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Conheça o caso de uma empresa que enfrentou um fracasso estrondoso na TI e, por isso, passou 
a enxergar a necessidade de reorganizar os processos para prover serviços e suporte 
padronizados. 
 
Estudo de Caso 
 
Foi necessário o fracasso enorme de um projeto importante de TI para que uma empresa 
percebesse que precisava repensar o modo como fornecia serviços e suporte de tecnologia. O 
projeto fracassado enfatizou a falta de processos e procedimentos para governar as interações 
entre a área de TI e os negócios da empresa, e aquele fato forçou a gerência de TI a implantar 
mudanças profundas. Com forte apoio dos níveis superiores de sua administração, o setor de TI 
reconfigurou seus processos e reorganizou o pessoal para prover serviços e suporte padronizados. 
No processo de obter excelência operacional, a área revitalizou seu pessoal e recuperou a 
confiança da empresa.  
 
Mais de 1 mil funcionários de TI apóiam a empresa multibilionária, com centenas de filiais 
mundiais e mais de 300aplicações. Em 2003, a área de TI lutava com um projeto para implantar 
um novo sistema de administração financeira. Mais de 100 desenvolvedores de aplicações, 
engenheiros operacionais e analistas de suporte se dedicaram a escrever códigos, construir uma 
infra-estrutura e desenvolver suporte para o novo sistema, considerado fundamental para a 
missão da empresa em todos os níveis. No entanto, em meio ao desenvolvimento, a gerência de 
TI percebeu que não tinha as ferramentas ou os recursos necessários para desenvolver e, depois, 
prover suporte para um projeto tão complexo. O projeto foi considerado um fracasso e a 
confiança da empresa no seu setor de TI caiu a níveis muito baixos.Para piorar a situação, 
durante uma pesquisa anual da empresa, os usuários classificaram de forma consistente os 
serviços de TI como um dos 10 maiores problemas da empresa. Assim, em meados de 2003, foi 
iniciado um novo projeto de TI na empresa. Esse projeto não envolvia a oferta de uma nova 
aplicação ou uma atualização de sua infra-estrutura, mas concentrava-se na construção de 
eficiência operacional e de processos padronizados de TI. Iniciado pelo presidente da empresa e 
liderado por um experiente vice-presidente, a empresa procurou estabelecer processos 
padronizados nos departamentos de TI para que os clientes corporativos pudessem receber 
serviços e suporte consistentes, além de informações sobre como os recursos de TI estavam 
sendo usados.  
 
Problema  
 
Os clientes corporativos da empresa não tinham confiança na qualidade dos serviços e do suporte 
de TI, não sabiam como solicitar novos serviços, ou quanto isso custaria. O departamento de TI 
era considerado um buraco negro que sugava as solicitações de serviços e suporte, e passaram a 
surgir resultados imprevisíveis e inconsistentes. Por exemplo, as taxas de tempo médio de 
resolução (MTTR) para incidentes de TI precisavam de uma óbvia melhora, mas a empresa não 
possuía as mensurações ou processos adequados para determinar como poderia melhorar. Além 
disso, muitos dos departamentos de TI não podiam contar uns com os outros porque havia poucos 
processos formais ou procedimentos padronizados nos quais pudessem basear suas expectativas 
de serviço. Os funcionários de TI não compreendiam o que se esperava deles ou como seus 
papéis afetavam a empresa como um todo.  
 
O fracasso da área de TI em fornecer serviços e suporte previsíveis e de alta qualidade, além de 
um projeto fracassado e amplamente divulgado, levou os clientes corporativos a demandar mais 
do pessoal e da gestão de TI.  
 
 



 
Eles compreenderam que processos formalizados e uma rigorosa melhora desses processos eram 
necessários para que pudessem fornecer serviços de TI consistentes e a baixo custo, para 
demonstrar o valor dos negócios e evitar os fracassos do passado. Um desafio seria o de tornar a 
melhoria dos processos uma parte da cultura de TI e não apenas uma retórica gerencial.  
 
Objetivo  
 
A empresa precisava restaurar a confiança empresarial demonstrando melhorias na qualidade de 
seus serviços. Fundamental para esse objetivo seria criar processos padronizados e uma contínua 
revisão de processos. A área de TI respondeu a esses desafios com quatro ações chave:  
 
1) Desenvolver uma cultura de excelência nas operações de TI  
2) Criar processos bem definidos e repetitivos que poderiam passar por contínuo aprimoramento 
3) Elaborar uma estrutura corporativa para apoiar o novo modo de fazer negócios  
4) Desenvolver um conjunto de ferramentas que pudessem mensurar e informar sobre o sucesso 
e o fracasso dos processos  
 
Abordagem  
 
Os níveis superiores da administração do setor de TI perceberam que, para alcançar a excelência 
operacional, a área de TI precisaria passar por uma grande transformação de pessoal, processos e 
tecnologia.De modo similar à maioria dos projetos de TI bem sucedidos, essa transformação foi 
iniciada com os níveis superiores da gestão de TI assumindo um grande compromisso com o 
processo. O presidente liderou o projeto de excelência nas operações de TI, e um novo vice-
presidente, familiarizado com a metodologia do ITIL, liderou o projeto de melhoria dos processos.  
 
Um dos primeiros passos dos níveis mais altos de gestão foi definir a missão do setor de TI e 
informar à empresa que uma grande iniciativa de melhora dos processos estava sendo 
implantada. O presidente assumiu o compromisso de que o pessoal de TI deveria melhorar de 
forma dramática os serviços e o suporte antes de iniciar novos grandes projetos. Os gerentes de 
TI foram orientados a gerir seus negócios por meio da aderência aos valores chave de 
responsabilidade e liderança, da formação da equipe de trabalho e da paixão pela melhoria 
contínua. A mensagem de excelência operacional foi também comunicada para cada membro da 
TI, para que todos compreendessem seus papéis na empresa, que os padrões de desempenho 
passavam a ser então muito mais elevados, e para que as novas expectativas da administração 
quanto a resultados previsíveis e consistentes fossem atingidas. Os princípios diretores foram 
documentados, publicados e usados como base para todas as tomadas de decisão. A mensagem 
de excelência operacional produziu resultado em todas as facetas da administração da empresa.  
 
A melhoria dos processos foi a pedra de toque do novo programa de excelência operacional, que 
incluía mudanças graduais e revolucionárias. Em meados de 2003, foi criado um grupo de 
processo dentro da área de TI reunindo diretores, gerentes e o pessoal cuja responsabilidade 
incluía a elaboração de processos, documentação, revisões e aderência. A nova equipe de 
processos era gerenciada por um vice-presidente de operações de TI, com um gerente individual 
responsável por cada processo principal. A equipe de processos trabalhava diretamente com a de 
negócios para definir os serviços de TI e desenvolver acordos de nível de serviço (SLAs) para 
ajudar o pessoal de TI a concentrar sua atenção no que era mais importante para a empresa. A 
empresa e o pessoal de TI foram repetidamente solicitados a enviar suas opiniões sobre a 
elaboração do processo para que nenhum passo fosse esquecido e para que todas as questões 
pudessem ser esclarecidas. Finalmente, a equipe de processos e a administração superior de TI 
foram responsáveis pelo envio de relatórios para a empresa sobre se os SLAs estavam sendo 
cumpridos e quais outras melhorias poderiam ser feitas.  
 



O ITIL foi usado como uma estrutura de alto nível do processo, e os esforços concentraram-se na 
criação de processos padronizados para gestão de incidentes, gestão de problema, gestão de 
mudanças, gestão de configuração, gestão de nível de serviços e gestão de conhecimento.  
 
 
A gestão de ativos, o catálogo de serviços e a auto-descoberta de novos processos deveriam fazer 
partede uma futura fase do projeto.  
 
Um dos maiores desafios encontrados pela equipe de processos foi coletar dados para 
compreender se os novos processos estavam sendo eficientes para melhorar a entrega de 
serviços. A equipe de processos entendeu que para reconstruir a confiança da empresa no pessoal 
de TI seriam necessários dados para apoiar a crença de que os serviços de TI estavam 
melhorando. No entanto, quase todos os sistemas existentes de gestão de serviços usados pela 
equipe operacional foram implantados e personalizados sem ter o ITIL em mente e antes de o 
projeto de melhoria dos processos ser iniciado. Assim, percebeu-se ser difícil coletar dados e 
elaborar relatórios sobre os novos processos. A ferramenta de gestão dos serviços precisaria ser 
personalizada para se tornar compatível com a entrada de dados e a elaboração de relatórios 
necessários para mensurar a aderência e a melhoria dos processos.  
 
A equipe de processos de TI avaliou o custo de reconfigurar a ferramenta existente de gestão de 
serviços, mas decidiu que seria mais eficiente em termos de custo começar do zero. A equipe 
escolheu, então, o software Remedy, da BMC, econfigurou aquela ferramenta em torno de seus 
novos processos padronizados.O novo sistema foi selecionado em dezembro de 2003 e entrou em 
operação em junho de 2004, com módulos de gestão de incidentes/problemas e de mudanças 
sendo usados por 1.200 usuários de TI. O novo sistema permitiu melhorar a elaboração de 
relatórios, mas a equipe de processos descobriu ainda que desenvolver os adequados inputs e 
outputs para mensuração dos processos exigia grande esforço manual.  
 
Resultados  
 
O projeto de excelência operacional foi um grande desafio para o departamento de TI e resultou 
em processos, estrutura organizacional, sistemas e métricas novos. O principal objetivo desse 
projeto era restaurar a confiança corporativa no setor de TI, mas o grupo de processos percebeu 
que não se pode melhorar algo que não se consegue mensurar. Assim, a equipe lançou uma 
grande iniciativa de melhoria de suas métricas que resultou na definição de métricas que se 
alinharam aos negócios. Primeiro definiu-se quais métricas seriam importantes para cada área de 
TI e depois como mensurar e monitorar essas métricas. As métricas foram regularmente 
revisadas para identificar fracassos e gargalos nos processos. O alinhamento de 
processoscontinua a ser uma árdua tarefa para a equipe de processos.  
 
Durante os primeiros 18 meses da iniciativa, a MTTR para incidentes melhorou em 25% como 
resultado da mensuração das coisas certas no processo e da implantação de ações (seja baseadas 
em ferramentas, no pessoal ou em processos) para melhorar a "verificação de problemas".Além 
disso, a empresa incluiu metas de MTTR em todos os seus planos de desempenho no balcão de 
serviços de TI e nas áreas de engenharia.  
 
Foi desenvolvido um portal sobre mudanças e questões diárias de TI, enfatizando a 
disponibilidade de aplicações, a disponibilidade de serviços, os serviços de correção da produção, 
o histórico de disponibilidade, incidentes críticos e próximos eventos. O portal de questões e 
mudanças diárias permite que os gerentes e o pessoal de TI possam concentrar seu limitado 
tempo no que é importante, enfatiza onde os processos podem estar entrando em colapso, e 
assegura que haverá pouca necessidade de "apagar incêndios" surpresa. Foi criado um painel de 
instrumentos para métrica de uma única tela para rastrear com rapidez a atual carga de casos 
pendentes, o número de casos não-delegados, de mudanças não-delegadas, o tempo médio dos 
casos em aberto e o status dos casos por prioridade.  



 
A equipe de processos tratou de garantir que havia honestidade e integridade nas métricas 
relatadas antes que os resultados fossem comunicados à empresa. A integridade da métrica foi 
fundamental para fazer com que a gestão de TI e a empresa passassem a confiar nos dados e 
abriu as portas para uma maior comunicação entre o setor de TI e a empresa como um todo. Com 
dados precisos sendo coletados de todos os sistemas, a equipe de processos pôde identificar onde 
os processos estavam funcionando e onde ocorriam problemas e tomasse as ações necessárias 
para garantir uma melhoria contínua.  
 
Fatores Críticos de Sucesso/Lições Aprendidas  
 
Obter apoio na execução de projetos e a confiança dos funcionários é fundamental para o sucesso 
de uma iniciativa de gestão de serviços. É fundamental ainda envolver a empresa nas iniciativas 
para melhorar os serviços de TI e para demonstrar como o valor da TI está sendo aperfeiçoado.  
 
É preciso envolver e educar os usuários finais e o pessoal de TI para desenvolver e revisar 
processos.  
 
É necessário dedicar recursos para a criação e melhoria constante de processos chave, e garantir 
que as responsabilidades e as relações de reporte serão compreendidas e documentadas.  
 
As métricas são fundamentais para compreender onde o CIO se encontra num dado momento e 
quais melhorias podem ser feitas. Assegure-se de que suas ferramentas de gestão de serviços de 
TI podem produzir as métricas e as mensurações necessárias para monitorar e melhorar os 
serviços. 
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