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RESUMO 

 

 

ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA 

PROJETO DE CAPACIDADE ESTRATÉGICA 

 

 

AUTOR: Fernando Bordin da Rocha 

ORIENTADOR: Vinícius Jacques Garcia 

 

 

A Tecnologia da Informação (TI) desempenha importante papel nas organizações modernas, 

tornando-se estratégica para a obtenção de seus objetivos. Esta mudança do papel e da 

relevância da TI determinou o surgimento do enfoque governança de TI, que tem como um de 

seus principais objetivos a entrega de valor pela TI à organização, fundamentada na busca do 

seu alinhamento estratégico. Diversos estudos foram realizados sobre o valor da TI com foco 

na identificação de indícios de que os investimentos realizados em TI afetam positivamente 

no desempenho financeiro das empresas. A abordagem “capacidades de TI”, utilizada mais 

recentemente, preenche algumas lacunas existentes nos estudos anteriores sobre o valor da TI, 

pois considera que os reflexos no desempenho organizacional se darão através de seus 

produtos e serviços. Essas capacidades estão associadas com competências e recursos de TI, 

podendo facilitar ou inibir o desempenho da organização. O desafio está em interpretar a 

dimensão do uso das capacidades de TI, com base nos serviços oferecidos às unidades, além 

de buscar o equilíbrio na utilização dos recursos envolvidos. Portanto, este trabalho tem como 

objetivo avaliar a aplicação das capacidades de TI, como consequência da utilização dos 

serviços oferecidos pela unidade de TI no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria, 

apresentando um detalhado contexto quantitativo referente aos esforços requeridos para 

suportá-los. O aporte teórico, baseado em revisão bibliográfica, está fundamentado acerca da 

temática “capacidades de TI” e a assuntos correlatos, tais como, governança, gerenciamento 

de serviços e valor de TI. Os procedimentos metodológicos estão baseados em estudo de caso 

único, utilizando informações provenientes do sistema de gerenciamento de serviços do 

Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal de Santa Maria. Como 

proposição final, apresenta um estudo de caso para redistribuição do uso dos recursos 

empregados no fornecimento dos serviços visando aumentar a entrega de valor pela TI e, 

dessa forma, colaborar para a melhoria no desempenho global da organização. 

 

Palavras-chave: Capacidades de TI. Governança de TI. Serviços de TI. Valor de TI.  

    

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES FOR STRATEGIC 

CAPACITY PROJECT 

 

 

AUTHOR: Fernando Bordin da Rocha 

ADVISOR: Prof. Dr. Vinícius Jacques Garcia 

 

 

The Information Technology (IT) performs an important role in modern organizations and has 

became strategic to achieve their objectives. This role's change and the relevancy of IT 

determined the araising of the IT governance, which has the value delivery from the IT to the 

organization as its main goals. Several studies were performed regarding the IT value by 

focusing on identifying indications that reveal that investments in IT affects positively in 

companies' financial performance. The "IT capabilities" approach, which is recently used, fills 

some existent gaps in previous studies about the IT value since it considers that the 

repercussion in the organizational performance is caused by its products and services. These 

capabitilies are related to IT skills and resources and can facilitate or inhibit the performance 

of the organization. The challenge consists on interpreting the dimension of the use of the IT 

capabilities, which is based on new services offered to the units, and to seek the balance of 

using the involved resources. Therefore, this research has the objective to evaluate the use of 

IT capabilities as a consequence of using the offered services by the IT unit in the Federal 

University of Santa Maria. It is presented a quantitative detailed context regarding the 

required efforts to support these services. The literature review is based on the "IT 

capabilites" theme and to its related subjects, such as, governance, management of IT's 

services and value. The methodological procedures are based on study case that uses 

information from the services management system of the Data Processing Center of the 

University of Santa Maria. As a final proposition, it is presented a method to redistribute the 

resource utilization for service provision in order to increase the IT value delivery and to 

colaborate within the overall organization's performance.  

 

Keywords: IT capability. IT governance. IT management. IT services. IT Value.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI) tem assumido, nos últimos anos, um papel 

estratégico ampliado nas organizações modernas, apoiando as organizações em suas 

atividades administrativas e finalísticas, planejando, gerindo e flexibilizando sua 

infraestrutura, permitindo gerar informações necessárias para a gestão corporativa. Para tanto, 

é necessário planejar a TI de forma alinhada e integrada com o planejamento estratégico da 

organização e ter como objetivo estabelecer metas e ações da área de TI (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, 2012). 

O alinhamento organizacional, especialmente o alinhamento da unidade de TI com a 

organização, é fator decisivo para a melhoria do desempenho organizacional (LIMBERGER, 

2010). Ainda segundo Limberger (2010), essa integração está presente em três perspectivas: 

na integração funcional; na integração das pessoas; e na integração da organização a partir dos 

serviços ofertados pela unidade de TI.  

A necessidade do alinhamento estratégico da TI originou o surgimento da 

Governança de TI (GTI).  Segundo a ISO/IEC 38500 (IOS, 2008), governança de TI “é o 

sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são dirigidos e controlados. Significa avaliar e 

direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar planos. 

Inclui a estratégia e as políticas de uso da TI dentro da organização”.  

Um dos focos principais da governança é a entrega de valor da TI à organização, 

através de seus sistemas e serviços. O modelo COBIT-Control Objetives for Information and 

related Technology (ISACA, 2012) é um framework de boas práticas em GTI e tem como 

objetivo principal contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI. 

Similarmente, a ITIL (Information Technology Infrastruture Library), criada em 1980 pela 

CCTA (Central Computing and Telecomunications Agency) para o governo britânico, reúne 

as melhores práticas referentes à gestão da prestação de serviços aos usuários de TI e contém 

diretrizes para possibilitar o fornecimento de soluções de TI com qualidade. Alguns dos 

princípios fundamentais citados nesses guias são amplamente utilizados nas áreas pública e 

privada na busca em agregar maior valor aos serviços de TI demandados pela organização. 

Diversos trabalhos científicos tratam sobre o valor da TI explorando relacionamentos 

entre investimentos em TI e o retorno econômico para as empresas (KOHLI e GROVER, 

2008). Porém, recentemente, a abordagem “capacidades de TI” tem atraído a atenção de 

pesquisadores da área para avaliarem o valor entregue pela TI. Essas capacidades estão 
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associadas com competências (habilidades e conhecimentos) e recursos (infraestrutura, 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros), sendo que, a caracterização dessas 

capacidades passa a ser importante para alinhar a TI às necessidades do negócio através do 

oferecimento apropriado de seus produtos e serviços.  

Oliveira (2013), em sua tese, apresentou o valor das capacidades de TI e seu impacto 

na qualidade da informação e no desempenho de organizações brasileiras. Yoon (2016) 

desenvolveu seu trabalho com foco na medição do potencial da capacidade de TI da empresa. 

O autor definiu a capacidade de TI da empresa (FITC
1
) como sendo a capacidade total que a 

empresa possui para eficientemente suportar suas atividades de gerenciamento e executar 

tarefas em um ambiente de TI, através da análise de dezesseis variáveis relativas à estratégia, 

conhecimento, soluções e infraestrutura de TI. 

Considera-se, neste trabalho, capacidades de TI como sendo as aptidões técnicas e 

gerenciais e recursos, existentes na esfera de TI, necessários para a entrega dos seus serviços à 

organização. O emprego desses serviços será aferido através da demanda das unidades de 

negócio e apresentar-se-á um cenário para reequilíbrio dos esforços aplicados visando maior 

entrega de valor, agregando na qualidade do atendimento aos usufruidores dos serviços 

institucionais com implícita, apesar de intangível, melhoria no desempenho organizacional. 

O trabalho está estruturado em capítulos. O primeiro capítulo consiste nesta 

introdução, onde se apresenta a justificativa, a questão da pesquisa e os objetivos. O segundo 

capítulo descreve o referencial teórico, baseado em revisão bibliográfica, utilizado para 

discussão dos resultados. O terceiro capítulo contempla a metodologia utilizada, onde a 

pesquisa é classificada e as perspectivas que fundamentam o trabalho são apresentadas. O 

quarto e quinto capítulos descrevem, respectivamente, as perspectivas “Amplitude da 

Utilização de Serviços de TI na UFSM” e “Estudo de caso: Projeto de Capacidade 

Estratégica”. O sexto e último capítulo explicita as considerações finais e conclusões. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A melhoria no desempenho das organizações públicas ou privadas é um desafio 

constante para seus gestores devido à dinâmica dos mercados em que atuam.  

O desempenho da TI, no âmbito da Administração Pública Federal (APF), tem sido 

sistematicamente monitorado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) através da aplicação 

                                                 

1
 FITC - Firm Information Technology Capability 
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do questionário “Perfil GovTI” que avalia o desempenho sob a ótica da Governança de TI, 

utilizando os princípios do COBIT. 

No ciclo 2016 do “Perfil GovTI” as instituições foram questionadas sob o prisma 

“Liderança da alta administração” quanto ao nível de adoção de práticas em relação à entrega 

de resultados da TI, mais especificamente definindo formalmente diretrizes para gestão do 

portfólio de serviços de TI e avaliação do desempenho dos serviços de TI.  Sob a ótica dos 

“Processos”, foram indagadas em relação ao gerenciamento de serviços de TI e 

gerenciamento de nível de serviço de TI. Portanto, além de fonte de pesquisa, a agregação de 

valor ao negócio através da TI, por intermédio de seus produtos e serviços, passa a ser 

exigência dos órgãos controladores da APF. 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), exigido pelo TCU, tem como 

finalidade prover as instituições de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 

recursos e processos da TI para atender às suas necessidades tecnológicas e de informação. Na 

elaboração do “PDTI 2012-2013” da Universidade Federal de Santa Maria, destacaram-se, 

entre outros, os seguintes princípios (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 

2012): 

 Elevar a área de TI ao nível de apoiadora da estratégia da Instituição; 

 Obter e manter uma estrutura de recursos humanos de TI adequada em termos 

quantitativos e qualitativos, que atenda as necessidades institucionais; 

 Propor estratégias com base no diagnóstico da situação atual a fim de eliminar o 

desperdício de recursos públicos e apoiar a gestão administrativa institucional no 

que se refere à área de tecnologia de informação. 

Apesar desses princípios, pode-se deduzir o grau de importância da utilização 

adequada dos recursos de TI para apoiar de forma mais eficiente e eficaz possível a execução 

das estratégias de gestão institucional, otimizando a aplicação de seus recursos humanos e 

tecnológicos. Portanto, quantificar o uso desses recursos é fundamental para a definição de 

estratégias com o propósito de designar apropriadamente os esforços para as atividades mais 

relevantes. 

Segundo Trzesniak (2014), quantificar é inerente ao ser humano e pode nos levar a 

medidas e a indicadores que ajudam a identificar se os fenômenos são determinísticos, onde 

existe a expectativa de um valor verdadeiro claro e bem definido, ou estocásticos, onde não há 

expectativa de um valor, são distribuições, intervalos e menos objetivos. Nesse mesmo artigo, 
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o autor cita William Thomson, o Lord Kelvin, que apresenta ideia do prestígio da 

quantificação e do determinismo por volta de 1860: 

 Afirmo muitas vezes que, se você medir aquilo de que está falando e 

o expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o 

assunto; mas, quando você não o pode exprimir em números, seu 

conhecimento é pobre e insatisfatório; pode ser o início do 

conhecimento, mas dificilmente seu espírito terá progredido até o 

estágio da Ciência, qualquer que seja o assunto. (RESNICK; 

HALLIDAY, 1973, p.1). 

 

Apesar do suposto exagero de Lord Kelvin, quantificar para obter medidas ou 

indicadores, possibilita entendermos como determinados fenômenos acontecem e, dessa 

forma, pesquisarmos seus desdobramentos e propormos soluções. A ampla quantificação 

sobre a qual dissertaremos neste trabalho oportunizará a compreensão da aplicação dos 

serviços de TI na instituição. 

Sob o enfoque acadêmico, busca-se corroborar pesquisas anteriores no sentido de 

que as capacidades de TI são efetivamente aplicadas nas organizações, através do emprego 

dos serviços correlacionados, analisado com base em amplo estudo quantitativo. Sob o 

aspecto técnico, procura-se ampliar o universo de estudos relativos à melhoria do desempenho 

das unidades de TI, valendo-se da experiência do autor de mais de trinta anos no desempenho 

de atividades na área. 

O desafio reside em elucidar a aplicação das capacidades de TI, relacioná-las aos 

serviços oferecidos e, ainda, equilibrar o uso dos recursos. Ou seja, o que for mais importante 

estrategicamente e que garanta maior agregação de valor ao negócio é pretensa contribuição 

do trabalho. 

A questão de pesquisa fica assim configurada: Qual é a potencialidade do emprego 

das capacidades de TI, embasada na utilização de serviços de TI, correlacionada a diversas 

dimensões que caracterizam as atividades da organização e qual metodologia utilizar para 

equalizar o uso dos serviços de TI de forma estratégica? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é conhecer, mensurar e equacionar o emprego dos serviços 

de TI nas unidades da organização, identificando a capacidade de execução da TI, 

fundamentada na aplicação dos seus serviços, apoiando a tomada de decisão dos gestores 
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institucionais e dos gestores de TI com vistas à priorização na utilização e nos investimentos 

dos recursos de TI. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as capacidades que sustentam os serviços de TI oferecidos à instituição; 

 Aferir, categorizar e equacionar a amplitude da demanda por serviços de TI 

imposta para provimento às necessidades das unidades organizacionais
2
 referentes 

a TI; 

 Identificar e mensurar as dimensões mais relevantes para o desempenho das 

unidades acadêmicas
3
, que executam atividades finalísticas; 

 Correlacionar os serviços de TI às dimensões mais relevantes para o desempenho 

das unidades acadêmicas, que executam atividades finalísticas, para quantificar a 

força e explicitar a forma dessas relações;  

 Propor um método para redistribuição dos recursos aplicados nos serviços de TI 

para atender de forma mais equilibrada às necessidades organizacionais e, dessa 

maneira, possibilitar aumento no valor entregue pela TI. 

 

Portanto, a premissa básica utilizada é de que os serviços de TI são instrumentos 

pelos quais as capacidades de TI podem impactar o desempenho organizacional global, sendo 

fundamental a realização de um estudo minucioso sobre a amplitude da entrega de serviços de 

TI à organização. Porém, não será objeto deste trabalho demonstrar variações no desempenho 

organizacional global ocasionadas por ações decorrentes do uso das capacidades de TI e 

comprovar que essa relação seja, possivelmente, influenciada pela utilização dos serviços de 

TI.  

A célebre frase “O que pode ser medido pode ser melhorado” de Peter Drucker
4
, 

considerado o pai da administração moderna, serviu de inspiração para o desenvolvimento do 

presente trabalho. 

                                                 

2
 Unidades organizacionais – Administração Central e Centros de Ensino 

3
 Unidades acadêmicas – Centros de Ensino 

4
 Peter Ferdinand Drucker – Nascido na Áustria em 1909, foi escritor, professor e consultor  administrativo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O aporte teórico, baseado em revisão bibliográfica, está fundamentado nos temas 

capacidades, governança, gerenciamento e valor de TI e metodologias de apoio à tomada de 

decisão. 

 

2.1 A TI E O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

2.1.1  Valor da TI 

 

O incremento dos investimentos em TI aumenta a preocupação das organizações em 

garantir os benefícios esperados, pois são vários os estudos, que apontam para casos de 

insucesso com os investimentos realizados em TI (WILKIN et al., 2013). Segundo Devaraj e 

Kohli (2002), os investimentos em TI têm impacto no desempenho da organização através do 

uso da TI, em função de seus produtos e serviços disponibilizados interna e externamente. 

O valor não deve ser entendido apenas como um retorno financeiro, mas também 

como outros fatores estratégicos com impacto para o negócio. A criação de valor significa 

obtenção de benefícios com otimização de custos dos recursos enquanto se otimiza os riscos, 

aquilo que deve ser o objetivo das práticas de Gestão do Valor das TI (MOELLER, 2013, 

apud PEREIRA e FERREIRA, 2015). 

Diversos estudos foram realizados sobre valor da TI com ênfase na identificação de 

indícios de que os investimentos realizados em TI afetam positivamente no desempenho 

financeiro das empresas. Segundo Canuto e Cherobim (2010), os investimentos em TI 

apresentam fundamentos diferentes dos demais investimentos realizados pelas organizações, 

especialmente em função da dificuldade na projeção do fluxo de caixa futuro. Portanto, nem 

sempre é adequado utilizar as técnicas financeiras tradicionais de análise de investimentos 

como VPL (valor presente líquido), TIR (taxa interna de retorno) ou payback
5
, que se baseiam 

no fluxo de caixa futuro da aplicação.   

O valor da TI para o negócio tem sido associado à capacidade das organizações em 

vincular as capacidades e soluções de TI disponíveis com as necessidades do negócio 

(GUILLEMETTE e PARÉ, 2012). A seu turno Mathianssen e Sorensen (2008) sugerem que o 

                                                 

5
 Payback – Técnica para análise do prazo de retorno de investimentos 
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valor de negócios baseado em TI é criado e experimentado através da realização de serviços, 

não somente como resultado financeiro dos projetos de TI. Stucky et al. (2011) considera que 

a  criação de valor de negócio através da TI chama novas abordagens de gestão. Relata como 

a criação conjunta de valor atrelado a serviços de TI  se desenvolve ao longo do tempo e 

identifica dinâmicas básicas para atualização dos serviços e realização do valor. Heikki e 

Risto (2014) pesquisaram como a organização impulsiona a criação de valor do negócio em 

processos de serviços de TI com vários atores envolvidos, sendo que um dos casos estudados 

considera administração universitária. Nesse estudo, reforçam a relevância do diálogo entre TI 

e negócio, considerando as partes interessadas essenciais, com base em três domínios: 

interesses mútuos, estrutura de poder e integração do conhecimento. Outros autores abordam 

o valor da TI com base na mensuração do seu uso e de sua aplicação pelas organizações 

(GONZÁLVEZ-GALLEGO et al., 2010; PARK et al., 2011, apud OLIVEIRA, 2013).  

Pesquisas recentes sugerem a identificação de variáveis mediadoras na relação entre 

TI e desempenho da organização que captem o valor da TI em níveis intermediários 

(TALLON, 2010, KIM e EMERY, 2011, apud OLIVEIRA, 2012). Adotaremos, neste estudo, 

a ótica de que o valor da TI é estabelecido através da eficiente e eficaz utilização de seus 

serviços, porém sem comprometimento de avaliar se o catálogo de serviços de TI atual é o 

que agrega mais valor às atividades da organização no momento, pois adentraria na disciplina 

de gestão de portfólio de serviços de TI. 

  

2.1.2 Teoria Baseada em Recursos e Teoria das Capacidades Dinâmicas 

 

A Teoria Baseada em Recursos (RBT
6
), criada por Barney em 1991, vislumbra a 

organização como um conjunto de recursos que determinam o seu desempenho. O autor 

conceitua recursos como sendo todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos da organização, informação, conhecimento, entre outros que habilitam a organização 

a conceber e implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia. Trata esses 

recursos como potenciais para geração e garantia de vantagem competitiva sustentável e de 

desempenho superior. Considera que os recursos devam possuir quatro atributos: a) ser 

valiosos, no sentido de maximizar as oportunidades e/ou minimizar os riscos; b) ser raros 

entre os concorrentes; c) ser de difícil imitação; e, d) não possuírem substituto equivalente 

(BARNEY, 1991). Gibbert (2006) classifica esses ativos em recursos tangíveis, recursos 

                                                 

6
 RBT-Resource-Based Theory 



19 

 

 

humanos, recursos organizacionais e recursos intangíveis. Newbert (2008) considera também 

o recurso intelectual (direitos autorais, patentes, etc) como adicional aos citados 

anteriormente.  

Apesar de a teoria ter sido criada em 1991, Barney et al. (2011) estudou sobre o 

declínio ou a sua revitalização, trazendo novas perspectivas para sua utilização. Após vinte 

anos de contribuições de diversos pesquisadores agregou-se a ela uma coletânea de 

informações centrada em cinco temas: interligações com outras perspectivas, processos de 

aquisição e desenvolvimento de recursos, microfundamentos da RBT, a RBT e 

sustentabilidade e questões de métodos e mensuração. 

A RBT é considerada base para a abordagem de capacidades de TI, sendo essa parte 

integrante das capacidades de uma organização. Alinhado ao raciocínio da RBT, as 

capacidades de TI que apresentam características de raridade, possibilidade de apropriação, a 

não reprodutibilidade e não ser passível de substituição, pode se tornar uma fonte de 

desempenho superior (WADE e HULLAND, 2004, apud CHEN et al., 2014). 

Apesar da ampla utilização da RBT para análise das capacidades de TI, Guo e Bing  

(2014) ressaltam que essa teoria oferece uma análise estática e não pode explicar os aspectos 

dinâmicos da formação e evolução das capacidades de TI em ambiente de negócios complexo. 

Esses autores consideram o potencial organizacional como processo adaptativo, que consiste 

em integrar, readaptar, captar e liberar recursos para atender rapidamente às mudanças, e 

sugerem a utilização da Teoria das Capacidades Dinâmicas para análise dos aspectos 

dinâmicos. 

A Teoria das Capacidades Dinâmicas é definida como a capacidade de integrar, 

construir e reconfigurar as competências internas e externas para lidar com ambientes em 

rápida mudança (TEECE et al., 1997). Consiste em rotinas operacionais e estratégicas com as 

quais as organizações encontram novas configurações de seus recursos em busca de maior 

eficácia. Sob a ótica dessa teoria, capacidades de TI são combinações de ativos e rotinas 

baseadas em TI que suportam o negócio de forma a agregar valor.  

  

2.2 CAPACIDADES DE TI 

 

Segundo Liu et al. (2008), capacidades de TI são as habilidades da organização em 

reunir, integrar e desenvolver recursos baseados em TI. Alguns autores classificam os 

recursos de TI em três categorias: recursos de infraestrutura, recursos humanos e recursos 

intangíveis ou de gestão de TI (BHARADWAJ, 2000; HUANG et al., 2006). Considerando a 
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infraestrutura relativa aos ativos de TI; os recursos humanos correspondentes às habilidades 

técnicas e gerenciais de conhecimento tecnológico; e, os intangíveis ou gestão abrangendo os 

ativos de conhecimento, orientação ao cliente e sinergia. Fang (2006) sustenta que as 

capacidades de TI podem ser dividas em capacidade de integração interna, capacidade de 

reestruturação dos processos de negócios e a capacidade de revolução estratégica.   

Park et al. (2011), em seu estudo sobre terceirização em TI, considera que as 

capacidades humanas são muito custosas de imitar e são recursos valiosos da organização. 

Analisou quarenta e seis capacidades humanas de TI, dentre outras, classificadas em quatro 

grupos: habilidades técnicas, habilidades de gestão tecnológica, habilidades nos processos de 

negócios e habilidades interpessoais. Concluiu que as capacidades humanas de TI afetam 

diretamente o aprendizado cooperativo e a transferência de conhecimento, sugerindo que as 

organizações capacitem o pessoal de TI em processos de negócio, gerenciamento de 

tecnologia e habilidades interpessoais. 

Apesar do forte apelo do conceito, há uma lacuna na literatura sobre a forma como as 

capacidades de TI contribuem para o desempenho da organização (KOHLI e GROVER, 

2008). Segundo Chae (2009) a relação entre capacidade de TI e o desempenho da organização 

tem sido tratada em muitos estudos de forma direta, como uma “caixa preta” (black box) e 

raramente investigam o que está dentro da caixa, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1 – Caixa Preta 

 
Fonte: CHAE (2009), adaptado pelo autor. 

 

O modelo de pesquisa de Chae (2009) propõe investigar o que há dentro da caixa 

preta (Figura 2), considerando como variáveis intermediárias (mediadoras) a capacidade do 

empregado (o conhecimento, habilidades e motivação individual de cada empregado); valor 

para o cliente (os benefícios recebidos dos bens e serviços de TI); e, satisfação do cliente (a 

comparação entre o que o cliente espera e o que realmente ocorre, onde o cliente pode ser 

considerado como o usuário dos serviços na própria organização, ou seja, o cliente interno). 

Confirmando pesquisas anteriores, esse estudo não comprovou a existência de forte relação 

entre a capacidade de TI e o desempenho organizacional, mediada pelas variáveis 

consideradas, evidenciando a dificuldade de comprovar diretamente essa relação. 
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Figura 2 – Modelo de pesquisa de Chae 

 

 

Fonte: CHAE (2009), adaptado pelo autor. 
 

Alguns estudiosos, baseados na teoria RBV, propõem que processos internos de 

negócio podem ser fatores importantes na conexão entre capacidades de TI e o desempenho 

da organização (MELVILLE, et al. 2004). As saídas dos processos relacionados aos serviços 

de TI são maneiras de verificar o desempenho dos processos de negócio (ALVES, 2015). 

A influência das capacidades internas de TI no desempenho no nível de processos e 

indiretamente no âmbito global da empresa, utilizando o tamanho dessa, o tempo de atuação e 

o dinamismo ambiental como variáveis moderadoras, foi estudada por Oliveira (2012). Essa 

pesquisa investigou e identificou o papel das capacidades internas de TI, em suas 

multifacetas, e a construção de instrumento que auxilie nas justificativas de investimentos em 

TI pelos executivos da área.  O modelo dessa pesquisa pode ser visto na Figura 3.  

No ano seguinte, o mesmo autor elaborou sua tese com ênfase em identificar o valor 

das capacidades de TI e o seu impacto sobre a qualidade da informação e desempenho 

organizacional nos níveis de processos e da empresa (OLIVEIRA, 2013). A conclusão foi no 

sentido de que capacidades de TI internas fortes contribuem para maior nível de qualidade da 

informação; que, na visão dos especialistas, as capacidades de TI impactam os processos de 

negócios; e que a melhoria no desempenho de processos implica em impacto indireto da TI 

nos resultados globais da empresa. 

Chen et al. (2014)  aponta que numerosos estudos documentaram os efeitos positivos 

das capacidades de TI no desempenho da organização, mas o conhecimento dos processos 

através dos quais esses ganhos são alcançados permanece limitado em virtude da falta de meta 
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no ambiente de negócios e propõe que as capacidades de TI têm um impacto indireto sobre o 

desempenho da organização, bem como de que a agilidade dos processos de negócio serve 

como mediador deste relacionamento.   

 

Figura 3 - Modelo de pesquisa de Oliveira 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2012, adaptado pelo autor. 

 

O mesmo autor entende ser necessário procurar identificar os processos pelos quais  

a empresa utiliza a sua capacidade de TI para alcançar um desempenho superior, num 

ambiente de negócios imprevisível. Neste estudo, as hipóteses são as seguintes: H1-As 

capacidades de TI têm impacto positivo na agilidade nos processos de negócio; H2-A 

agilidade nos processos de negócio tem impacto no desempenho da organização; e, H3-A 

agilidade nos processos de negócio poderá ser variável mediadora entre as capacidades de TI 

e o desempenho organizacional. O modelo dessa pesquisa de Chen pode ser visualizado na 

Figura 4. 

Com efeito, os modelos de pesquisa de Chae (2009), Oliveira (2012), Oliveira (2013) 

e de Chen (2014) são similares conceitualmente e evidenciam inúmeras possibilidades de 

pesquisa, envolvendo variáveis mediadoras, pois a combinação entre capacidades de TI 

específicas, atreladas a serviços de TI, e os mais variados processos de negócio poderão ser 

avaliadas quanto ao impacto que podem causar, mesmo que indiretamente, no desempenho da 

organização. Exemplificativamente, poderíamos avaliar a influência das capacidades de TI, 
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através dos serviços de TI, no processo de negócio “Ingresso de Alunos” e o impacto no 

desempenho organizacional.  

 

Figura 4 - Modelo de Pesquisa de Chen 

 

 

Fonte: CHEN et al., 2014, adaptado pelo autor. 

 

Neste estudo adotamos abordagem semelhante, onde a ligação entre as capacidades 

de TI e o desempenho organizacional é mediada pelos serviços de TI, sendo que a influência 

dessas capacidades na melhoria dos serviços favorece o desempenho da organização.  

  

2.2.1 Maturidade das capacidades de TI 

 

O ritmo e a maneira com as quais uma organização pode proativamente inovar e 

diferenciar-se depende da maturidade das suas capacidades de TI. A construção de 

“capacidades”, que estão alinhadas com a teoria baseada em recursos, refere-se à capacidade 

da empresa utilizar seus recursos para alcançar os objetivos desejados. Em outras palavras, as 

capacidades de TI possibilitam a empresa mobilizar e implantar sua TI baseada em recursos, 

criando valor em combinação com outros recursos e capacidades, bem como, especificar 

rotinas e conhecimento baseado em TI que melhoram os recursos não relacionados à TI 

(CARCARY et al., 2015). Ainda, segundo o mesmo autor, posicionar a TI apropriadamente 

para permitir inovação e diferenciação no negócio envolve primeiramente compreender o 

nível de sofisticação dos recursos de TI existentes; segundo, determinar quais capacidades de 
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TI são mais importantes estrategicamente e, finalmente, priorizar as capacidades de TI a 

serem aprimoradas. Conhecendo qual a maturidade atual e desejada, a organização pode 

concentrar-se no desenvolvimento das capacidades de TI mais impactantes que são 

fundamentais para alcançar uma vantagem estratégica. 

O Instituto de Valor da Inovação (IVI) desenvolveu o framework de Maturidade de 

Capacidade de TI (IT-CMF
7
), que possibilita à empresa avaliar sistematicamente a posição 

atual de maturidade de suas capacidades de TI e estrategicamente priorizar o aprimoramento 

da maturidade das capacidades mais impactantes. Esse framework, considera trinta e cinco 

capacidades críticas relacionadas com TI, as quais foram agrupadas em quatro categorias e 

classificadas em cinco níveis de maturidade, conforme mostrado na Figura 5. Para cada 

capacidade, a ferramenta de avaliação gera automaticamente resultados da maturidade, 

calculando a média das pontuações geradas - a partir das respostas a todas as questões 

formuladas aos participantes do processo. 

 

Figura 5 - Framework de Maturidade da Capacidade de TI 

 

 

Fonte: CARCARY et al., 2015, adaptado pelo autor. 
  

A eficácia desse modelo foi validada por mais de quatrocentas organizações. No 

âmbito da empresa Merck, a adoção do IT-CMF resultou em 8%  de economia no orçamento 

de inovação tecnológica e 20% de economia em seu orçamento total para experimentos.  

                                                 

7
 IT-CMF – Information Technology Capability Maturity Framework 
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Portanto, segundo este estudo, as organizações deverão, em função da dinâmica do 

mercado onde atuam, estar atentas à necessidade de desenvolver novas capacidades de TI e 

avaliar constantemente o grau de maturidade de suas capacidades para melhor atingir seus 

objetivos.  

Enfatizamos a importância das capacidades de TI, no contexto deste trabalho, em 

função de sustentarem o provimento dos serviços de TI e, por conseguinte, a maior ou menor 

entrega de valor pela TI à organização.  

 

2.3 GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI 

 

2.3.1 Governança de TI 

 

A governança de TI (GTI) é considerada por Grembergen e De Haes (2008, p.1) 

como sendo a capacidade organizacional exercida pela alta administração, gestão executiva e 

de TI, propriamente dita, em formular e implementar as estratégias de TI. 

O principal objetivo da governança de TI, conforme Fernandes e Abreu (2014, p.15), 

é alinhar a TI aos requisitos do negócio, considerando soluções de apoio ao negócio, assim 

como, a garantia de continuidade dos serviços e a minimização da exposição do negócio aos 

riscos de TI. Ainda, segundo esses autores, há seis fatores motivadores da governança de TI, 

conforme pode ser observado na Figura 6. Entre esses fatores, destaca-se quatro que, na visão 

do autor, exigem crescente maturidade nas capacidades de TI correlacionadas: 

 TI como prestadora de serviço: considera a expectativa dos usuários em relação 

ao atendimento aos requisitos do negócio, disponibilidade das aplicações, 

disponibilidade da infraestrutura, capacidade para expandir o negócio, rápida 

resolução de incidentes e de serviços, ou seja, requer postura e organização 

orientadas à prestação de serviços; 

 Dependência do negócio em relação à TI: caracteriza maior papel estratégico da 

TI para a organização quanto mais as operações diárias e as estratégia 

corporativas chaves dependem da TI. E, quando a TI tem alto impacto nas 

operações chaves (presente) e alto impacto nas estratégias chaves (futuro), diz-se 

que a TI é estratégica para o negócio; 
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Figura 6 - Fatores Motivadores da Governança de TI 

 

 

Fonte: FERNANDES e ABREU (2014, p.7) 

 

 Segurança da informação: onde riscos diários de intrusão maliciosa podem afetar 

as operações, necessidades mais frequentes a recursos de computação 

compartilhados, de rápido provisionamento e liberação, explosão da utilização 

das mídias sociais e a utilização em larga escala de dispositivos móveis, exigindo 

maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, controles mais efetivos em suas políticas 

de segurança; 

 Integrações tecnológicas: através de mecanismos de automação de processos, 

integrando em seus fluxos de trabalho todos os sistemas e áreas funcionais, tendo 

como perspectiva os processos de negócio transversais e a cadeia de valor, 

integração da gestão estratégica com a gestão tática e operacional e utilização e 

análise de grandes volumes de dados, provenientes de várias fontes, visando gerar 

informações úteis para a tomada de decisões estratégicas. 

 

Segundo Cedraz (2010), governança de TI é o conjunto estruturado de políticas, 

normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à alta administração e aos executivos 

o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura de tecnologia da 

informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente utilização de 
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recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com objetivos dessa 

última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio da 

organização. 

A avaliação da governança de TI nas organizações foi estudada por Bin-Abbas e 

Bakry (2014) a fim de orientar direções para melhorias. Considerou cinco domínios numa 

abordagem integrada de estratégia, tecnologia, organização, pessoas e ambiente; os princípios 

da gestão do conhecimento como um valor adicional e as fases do seis-sigma
8
 como um 

processo de melhoria contínua. O trabalho fornece cinquenta controles de governança de TI 

os quais permitem encontrar as principais forças e fraquezas da governança nas organizações, 

a partir das quais um plano de desenvolvimento pode ser derivado. Os autores, considerando a 

gestão do conhecimento, destacaram recursos humanos como sendo o principal domínio, 

ilustrando ênfase especial ao fator humano na governança de TI.  

Zhang et al. (2014) pesquisou o impacto da governança de TI sobre as capacidades 

de TI (CTI) e relacionou-as ao desempenho da empresa, concluindo que há relações entre 

governança e capacidade de TI e que ambas contribuem positivamente para o desempenho da 

empresa. Desse modo, considerando que as capacidades de TI são materializadas através dos 

serviços de TI e que se essas capacidades conjuntamente com a governança de TI podem 

contribuir para o desempenho, podemos deduzir que serviços de TI agregam valor para o 

desempenho organizacional, ainda que seja de forma intangível. 

 

2.3.2  Gestão de TI 

 

Governança de TI e Gestão de TI são conceitos distintos. Gestão de TI, conforme 

definição dada pela ISO/IEC 38500 (IOS, 2008), é o sistema de controles e processos 

necessários para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização. 

Segundo o COBIT (ISACA, 2012), “A gestão consiste em planejar, construir, executar e 

monitorar atividades alinhadas com a direção estratégica estabelecida pela governança para 

atingir os objetivos corporativos”.  

A gestão de TI implica na utilização sensata de meios (recursos, pessoas, processos e 

práticas) para alcançar um objetivo. Atua no planejamento, construção, organização e controle 

das atividades operacionais e se alinha com a direção definida pela organização. Portanto, a 

                                                 

8
 Seis-Sigma – Conjunto de práticas para melhorar sistematicamente os processos de uma organização 
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gestão controla tarefas operacionais, enquanto a governança controla a gestão (DOURADO, 

2014, p.5). 

Equivocadamente, pode-se imaginar que governança de TI não possui relação com 

gestão/gerenciamento de TI, porém existe uma interdependência entre ambas onde o 

gerenciamento é um facilitador da governança. Shiang et. al. (2013) analisou a relação entre 

gerenciamento de TI e governança de TI, seguindo o modelo de Thorp (1998) que considera 

quatro mecanismos de gerenciamento: estratégia, planejamento, implementação e operação.  

Neste estudo foi constatada a existência de significativas correlações entre gerenciamento  

(ITM
9
) e governança (ITG

10
) e a influência desses relacionamentos na organização, onde os 

resultados mostram que organizações com alto nível de gerenciamento apresentariam alto 

nível de maturidade de governança, sendo mais competitivas; e organizações que tem alvo em 

desenvolver governança e obter um maior nível de maturidade, necessitariam de atenção 

especial para a importância do gerenciamento, concluindo que a governança de TI das 

organizações pode ser efetivamente impulsionada implementando o gerenciamento de TI.  

    

2.3.3 COBIT 

 

O COBIT- Control Objetives for Information and related Technology, desenvolvido 

pelo Information System Audit and Control (ISACA), que atualmente encontra-se na versão 5 

lançada no final de 2012, caracteriza-se por ser um framework de governança e gestão de TI. 

Colabora para a criação de valor pela TI, buscando o equilíbrio entre a realização de 

benefícios e a otimização dos níveis de risco e o uso de recursos. Considera que a entrega de 

valor gerado pela TI à organização requer uma boa governança e gestão dos ativos de 

informação e tecnologia. Portanto, o COBIT  auxilia as organizações a atingirem suas metas e 

entregar valor por meio de uma efetiva governança e gestão da TI corporativa.  

Para o COBIT, a governança e o gerenciamento de TI estão sustentados por cinco 

princípios, conforme mostra a Figura 7.  

Destacamos os princípios 1 e 5, respectivamente, por considerarem as necessidades 

das partes interessadas, atendidas através de serviços de TI, e  a entrega desses serviços: 

 Princípio 1 - Atender às necessidades das partes interessadas: considera que as 

organizações existem para criar valor para suas partes interessadas, onde criar 

                                                 

9
 ITM – Information Technology Management 

10
 ITG – Information Technology Governance 
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valor significa realizar benefícios com uma ótima relação de custo e ainda 

otimizar o risco. Os benefícios podem assumir muitas formas, tais como, 

financeiros para organizações privadas ou de serviço público para entidades 

governamentais. Considera as dimensões do Balanced Scorecard (BSC) para 

definir objetivos corporativos e objetivos de TI, e elabora o mapeamento entre 

ambos, exibindo o alinhamento entre as necessidades corporativas e os serviços 

e soluções de TI.  

 

Figura 7 – Princípios chave para a governança e o gerenciamento de TI, segundo o COBIT 

 

 

Fonte: ISACA, 2012 

 

 A cascata de objetivos do COBIT 5 (Figura 8) é o mecanismo de tradução das 

necessidades das partes interessadas em objetivos corporativos específicos, 

personalizados, exequíveis, objetivos de TI e metas de habilitador. Atingir os 

objetivos de TI exige a aplicação e o uso bem sucedido de diversos habilitadores 

que, individual ou conjuntamente, são fatores que influenciam o funcionamento 

da governança e gestão da TI. Destacamos os seguintes habilitadores por serem 

considerados neste estudo, conforme definições de Fernandes e Abreu (2014): 

 Estruturas Organizacionais: entidades de tomada de decisão chave em 

uma organização; 
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 Serviços, infraestrutura e aplicações: que apoiam a organização com 

processamento e serviços de TI; 

 Pessoas, habilidades e competências: requeridas para a execução das 

atividades relacionadas. 

 

Figura 8 – Visão geral da cascata de objetivos do COBIT 5 

 

 

 

Fonte: ISACA, 2012, adaptado pelo autor 

 

 Princípio 5 - Distinguir a governança da gestão: define que a governança 

garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam 

avaliadas afim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados; 

definindo a direção através de priorizações e tomadas de decisão; e 

monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos 

estabelecidos. Já a gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, 

execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção 

definida pelo órgão de governança a fim de atingir os objetivos corporativos. O 
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modelo de referência de processos do COBIT 5 defende que as  organizações 

implementem os processos de governança e gestão de tal forma que as 

principais áreas sejam cobertas, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 – Principais Áreas de Governança e domínios de processos do COBIT 5 

 

 

Fonte: ISACA, 2012 

 

 

 O domínio de processos “Entregar (DSS)” cobre a entrega propriamente dita 

dos serviços requeridos, incluindo gerenciamento de segurança e continuidade, 

reparo de equipamentos e demais itens relacionados, suporte aos serviços para 

os usuários, gestão dos dados e da infraestrutura operacional. Esse domínio 

será o grande enfoque desta dissertação.  

 O domínio de processos “Entregar (DSS)” cobre a entrega propriamente 

dita dos serviços requeridos, incluindo gerenciamento de segurança e 

continuidade, reparo de equipamentos e demais itens relacionados, suporte aos 

serviços para os usuários, gestão dos dados e da infraestrutura operacional. 

Esse domínio será o grande foco desta dissertação.  

 A Figura 10 mostra o mapeamento entre os objetivos de TI e os 

processos do domínio Entregar, Atender e Apoiar, onde “P” significa 

relacionamento primário e “S” secundário, com ênfase aos seguintes objetivos: 

 Objetivo 5 - Benefícios obtidos pelo investimento em TI e portfólio de 

serviços; 



32 

 

 

 Objetivo 7 – Prestação de serviços de TI em consonância com os 

requisitos do negócio; 

 Objetivo 8 – Uso adequado de aplicativos, infraestrutura e soluções 

tecnológicas; 

 Objetivo 9 – Agilidade de TI; 

 Objetivo 11 – Otimização de ativos, recursos e capacidades de TI. 

 

Figura 10 – Objetivos de TI x Domínio de Processo Entregar, Atender e Apoiar 

 

 

Fonte: ISACA, 2012 

 

 

A importância exposta pelo COBIT à entrega de serviços como meio para agregação 

de valor à organização e otimização do uso dos recursos de TI, evidencia a necessidade de 

ampliar estudos sobre o tema não somente relacionado a atividades operacionais, mas também 

devido à influência em ações de governança de TI e governança corporativa.  
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2.4 GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

 

A ISO/IEC 20000 (IOS, 2011) é uma norma internacional focada na gestão de 

serviços de TI. Tem como escopo estabelecer requisitos para garantir aos clientes a entrega de 

serviços de qualidade. São requisitos da norma a definição de políticas, objetivos, 

procedimentos e processos de gerenciamento para assegurar a efetiva qualidade na prestação 

de serviços de TI. Os processos da ISO/IEC 20000 são os seguintes: 

 Processos de planejamento e implementação; 

 Processos de entrega de serviços; 

 Processos de relacionamento; 

 Processos de solução, liberação e controle. 

 

Nos processos de planejamento e implementação, utiliza a metodologia Plan-Do-

Check-Act – PDCA, ou seja, planejar, fazer, avaliar e agir. Os processos de entrega de 

serviços tratam da elaboração de acordos de níveis de serviço (SLA), da disponibilidade e 

continuidade de serviços, orçamento e contabilidade de custos e gerenciamento da 

capacidade. Os processos de relacionamento tratam da relação entre o prestador de serviço de 

TI e seus clientes, identificando suas necessidades. Os processos de solução, liberação e 

controle consideram atividades de tratamento, incidentes e problemas, gerenciamento de 

configurações, de mudanças e de liberações. 

A qualidade na entrega de serviços tem atraído a atenção de pesquisadores e se veste 

de grande importância por sintetizar todo o processo de gestão de serviços. Mesquida e Mas 

(2015) analisaram a relação existente entre os requisitos de sistemas de gerenciamento de 

serviços e de sistemas de gerenciamento de qualidade. Esse estudo propôs um sistema 

integrado de gerenciamento que amplia o escopo da ISO 9001:2008 - Quality Management 

System - Requirements com os requerimentos da ISO/IEC 20000-1:2011 - Information 

Technology - Service Management e apresenta um guia para apoiar as organizações que 

implantarem esse sistema integrado. 

 

2.4.1 ITIL 

 

Em conformidade com a ISO/IEC 20000, o framework ITIL traz as melhores práticas 

para o gerenciamento de serviços de TI e tem se firmado como um padrão de fato, tanto em 
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organizações privadas quanto em públicas. A adoção dessas práticas tem o objetivo de levar 

uma organização a um grau de maturidade e qualidade que propicie o uso eficaz e eficiente 

dos seus produtos e serviços de TI, com ênfase nas necessidades dos usuários. Permite 

mensurar e gerenciar o valor que os serviços de TI efetivamente adicionam ao negócio. 

Atualmente encontra-se na versão 3 (ITIL V3) que foi lançada em 2007 e atualizada em 2011 

(TCO, 2011). 

A ITIL define serviço como um “meio de entregar valor aos clientes, facilitando o 

alcance dos resultados que os clientes desejam, tirando deles a propriedade dos custos e riscos 

específicos”. A criação de valor de um serviço, sob a ótica dos usuários, está relacionada com 

a utilidade (desempenho desejado) e a garantia (disponibilidade, capacidade e segurança). O 

gerenciamento de serviços pode ser definido como “um conjunto de capacitações 

organizacionais especializadas para fornecer valor aos clientes na forma de serviços”, ou seja, 

de transformar recursos em serviços valiosos.  

O ciclo de vida do serviço, segundo a ITIL, é composto de 5 estágios: estratégia, 

desenho, transição, operação e melhoria contínua do serviço. Esses estágios são amparados, 

ao todo, por 26 processos correlacionados que permitem a definição da estratégia de 

implantação do gerenciamento de serviços na organização. A Figura 11 exibe o núcleo da 

ITIL e representa o ciclo de vida do serviço, sendo que cada estágio corresponde a uma 

publicação.  

A Estratégia de Serviço tem como foco a gestão da demanda, definição da estratégia, 

gestão do portfólio de serviços e gestão financeira de TI, visando responder questões como: 

Que estratégia seguir para atender às necessidades dos usuários? Há usuários diferentes com 

necessidades diferentes? Como desenvolver uma estratégia para atender a todos esses 

usuários? 

Os processos relacionados ao Desenho do Serviço apoiam a gestão do catálogo, do 

nível de serviço, da capacidade, da disponibilidade, da continuidade, da segurança da 

informação e de fornecedores dos serviços. 

A Transição do Serviço tem como objetivo garantir que a implantação do serviço 

atenda às metas planejadas. Contempla o planejamento da transição e suporte, gestão de 

mudanças, ativos do serviço e configuração, entregas e liberações, teste e validade e avaliação 

do serviço. 

Estes três primeiros estágios referem-se ao planejamento para o serviço operar com 

qualidade, porém é no estágio Operação do Serviço que os usuários constatam o valor e a 

qualidade do serviço. Esse estágio é suportado pelos processos de gestão de eventos, gestão 
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de incidentes, requisição de serviço, gestão de problemas, controle de acesso e gestão da 

operação. 

 

Figura 11 - O núcleo da ITIL 

 

  

Fonte: FERNANDES e ABREU, 2014 

  

O quinto estágio é o de Melhoria Contínua do Serviço cujo propósito, como o 

próprio nome diz, revisar e melhorar continuamente o serviço para realinhá-lo com as 

necessidades da organização. Segundo Barbosa et al. (2013), a implementação da melhoria 

contínua pode ser dividida em sete etapas: 

 O que se deve medir: identificar uma lista de tudo que deve ser medido; 

 O que se pode medir: nem todas as medições são possíveis. Quais são mais 

importantes? 

 Coletar os dados: como os dados serão obtidos? Quem fará isso? Os dados são 

íntegros? 

 Processar os dados: com que frequência? Em que formato? Com que nível de 

precisão? 

 Analisar os dados: há ações a tomar? As metas estão sendo atingidas e os SLA 

cumpridos? 
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 Apresentar e usar a informação: para quem mostrar? Como?  

 Implementar ações corretivas: transformar informações em ações para 

melhorar o serviço. 

  

Portanto, os conceitos e diretrizes da ITIL e normas correlatas estão implicitamente 

relacionados a este trabalho, porquanto, o sistema de gerenciamento de serviços de TI 

(ITSMS) que originou os dados objeto da análise no capítulo 4, utiliza os princípios desse 

framework.  

 

2.5 ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

A tomada de decisão com base em critérios claros, objetivos e matemáticos é o 

desejo de todo gestor (HAAS e MEIXENER, 2005).  Porém, a tomada de decisão, em sua 

totalidade, é um processo mental resultante da escolha do caminho mais adequado de 

execução de ações, baseado em critérios tangíveis e intangíveis escolhidos de forma arbitrária 

por quem toma a decisão (SAATY, 2009). Seguidamente, as alternativas apresentam-se 

concorrentes e contraditórias, sugerindo que o gestor utilize seu conhecimento ou transforme 

o problema num modelo matemático que possibilite uma análise mais detalhada 

(LACHTERMACHER, 2009). Diversas metodologias foram desenvolvidas para solução 

desses problemas matemáticos, inclusive quando uma pluralidade de variáveis precisam ser 

consideradas.  

A metodologia Analytic Hierarchy Process (AHP), que utilizaremos neste trabalho, 

foi criada na década de 70 por Thomas L. Saaty, sendo uma das metodologias mais difundidas 

para subsidiar a tomada de decisão. A conversão de dados empíricos em um modelo 

matemático é o principal diferencial dessa metodologia em relação a outras técnicas 

comparativas (GOMEDE e BARROS, 2012). Considera uma abordagem de tomada de 

decisão multicritério onde os critérios e alternativas são organizados em uma estrutura 

hierárquica e são avaliados em pares, permitindo relacionar ordens de grandeza entre eles 

(SAATY, 1990). Segundo Saaty e Shang (2011), a AHP dispõe de recursos para tratar 

questões qualitativas e intangíveis, tornando o problema mais transparente e oferecendo os 

meios para verificar as escolhas. Inclusive, com mecanismos para identificar eventuais 

inconsistências encontradas nos julgamentos dos tomadores de decisão. 
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A utilização da AHP inicia pela decomposição do problema em uma hierarquia de 

critérios mais facilmente analisáveis e comparáveis de modo indepentende (Figura 12). Após 

a construção dessa hierarquia, os tomadores de decisão, sistematicamente, avaliam as 

alternativas por meio da comparação, de duas a duas, dentro de cada um dos critérios. A AHP 

transforma as comparações em valores numéricos, permitindo a escolha da melhor alterntiva. 

O peso de cada um dos fatores permite a avaliação de cada um dos elementos dentro da 

hierarquia definida. A partir do momento em que todas as comparações foram efetuadas e os 

pesos relativos entre os critérios a serem avaliados foi estabelecido, a probabilidade numérica 

de cada uma das alternativas é calculada, determinando a probabilidade que cada alternativa 

tem de atender a meta estabelecida (VARGAS, 2010). 

Saaty (2005) propôs uma escala de importância relativa, em duas alternativas, 

atribuindo valores que variam entre 1 e 9, de importância relativa de uma alternativa em 

relação a outra (Tabela 1). Consideraremos apenas os números ímpares para assegurar maior 

distinção nas medições. 

 

Figura 12 - Exemplo de hierarquia de critérios/objetivos 

 

Fonte: VARGAS, 2010. 

 

Tabela 1 - Escala de importância relativa de Saaty 

 

Escala Avaliação  Recíproco 

Extremamente preferido 9 1/9 

Muito fortemente preferido 7 1/7 

Fortemente preferido 5 1/5 

Moderadamente preferido 3 1/3 

Igualmente preferido 1 1 
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Fonte: VARGAS, 2010, adaptado pelo autor. 

 

A partir da escala Saaty, é construída uma matriz de comparação entre os critérios. A 

Tabela 2 exemplifica a construção da matriz, considerando a seguinte relação de importância 

entre os critérios: 

 - Critério 1 mais importante que o critério 2 , em uma escala relativa de 5 

 - Critério 1 mais importante que o critério n, em uma escala relativa de 9 

 - Critério 2 comparado com critério 1 (recíproco), em uma escala relativa de 1/5 

 - Critério 2 mais importante que o critério n, em uma escala relativa de 3 

 - Critério n comparado com critério 1 (recíproco), em uma escala relativa de 1/9 

 - Critério n comparado com critério 2 (recíproco), em uma escala relativa de 1/3 

 

Tabela 2 - Exemplo de matriz comparativa 

 

 Critério 1 Critério 2 Critério n 

Critério 1 1 5 9 

Critério 2 1/5 1 3 

Critério n 1/9 1/3 1 
 

Fonte: Autor. 

  

Após a construção da matriz comparativa, com os pesos relativos entre os critérios, 

deve-se normalizar a matriz, dividindo-se cada valor com o total de cada coluna. A 

contribuição de cada critério na meta é calculada a partir do vetor de Eigen, o qual é obtido 

através da média aritmética dos valores de cada um dos critérios, após a normalização. O 

próximo passo é verificar a inconsistência dos dados. Exemplo: caso um tomador de decisão 

julgar o critério 1 mais importante que o critério 2 e o critério 2 mais importante que o critério 

n, seria inconsistente julgar que o critério n fosse mais importante que o critério 1. O índice de 

consistência (SAATY, 2005) é dado pela seguinte equação: 

 

Onde: CI é o índice de consistência, n é o número de critérios e é o número 

principal de Eigen, que é calculado através do somatório do produto de cada elemento do 

vetor de Eigen pelo total da respectiva coluna da matriz comparativa. Visando a interpretação 

do índice de consistência (CI), Saaty (SAATY, 2005) propôs a criação da taxa de consistência 

(CR), calculada pela razão entre o valor do CI e o índice de consistência aleatória (RI), dado 



39 

 

 

pela Tabela 3, onde n é o número de critérios. A matriz será considerada consistente se CR < 

10%, ou seja, CR = CI / RI < 0.1. 

 

Tabela 3 - Tabela de índices de consistência aleatória (RI)  

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

Fonte: VARGAS, 2010. 

 

O cruzamento entre todas as avaliações das alternativas em todos os critérios 

determina a prioridade final de cada uma das alternativas com relação à meta. Vargas (2010) 

apresentou um exemplo de aplicação da AHP para seleção de projetos na gestão de portfólio. 

Utilizamos o template AHP de Goepel (GOEPEL, 2013) para determinação da 

matriz comparativa, do vetor de prioridade (Eigen) e do índice de consistência. Esse template 

contém as seguintes características: 

 Entrada de dados para comparações de pares, com indicação de 

inconsistências; 

 Consolidação dos julgamentos; 

 Tabelas de referências (índice aleatório, índice de consistência geométrica-

CGI, escalas de julgamento); 

 Tabela de resultados mostrando todos os critérios com pesos calculados e 

classificação, utilizando EVM (Eigen Vector Method); 

 Limitações: máximo 10 critérios, máximo 20 participantes. 

  

2.6 GOAL PROGRAMMING (GP) 

  

O processo de tomada de decisão nas organizações está, cada vez mais, baseado em 

metodologias científicas apoiadas por ferramentas computacionais especialistas. Uma decisão, 

segundo Andrade (2000), é um curso de ação escolhido como meio mais efetivo para alcançar 

os objetivos procurados para resolver um problema que se apresenta ao tomador de decisão.  

O processo de planejamento, utilizado para definir os caminhos a serem seguidos 

para atingir um objetivo, é composto pelas fases de definição dos resultados, avaliação das 

condições, formulação de alternativas, avaliação, escolha e detalhamento do plano. Uma vez 
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definidos os resultados e avaliadas as condições, na fase de formulação de alternativas, o 

gestor tem a sua disposição técnicas da pesquisa operacional, tais como: programação linear 

(LP), teoria dos jogos, teoria das filas, programação dinâmica, análise de risco, programação 

por metas (GP), dentre outras. Essas técnicas permitem aumentar o grau de racionalidade da 

decisão, auxiliando na definição das ações a serem tomadas (DALMÁCIO et al., 2008).  

Os modelos matemáticos, em geral, consideram somente a existência de restrições 

rígidas. Porém, existem problemas onde as restrições são flexíveis e admitem valores 

próximos aos estabelecidos pelas metas, ou seja, a rigidez das metas é descartada em função 

da noção de aproximação. Para permitir a resolução de modelos matemáticos com restrições 

flexíveis, Charnes e Cooper (1961) propuseram a Goal Programming (GP), que é uma área da 

programação multiobjetivos. Nesse sentido, a GP procura uma melhor solução de 

compromisso para modelos multiobjetivos frente às metas estabelecidas para os objetivos, 

incluindo restrições do tipo flexível e variáveis auxiliares, conhecidas como variáveis de 

desvios, relacionadas à obtenção de valores acima ou abaixo das metas (SILVA e MARINS, 

2015).  

A GP é uma técnica mais poderosa que a LP, uma vez que pode tratar vários 

objetivos, bem como um objetivo único. A principal diferença entre LP e GP é que a GP não 

otimiza (maximiza/minimiza) o objetivo diretamente, tal como na LP. Em vez disso, tenta 

minimizar os desvios entre os objetivos desejados e os resultados obtidos. Além disso, esses 

objetivos devem ser priorizados hierarquicamente de acordo com a sua importância. As 

variáveis de desvios podem ser de desvio negativo ou desvio positivo. Uma variável de desvio 

positivo (d
+
)
 
representa a ultrapassagem da meta, já uma variável de desvio negativo (d

-
)
 

representa a falta de cumprimento da meta. Utilizando essas variáveis de desvio, o modelo 

geral da GP pode ser ilustrado da seguinte forma (KIM e EMERY, 2000): 

 

Min  ∑ WJ PJ [dI
+ 

 + dI
 -] 

s.a.   ∑ [AIJ XIJ] –dI
+ 

+ dI
 -
 = BI 

 

Onde: - WJ: peso de cada prioridade J; 

 - PJ: prioridade do objetivo J ou restrição J; 

 - AIJ: coeficiente tecnológico entre a variável de decisão I e a restrição J; 

 - XIJ: variável de decisão I sobre a restrição J; 

 - -dI 
+
: variável de desvio negativo de I; 
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 - +dI
 –

:
 
variável de desvio positivo de I; e 

 - BI: valor do lado direito da restrição I. 

 

O gestor deve, de maneira iterativa, estabelecer um conjunto de pesos, resolver o 

problema, analisar a solução e, então, redefinir os pesos e resolver o problema novamente até 

que a solução encontrada satisfaça as estratégias estabelecidas. 

Utilizaremos a GP, neste trabalho, para modelar e encontrar soluções adequadas para 

o problema matemático relativo à reprogramação do quantitativo de horas na utilização de 

serviços priorizados por especialistas. 

Em síntese, o referencial teórico apresentado aborda temas relativos aos princípios de 

governança e gestão de TI e técnicas de análise quantitativa para tomada de decisão, 

relacionando-os em um estudo de caso hipotético.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à sua natureza, o trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada tendo como 

objetivos a geração de conhecimentos com aplicação prática e dirigida à solução de problema 

específico, no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria. 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, pode ser identificada como 

pesquisa qualitativa, porque busca descrever, compreender, explicar o fenômeno em estudo e 

interpretar a opinião de especialistas no assunto e, também, quantitativa por traduzir em 

números, opiniões e informações, para classificá-las e analisá-las. Requer, portanto, o uso de 

recursos e técnicas da estatística descritiva básica e a utilização de ferramentas de apoio à 

tomada de decisão, que utilizam modelagem matemática, oriundas da disciplina de pesquisa 

operacional. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como explicativa, pois discorre sobre fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos (GIL, 2007), tal como, a 

utilização dos serviços de tecnologia da informação como meio para suporte às atividades 

meio e finalísticas na instituição considerada. 

Quanto aos procedimentos, é baseada em survey e, para tanto, realiza levantamento 

de informações junto a especialistas da área de TI no ambiente interno.  O trabalho também se 

caracteriza como estudo de caso único, pois aponta informações e processos relativos à 

aplicação dos serviços de TI exclusivos da UFSM. 

Sob a ótica de sua extensão, é um levantamento, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema e envolve a aplicação de entrevistas, envolvendo pessoas com 

experiências práticas com a questão pesquisada. Também são utilizados dados oriundos da 

base de dados de serviços do Centro de Processamento de Dados da UFSM.  

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

  

O trabalho está estruturado com base em duas perspectivas: a) amplitude da 

utilização dos serviços de TI, descrita no capítulo 4, e b) estudo de caso: projeto de 

capacidade estratégica, descrito no capítulo 5. 
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3.2.1  Amplitude da utilização dos serviços de TI 

 

Essa perspectiva fornece uma visão da amplitude da utilização dos serviços de TI na 

instituição, onde são desenvolvidos os quatro primeiros objetivos do trabalho. Apresenta o 

mapeamento das capacidades humanas de TI relacionadas aos serviços, a dimensão da 

demanda geral e individualizada por serviço, análise da associação entre a demanda por 

serviços e as variáveis que sintetizam a grandeza das unidades acadêmicas e a classificação 

ABC do uso serviços.  

As capacidades de TI são classificadas, segundo alguns autores, em capacidades de 

infraestrutura, capacidades humanas
11

 e capacidades de gestão.  

As capacidades de infraestrutura, apesar de possuírem alto custo, são facilmente 

reproduzíveis e, portanto, não se destacam como diferencial competitivo. Porém, as 

capacidades humanas de TI são muito custosas de imitar e são recursos valiosos da 

organização (PARK et al. 2011), pois exigem muitos esforços para o seu desenvolvimento, 

pois detém o conhecimento organizacional. O mapeamento das capacidades humanas de TI 

necessárias para sustentar os serviços foi realizado com base nas habilidades e competências 

relativas ao perfil dos profissionais designados para solucionar cada serviço em particular. O 

perfil foi caracterizado em função das habilidades e competências desejadas, das atividades 

desenvolvidas e de ocupações, colhidas junto à Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 

(BRASIL, 2002). As habilidades e competências são inerentes às tecnologias e necessidades 

específicas da UFSM 

A dimensão da demanda por serviços de TI foi uma compilação originada a partir do 

sistema de gerenciamento de serviços, com ênfase na demanda geral por unidade 

organizacional e na demanda por serviço. A demanda geral visou expor a distribuição das 

requisições por serviços através das unidades da organização. Já a demanda individualizada 

por serviço objetivou destacar os serviços mais relevantes em cada área. A demanda foi 

medida em número de tickets
12

 e em número de horas. A primeira medida detém maior 

confiabilidade, porém, é desprovida de maior significado quanto ao esforço realizado, já a 

segunda medida, apesar de ser oriunda de tickets, é menos exata, pois carece de formas de 

medição mais padronizadas, mas traduz o esforço realizado. 

                                                 

11
 Consideraremos, neste trabalho, apenas as capacidades humanas de TI. 

12
 Ticket – Cupom gerado para identificar cada  solicitação de serviço registrada no OTRS 
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A associação entre a demanda por serviços e as variáveis que representam a grandeza 

das unidades acadêmicas tem como objetivo identificar a existência de padrões para permitir a 

definição de ações estratégicas com vistas a equalizar o uso dos recursos intrínsecos aos 

serviços. As variáveis analisadas foram: orçamento, número de professores, número de 

alunos, número de técnico-administrativos em educação, número de projetos de pesquisa e 

número de publicações bibliográficas. Consideraram-se, nesta análise, as unidades com 

características acadêmicas e orçamentárias semelhantes
13

.  

A análise de associação entre variáveis utilizou técnicas da estatística básica: 

correlação e regressão linear. A análise de correlação fornece um número que resume o grau 

de relacionamento linear entre duas variáveis, já a análise de regressão fornece uma equação 

que descreve o comportamento de uma das variáveis em função do comportamento da outra. 

Quando não é possível perceber uma relação sistemática entre as variáveis é dito que as 

variáveis são não correlacionadas ou que são independentes.  

O coeficiente de correlação (R) entre duas variáveis de medida mede até que ponto 

essas variáveis de medida “variam juntas”.  O valor do coeficiente de correlação varia entre -1 

e +1, indicando correlação positiva se os valores altos de uma variável tendem a ser 

associados aos valores altos da outra, e correlação negativa se os valores baixos de uma 

variável tendem a ser associados aos valores altos da outra. Considera-se uma correlação bem 

fraca ou inexistente quando R varia de 0,00 a 0,19, fraca quando R varia de 0,20 a 0,39; 

moderada quando R varia de 0,40 a 0,69; forte quando R varia de 0,70 a 0,89; e, muito forte 

quando varia de 0,90 a 1. A ferramenta de regressão executa uma análise de regressão linear 

usando o método de “quadrados mínimos” para ajustar uma reta em um conjunto de 

observações, analisando como uma variável resposta (y) é afetada pelos valores de outra (x), 

gerando a equação de regressão y = α + β.x, onde β é o coeficiente angular e α é o ponto onde 

a reta intercepta o eixo y. A análise de regressão contempla o coeficiente de determinação, 

representado por R
2
, que é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear 

generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores observados. O R
2
 varia entre 0 

e 1, explicando o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. O gráfico da 

equação é chamado de reta de regressão, também conhecido como linha de tendência. 

Utilizou-se ferramentas de análise de dados do MS-Excel
® 

para realizar a análise de 

correlação e de regressão, assim como, linhas de tendência e a classificação ABC dos serviços 

para gerar diagramas de dispersão. 

                                                 

13
 As unidades ADM, CTISM, POLITÉCNICO, CCSUL e CSM não participaram da análise. 
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3.2.2 Estudo de caso: projeto de capacidade estratégica 

  

O estudo de caso propõe um método para definição estratégica da capacidade de TI e 

refere-se ao quinto objetivo do trabalho. A análise da etapa anterior subsidiou a realização 

desse estudo de caso, visto que, evidencia um pressuposto desequilíbrio na utilização dos 

esforços de TI entre as unidades da instituição. Em função disso, é proposto um método para 

redistribuição de recursos relativos aos serviços demandados. Por se tratar de um estudo de 

caso hipotético, onde o principal objetivo é validar o método, restringiu-se a análise aos 

serviços do Grupo Relacionamento. O estudo está estruturado nas seguintes etapas: 

identificação do desequilíbrio na utilização de serviços do Grupo Relacionamento, 

detalhamento das capacidades de TI dos serviços do Grupo de Relacionamento, realização de 

enquete com os especialistas, aplicação da metodologia AHP para priorização dos serviços e 

determinação da quantidade de recursos desses serviços a ser reprogramada e a definição do 

modelo matemático, utilizando a metodologia GP, para reprogramação dos recursos. Esse 

estudo está detalhado no capítulo 5.  

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

Os dados relativos à demanda por serviços de TI na UFSM foram obtidos do sistema 

de gerenciamento de serviços da UFSM, que utiliza o software OTRS
14

, mediante solicitação 

aos responsáveis pela gestão do sistema. Esses dados são relativos ao período de janeiro a 

outubro de 2016 e foram extraídos com apenas um nível de sumarização e, posteriormente, 

agrupados conforme as dimensões analisadas neste trabalho. Para tanto, foram utilizadas 

diversas ferramentas de apoio, tais como, IBM-DB2
®
, MS-Access

®
, MS-Excel

®
, dentre 

outras, todas sob o uso de licenças de avaliação. As informações de cunho institucional, tais 

como, orçamento das unidades acadêmicas
15

, número de professores, número de alunos, 

número de técnicos-administrativo em educação, foram obtidas diretamente no sítio da 

universidade ou por solicitação aos órgãos competentes, tais como, o número de projetos e 

número de publicações.  

                                                 

14
 OTRS – Open Technology Real Services (www.otrs.com) 

15
 Orçamento das unidades acadêmicas relativo aos recursos provenientes da matriz orçametária 
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Em resumo, a metodologia consiste em levantar a demanda por serviços de TI, com 

base no sistema de gerenciamento de serviços, analisar essa demanda sob os diversos aspectos 

considerados, identificar possíveis desequilíbrios na utilização de recursos atrelados aos 

serviços e propor um modelo para redistribuição dos recursos.   

Deve-se considerar que após o período da coleta dos dados mencionado 

anteriormente, a unidade CESNORS foi desmembrada e a unidade CSM desativada. Porém, 

apesar disso, suas demandas utilizaram recursos de TI e, portanto, serão consideradas nesta 

análise. 
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4 AMPLITUDE DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI NA UFSM 

 

Os serviços, como meio de aplicação das capacidades de TI, são considerados pelos 

frameworks de melhores práticas COBIT e ITIL e, por diversos pesquisadores, como vetores 

através dos quais a unidade de TI entrega valor à organização, pois os serviços de TI suportam 

os processos e as funções de negócio. Segundo a ITIL, o portfólio de serviços de TI precisa 

ser revisto periodicamente, para verificar quais serviços devem ser desenvolvidos em função 

das novas demandas do negócio ou suprimir aqueles que não agregam mais valor e/ou que 

tem pouca ou nenhuma demanda de utilização. O catálogo de serviços de TI, como parte ativa 

do portfólio, tem as informações sobre a demanda por cada serviço como uma das principais 

entradas para sua evolução (TCO, 2011). Esse capítulo apresenta a análise da demanda por 

serviços de TI na Universidade Federal de Santa Maria, sob diversas perspectivas, com o 

intuito de aguçar a atenção para detalhes que possam levar ao refinamento do catálogo de 

serviços da instituição.  

 

4.1 O CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI DA UFSM 

 

A criação da unidade de TI da UFSM, o Centro de Processamento de Dados (CPD), 

ocorreu em 1971 (www.cpd.ufsm.br/o_cpd/historia) e, desde então, de diversas formas os 

serviços de TI são entregues à instituição.  

Em 2012 a UFSM publicou seu primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

– PDTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2012) e nesse plano estabeleceu 

diretrizes, entre as quais foram estabelecidas ações para a melhoria na gestão dos serviços de 

TI com base na utilização de práticas ITIL. Um dos resultados alcançados foi a elaboração do 

Catálogo de Serviços de TI, que permitiu identificar e classificar as atividades que são 

executadas e, principalmente, construir uma visão geral da área de TI. A fim de melhorar os 

resultados da TI, em 2015, foi implantado o software OTRS para gerenciamento de serviços, 

ampliando as informações relativas às capacidades e utilização dos recursos alocados na 

execução dos serviços de TI na Instituição, minimizando a imprecisão dessas informações, 

possibilitando a elaboração de estudos tais como o estudo ora apresentado. 

O Catálogo de Serviços de TI da UFSM, conforme se verifica na Figura 13, oferece o 

menu de serviços que atualmente podem ser solicitados sob demanda pela comunidade 

universitária. Evidentemente, a unidade de TI também desenvolve outras atividades 

http://www.cpd.ufsm.br/o_cpd/historia
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intrínsecas ao dia-a-dia da TI e que fornecem o embasamento técnico e de infraestrutura para 

a entrega dos serviços. Essas atividades não foram tratadas neste estudo. 

 

Figura 13 - Catálogo de serviços de TI da UFSM 

 

 
 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2015      

 

Os serviços do catálogo foram categorizados, para a realização deste trabalho, em 

quatro grandes grupos de serviços conforme as capacidades humanas de TI comuns exigidas 

para suportá-los, como segue: 

 Grupo Mídias: 

 Mídias e Eventos 

 Sites e Hospedagem 

 Grupo Relacionamento: 

 Serviços de Atendimento  

 Apoio ao Usuário 

 Grupo Sistemas de Informação: 

 Sistemas de Informação 
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 Grupo Suporte: 

 Computadores e Aplicativos 

 Conectividade e Internet 

 Serviços WEB 

 

4.2 ANÁLISE DA DEMANDA – GRUPO MÍDIAS 

 

4.2.1 Capacidades de TI – Grupo Mídias 

 

As capacidades de TI desejáveis para sustentação dos serviços do Grupo Mídias 

estão relacionadas, principalmente, às seguintes habilidades e competências, atividades e 

ocupações: 

a) Habilidades e competências pessoais: habilidades pessoais de raciocínio 

lógico, criatividade, demonstrar senso artístico, evidenciar conhecimentos 

de idiomas, evidenciar ética na captação de imagens, expressar-se 

oralmente e por escrita, conhecimentos em linguagens de programação web 

e para dispositivos móveis, critérios ergonômicos de navegação, conceitos 

de banco de dados, conceitos de mídias interativas, entre outras. 

b) Atividades: desenvolver interface de comunicação e interatividade, avaliar 

objetivos e metas de projetos de sistemas e aplicações, pesquisar inovações 

em TI, monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações, 

codificar programas, treinar usuários, realizar filmagens e 

videoconferências, entre outras. 

c) Ocupações: analista de sistemas, desenhista industrial, operador de câmera 

de vídeo, programador de internet, programador de multimídia, web 

designer, entre outras. 

 

4.2.2  Demanda Geral – Grupo Mídias 

 

Utilizou-se a medida em número de tickets para avaliar demanda geral do Grupo 

Mídias por unidade organizacional por apresentar correlação mais significativa do que a 

medida em horas. A demanda geral do Grupo Mídias, em número de tickets, pode ser 

visualizada na Tabela 4.   
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Tabela 4 - Demanda geral - Grupo Mídias 

 

Unidade Tickets % Individual % Acumulado 

ADM 428 33,5% 33,5% 

CCS 176 13,8% 47,3% 

CCNE 153 12,0% 59,2% 

CT 123 9,6% 68,9% 

CCR 120 9,4% 78,2% 

CESNORS 113 8,8% 87,1% 

CE 63 4,9% 92,0% 

CCSH 50 3,9% 95,9% 

CTISM 17 1,3% 97,3% 

CAL 12 0,9% 98,2% 

CEFED 10 0,8% 99,0% 

POLITÉCNICO 10 0,8% 99,8% 

CCSUL 2 0,2% 99,9% 

CSM 1 0,1% 100,0% 

Total 1.278 100,0%   
                                

 Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

Surpreende, sob certos aspectos, a demanda da unidade ADM por serviços deste 

grupo que, notadamente, oferece seus serviços às unidades acadêmicas. O Gráfico 1 apresenta 

a demanda geral no formato do diagrama de Pareto
16

. Esse diagrama, muito utilizado na área 

de qualidade, é uma técnica estatística que auxilia na tomada de decisão, permitindo 

identificar prioridades dentro de um conjunto de eventos, pois ordena as frequências das 

ocorrências da maior para a menor, permitindo escolher os mais relevantes. Considera o 

princípio de Pareto que, de acordo com sua teoria, pressupõe que 80% das consequências 

advêm de 20% das causas. Portanto, os diagramas apresentados neste trabalho com esta 

característica visam identificar os maiores demandantes por recursos de TI, seja unidade na 

análise de demanda geral ou serviço na análise de demanda por serviços. A linha vermelha 

nesses diagramas exibe o percentual acumulado das frequências, em horas ou em tickets, 

facilitando a interpretação da demanda frente ao princípio de Pareto. 

 

 

 

 

 

                                                 

16
 Vilfredo Pareto – Cientista político, sociólogo e economista italiano. 
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Gráfico 1 - Demanda geral - Grupo Mídias 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

4.2.3 Demanda por serviço – Grupo Mídias 

 

A demanda detalhada por serviço do Grupo Mídias, em número de tickets, pode ser 

visualizada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Demanda por serviço - Grupo Mídias 

 

Serviço Tickets % Individual % Acumulado 

Videoconferência 467 36,5% 36,5% 

Suporte Técnico a Eventos 384 30,0% 66,6% 

Transmissão 205 16,0% 82,6% 

Desenvolvimento de Páginas WEB 109 8,5% 91,2% 

Gravação de Aula 52 4,1% 95,2% 

Manutenção de Páginas WEB 46 3,6% 98,8% 

Publicação de Editais 7 0,5% 99,4% 

Treinamento de Páginas WEB 5 0,4% 99,8% 

Multiweb 2 0,2% 99,9% 

Espaço para Eventos 1 0,1% 100,0% 

Total 1278 100,0%   

                  
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 
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O Gráfico 2 apresenta a demanda por serviço do Grupo Mídias, em número de 

tickets, no formato do diagrama de Pareto.  

 

Gráfico 2 - Demanda por serviços - Grupo Mídias 

 

 

 

Fonte: Autor. 

  

Considerando a medida número de tickets, observa-se que há uma concentração de 

82,6% da demanda para os serviços de videoconferência, suporte técnico a eventos e 

transmissão. Destaca-se que, cinco destes serviços representam individualmente menos de 1% 

da demanda, sugerindo que tais serviços possam ser incorporados a outros ou simplesmente 

retirados do catálogo, porém, faz-se necessário uma análise mais apurada para a tomada de 

decisão.  

 

4.2.4 Análise de associação – Grupo Mídias 

 

A análise de associação entre a demanda por serviços de TI e as variáveis de 

dimensão relativas às das unidades acadêmicas pode ser visualizada na Tabela 6. Observa-se 

que a correlação entre a dimensão número de alunos e a demanda por serviços de TI apresenta 

correlação forte, de onde se conclui que ao crescer o número de alunos nas unidades 

acadêmicas, a demanda por serviços do Grupo de Mídias será fortemente impactada. Apesar 

da opção pela medida em número de tickets, o tipo de correlação das dimensões não foi 
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alterado quando se considerou a medida número de horas. O coeficiente R
2
, resultado da 

análise de correlação entre número de tickets e número de horas, foi de 0,6622. 

 

Tabela 6 - Análise de associação - Grupo Mídias 

 

Dimensão Correlação 

(R)
 

Equação de 

Regressão 

Tipo de 

correlação 

Orçamento 0,4624 y=0,0382x + 30,036 Moderada 

Professores 0,3731 y=0,2786x + 40,044 Fraca 

Alunos 0,7644 y=0,0431x – 21,179 Forte 

Técnico-administrativos 0,3526 y=0,3629x + 58,137 Fraca 

Projetos de pesquisa 0,4000 y=0,0946x + 50,418 Moderada 

Publicações bibliográficas 0,2710 y=0,1923x + 63,22 Fraca 

           
Fonte: Autor 
 

Em função da correlação entre número de alunos e a demanda por serviços ser forte, 

foi apresentada uma análise mais detalhada para essa dimensão. A Tabela 7 mostra o número 

de alunos das unidades acadêmicas e a demanda por serviços do Grupo Mídias, em número de 

tickets. 

 

Tabela 7 – Número de alunos x demanda em tickets - Grupo Mídias 

 

Unidade Nº de Alunos Tickets 

CAL 2.031 50 

CCNE 2.142 63 

CCR 2.759 123 

CCS 3.084 113 

CCSH 4.188 176 

CE 2.395 153 

CEFED 761 17 

CESNORS 2.289 12 

CT 3.959 120 

 
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

O Gráfico 3 mostra a reta de regressão relativa à correlação entre o número de alunos 

por unidade acadêmica (eixo x) e o número de tickets demandado por essas unidades para 

serviços do Grupo Mídias (eixo y). Esse e os demais gráficos de análise de regressão 

contemplam a dispersão dos dados (pontos em azul), a linha de tendência, a equação de 

regressão e o coeficiente de determinação (R
2)

. A dispersão oferece, visualmente, a detalhes 
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sobre pontos afastados, acima ou abaixo, da linha de tendência que, possivelmente, merecem 

maior atenção. 

 

Gráfico 3 - Análise de regressão - Grupo Mídias 

 

 

Fonte: Autor 

 

Sob certos aspectos, surpreende a fraca correlação entre os serviços do Grupo Mídias 

e o número de professores, porquanto os serviços mais demandados desse grupo tem forte 

apelo acadêmico. Seria necessário um estudo mais aprofundado para identificar as prováveis 

causas dessa fraca correlação.  

 

4.3 ANÁLISE DA DEMANDA – GRUPO RELACIONAMENTO 

 

4.3.1 Capacidades de TI – Grupo Relacionamento 

 

As capacidades de TI desejáveis para sustentação dos serviços do Grupo 

Relacionamento são as seguintes: 

a) Habilidades e competências pessoais: habilidades pessoais de raciocínio 

lógico, demonstrar receptividade, expressar-se oralmente e por escrita, 

demonstrar capacidade de antecipar cenário futuro, conhecimento em 

linguagem SQL e estrutura de banco de dados, programação de relatórios, 
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sistema de gestão, processos organizacionais, ferramentas de análise de 

dados e relacionamento interpessoal positivo, entre outras. 

b) Atividades: atender e dar suporte a clientes/usuários, mapear processos, 

avaliar funcionalidades de produtos de TI, pesquisar inovações em TI, 

realizar levantamento, tratamento e análise de dados, treinar usuários de 

sistemas, administrar perfil de acesso às informações, entre outras. 

c) Ocupações: analista de sistemas, administrador, programador de 

computador, técnico em administração, entre outras. 

 

4.3.2  Demanda Geral – Grupo Relacionamento 

 

A demanda geral por serviços do Grupo Relacionamento por unidade organizacional, 

em número de horas, pode ser visualizada na Tabela 8.   

 

 Tabela 8 - Demanda geral - Grupo Relacionamento 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

ADM 2.830 62,0% 62,0% 

CESNORS 239 5,2% 67,2% 

CE 213 4,7% 71,9% 

CTISM 211 4,6% 76,5% 

CCS 168 3,7% 80,2% 

CCSH 165 3,6% 83,8% 

CAL 157 3,4% 87,3% 

CCNE 150 3,3% 90,6% 

CT 144 3,2% 93,7% 

CCR 131 2,9% 96,6% 

POLITÉCNICO 55 1,2% 97,8% 

CCSUL 52 1,1% 98,9% 

CEFED 34 0,7% 99,7% 

CSM 15 0,3% 100,0% 

Total 4.564 100,0%   
 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

Observa-se uma grande concentração na demanda por serviços do Grupo 

Relacionamento para a unidade ADM, consumindo 62% dos esforços. Considera-se que o uso 

apropriado dos recursos de TI favoreça a entrega de valor à organização de forma mais 
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equilibrada e, para tanto, faz-se necessário instituir métodos para a partilha dos recursos entre 

as unidades da organização, de forma que as perdas sejam minimizadas. 

 O Gráfico 4 apresenta a demanda geral do Grupo Relacionamento no formato do 

diagrama de Pareto, onde destaca-se a demanda da unidade ADM. 

 

Gráfico 4 - Demanda geral por serviços - Grupo Relacionamento 

 

 

 

Fonte: Autor. 

  

4.3.3 Demanda por serviço – Grupo Relacionamento 

 

A demanda detalhada por serviço do Grupo Relacionamento pode ser visualizada na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Demanda por serviço - Grupo Relacionamento 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

Atendimento ao Usuário 1778 38,96% 38,96% 

Permissão de Acesso 768 16,83% 55,78% 

Consultas 398 8,72% 64,50% 

Relatório Institucional 364 7,98% 72,48% 
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Unidade Horas % Individual % Acumulado 

Apoio ao Sistema de Questionário 257 5,63% 78,11% 

Geração de Certificados 241 5,28% 83,39% 

Análise de Dados 213 4,67% 88,06% 

Notificação via e-mail 177 3,88% 91,94% 

Importação e exportação de dados 138 3,02% 94,96% 

Ajuste de Dados 121 2,65% 97,61% 

Apoio a Concursos e Eventos 107 2,34% 99,96% 

Relacionamento 2 0,04% 100,00% 

Total 4.564 100,0%   

 
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

O Gráfico 5 apresenta a demanda por serviço do Grupo Relacionamento, no formato 

do diagrama de Pareto, onde observa-se, assim como no grupo Mídias, a presença de serviços 

concentradores. O serviço desse grupo com essas características é “Atendimento ao usuário”. 

 

Gráfico 5 - Demanda por serviço - Grupo Relacionamento 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.4 Análise de associação – Grupo Relacionamento 

 

A análise de associação, para esse grupo, foi realizada considerando-se ambas as 

medidas, número de tickets e número de horas, em função de apresentar diferenças 
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significativas. O coeficiente R
2
, resultado da análise de correlação entre número de tickets e 

número de horas, foi de 0,8009. 

A análise de correlação entre a demanda, medida em horas, e as variáveis de 

dimensão relativas às das unidades acadêmicas pode ser visualizada na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Análise de associação em horas - Grupo Relacionamento 

 

Dimensão Correlação 

(R)
 

Equação de 

Regressão 

Tipo de 

correlação 

Orçamento 0,3033 y=0,0243x + 116,24 Fraca 

Professores 0,4677 y=0,3393x + 92,524 Moderada 

Alunos 0,3873 y=0,0218x + 98,557 Fraca 

Técnico-administrativos 0,1720 y=0,1721x + 139,67 Fraca 

Projetos de pesquisa 0,0190 y=0,0044x + 153,75 Fraca 

Publicações bibliográficas 0,2761 y=0,1904x + 127,28 Fraca 
 

Fonte: Autor 

 

A análise de correlação entre a demanda, medida em número de tickets, e as 

variáveis de dimensão relativas às das unidades acadêmicas pode ser visualizada na Tabela 11  

  

Tabela 11 - Análise de associação em tickets - Grupo Relacionamento 

 

Dimensão Correlação 

(R)
 

Equação de 

Regressão 

Tipo de 

correlação 

Orçamento 0,5350 y=0,064x + 138,25 Moderada 

Professores 0,6826 y=0,7388x + 104,5 Moderada 

Alunos 0,5030 y=0,0411x + 134,13 Moderada 

Técnico-administrativos 0,4018 y=0,5996x + 186,24 Moderada 

Projetos de pesquisa 0,2806 y=0,0963x + 199,78 Fraca 

Publicações bibliográficas 0,4819 y=0,4957x + 168,08 Moderada 
 

Fonte: Autor 

 

Observa-se que a associação entre o número de professores e o número de tickets é 

classificada como correlação moderada, porém a de maior índice entre todas as dimensões, 

significando que o aumento do número de professores impacta moderadamente o número de 

tickets para serviços desse grupo. Sugere-se uma investigação mais detalhada sobre os quais 

serviços que são mais demandados pelos professores a fim de otimizá-los. A Tabela 12 mostra 



59 

 

 

o número de professores das unidades acadêmicas e a demanda, medida em número de 

tickets, por serviços do Grupo Relacionamento. 

 

Tabela 12 – Número de professores x demanda em tickets - Grupo Relacionamento 

 

Unidade Professores Tickets 

CAL 146 260 

CCNE 239 235 

CCR 188 224 

CCS 317 296 

CCSH 220 278 

CE 128 229 

CEFED 35 55 

CESNORS 192 375 

CT 210 226 
 

Fonte: UNIDERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

 

O Gráfico 6 mostra o reta de regressão relativa à correlação entre o número de 

professores por unidade acadêmica (eixo x) e o número de tickets demandado por essas 

unidades para serviços do Grupo Relacionamento.   

 

Gráfico 6 - Análise de regressão - Grupo Relacionamento 

 

 

Fonte: Autor 

 

Esse grupo de serviços será utilizado como base para o estudo de caso descrito no 

capítulo 5. 
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4.4  ANÁLISE DA DEMANDA – GRUPO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

4.4.1 Capacidades de TI – Grupo Sistemas de Informação 

 

As capacidades de TI desejáveis para sustentação dos serviços do Grupo Sistemas de 

Informação são as seguintes: 

a) Habilidades e competências pessoais: habilidades pessoais de raciocínio 

lógico, demonstrar receptividade, demonstrar senso analítico, expressar-se 

oralmente e por escrita, demonstrar capacidade de antecipar cenário futuro, 

conhecimento em modelagem de processos e de dados, técnicas de 

levantamento de requisitos, linguagem de programação Java, arquitetura 

Java Enterprise Edition, linguagem de programação Delphi, IDE Netbeans, 

linguagem SQL e estrutura de banco de dados, entre outras. 

b) Atividades: desenvolver sistemas e soluções de TI, estabelecer padrões em 

ambientes de TI, prestar suporte técnico, elaborar documentação de 

sistemas de informação, pesquisar inovações em TI, desenvolver interface 

de comunicação e interatividade, monitorar desempenho de sistemas e 

aplicações, codificar programas, treinar usuários, entre outras. 

c) Ocupações: analista de sistemas, programador de computador, entre outras. 

 

4.4.2  Demanda Geral – Grupo Sistemas de Informação 

 

Diferentemente do Grupo Relacionamento que tem seus serviços oferecidos 

diretamente a toda organização, a grande concentração de 89,1% na demanda por serviços do 

Grupo Sistemas de Informação para a unidade ADM, deve-se ao fato de que as solicitações 

por sistemas, novos ou alterações, normalmente são formalizadas a essa unidade para 

posterior encaminhamento à unidade TI. Em função disso, detalharemos o Grupo Sistemas de 

Informação no que se refere às demandas de suas subunidades, porém, a análise de associação 

fica prejudicada. 

A demanda geral por serviços do Grupo Sistemas de Informação por unidade 

organizacional, em número de horas, pode ser visualizada na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Demanda geral - Grupo Sistemas de Informação 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

ADM 1.661 89,1% 89,1% 

CCR 46 2,5% 91,6% 

POLITÉCNICO 39 2,1% 93,7% 

CT 29 1,6% 95,2% 

CCS 17 0,9% 96,1% 

CAL 15 0,8% 96,9% 

CCSUL 13 0,7% 97,6% 

CCNE 12 0,6% 98,3% 

CE 9 0,5% 98,8% 

CESNORS 9 0,5% 99,2% 

CCSH 8 0,4% 99,7% 

CTISM 5 0,3% 99,9% 

CEFED 1 0,1% 100,0% 

Total 1.864 100%   
 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

  

4.4.3 Demanda por subunidade – Grupo Sistemas de Informação 

 

As subunidades da unidade ADM demandam serviços do Grupo de Sistemas de 

Informação conforme mostra a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Demanda detalhada da unidade ADM – Grupo Sistemas de Informação 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

PRA 673 40,5% 40,5% 

PROGEP 355 21,4% 61,9% 

PROGRAD 223 13,4% 75,3% 

PROPLAN 112 6,7% 82,1% 

UFSM GERAL 79 4,8% 86,8% 

PRAE 63 3,8% 90,6% 

HUSM 60 3,6% 94,2% 

PRPGP 54 3,3% 97,5% 

GABREITOR 29 1,7% 99,2% 

PRE 10 0,6% 99,8% 

PROINFRA 3 0,2% 100,0% 

Total 1.661 100%   

 
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 
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Apesar de não terem sido coletados dados com o nível de detalhamento necessário, é 

possível analisar a demanda por serviços do Grupo de Sistemas de Informação sob a ótica dos 

esforços alocados nas atividades meio e nas atividades finalísticas, considerando as 

atribuições das subunidades demandantes. Poderíamos, hipoteticamente, considerar que as 

subunidades PRA, PROGEP, PROPLAN, HUSM, GABREITOR e PROINFRA demandam, 

prioritariamente, sistemas voltados a atividades meio e as subunidades PROGRAD, PRAE, 

PRPGP E PRE, notadamente, demandam sistemas voltados a atividades finalísticas. A 

unidade UFSM GERAL, como o próprio nome sugere, é de cunho geral e não participaria da 

análise. Portanto, de maneira muito superficial, seria possível utilizar esse conjunto de dados 

para observar que 74,1% dos esforços alocados a serviços desse grupo são atribuídos à 

atividade meio e 21,1% à atividade finalística. A comprovação dessa conclusão necessitaria 

de uma análise mais aprofundada no objeto de cada solicitação. 

O Gráfico 7 mostra a demanda das subunidades da administração central (ADM), no 

formato do diagrama de Pareto. 

 

Gráfico 7- Demanda detalhada da unidade ADM - Grupo Sistemas de Informação 

 

 

Fonte: Autor 
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4.5 ANÁLISE DA DEMANDA – GRUPO SUPORTE 

 

4.5.1 Capacidades de TI – Grupo Suporte 

 

As capacidades de TI desejáveis para sustentação dos serviços do Grupo Suporte são 

as seguintes: 

a) Habilidades e competências pessoais: habilidades pessoais de raciocínio 

lógico, demonstrar receptividade, expressar-se oralmente e por escrita, 

demonstrar capacidade de antecipar cenário futuro, conhecimento em 

projeto e administração de redes de computadores, infraestrutura básica de 

TI, telecomunicações, administração de banco de dados, entre outras. 

b) Atividades: dar suporte técnico a usuários, monitorar performance de 

sistemas, administrar recursos de redes de computadores, administrar 

ambientes operacionais de TI, pesquisar inovações em TI, instalar e 

configurar hardware e software, entre outras. 

c) Ocupações: analista de sistemas, analista de redes e de telecomunicações de 

dados, analista de suporte computacional, engenheiro de telecomunicações, 

técnico de redes e telecomunicações, entre outras. 

 

4.5.2  Demanda Geral – Grupo Suporte 

 

A demanda geral por serviços do Grupo Suporte por unidade organizacional, em 

número de horas, pode ser visualizada na Tabela 15.   

 

 Tabela 15 - Demanda geral - Grupo Suporte 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

ADM 2.431 41,3% 41,3% 

CCR 686 11,7% 52,9% 

CT 536 9,1% 62,0% 

CCNE 487 8,3% 70,3% 

CCS 456 7,7% 78,1% 

CCSH 455 7,7% 85,8% 

CE 346 5,9% 91,7% 

CAL 191 3,2% 94,9% 

CEFED 134 2,3% 97,2% 
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Unidade Horas % Individual % Acumulado 

CESNORS 75 1,3% 98,5% 

POLITÉCNICO 36 0,6% 99,1% 

CCSUL 32 0,5% 99,6% 

CSM 12 0,2% 99,8% 

CTISM 11 0,2% 100,0% 

Total 5.888 100,0%   

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

O Gráfico 8 apresenta a demanda geral do Grupo Suporte no formato do diagrama de 

Pareto. 

 

Gráfico 8 - Demanda geral - Grupo Suporte 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

4.5.3 Demanda por serviço – Grupo Suporte 

 

A demanda detalhada por serviço do Grupo Suporte pode ser visualizada na Tabela 

16.  
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Tabela 16 - Demanda por serviço - Grupo Suporte 

 

Unidade Horas % Individual % Acumulado 

Suporte Técnico 4112 69,8% 69,8% 

Ambientes Operacionais 564 9,6% 79,4% 

Conectividade Física 491 8,3% 87,8% 

E-mail 435 7,4% 95,1% 

Conectividade Lógica 179 3,0% 98,2% 

Infraestrutura de Armazenamento 37 0,6% 98,8% 

Infraestrutura de Datacenter 26 0,4% 99,3% 

Gerenciamento de Serviços de Segurança 15 0,3% 99,5% 

Banco de Dados 15 0,3% 99,8% 

Backup 14 0,2% 100,0% 

Total 5.888 100,0%   

 
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

O Gráfico 9 apresenta a demanda por serviço do Grupo Suporte, no formato do 

diagrama de Pareto, evidenciando o serviço “Suporte Técnico” como concentrador, visto que, 

utiliza 69,8% dos esforços do grupo. 

 

Gráfico 9 -Demanda por serviço - Grupo Suporte 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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4.5.4 Análise de associação – Grupo Suporte 

 

A análise de associação entre a demanda por serviços de TI e as variáveis de 

dimensão relativas às unidades acadêmicas pode ser visualizada na Tabela 17. Observa-se que 

duas  das seis das dimensões analisadas apresentam correlação forte e as demais apresentam 

correlação moderada, nenhuma apresentando correlação fraca. O coeficiente R
2
, resultado da 

análise de correlação entre número de tickets e número de horas, foi de 0,9945. 

 

 

Tabela 17 - Análise de associação - Grupo Suporte 

 

Dimensão Correlação 

(R)
 

Equação de 

Regressão 

Tipo de 

correlação 

Orçamento 0,7290 y=0,2084x + 36,291 Forte 

Professores 0,5265 y=1,3612x + 120,67 Moderada 

Alunos 0,6081 y=0,1188x + 62,48 Moderada 

Técnico-administrativos 0,6845 y=2,4401x + 147,07 Moderada 

Projetos de pesquisa 0,7944 y=0,6513x + 88,507 Forte 

Publicações bibliográficas 0,6142 y=1,5092x + 148,96 Moderada 
 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 18 mostra o número de projetos de pesquisa das unidades acadêmicas e a 

demanda, em horas, por serviços do Grupo Suporte. 

 

Tabela 18 – Número de projetos de pesquisa x demanda em horas - Grupo Suporte 

 

Unidade Projetos Horas 

CAL 332 157 

CCNE 461 150 

CCR 764 131 

CCS 791 168 

CCSH 418 165 

CE 163 213 

CEFED 117 34 

CESNORS 262 239 

CT 637 144 
 

Fonte: UNIDERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 
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Os coeficientes de correlação calculados considerando a medida número de tickets, 

apesar de não serem mostrados no trabalho, não apresentaram diferenças significativas em 

relação aos coeficientes calculados considerando a medida em horas. Esse fato pode 

evidenciar que a definição dos serviços e os processos de medição desse grupo estejam 

coerentes. 

O Gráfico 10 mostra a reta de regressão relativa à correlação entre o número de 

projetos de pesquisa por unidade acadêmica (eixo x) e o número de horas (eixo y) demandado 

por essas unidades para serviços do Grupo Suporte. 

 

Gráfico 10 - Análise de regressão - Grupo Suporte 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

4.6 CLASSIFICAÇÃO ABC DOS SERVIÇOS 

 

A classificação ABC ou 80-20 é um método de classificação de informações para 

que se separem os itens de maior importância ou impacto. É baseada no estudo do economista 

italiano Vilfredo Pareto, no século XIX, sobre a renda e riqueza onde observou que 20% da 

população concentrava 80% da riqueza. Utilizou-se a curva ABC para visualizar os serviços 

mais demandados, independente do seu grupo original. Fixou-se o corte de até 80% do 

percentual total de horas acumuladas para a classe A, até 95% para a classe B e o restante para 

a classe C. A Tabela 19 apresenta a demanda por serviço e sua respectiva classificação. 

Salienta-se que essa classificação pode sofrer alguma alteração em função da possível 
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imprecisão observada na definição da medida em horas de alguns serviços, conforme 

comentado nas seções anteriores a este capítulo. 

 

Tabela 19 - Classificação ABC dos serviços 

 

Serviço Horas 

% 

Individual 

% 

Acumulado Classificação 

Suporte Técnico 4.112 31,91% 31,91% A 

Atendimento ao Usuário 1.778 13,79% 45,71% A 

Manutenção de Sistemas 1.473 11,43% 57,13% A 

Permissão de Acesso 768 5,96% 63,09% A 

Ambientes Operacionais 564 4,38% 67,47% A 

Conectividade Física 491 3,81% 71,28% A 

E-mail 435 3,37% 74,65% A 

Consultas 398 3,09% 77,74% A 

Relatório Institucional 364 2,82% 80,56% B 

Execução de Script 316 2,45% 83,02% B 

Apoio ao Sistema de Questionário 257 1,99% 85,01% B 

Geração de Certificados 241 1,87% 86,88% B 

Análise de Dados 213 1,65% 88,53% B 

Conectividade Lógica 179 1,39% 89,92% B 

Notificação via e-mail 177 1,37% 91,29% B 

Registro de Memorando 162 1,26% 92,55% B 

Importação e exportação de dados 138 1,07% 93,62% B 

Ajuste de Dados 121 0,94% 94,56% B 

Apoio a Concursos e Eventos 107 0,83% 95,39% C 

Manutenção de Páginas WEB 88 0,68% 96,07% C 

Videoconferência 82 0,64% 96,71% C 

Suporte Técnico a Eventos 75 0,58% 97,29% C 

Desenvolvimento de Páginas WEB 68 0,53% 97,82% C 

Transmissão 47 0,36% 98,18% C 

Infraestrutura de Armazenamento 37 0,29% 98,47% C 

Alteração de Planilha 30 0,23% 98,70% C 

Monitoramento 27 0,21% 98,91% C 

Infraestrutura de Datacenter 26 0,20% 99,12% C 

Banco de Dados 15 0,12% 99,23% C 

Gerenciamento de Serviços de Segurança 15 0,12% 99,35% C 

Backup 14 0,11% 99,46% C 

Configuração 11 0,09% 99,54% C 

Alteração em fluxo de processo 10 0,08% 99,62% C 

Atualização de Sistemas Institucionais 10 0,08% 99,70% C 

Gravação de Aula 10 0,08% 99,78% C 

Desenvolvimento 7 0,05% 99,83% C 

Treinamento de Páginas WEB 7 0,05% 99,88% C 
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Serviço Horas 

% 

Individual 

% 

Acumulado Classificação 

Alteração de SQL 5 0,04% 99,92% C 

Manutenção e Operação do OTRS 3 0,02% 99,95% C 

Implantação 2 0,02% 99,96% C 

Espaço para Eventos 2 0,02% 99,98% C 

Relacionamento 2 0,02% 99,99% C 

Publicação de Editais 1 0,01% 100,00% C 

Total 12.889 100,0%     
 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 

 

A Tabela 20 apresenta a classificação ABC de forma sintética, mostrando que a 

classe A corresponde a 18,6% dos serviços e demanda 77,7% do total de horas, a classe B 

corresponde a 23,3% dos serviços e demanda 16,8% do total de horas e a classe C 

corresponde a 58,1% dos serviços e demanda apenas 5,4% do total de horas.  

 

Tabela 20 - Síntese da classificação ABC dos serviços 

 

Classe Corte Proporção Proporção Horas 

A 80% 18,6% 77,8% 

B 95% 23,3% 16,8% 

C 100% 58,1% 5,4% 
 

Fonte: Autor 

 

As análises realizadas sobre a utilização de serviços de TI na UFSM, apesar de seu 

âmbito geral, oferecem diversas interpretações que proporcionam aos gestores de TI 

informações valiosas para a elaboração de planos de ações na busca de melhor entrega de 

valor à organização através de seus serviços. Considerações mais detalhadas sobre essas 

análises estão apresentadas no capítulo 6. 
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5 ESTUDO DE CASO: PROJETO DE CAPACIDADE ESTRATÉGICA 

 

Este estudo de caso tem por objetivo propor uma sistemática para equilibrar a 

demanda por serviços de TI, visando uma distribuição mais abrangente e maior entrega de 

valor agregado. Restringiremos o estudo aos serviços do Grupo Relacionamento, porém, a 

sistemática apresentada poderá ser utilizada igualmente para outros grupos de serviços e, 

inclusive, para subsidiar a tomada de decisão relacionada à gestão de portfólio de serviços de 

TI.  

  

5.1  ESTRUTURA DO ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso está estruturado conforme mostra a Figura 14 e contempla as 

seguintes etapas: identificar a origem dos recursos, priorizar os serviços utilizando a 

metodologia AHP, definir os critérios para redistribuição dos recursos e desenvolver o modelo 

matemático, através da GP, para reprogramação dos recursos. 

 

Figura 14 - Estrutura do estudo de caso 

 

Fonte: Autor 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS 

 

Os serviços de TI, e suas respectivas capacidades de TI, são requisitados pelas 

unidades da organização gerando a demanda por serviços de TI. A demanda para serviços do 

grupo em estudo foi apresentada na seção 4.3.2, na qual se identifica a unidade ADM como 

sua maior consumidora, com 62% de utilização da quantidade total de horas disponibilizadas 

à organização. Em função dessa alta demanda, decidiu-se que a unidade ADM será a 

provedora dos recursos. 

Após a identificação da unidade, é necessário escolher os serviços dos quais os 

recursos serão retirados. Assim sendo, aplicou-se o princípio 80/20 de Pareto, ou seja, para 

identificar os serviços que consumiram até 80% do total de horas demandadas por todos os 

serviços do grupo. A Tabela 21 mostra a demanda da unidade ADM por serviços do Grupo 

Relacionamento e identifica os serviços de atendimento ao usuário, consultas especializadas, 

relatório institucional e permissão de acesso como sendo os serviços que consumiram até 80% 

dos esforços. 

 

Tabela 21 - Demanda por serviços do Grupo Relacionamento - Unidade ADM 

 

Serviço Horas % Individual % Acumulado 

Atendimento ao Usuário 1134 40,1% 40,1% 

Consultas especializadas 361 12,8% 52,8% 

Relatório Institucional 343 12,1% 64,9% 

Permissão de Acesso 301 10,6% 75,6% 

Apoio ao Sistema de Questionário 174 6,1% 81,7% 

Notificação via e-mail 145 5,1% 86,9% 

Importação e exportação de dados 129 4,6% 91,4% 

Ajuste de Dados 107 3,8% 95,2% 

Análise de Dados 61 2,2% 97,3% 

Apoio a Concursos e Eventos 39 1,4% 98,7% 

Geração de Certificados 34 1,2% 99,9% 

Relacionamento 2 0,1% 100,0% 

Totais 2830 100,0%   

 
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016, adaptado pelo autor. 
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5.3 AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

  

A priorização dos serviços passíveis de liberação de recuros para, posteriormente, 

quantificação em horas a serem reprogramadas foi baseada em um levantamento de opinião 

junto a sete especialistas da área de TI. Todos com habilidades e conhecimentos 

diversificados e larga experiência de, no mínimo, quinze anos de atuação na área. Receberam 

orientações sobre os objetivos, metodologia e os procedimentos para o preenchimento da 

planilha mostrada na Figura 15, para julgarem aos pares a prioridade de um serviço em 

relação a outro, bem como e a escala relativa dessa prioridade, com vistas à aplicação da 

metodologia AHP. 

  

Figura 15 - Planilha de entrada de dados para julgamento dos especialistas 

 

 

Fonte: GOEPEL, 2013, adaptado pelo autor. 

  

A decomposição do problema para aplicação da metodologia AHP, com a 

identificação da hierarquia de critérios/alternativas para priorização dos serviços, pode ser 

visualizada na Figura 16.  A hierarquia previa, inicialmente, a análise de priorização sob a 

Ótica da TI, sob a Ótica da Administração e sob a Ótica dos Centros de Ensino. Porém, para 

fins de simplificação, realizou-se apenas a análise sob a Ótica da TI. 

Os dados levantados junto aos especialistas foram inseridos no template AHP de 

Goepel (GOEPEL, 2013) e verificou-se a consistência das opiniões individuais. Em função de 

inconsistências detectadas (CR>10%), os especialistas foram submetidos a novos julgamentos 
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para melhorar a consistência. A maior dificuldade encontrada pelos especialistas foi de 

compreender que a prioridade informada na planilha deveria indicar o serviço em relação ao 

qual havia maior interesse em liberar recursos, ou seja, considerando os serviços A e B, ao 

indicar o serviço A como prioritário, significava que estava indicando que os recursos 

deveriam ser retirados do serviço A. Lógica essa normalmente apresentada de forma inversa. 

 

Figura 16 - Hierarquia de critérios/alternativas para priorizar serviços 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Os dados levantados junto aos especialistas foram inseridos no template AHP de 

Goepel (GOEPEL, 2013) e verificou-se a consistência das opiniões individuais. Em função de 

inconsistências detectadas (CR>10%), os especialistas foram submetidos a novos julgamentos 

para melhorar a consistência. A maior dificuldade encontrada pelos especialistas foi de 

compreender que a prioridade informada na planilha deveria indicar o serviço em relação ao 

qual havia maior interesse em liberar recursos, ou seja, considerando os serviços A e B, ao 

indicar o serviço A como prioritário, significava que estava indicando que os recursos 

deveriam ser retirados do serviço A. Lógica essa normalmente apresentada de forma inversa. 

A matriz de comparação resultante das opiniões dos especialistas, gerada pelo 

template de Goepel, está mostrada na Figura 17, assim como, o vetor de Eigen normalizado. 
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A taxa de consistência (CR) final foi de 3,5%, abaixo dos 10% (CR<10%) como 

sugere Saaty (SAATY, 2005). A análise do consenso indicou 50,8% de concordância. Os 

pesos encontrados na aplicação da metodologia AHP, além de definir a priorização dos 

serviços, são utilizados, no contexto desta pesquisa, como parâmetros para definição da 

parcela de recursos a ser liberada dos respectivos serviços. Atribuindo, dessa forma, um duplo 

sentido aos resultados da AHP e destacando a versatilidade dessa metodologia.  

 

Figura 17 - Matriz de comparação resultante 

 

Fonte: GOEPEL, 2013, adaptado pelo autor 

    

O montante de recursos por serviço a reprogramar, é calculado aplicando-se o 

percentual dos pesos definidos na aplicação da AHP sobre os recursos em horas utilizados 

pelos serviços demandados pela unidade ADM. A Tabela 22 mostra essa sistemática para 

cálculo da quantidade de recursos a reprogramar. 

 

Tabela 22 - Recursos a serem reprogramados 

 

Serviço 
Recursos Utilizados     

(Horas) 

Peso 

(AHP) 

Recursos a Reprogramar 

(Horas) 

Atendimento usuário 1134 39,0% 442 

Relatório institucional 343 24,0% 82 

Permissão acesso 301 21,7% 65 
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Serviço 
Recursos Utilizados     

(Horas) 

Peso 

(AHP) 

Recursos a Reprogramar 

(Horas) 

Consultas especializadas 361 15,3% 55 
 

Fonte: Autor  

 

Observa-se, na Figura 18, a síntese com o resultado da aplicação da metodologia 

AHP onde são mostrados, entre outros, os seguintes parâmetros: o número de critérios 

utilizados (n=4), o número de participantes (N=7), o coeficiente de consistências (CR=3,5%), 

os pesos (weights) e o ranking dos critérios (Rk). A figura mostra a forma original gerada pelo 

template de Goepel, propositadamente sem tradução, para exemplificar a sua utilização. 

 

Figura 18 - Tabela resultante com os pesos e o ranking dos critérios 

 

 

Fonte: GOEPEL, 2013, adaptado pelo autor. 

   

5.4 REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS 

 

A quantidade de horas a liberar por serviço, após delineada, tornou-se necessário 

definir estratégias, capacidades e restrições para a redistribuição dessas horas, visando 

minimizar o risco de inviabilizar algum dos serviços cedentes de horas e, principalmente, 

estabelecer a aplicação dos recursos liberados. A reprogramação dos recursos utiliza a 

metodologia GP para elaborar um modelo matemático para solução do problema e, através de 
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simulações
17

 utilizando o solver do MS-Excel®, tomar a decisão sobre a nova distribuição a 

ser adotada.  Desse modo, devemos definir a função objetivo e as restrições. 

 

5.4.1 Definição de estratégias, capacidades e restrições  

 

As metas, inicialmente previstas, consideram distribuir 442 horas do serviço de 

“Atendimento ao usuário”, 82 horas do serviço “Relatório institucional”, 65 horas do serviço 

“Permissão de acesso” e 55 horas do serviço “Consultas especializadas” (Tabela 21). 

A estratégia, hipoteticamente definida para este estudo de caso, tem por objetivo 

aproximar a TI das unidades de negócio da instituição na busca de maior alinhamento 

estratégico. Propõe entregar 200 horas para o serviço existente de “Relacionamento”, que 

implicaria em maior presença junto aos usuários dos serviços de TI; 150 horas para o serviço 

também existente de “Análise de dados”, com a finalidade de ampliar a aplicação de técnicas 

de mineração de dados e big data
18

;  e 300 horas para o novo serviço de “Treinamento”, com 

vistas a melhorar a maturidade dos usuários na utilização dos recursos de TI.  

As restrições, também definidas hipoteticamente, referem-se ao detalhamento das 

competências atreladas às capacidades de TI necessárias para execução dos serviços em 

questão. O mapeamento apresentado na Tabela 23 pressupõe que a entrega dos serviços 

requer um percentual médio de capacidades de TI e também mostra um percentual mínimo 

para sua exequibilidade, abaixo do qual o serviço torna-se inviável. Destacou-se, em cor azul 

os serviços de origem dos recursos e, em cor verde, os serviços de destino. Esse mapeamento 

foi realizado com base em entrevistas informais com especialistas no Grupo Relacionamento. 

 

Tabela 23 - Mapeamento serviços x capacidades de TI 

 

Serviços  Capacidades de TI  % Médio % Mínimo 

Atendimento ao 

usuário (SA) 

Sistema de gestão (CA) 50% 30% 

Processos organizacionais (CB) 20% 10% 

Relacionamento interpessoal (CC) 20% 10% 

SQL/estrutura banco de dados (CD) 10% 5% 

Consultas 

especializadas (SB)  

SQL/estrutura do banco de dados (CD) 60% 50% 

Sistema de gestão (CA) 30% 20% 

Processos organizacionais (CB) 10% 5% 

Relatório Programação de Relatório (CE) 50% 40% 

                                                 

17
 As simulações não serão objeto deste trabalho 

18
 Big Data – Refere-se ao imenso volume de dados – estruturados e não estruturados – que impactam o 

negócio. 



77 

 

 

Serviços  Capacidades de TI  % Médio % Mínimo 

institucional (SC) SQL/estrutura do banco de dados (CD) 40% 30% 

Processos organizacionais (CB) 10% 5% 

Permissão de acesso 

(SD)  

Sistema de gestão (CA) 70% 50% 

Processos organizacionais (CB) 20% 10% 

Outras  10% 5% 

Relacionamento (SE) 

Sistema de gestão (CA) 40% 30% 

Processos organizacionais (CB) 30% 20% 

Relacionamento interpessoal (CC) 30% 20% 

Análise de dados (SF) 

SQL/estrutura do banco de dados (CD) 50% 50% 

Sistema de gestão (CA) 30% 20% 

Processos organizacionais (CB) 20% 10% 

Treinamento (SG) 

(novo serviço) 

Sistema de gestão (CA) 50% 40% 

Processos organizacionais (CB) 40% 30% 

 Relacionamento interpessoal (CC) 10% 5% 
 

Fonte: Autor. 

 

5.4.2 Modelo matemático para reprogramação dos recursos 

 

O uso do modelo GP para redistribuição dos recursos se resume à definição de 

valores específicos do número de horas para os serviços. As premissas para estruturação do 

modelo matemático são as seguintes: 

a) Conjunto de serviços origem representa os serviços provedores de horas: So={SA, 

SB, SC, SD}; 

b) Conjunto de serviços destino representa os serviços concorrentes às horas: 

Sd={SE, SF, SG}; 

c) Cada serviço exige um conjunto de capacidades de TI (competências): Cti={CA, 

CB, CC, CD, CE}; 

d) Os objetivos (goals) são representados pelo conjunto O={O1.....Oi}; 

e) As variáveis Ni
+ 

e Ni
-
, onde i ϵ O, representam a variação do objetivo i “para 

cima” e “para baixo”, respectivamente; 

f) As penalidades para Ni
+ 

e Ni
-
 são, respectivamente, Pi

+ 
e Pi

-
. Essas penalidades não 

constam na função objetivo, porém, podem ser utilizadas caso haja inferência dos 

gestores para fins de identificar soluções mais adequadas nas simulações;  

g) Considera SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, CA, CB, CC, CD, CE, Ni
+
, Ni

-
 ≥ 0 

 

Função objetivo: 
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Min N1
+ 

+ N2
+ 

+ N3
+ 

+ N4
+ 

+ N5
+ 

+ N6
+ 

+ N7
+ 

+ N8
+ 

+ N9
+ 

+ N10
+ 

+ N11
+ 

+ N12
+ 

+ N13
+ 

+ 

N14
+ 

+ N15
+ 

+ N16
+ 

+ N17
+ 

+ N18
+ 

+ N19
+ 

+ N8
- 
+ N9

- 
+ N10

- 
+ N11

- 
+ N12

- 
+ N13

- 
+ N14

-
 

 

Sujeito a: 

 SA + N1
- 
- N1

+  
= 0,5.CA + 0,2.CB + 0,2.CC + 0,1.CD (O1) 

 SB + N2
- 
- N2

+  
= 0,3.CA + 0,1.CB + 0,6.CD (O2) 

 SC + N3
- 
- N3

+ 
= 0,1.CB + 0,4.CD + 0,6.CE (O3) 

 SD + N4
- 
- N4

+
 = 0,7.CA + 0,2.CB (O4) 

 SE + N5
- 
- N5

+
 = 0,4.CA + 0,3.CB + 0,3.CC (O5) 

 SF + N6
- 
- N6

+ 
= 0,3.CA + 0,2.CB + 0,5.CD (O6) 

 SG + N7
- 
- N7

+ 
= 0,5.CA + 0,4.CB + 0,1.CC (O7) 

 SA + N8
- 
- N8

+ 
= 442 (O8) 

 SB + N9
- 
- N9

+ 
= 55 (O9) 

 SC + N10
- 
- N10

+ 
= 82 (O10) 

 SD + N11
- 
- N11

+ 
= 65 (O11) 

 SE + N12
- 
- N12

+ 
= 200 (O12) 

 SF + N13
- 
- N13

+ 
= 150 (O13) 

 SG + N14
- 
- N14

+ 
= 300 (O14) 

 CA + N15
- 
- N15

+ 
= 106,9 (O15) 

 CB + N16
- 
- N16

+ 
= 53,45 (O16) 

 CC + N17
- 
- N17

+ 
= 44,2 (O17) 

 CD + N18
- 
- N18

+ 
= 27,6 (O18) 

 CE + N19
- 
- N19

+ 
= 8,2 (O19) 

 

Variáveis: 

 SA = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SA 

 SB = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SB 

 SC = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SC 

 SD = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SD 

 SE = Número de horas recebidas pelo serviço SE 

 SF = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SF 

 SG = Número de horas disponibilizadas pelo serviço SG 

 CA = Número de horas disponibilizadas para a capacidade CA 

 CB = Número de horas disponibilizadas para a capacidade CB 
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 CC = Número de horas disponibilizadas para a capacidade CC 

 CD = Número de horas disponibilizadas para a capacidade CD 

 CE = Número de horas disponibilizadas para a capacidade CE 

 

Os objetivos O1 a O7 representam as restrições às quais os serviços estão sujeitos em 

função de suas respectivas capacidades de TI, com base no % Médio (Tabela 23). Os 

objetivos O8 a O11 representam as restrições relativas à quantidade de horas a serem 

distribuídas através dos serviços origem SO (Tabela 22). Os objetivos O12 a O14 representam as 

restrições relativas à quantidade de horas a serem distribuídas para os serviços destino Sd, 

conforme estratégia definida pela gestão. Os objetivos O15 a O19 representam as restrições 

relativas à disponibilidade de horas das capacidades de TI, definida com base no somatório de 

horas a serem distribuídas por intermédio dos serviços origem So multiplicadas pela diferença 

entre o % Médio e o % Mínimo de cada capacidade que compõe o respectivo serviço (Tabela 

23). Exemplificativamente, o número de horas limite a ser disponibilizada por SA  para a CA é: 

SA→CA=Número de horas a distribuir de SA * (%Médio CA→SA - %Mínimo CA→SA), ou 

seja, SA→CA=442*(0,5 – 0,3), portanto, SA→CA=106,9. 

A modelo proposto, apesar de hipotético, dispõe de ampla aplicabilidade prática e 

apresenta grande versatilidade para a formulação de estratégias e restrições para a otimização 

do uso dos recursos de TI, pois oferece aos gestores uma ferramenta de apoio à tomada de 

decisão fundamentada em técnicas matemáticas que permite o aperfeiçoamento da gestão. As 

conclusões relativas a este estudo estão apresentadas no capítulo seguinte.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A geração de valor para o negócio através da TI passa, fundamentalmente, pelo seu 

alinhamento estratégico. O grande desafio dos gestores de TI é não direcionar somente em 

tecnologia, pois essa existe para trazer eficiência ao negócio. Os serviços de TI 

compreendidos como uma soma de tecnologias, processos e pessoas, devem ser medidos e 

vinculados aos serviços de negócio onde se encontram inseridos. Essa vinculação é 

importante para saber o impacto que um serviço de TI gera em toda a organização. Neste 

contexto, as soluções de TI devem ser pautadas nos processos de negócio onde o portfólio de 

serviços reflita a estratégia corporativa (MELO, 2017). 

O objetivo deste trabalho foi averiguar a amplitude da utilização de serviços de TI e 

um estudo de caso que apresentou um método propondo a redistribuição de recursos alocados 

em serviços de TI na UFSM. O trabalho foi baseado na demanda real por serviços de TI 

coletada junto ao sistema de gerenciamento de serviços da instituição e buscou interpretar 

essa demanda alinhada ao objetivo de apoiar a gestão do portfólio de serviços de TI, bem 

como ações voltadas ao aperfeiçoamento no processo de utilização da TI. As conclusões estão 

apresentadas em função dessas perspectivas.  

 

6.1 SOBRE A AMPLITUDE DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI NA UFSM 

 

A amplitude da utilização de serviços de TI na UFSM foi abordada com ênfase nos 

grupos de serviços Mídias, Relacionamento, Sistemas de Informação e Suporte. Para cada 

grupo realizou-se o mapeamento das capacidades humanas de TI, o levantamento da demanda 

geral por unidade e individualizada por serviço e, ainda, análise da associação entre variáveis 

relativas à dimensão das unidades acadêmicas e a demanda dos respectivos grupos. Também 

se elaborou a classificação ABC, com o intuito de posicionar os serviços em categorias para 

facilitar a visualização dos mais impactantes. 

 

6.1.1 Capacidades humanas de TI 

 

O mapeamento das capacidades humanas de TI foi realizado com base em entrevistas 

informais com os responsáveis pelos setores em relação aos quais os grupos de serviços estão 
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relacionados. Considerou-se as habilidades e competências pessoais, assim como, atividades e 

ocupações necessárias à entrega dos serviços, identificando-se o perfil dos profissionais aptos 

a dar suporte aos respectivos serviços. A diversidade de profissionais elencada ratifica a 

dificuldade das instituições federais de ensino, amplamente considerando, de estabelecer seus 

quadros de recursos humanos de TI, em função da carência de recursos humanos retratada na 

existência de apenas 02 cargos (analista de tecnologia da informação e técnico em tecnologia 

da informação) para o desempenho da variedade de atividades peculiares inerentes ao 

ambiente da instituição, implicando na morosidade na formação desses profissionais. Supõe-

se que aperfeiçoamentos nos requisitos exigidos nos processos seletivos possam melhor tal 

situação. 

Assim, é notória a necessidade do desenvolvimento de competências pessoais que 

vão além de questões técnicas, tais como, conhecimento dos processos de negócio, 

relacionamento interpessoal e estímulo na busca por inovação. Para a realização de trabalhos 

futuros, sugere-se caracterizar de forma mais precisa as capacidades de TI mais significativas 

para o suporte de cada serviço do catálogo da instituição, identificar o grau de maturidade 

existente dessas capacidades e planejar de forma sistemática o seu aprimoramento ou sua 

formação. No estudo de caso apresentado, apesar de hipotético, particularizou-se o 

detalhamento de algumas capacidades de TI necessárias aos serviços considerados no estudo, 

oferecendo uma visão mais aprofundada dessa relação. 

 

6.1.2 Demanda geral por unidade 

 

A análise da demanda geral por unidade identificou que a unidade ADM como a 

grande demandante por serviços de TI na UFSM, requisitou 33,5% dos serviços de Mídias, 

62% dos serviços de Relacionamento, 89,1% dos serviços de Sistemas de Informação e 41,3% 

dos serviços de Suporte. Sob certos aspectos, essa alta demanda era esperada, porquanto a 

ADM é concentradora das necessidades institucionais, o que refletiu fortemente na demanda 

por serviços de Sistemas de Informação, sendo praxe a necessidade do aval da unidade para 

alterações ou desenvolvimento de novos sistemas. Em função disso, detalhou-se a demanda 

de suas subunidades, o que proporcionou uma análise sob a ótica de atividades meio e fim, 

demonstrando a existência de grande quantidade de alternativas de análise oferecida pelo 

modelo. Também surpreendeu, a alta demanda de 62% por serviços de Relacionamento, ainda 

que, todos os serviços desse grupo possam ser requisitados diretamente por qualquer unidade 
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da instituição sem quaisquer restrições. Esse fato oportunizou o desenvolvimento do estudo 

de caso sobre redistribuição de recursos. 

Confirmou-se que a existência de equipes de apoio à TI em algumas unidades
19

 

suprem, localmente, parte do atendimento aos serviços do grupo de Suporte, onde atuam. 

Porém, apesar de estar em fase de planejamento, no momento não há informações no sistema 

de gerenciamento de serviços sobre a amplitude desse suporte local. Portanto, a análise 

através da demanda geral, por mais simples que pareça, revela evidências e constatações que 

recomendam estudos específicos.  

 

6.1.3 Demanda individualizada por serviço 

 

A demanda individualizada constatou a existência de serviços concentradores em 

contradição com outros de baixíssima demanda. Ressaltam-se os serviços “Atendimento ao 

usuário”, com 38,96% da demanda do grupo Relacionamento, e “Suporte técnico”, 

responsável por 69,8% da demanda do grupo Suporte, como concentradores dentre os 

serviços de seus grupos, em face de suas naturezas genéricas e que, em função disso, possam 

causar equívocos na sua escolha. Sugere-se que serviços com essa característica sejam 

fragmentados para adotarem identidade própria em seus propósitos, de tal forma que, seja 

possível particularizar suas capacidades de TI. Já com relação aos serviços com demanda 

abaixo de 1%, independente do grupo do qual façam parte, julga-se como sendo de pequena 

agregação de valor e sugerindo-se a integração a outros serviços, sem se destacar a retirada do 

catálogo. Portanto, com base nessa análise, propõe-se que a demanda dos serviços apresente 

uma curva de distribuição sem picos acentuados, com serviços retratando clareza em seus 

objetivos e nos recursos e capacidades de TI exigidos.  

Reforça-se, mais uma vez, a importância de uma contínua e eficiente gestão do 

portfólio de serviços de TI a fim de aumentar ou manter o valor que os usuários obtêm dos 

serviços ao longo do ciclo de vida, favorecendo a entrega de valor pela TI ao negócio 

(TCO,2011). 

  

6.1.4 Análise de associação 

 

                                                 

19
 Unidades CESNORS, POLITÉCNICO, CCSUL, CSM e CTISM, exceto CT 
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A análise de associação entre as variáveis que mensuram as atividades das unidades 

acadêmicas e a demanda por serviços apresentou alguns resultados inesperados, o que remete 

à elaboração de novos trabalhos pertinentes ao assunto. Salienta-se que o detalhamento das 

causas que provocaram correlações fracas, moderadas ou fortes não foi objeto deste trabalho, 

pois exigiria uma análise bastante específica, no âmbito de cada ticket. Talvez, para a 

execução futura de outros trabalhos, técnicas de mineração de dados possam ser utilizadas.  

Utilizou-se o número de tickets e o número de horas para medir a demanda dos 

serviços. Optou-se por uma ou outra medida em função dos resultados mais expressivos. O 

número de tickets foi utilizado como medida para análise do grupo Mídias, o número de horas 

para o grupo Suporte e ambas para o grupo Relacionamento. Essa análise não foi realizada 

para o grupo Sistemas de Informação em função de que 89,1% da demanda por serviços desse 

grupo, a quase totalidade, ser atribuída à unidade ADM que não se caracteriza como unidade 

acadêmica e, portanto, não possuir as variáveis número de professores, número de alunos, 

número de projetos de pesquisa e número de publicações bibliográficas, prejudicando, assim, 

a análise desejada. 

A análise de associação para o grupo Mídias apresentou coeficiente de correlação 

mais significativo do grupo entre o número de alunos e a demanda de 0,7644, classificado 

como forte. O coeficiente R
2
 igual a 0,6622 indica coerência nos valores observados quando 

analisamos a correlação entre número de tickets e número de horas, porém, é o menor entre 

todos os grupos.  O diagrama de dispersão (Gráfico 3) apresenta apenas dois pontos afastados 

da reta de regressão, um acima e outro abaixo. Sendo o ponto abaixo relativo a unidade 

CESNORS, onde a pequena procura por serviços desse grupo é, certamente, justificada por 

ser uma unidade fora de sede. Uma, entre tantas questões a serem estudadas, é se essa unidade 

não utiliza serviços desse grupo ou se os mesmos são oferecidos no próprio setor sem que 

sejam registrados.  

O grupo Relacionamento apresentou diferença significativa na análise de correlação 

com base nas duas medidas, tickets e horas. Apesar desse fato, a linha de tendência em ambas 

as análises é positiva e apresenta o coeficiente R
2
 superior a 0,8 quando se correlacionou as 

duas medidas, o que significa que o modelo consegue explicar satisfatoriamente os valores 

observados. Observou-se que em ambas as análises o coeficiente de correlação mais 

significativo relacionou-se ao número de professores, sendo 0,4677 na análise em horas e 

0,6826 na análise em tickets. Destacou-se, mais uma vez, a demanda da unidade CESNORS 

que, diversamente do grupo Mídias, apresentou a maior demanda entre todas as unidades 

acadêmicas, ponto mais destacado acima da reta de regressão (Gráfico 6), evidenciando 
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prováveis dificuldades no uso do sistema de gestão ou na adequação aos processos 

automatizados oferecidos pelo sistema, reforçado pelo fato de que os serviços desse grupo não 

são, a princípio, atendidos no próprio. A surpresa na análise desse grupo relaciona-se à 

moderada correlação como o número de técnico-administrativos, grandes demandantes por 

serviços desse grupo, possivelmente esse fato pode estar associado à alta demanda de 62% da 

unidade ADM.  

A análise do grupo Suporte apresentou coeficientes de correlação de 0,7944 e 

0,7290, classificados como forte, relativos às dimensões projetos de pesquisa e orçamento, 

respectivamente, e classificados como moderados para as demais dimensões. Esse grupo 

apresentou o coeficiente R
2
 igual 0,9945, quando analisamos a correlação entre número de 

tickets e número de horas, o que significa que o modelo explica plenamente os valores 

observados, sendo o maior dentre os três grupos analisados. A justificativa para as correlações 

fortes nas dimensões mencionadas anteriormente precisa ser investigada, porém, acredita-se 

que demonstram subjetiva relação com investimentos em infraestrutura.  

  

6.1.5 Classificação ABC dos serviços 

 

A análise da amplitude do uso de TI na UFSM, através de seus serviços,  demonstra 

uma concentração próxima a 80% dos esforços em apenas oito de um total de quarenta e três 

serviços, sendo que vinte e cinco desses serviços correspondem a menos de 5% dos esforços. 

Ressalvas já foram feitas quanto aos serviços concentradores posicionados no topo da curva 

ABC. A gestão do portfólio de serviços de TI precisa estar atenta a esses detalhes para 

melhorar a entrega de valor da TI à organização e, de forma permanente, avaliar as novas 

necessidades. Além disso, rever a estratégia de alguns serviços e, inclusive, substituir os 

serviços com pouca ou nenhuma entrega de valor.   

 

6.2 SOBRE O ESTUDO DE CASO: PROJETO DE CAPACIDADE ESTRATÉGICA 

 

Ressalta-se que o método apresentado não visou detalhar exaustivamente os 

conceitos das metodologias AHP e GP, apenas demonstra a aplicabilidade conjunta de ambas 

como alternativa para solução do problema proposto.  

Quanto à metodologia AHP, destaca-se a relativa facilidade em sua aplicação quando 

se utiliza ferramentas de apoio como o framework de Goepel. Constatou-se a dificuldade dos 
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especialistas em comparar os critérios a dois com número de critérios superior a 03, 

possibilitando inconsistências. Esse fato foi agravado em função de que o raciocínio foi 

inverso, pois os especialistas deveriam considerar como prioritário o serviço do qual liberar 

mais horas. Apesar disso, a priorização foi facilmente identificada utilizando-se o respectivo 

framework. 

Quanto à metodologia GP, destaca-se a sua flexibilidade com relação à existência de 

metas conflitantes e permitir a inferência dos gestores nas simulações caso haja definição de 

penalizações. Sua utilização para distribuição de recursos resumiu-se à definição de valores 

específicos do número de horas para os serviços destino que, apesar de ter resultado em 19 

objetivos, gerou um modelo com complexidade relativamente baixa.  O emprego de 

ferramentas de otimização, como o Solver do Excel, agiliza substancialmente o trabalho de 

encontrar soluções.   

A análise da demanda por serviços de TI estimulou o desenvolvimento do estudo de 

caso com vistas a apoiar a tomada de decisão relacionada à gestão de portfólio de serviços de 

TI, mesmo que essa não seja objeto do trabalho. Observa-se a necessidade de identificar, de 

forma mais aprofundada, qual o impacto das capacidades de TI nos serviços (Tabela 22), 

assim como, as estratégias de gestão de TI em relação aos serviços, visando definição menos 

subjetiva com relação aos parâmetros utilizados hipoteticamente no modelo.  

O modelo apresentado possibilita, também, identificar quais as capacidades de TI 

que necessitam ser desenvolvidas para a criação de novos serviços a serem incorporados ao 

portfólio de serviços de TI. Para o novo serviço “Treinamento” (SG) ser criado, no montante 

de horas definido estrategicamente, seria necessário a liberação suficiente de capacidades de 

TI dos serviços origem para suprir o %Mínimo exigido por capacidades exigidas por esse 

novo serviço ou haver o desenvolvimento complementar dessas capacidades. 

A diminuição de oferta de serviços à subunidade ADM certamente implicaria na 

definição de ações complementares para evitar impactos negativos nas atividades dessa 

subunidade. Essas ações relacionam-se a treinamentos, aperfeiçoamento de sistemas de TI e 

melhorias em processos, entre outras.  

A relevância do estudo deve ser relacionada principalmente ao modelo proposto, em 

detrimento dos possíveis resultados a serem obtidos com a execução do modelo, em função de 

que os parâmetros considerados são hipotéticos.  
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6.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho apresentado caracteriza-se como estudo de caso único, pois considera 

apenas o ambiente da Universidade Federal de Santa Maria. Propõe-se que seja estendido para 

um grupo maior de instituições objetivando a identificação de padrões no uso dos recursos de 

TI e, com isso, possibilitar a definição de ações conjuntas entre essas instituições.  

No contexto da gestão de portfólio de serviços de TI, realizar pesquisas visando 

acompanhar o ciclo de vida dos serviços com a criação de sistemática para identificar a 

potencialidade de criação de novos serviços, bem como a decisão por descontinuar os serviços 

obsoletos. Para tanto, o modelo proposto no capítulo 5 poderia ser validado, aplicado e 

melhorado, inclusive com a realização da análise hierárquica sobre a priorização dos serviços 

de TI de forma completa acrescentando as óticas da alta administração e das unidades de 

ensino.  

Na perspectiva das capacidades de TI, ampliar o estudo com vistas ao provimento de 

novas habilidades e competências para possibilitar maior inserção da TI em sala de aula, 

através do oferecimento de serviços relacionados a tecnologias educacionais. 

 Finalmente, sugere-se desenvolver trabalhos adicionais que apresentem de forma 

fundamentada qual o impacto dos serviços de TI no desempenho global das instituições. 
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