

Gerenciamento de Conhecimento de Serviço (SGCS), que deve possuir todas as 

informações necessárias para gerenciar o ciclo de vida dos serviços de TI. 

A divulgação e utilização dessas informações como Base de Conhecimento 

deverão ser feitas progressivamente, conforme indicado na metodologia de Cougo. 

O Setor de TI do MPT/RN não trabalha, atualmente, com processos 

formais, apesar de vários procedimentos serem realizados da mesma maneira por 

profissionais diferentes. Uma pequena base de conhecimento é utilizada por meio de 

uma wiki, em que constam alguns procedimentos, métodos de configurações e 

informações para garantias e suporte, mas sem organização por serviços ou tipos de 

documentos. 
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O estudo dessa pequena base de conhecimento existente pode ajudar na 

priorização das informações que devem ser criadas e disponibilizadas na Base de 

Conhecimento. 

5.2.8 Passo 7 – Implantar Processos Operacionais e Funções. 

Cougo propõe que grupos interligados de processos ou funções da ITIL 

sejam implantados ao mesmo tempo, devido à integração entre esses, entretanto, 

inicialmente sem aprofundamento, pois a implantação de um processo completo, com 

todas as boas práticas definidas pela ITIL, sem os processos dos quais ele necessita, 

além de complexo, é insuficiente. 

No caso do MPT/RN, por se tratar de uma pequena instituição, com 

recursos humanos bastante limitados, a simplificação dos processos é fundamental 

para que a implantação seja exequível. 

Mas que ordem utilizar a partir de agora para essa implantação? Já existe 

o apoio da organização e da equipe de TI, os artefatos considerados essenciais para 

o GSTI já foram criados, assim como os processos que os mantêm. 

Temos uma instituição cujos processos existentes já foram catalogados e 

se encontram em operação, portanto, iniciar pela fase de Operação de Serviço parece 

ser o mais indicado para que o gerenciamento dos serviços já existentes seja 

realizado. Essa fase possui processos e funções cuja ordem de implantação indicada 

é a de todos os processos juntamente com a função Central de Serviços e, em 

seguida, as demais funções. A definição dos processos, da integração entre eles e 

das ferramentas utilizadas deve ser feita, então, para possibilitar a implantação, ou 

seja, um plano de implantação da fase Operação de Serviço. 

É verdade que todos os macroprocessos do GSTI possuem 

relacionamentos com outros macroprocessos, com o de Operação de Serviço não é 

diferente. Portanto, o estudo da implantação de cada conjunto de processos deve 

levar em consideração que algumas atividades, que dependem de processos ainda 

não definidos, não poderão ser executadas até que o processo seja implementado. 

Após a Operação de Serviço, ainda levando em consideração os serviços 

já em operação e a manutenção desses, o Gerenciamento de Mudanças parece o 

passo seguinte a trilhar, mesmo esse processo possuindo integração com alguns 
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outros processos que ainda não foram implementados, tais como o Gerenciamento 

de Capacidade e o Gerenciamento de Disponibilidade. 

Após essa fase finalizada, deve-se pensar no início do ciclo de vida de um 

novo serviço, e seguir seu desenvolvimento. Ou seja, implantar os processos da fase 

Estratégia de Serviço, em seguida, os do Desenho de Serviço e, quando implantados, 

partir para os da Transição de Serviço. Por último, os processos da Melhoria 

Continuada de Serviço. 

A implantação, portanto, seguiria a seguinte ordem, demonstrada na tabela 

a seguir: 

Tabela 5.1 – Ordem de Implantação dos Processos Operacionais e Funções 

Ordem de Implantação dos Processos Operacionais e Funções 
 

  Processos implantados na Segunda Fase 
1 Processos da Operação de Serviço e a Central de Serviços 
2 Funções da Operação de Serviço 
3 Gerenciamento de Mudanças 
4 Processos da Estratégia de Serviço 
5 Processos restantes do Desenho de Serviço 
6 Processos restantes da Transição de Serviço 
7 Processos da Melhoria Continuada de Serviço 

ITIL 
Fase Processos (P) / Funções (F) 

Estratégia de 
Serviço 

P Gerenciamento da Estratégia para os Serviços de TI 
P Gerenciamento do Portfólio de Serviço 
P Gerenciamento Financeiro para os Serviços de TI 
P Gerenciamento da Demanda 
P Gerenciamento do Relacionamento com o negócio 

Desenho de 
Serviço 

P Coordenação do Desenho 
P Gerenciamento de Nível de Serviço 
P Gerenciamento de Catalogo de Serviço 
P Gerenciamento de Capacidade 
P Gerenciamento da Disponibilidade 
P Gerenciamento da Continuidade de Serviço de TI 
P Gerenciamento de Segurança da Informação 
P Gerenciamento de Fornecedores 

Transição de 
Serviço 

P Planejamento e Suporte da Transição 
P Gerenciamento de Mudanças 
P Gerenciamento de Liberação e Implantação 
P Gerenciamento da Configuração e Ativo de Serviço 
P Validação e Testes de Serviço 
P Avaliação da Mudança 
P Gerenciamento do Conhecimento 
P Gerenciamento de Eventos 
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Operação de 
Serviço 

P Gerenciamento de Incidentes 
P Cumprimento de Requisições 
P Gerenciamento de Problemas 
P Gerenciamento de Acesso 
F Central de Serviços 
F Gerenciamento Técnico 
F Gerenciamento de Operações de TI 
F Gerenciamento de Aplicações 

Melhoria 
Continuada de 

Serviço 

P Melhoria em Sete Passos 
P Mensuração de Serviços 
P Elaboração de Relatórios de Serviços 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 
Os objetivos específicos do trabalho foram alcançados. Foi realizada a 

apresentação da Governança de TI e análise do GSTI no MPT/RN. O estudo realizado 

pôde demonstrar como o GSTI pode auxiliar no processo de Governança de TI, 

trazendo benefícios para o MPT/RN. 

O Gerenciamento de Serviços de TI é muito importante para a Governança 

de TI. É por meio de sua implantação que a qualidade de serviços pode ser melhorada 

e a utilização controlada dos recursos pode ser realizada. É também com a 

implantação de seus processos que podemos garantir o alinhamento da TI com os 

objetivos e metas da organização. 

As boas práticas do GSTI definidas pela ITIL são as mais utilizadas 

atualmente em busca de qualidade de serviços de TI e da Governança de TI, portanto, 

o seu uso é indicado do MPT/RN. 

Todas as fases do ciclo de vida do serviço definidos pela ITIL possuem 

seus objetivos e sua importância. 

A fase de Estratégia de Serviço norteia as demais fases, garantindo 

qualidade e alinhamento dos serviços às necessidades da organização. O 

Gerenciamento do Portfolio de Serviços garante a melhor alocação dos recursos 

disponíveis, além de permitir a priorização dos investimentos. 

A fase de Desenho de Serviço define e documenta a solução de serviço, 

garantindo que as necessidades de negócio definidas na Estratégia de Serviços sejam 

contempladas. Todos os aspectos que possibilitam a implantação do serviço são 

estudados, analisados e documentados, inclusive os Acordos de Níveis de Serviço. 

A fase de Transição de Serviço é responsável pela implantação do serviço 

e de suas modificações. 

A Operação de Serviço é responsável pela entrega do serviço. Além disso, 

ela mantém os serviços em funcionamento e possui, além dos processos 

operacionais, algumas funções, como a Central de Serviços. Possui uma interface 
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direta com os clientes e usuários, portanto, é responsável pela satisfação e confiança 

desses. 

A Melhoria Continuada de Serviço auxilia na melhoria da qualidade dos 

serviços e na melhoria dos processos operacionais, pelo monitoramento e controle 

desses. 

O estudo realizado no Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do 

Norte mostra que a maturidade do Gerenciamento de Serviços de TI é baixa. O Setor 

de TI age e forma reativa aos problemas e às demandas dos usuários. O conceito de 

serviço e a visão da TI como provedora de serviços deve ser trabalhada tanto pela 

organização quanto pelos próprios profissionais da área. 

É bastante recomendado que o MPT/RN implante o Gerenciamento de 

Serviços de TI, em busca de melhoria dos serviços de TI prestados, e da melhor 

utilização e controle dos recursos, possibilitando a Governança de TI no órgão.  

A proposta de implantação definida foi baseada na metodologia indicada 

por Cougo (2013), e baseada em três fases: 

 Conhecendo o Gerenciamento de Serviços de TI: apresentação dos 

conceitos e da importância para a organização e profissionais de TI; 

 Implantando artefatos básicos do GSTI: criação dos elementos 

considerados essenciais para o GSTI, juntamente com os processos 

que os mantêm; 

 Implantando Processos Operacionais: definição e implantação dos 

processos operacionais do GSTI. 

No MPT/RN, devido ao porte da instituição e à escassez de recursos 

humanos de TI, é indicado que os processos sejam definidos e modelados em 

conformidade com a ITIL, mas o mais simples possível, a fim de que eles sejam 

exequíveis pela equipe. 

É importante destacar que a implantação do GSTI não é simples, ela 

demanda tempo, recursos humanos e financeiros, além de treinamentos e formações, 

sendo indispensável o apoio e patrocínio da alta direção. 
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Finalmente, é importante enfatizar que a implantação do GSTI no MPT/RN 

trará benefícios a todos, tornando os serviços de TI mais eficientes, auxiliando nos 

processos de negócio de todas as áreas da instituição e, consequentemente, 

melhorando os serviços para o principal cliente do órgão, a sociedade. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
Colocar em prática os passos propostos para a implantação do GSTI exige 

a criação de um plano de ação para a execução da primeira fase de conscientização 

da organização e dos profissionais de TI, além a definição formal dos processos a 

serem implantados na fase 2, de criação dos artefatos básicos e, na fase 3, de 

implantação dos processos operacionais. A definição dos processos, principalmente 

na fase 3, é complexa devido à integração entre os processos e os macroprocessos 

baseados na ITIL. Portanto, para a implantação efetiva do GSTI, é necessária a 

realização de um estudo que definirá o plano de ação da fase 1 e os processos a 

serem implantados na fase 2 e 3, levando em consideração a ordem de implantação 

desses, de forma que eles possam ser executados, a princípio, de forma simplificada 

ou incompleta, até que todas as dependências sejam implantadas. 
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